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Sammanfattning 
 

Bland det viktigaste vid en omorganisation är att kommunikationen fungerar väl. I en 

offentlig förvaltning finns det två led av ledning där kommunikationen måste fungera. 

Syftet med denna studie är att ge ökad förståelse för internkommunikationens påverkan 

på effektiviteten i förändringsprocessen och att visa på viktiga faktorer när det handlar 

om kommunikation vid omorganisation där det finns två led av ledning. Med 

effektivitet menas att förändringen genomförs snabbt och smidigt så att medarbetarna 

och de som verksamheten är till för inte far illa. Studien är en kvalitativ fallstudie med 

inifrånperspektiv i en kommun där forskaren själv varit aktör. 

 

Studien utgår från ett tolkande hermeneutiskt synsätt och forskningsstrategin är 

abduktiv. Studien rör sig kring organisations- och kommunikationsteori ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv tillsammans med Parsons systemteori gällande 

motivation. 

 

Studien kommer fram till att det viktiga vid kommunikation vid förändringsprocesser är 

att få medarbetarna motiverade och positiva samt att det arbetas med medarbetarnas 

inställning och inte bara det konkreta organisationsträdet. Det är viktigt att 

förvaltningsledningen också behandlas som medarbetare när det gäller dessa områden. 

Att låta alla i organisationen vara delaktiga, även de som inte berörs direkt, kan 

balansera upp mer direkt berördas känslor. När kommunikationsstrategin bestäms är det 

viktigt att ta hänsyn till vilken organisationsstruktur organisationen befinner sig i och att 

vara medveten om att alla inte kan hanteras likadant. 
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Abstract 

One of the most important things in a reorganization is that the communication works 

well. In a public organization there are two stages of management in which 

communication has to work. The purpose of this study is to provide a better 

understanding of which impact the internal communication have on the effectiveness of 

change. The purpose is also to demonstrate the important factors when it comes to 

communication in reorganization where there are two stages of management. With 

efficiency meant that the change is implemented quickly and smoothly so that 

employees and the citizens will not come to harm. The study is a qualitative casestudy 

of insider perspective of a public organization where the researcher herself has been 

actor. 

 

The study is based on an interpretive hermeneutic approach and research strategy is 

abductive. The study revolves around the organizational and communication theory 

from a business perspective along with Talcott Parsons's systems theory regarding 

motivation. 

 

The study concludes that the importance of communications in change is to get 

employees motivated and positive, and to work with the employees' attitude and not just 

with the organization. It is important that the head of the public adminstration also 

treated as employees in these areas. To let everyone in the organization be involved, 

even those not directly affected, can balance the emotions of those who are more 

directly involved. When the communication strategy is determined it is important to 

regard which organizational structure the organization have and to be aware that not 

everyone can be handled the same way. 

 

 

Keywords 

Communication, organizational change, public organization, qualitative method, 

motivation 

 

 



 

 

Förord 

 

Ett långdraget arbete är nu till ända då examen nås. Tack till dig som fick mig att 

äntligen ta mig an denna sista del. Alla års studier har genomförts parallellt med 

heltidsarbete och jag riktar därför en tanke till min arbetsgivare som gjort detta möjligt 

för mig. Stort tack också till kollegorna som har kommit med goda synpunkter och 

många peppande ord i uppsatsarbetet.  

Men framförallt Annika – var stolt över dig själv för att du kämpat dig igenom detta! 
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Definitioner 

 

Här förklaras en del ord som nämns i studien där det kan vara bra för dig som läsare 

att känna till definitionen av vad som menas i just denna studie. 

 

 

- Organisation = I studien menas hela den kommunala organisationen alternativt 

de enskilda förvaltningarna där det anges att det bara rör sig om en. 

- Förvaltningschef = en kommunal chef (tjänsteman) som inte har någon 

ytterligare tjänstemannanivå mellan sig och den politiska nämnden (Blom 1994) 

- Kommunikation = I studien menas med kommunikation all interaktion mellan 

människor i form av bland annat information muntligen och skriftligen, möten, 

diskussioner samt uttryck och utbyte av attityder och känslor (Jacobsen & 

Thorsvik 2008; Larsson 2001). 

- Presidie/um = ordförande och vice ordförande i den politiska nämnden. 

- Kommunikationsstrategi = Plan med det långsiktiga tillvägagångssättet för att 

med kommunikation bidra till att uppnå organisationens övergripande mål 

(Erikson 1998) 

- Brus = Störningar i kommunikationen 

- Effektivitet i förändringsprocessen = Att förändringen genomförs snabbt och 

smidigt så att medarbetarna och de som verksamheten är till för inte far illa. Att 

resurserna används på bästa sätt för att uppfylla målen. I studien används 

begreppen ”Effektiviteten i förändringsprocessen” och ”Viljan till förändring” 

synonymt utifrån att om viljan till förändring är god så kommer effektiviteten att 

vara bättre och tvärtom. 

- Samverkan = Arbetsgivarpart och facklig part har en dialog kring frågor. Detta 

ersätter MBL (lagen om medbestämmande) i de flesta frågor. 
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1. Inledning 

 

Denna fallstudie handlar om organisationskommunikation vid en omorganisation i en 

svensk kommun. Organisationskommunikation är ett brett område och sträcker sig över 

flera akademiska ämnen. Denna studie är gjord inom ämnet företagsekonomi och 

utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. 

 

1.1 Bakgrund 

 

En förändringsprocess där diskussioner och kommunikation är i stort sett obefintlig kan 

inte vara en effektiv sådan tänkte jag flera gånger då jag befann mig på min arbetsplats 

som genomgick en organisationsförändring. Denna studie gav mig möjlighet att 

undersöka detta ur ett vetenskapligt perspektiv. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

En organisationsförändring är för organisationen en kostsam process att genomgå. I en 

kommun är det dina och mina skattemedel som används både när det gäller lön till 

anställda och till annat som behövs i verksamheten för att driva den. Det är därför extra 

intressant för oss alla att förändringsprocessen är så effektiv och smidig som möjligt. En 

effektiv förändringsprocess är i förlängningen kostnadsbesparande. Trots att det inom 

offentlig förvaltning finns betydligt fler intressenter – alla samhällsmedborgare – än 

inom privat verksamhet så har den mesta forskningen om organisationsförändringar 

gjorts gentemot privata organisationer (Seijts & Roberts 2011).  

 

För individen är en omorganisation ofta en emotionell och omskakande händelse som 

kan skapa stress, oro och osäkerhet. Grunden för det är att individen går något okänt till 

mötes. I extremfall kan det till och med för individen jämföras med reaktionerna på 

traumatiska händelser såsom dödsfall (Hiner 1994 via Richardson & Denton 1996; 

Vakola, Tsaousis & Nikolaou 2004). Uttrycket ”Man vet vad man har men inte vad man 
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får” stämmer väl in på hur individer ofta tänker och känner när det handlar om 

förändringar (Richardson & Denton 1996). Personen vet kanske inte ens om det finns 

något arbete kvar efter omorganisationen och den individuella osäkerhetsfaktorn är stor 

vilket påverkar effektiviteten i förändringsprocessen (Elving 2005). 

 

Många studier är samstämmiga när det gäller vilka faktorer som påverkar effektiviteten 

på organisationsförändringen – kulturen i organisationen, medarbetarnas inställning och 

engagemang, ledningens strategi och agerande samt kommunikationen i alla led och på 

alla håll (Avey, Wernsing & Luthans 2008; Elving 2005; Gilley, Gilley & McMillan 

2009; Klein 1996; Stanleigh 2008; Van Emmerik & Euwema 2008; Weinberger 1978). 

Kommunikationen kan dessutom användas för att påverka organisationskulturen, skapa 

gemenskap i organisationen och på så sätt få medarbetarna att identifierar sig med 

organisationen. Det i sin tur skapar engagemang i organisationen samt förtroende för 

organisationen och för ledningen vilket gör viljan till förändring större och därmed ger 

en effektivare förändringsprocess (Elving 2005). Kort sagt, alla faktorer påverkas av 

eller tar sig uttryck genom kommunikationen. Salem, Barclay, Koval och Bryant (1999) 

säger till och med utifrån tidigare gjorda studier att kommunikationen är kulturen och 

hur väl medarbetarna anammar kulturen avspeglar sig i organisationsklimatet 

(Schnieder 1990 via Salem et al. 1999). 

 

Kommunikationen är viktig under alla steg i processen – från när den planeras och allt 

medan den sedan framskrider. Ägnas inte tillräckligt med tid till att kommunicera 

grunden, framstegen och inverkan på arbetet med medarbetarna finns det stor risk att 

organisationsförändringen strandar eftersom medarbetarna därmed inte känner sig 

delaktiga (Klein, 1996; Seijts & Roberts 2011). Är medarbetarna inte öppna för 

förändringen eller inte tror på den så kommer det inte att fungera (Seijts & Roberts 

2011). Det är därmed viktigt att medarbetaren vet varför förändringen ska göras 

eftersom det är först när han eller hon förstår meningen med förändringen och känner 

ett behov av den som medarbetaren är redo att förändras (Madsen, Miller & John 2005). 

Lyckas inte ledningen få medarbetarna i organisationen att förstå, acceptera och göra 

sitt bästa för att förändringen ska lyckas så kommer den att misslyckas (Stanleigh 2008).  

 

Flera studier i ämnet talar alltså om att kommunikation är en viktig faktor för att få en 

effektiv förändringsprocess och för att undanröja hot och hinder (Elving 2005; Gilley, 



 

- 9 - 

Gilley & McMillan 2009; Salem et al. 1999; Stanleigh 2008). Att ledningen genom sitt 

beteende lyckas visa och kommunicera sitt engagemang och sin motivation är en positiv 

framgångsfaktor för förändringsprocessen (Gilley, Gilley & McMillan 2009). När 

ledningen då består av dels politiker som beslutat om en förändring och dels 

förvaltningsledningen som har till uppgift att verkställa beslutet krävs det att båda led är 

engagerade och lyckas visa sin motivation till medarbetarna för att omorganisationen 

ska lyckas. Förvaltningsledningen ska i ett led hanteras som medarbetare för att i nästa 

vara ledning och agera som sådan (Blom 1994). Enligt min uppfattning ses 

förvaltningsledningen sällan som medarbetare och hanteras inte som sådan vilket 

påverkar nästa steg – när alla förvaltningens medarbetare ska ha ledning och styrning. 

Detta är en problematisk situation i normalfallet och än svårare vid en 

organisationsförändring eftersom osäkerhetsfaktorn då är tydligare kring om det finns 

något arbete kvar eller inte efter omorganisationen.  

 

För att få en bra och kontrollerad förändringsprocess är det alltså viktigt att 

kommunikationen fungerar och att varje möjlighet till kommunikation och varje 

kommunikationskanal används (Stanleigh 2008; Klein 1996). Det är dock viktigt att rätt 

kanal används vid rätt tillfälle annars kommer inte resultatet att bli det önskade. Varje 

kanal har sin funktion och ger olika möjligheter att förmedla information. Beroende på 

vilken kanal som används så uppfattas olika signaler om klimatet i organisationen 

(Lengel & Daft 1988). Medarbetarna tillskriver val av kommunikationskanal en mening. 

Om ledningen till exempel väljer att ge känslig information via e-post kommer 

medarbetarna att tycka att ledningen gjorde det lätt för sig (Salem et al. 1999). Det är 

inte bara vilken kanal som används som är viktig utan även hur informationen 

förmedlas – grad av öppenhet, hur lyhörd sändaren är och dennes förmåga att anpassa 

sig har stor betydelse för resultatet (Daniels & Spiker 1983; Jablin 1979; Richmond & 

McCrosky 1992 samtliga via Salem et al. 1999). En välplanerad 

kommunikationsstrategi kring vad och hur kommunikationen ska ske kan ge ledningen 

stort stöd när en förändring ska genomföras. Finns det en uttänkt strategi kan många 

svårigheter ofta hanteras enklare och göra vägen lättare (Klein 1996). 

 

Medarbetarnas, och därmed också förvaltningsledningens, ökade medvetenhet 

samverkar med det psykologiska kapitalet vilket också har betydelse för medarbetarnas 

positivism inför förändringen. Med psykologiskt kapital menas medarbetarnas känsla av 
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hopp, effektivitet och optimism. Medarbetarnas attityder, engagemang och beteende 

skapas utifrån deras positiva känslor inför förändringen (Avey, Wernsing & Luthans 

2008; Seijts & Roberts 2011). Det är angeläget att så tidigt som möjligt påverka 

medarbetarnas attityd till organisationsförändringen. Detta eftersom informationen som 

medarbetaren tar till sig i den fortsatta processen beror på vilken attityd medarbetaren 

har intagit. Medarbetaren väljer ofta att bara ta till sig det som stödjer den egna attityden 

vilken styrs av medarbetarens känslor och uppfattning om förändringen (Lines 2005). 

Att kommunicera med medarbetaren är alltså avgörande för förändringsprocessen. 

 

Det som talar ytterligare för att medarbetarna har en stor påverkan på hur väl 

förändringen genomförs visar Van Emmerik och Euwemas (2008) studie. 

Medarbetarnas reaktion på organisationsförändringen påverkar hur de förhåller sig till 

det gamla, desto positivare reaktionen är desto mindre håller man sig kvar vid det gamla. 

Studien visar också att desto mer organisatoriskt stöd medarbetarna upplever, desto mer 

medarbetarna känner att organisationen bryr sig om dem desto mindre är deras 

benägenhet att hålla kvar vid det gamla (Van Emmerik & Euwema 2008). Det är 

dessutom viktigt att medarbetarna ges tid för att ventilera förändringen för att minska 

risken för kris i organisationen (Stanleigh 2008). Arbetsgruppens föreställning om sin 

status och identitet i organisationen påverkar hur gruppen tar till sig information och hur 

kommunikationen fungerar. Även gruppens relation till andra grupper och till 

omvärlden påverkar arbetsgruppens mottaglighet för information och kommunikation 

(Edvardsson Stiwne 1997). Von Platen (2006) menar däremot att det är först när dessa 

tolkningsramar såsom roller eller yrkesidentiteter kombineras med illa skött 

internkommunikation som det påverkar organisationsförändringen. Men 

internkommunikation är dock inte så avgörande som man skulle kunna tro. Den är 

viktig för att medarbetarna ska förstå och vara delaktiga i förändringsprocessen men det 

finns andra faktorer som kan spela ut den mest välplanerade internkommunikationen. 

Von Platen (2006) har dock kommit fram till att desto sämre internkommunikationen är 

desto påtagligare blir konsekvenserna i termer av medarbetarnas sökande efter mening, 

alternativa tolkningar vinner mark vilket försvårar gemensamma tolkningar och 

förändringsprocessen (von Platen 2006). 

 

Att effektiviteten i en omorganisation ska nå så höga höjder som möjligt är angeläget 

både för de enskilda individerna och för organisationen. Extra angeläget är det i en 
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verksamhet där dina och mina skattemedel används. Med detta som grund anses det 

nödvändigt att tillföra ytterligare kunskap i hur kommunikationen påverkar viljan till 

förändring och därmed effektiviteten i den offentliga verksamhetens omorganisation. En 

skillnad mot många av tidigare undersökning är att denna undersökning gäller 

förvaltningar i en kommunal organisation där politiken fattar beslut som 

förvaltningsledningen har till att verkställa och slutligen ska besluten kommuniceras 

vidare till medarbetarna. 

 

 

1.3 Forskningsfråga 

 

Hur påverkas effektiviteten i förändringsprocessen av kommunikationen? 

 

 

1.4 Syftet med undersökningen 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur effektiviteten i förändringsprocessen i 

de undersökta offentliga förvaltningarna påverkats av hur kommunikationen inom 

organisationen har fungerat. Syftet är också att kunna visa på viktiga faktorer när det 

handlar om kommunikation vid omorganisation där det finns två led av ledning, 

politiken och förvaltningsledningen, och där det sistnämnda ledet även är medarbetare. 
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1.5 Avgränsningar 

 

Denna studie hanterar kommunikation vid en omorganisationsprocess i en offentlig 

organisation och inte en privat sådan. Det kan också vara värt att poängtera att det är 

kommunikation just vid en omorganisation. Det kan tänkas te sig annorlunda gentemot 

andra beslut som fattas av politiken och som ska verkställas och kommuniceras 

eftersom här finns en osäkerhetsfaktorer så som om jobben finns kvar. I andra fall har 

man kanske lättare för att acceptera besluten. 

 

Kommunikationen som avses i studien innefattar intern kommunikation, både formella 

och informella kontaktformer. Med intern kommunikation menas kommunikation inom 

hela den offentliga organisationen och alltså inte bara inom den egna förvaltningen. 

Kommunikation utanför den offentliga verksamheten, extern kommunikation 

(marknadskommunikation), omfattas inte av studien. 

 

Studien kommer inte att gå djupare in på vad en effektiv förändringsprocess är utan 

belysa de faktorer som gör förändringsprocessen effektiv och då med fokus på 

kommunikationens påverkan på effektiviteten i förändringsprocessen. Effektiv utifrån 

tidigare nämnda definition att god effektivitet fås om resurserna används på bästa sätt. 
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2 Vetenskapligt synsätt 

 

I detta kapitel redovisas den metod och vetenskapliga synsätt som använts i studien.

 

 

Målet med studien är att undersöka hur kommunikationen i en organisation har påverkat 

viljan till förändring och därmed effektiviteten i en omorganisationsprocess. Det handlar 

om att få en fördjupad förståelse för de händelser, resonemang och argument som skett. 

Då en helhet ska förstås utifrån mina egna, ledningens och medarbetarnas bilder grundar 

studien sig på aktörsforskning. Mitt eget deltagande har bestått i anställning i en av de 

berörda organisationerna med placering nära ledningen och som facklig förtroendevald 

där jag varit aktiv i en referensgrupp under förändringsprocessen. 

 

Aktörssynsättet innebär att helheten förstås utifrån aktörernas bilder av verkligheten och 

utifrån delarnas egenskaper. Bilderna kan tydas på flera sätt och omtolkas. Det som 

forskaren söker är sambanden av hur olika faktorer och tolkningar gemensamt påverkar 

varandra i den fortlöpande förändringsprocessen. Aktörssynsättet är intresserat av att 

förstå, och inte att förklara, sociala helheter. Aktörssynsättet menar vidare att det finns 

ett samband mellan tolkning och handling vilket innebär att enskilda handlingar 

tillskrivs betydelse. Varje aktör har en avsikt med sin handling som forskaren noterar 

och tolkar. Till det kommer en mängd olika tolkningar från andra aktörer med olika 

betydelsetillskrivningar. Forskaren måste därigenom agera på två olika plan, dels ge en 

omfattande beskrivning av innebörden i de enskilda aktörernas handlande och dels 

betydelseange den subjektiva logiken. Verkligheten antas vara en social konstruktion 

vilken är beroende av de enskilda människorna. Det är de enskilda människorna som 

står för agerandet och inte organisationen som sådana. (Arbnor & Bjerke 1994). 

 

Det funktionalistiska aktörssynsättet betonar forskarens förståelse av organisationen där 

tolkningen av aktörerna är ett viktigt element. Forskaren har en ganska traditionell 

verklighets- och kunskapssyn och det finns en antydan till att idéerna används av 

forskaren för att hitta nya vägar i traditionell företagsekonomisk forskning (Norén 1995). 
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Kritik mot aktörssynsättet är att det inte skapar en objektiv syn på verkligheten. (Arbnor 

& Bjerke 1994). Som komplement till forskarens egna uppgifter i studien har intervjuer 

gjorts med utvalda berörda personer/aktörer för att på så sätt skapa flera 

verklighetsbilder som kan delas av en grupp människor även om det är forskaren som 

slutligen tolkar de olika verklighetsbilderna. 

 

 

2.1 Forskningsfilosofi 

 

Studien utgår från ett tolkande – hermeneutiskt – synsätt. Det innebär att forskaren 

försöker förstå verkligheten genom att tolka det som sagts och skrivits. 

 

Hermeneutisk forskningsfilosofi är en tradition inom tolkande synsätt där forskaren har 

en subjektiv syn. Det är aktörernas erfarenheter som anses viktiga att forska om. 

Hermeneutiken menar att förståelse för den sociala världen får forskaren via aktörernas 

erfarenheter, genom kommunikation med andra människor samt genom tolkning av 

dokument, handlingar och andra skrifter. Forskaren är intresserad av aktörernas 

föreställningar och erfarenheter och inte den strukturella verkligheten i sig själv (Burrell 

& Morgan 1979 via Norén 1995).  

 

Hermeneutikens utgångspunkt är att det finns många olika sätt att förstå verkligheten på. 

Vid hermeneutisk forskningsfilosofi är det forskarens tolkningar av aktörernas 

individuella och kollektiva erfarenheter som hamnar i fokus. Detta öppnar upp för 

bredare samhällsbaserade diskussioner (Norén 1995). 

 

För att uppnå målet med studien lämpar sig denna forskningsfilosofi då det handlar om 

att få en fördjupad förståelse för hur kommunikationen mellan människorna påverkat 

effektiviteten i förändringsprocessen. 

 

 



 

- 15 - 

2.2 Forskningsstrategi 

 

Fallstudien började med att forskaren genom sin anställning i en organisation där en 

omorganisation skulle ske började samla in data om hur kommunikationen såg ut 

genom förändringsprocessen. Därefter har artiklar, böcker, avhandlingar och uppsatser 

inom ämnet studerats och intervjuer genomförts för att få ytterligare empiri. 

 

Det finns tre olika strategier eller arbetssätt för att samla in data på. Den deduktiva där 

forskaren går från teori till empiri genom att utveckla hypoteser som sedan testas på 

empirin. Den induktiva där forskaren går från empiri till teori genom att samla in data 

och utveckla teorier (Saunders et al. 2009). Då studien startade med empiriinsamling för 

att gå över till teoriläsning och sedan tillbaka till empiri så är forskningsstrategin i 

denna studie en blandning av den deduktiva och den induktiva strategin, benämnd 

abduktiv forskningsstrategi. Vid empiristudien har de teoretiska föreställningarna gett 

forskaren de tolkningsramar som behövts för att hitta nya dimensioner i den verklighet 

som studerats vilket också talar för en abduktiv forskningsstrategi (Ekström & Larsson 

2010). 

 

 

2.3 Forskningsansats  

 

Forskningsansatsen har varit undersökande. Mina observationer under 

omorganisationsprocessens gång har antecknats och nu strukturerats upp. Det material 

jag samlat på mig under tiden som omorganisationsprocessen pågått har gåtts igenom 

och strukturerats upp i kronologisk ordning för att på så sätt hitta områden där jag 

behöver ta reda på mer och göra intervjuer. 

 

Innan intervjuerna inleddes studerades vetenskapliga artiklar, böcker, avhandlingar och 

uppsatser inom ämnet. Det empiriska material som samlats in och som jag själv bidragit 

med ligger till grund för analysen och slutsatsen. 
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2.4 Teori 

 

Utgångspunkten för studien är organisationsteori baserad på Karl Weicks syn att 

organisationer är en kommunikativ aktivitet och inte en struktur eller design. 

Mintzbergs organisationsstrukturer är också en del av studien eftersom 

fallförvaltningarna rör sig inom olika sådana. Kommunikationsteorin utgår från den 

kommunikativa basmodellen i sitt kontextuella sammanhang som utvecklats utifrån 

Shannon & Weavers kommunikativa basmodell. Motivationsfaktorer berörs en hel del i 

studien och där främst med Talcott Parsons systemteori som grund. 

 

 

2.5 Metod 

 

Då målet med undersökningen var att ge en djupare förståelse för vilken betydelse 

kommunikationen har haft för effektiviteten i organisationsförändringen har 

undersökningen genomförts som en kvalitativ studie (Miles & Huberman 1996; Trost 

2010). Vid kvalitativ forskning är process, innebörd och förståelse ledord. Kvalitativ 

forskning utgår från att världen och verkligheten skapas genom samspel människor 

emellan. Verkligheten är subjektiv och behöver tolkas snarare än att mätas (Merriam 

1994). Enligt Ekström & Larsson (2010) är intervjuer en lämplig metod för att få grepp 

om människors enskilda uppfattningar och erfarenheter och därför kompletteras 

forskarens egna erfarenheter och observationer med intervjuer.  

 

En kvalitativ undersökning gav möjlighet att få bättre förståelse för hur respondenterna 

såg på kommunikationen under förändringsprocessen, hur de resonerade eller reagerade 

(Trost 2010). Den gav också större möjlighet för att nå respondentens individuella 

uppfattning om vad som skett i organisationen vilken är central i studiens empiri 

(Bryman 2011). 

 

Denna enskilda studie gör inget anspråk på någon statistisk generalisering vilket inte 

heller är möjligt vid små kvalitativa studier. Däremot kan resultatet tillsammans med 

andra fall i ämnet som uppvisar gemensamma drag, både skillnader och likheter, inom 
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frågeområdena bidra till en så kallad analytisk generalisering och gälla även i andra fall 

(Ekström & Larsson 2010).  
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3 Litteraturstudie 

 

Litteraturkapitlet består av de teorier som studien är baserad på. Inledningsvis lite kort om 

organisationer, därefter om kommunala organisationer för att sedan gå in på 

kommunikation, effektiv organisationsförändring och kommunikation som 

förändringsfaktor. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning och modell för den vidare 

undersökningen.

 

3.1 Organisation 

 

Att verksamheten är organiserad på bästa sätt för att möta uppdraget och den 

problembild som finns är en viktig faktor i all verksamhet (Brolin 1992). Den öppna 

systemteorin beskriver organisationer som öppna adaptiva system som präglar och 

präglas av sin omvärld och som hela tiden förändras efter nya situationer. Ingen del kan 

verka isolerat utan är beroende av de andra delarna (Larsson 2001). En organisation 

består av ett stort nätverk där olika enheter och människor binds samman genom massor 

av informationskanaler som tagit år att bygga upp. Det kan lätt raseras av en 

omorganisation så sådana ska bara göras om det verkligen finns ett stort behov av dem 

(Wallander 1998). Organisationsteoretikern Karl Weick ser enligt Larsson (2001) 

organisationer som en kommunikativ aktivitet och inte som en struktur eller design. 

Weick betonar beroendet av den kommunikativa omgivningen framför den fysiska. 

Organisationer är socialt konstruerade system som fungerar genom mänsklig interaktion. 

Medarbetarna uppmärksammar viss information och vissa händelser men inte andra och 

på så sätt skapar de sin omgivning. Organisering är enligt Weick en kreativ mänsklig 

process – genom kommunikation (Larsson 2001). 

 

Mintzberg (1979) beskriver olika organisationsstrukturer utifrån hur de är uppbyggda 

och styrs. Mintzberg (1979) talar om den enkla strukturen, adhocratin, den 

professionella byråkratin och maskinbyråkratin. I en adhocrati är den operativa kärnan 

löst sammanfogad och har blandad kompetens. De inre strukturerna anpassas efter 

behov och arbetssättet är till viss del projektorienterat där samordningen sker genom 

ömsesidig anpassning. Adhocratin kännetecknas också av att ha en inre flexibilitet 
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vilket är en förutsättning för att klara komplexa och dynamiska situationer. Den 

professionella byråkratin domineras av en yrkeskår med homogen formell utbildning. 

Den har en stor operativ kärna och därtill finns det olika stödfunktioner som ger service 

åt den operativa kärnan. Varje medarbetare i det operativa har beslutanderätt i enskilda 

ärenden vilket i praktiken innebär att ledningen finns med som bollplank och 

handledning i de flesta fall och inte för att fatta några formella beslut i det dagliga 

arbetet.  I en professionell byråkrati finns det en vertikal orientering men det är det 

horisontella perspektivet som är viktigt bland medarbetarna, det är väsentligare att vara 

accepterad av kollegorna än av ledningen. Den här organisationsformen kräver en stabil 

omgivning och har svårt att anpassa sig till snabba förändringar (Mintzberg 1979). 

 

 

3.2 Kommunal verksamhet 

 

En offentlig organisation styrs av demokratiskt valda politiker. Fullmäktige är 

kommunens högst beslutande organ och i dess sammansättning slår valresultatet igenom. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar i alla frågor som är viktiga för kommunen och 

ett av dessa beslut är hur verksamheten ska vara organiserad. En del verksamheter är 

lagstadgade och måste finnas i en kommun men det står däremot fullmäktige fritt att 

besluta i vilken nämnd verksamheten ska bedrivas (Sveriges kommuner och landsting; 

SFS 1991:900 kap 3).  

 

I organisationen finns det anställda förvaltningschefer och tjänstemän som har till 

uppgift att verkställa besluten som fattats (Lind 2002; Thylefors 2007). Besluten som 

fattas av politiken ska verkställas även om det innebär försämringar och förändringar 

som förvaltningschefen inte håller med om är de bästa för verksamheten, det är en 

chefsuppgift. Naturligtvis är det lättare att driva en fråga om förvaltningsledningen delar 

överordnads uppfattning (Thylefors 2007). Förvaltningschefer förväntas inte bara 

verkställa utan också tolka den styrning som de politiska besluten inrymmer. Det 

innebär att förvaltningscheferna medvetet eller omedvetet strukturerar styrningen på ett 

visst sätt, omformar den politiska styrningen till sin egna. Är besluten oprecisa, innebär 

det att cheferna själva kan utöva inflytande över vad som förmedlas till underordnade, 
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och vad som sedan kommer att verkställas. Chefernas egna uppfattningar kan med andra 

ord presenteras för underordnade så att de uppfattas som politikens (Blom 1994).  

 

Enligt Blom (1994) har de kommunala förvaltningscheferna sannolikt en ställning som 

inte går att hitta motsvarigheten till i någon annan organisation, vare sig innanför eller 

utanför den offentliga sektorn. Förvaltningschefen är att betrakta både som medarbetare 

och som ledning även om de har en särställning som medarbetare. Förvaltningschefen 

har det övergripande ledningsansvaret och dessutom det yttersta tjänstemannaansvaret 

för beredningen av ärenden som politikerna ska besluta om. Det finns därmed en 

inbyggd konflikt i förvaltningschefens uppdrag (Blom 1994). Ledningsnivåerna i en 

offentlig verksamhet är således två, dels den politiska nivån som sätter spelreglerna och 

dels förvaltningsnivån som är beroende av den politiska nivån. 

 

För att få en väl fungerande och effektiv verksamhet är samspel, dialog och ett 

förtroendefullt samarbete mellan politiken och de anställda den viktigaste faktorn. Det 

kan understundom bli väldigt påtagligt och konfliktfyllt då professionen möter de 

politiska lekmännen (Brolin 1992; Thylefors 2007). Ett styrmedel som politiken har är 

organisationsstyrning. Med det menas att politiken utan någon djupare förankring i 

verksamheten kan besluta om hur den interna organisationen ska se ut samt om 

nämndens och därmed förvaltningens ansvarsområde (Brolin 1992). Det kan bland 

annat vara ideologiska skäl som gör att politiken vill göra en förändring eller trender i 

samhället att organisationen ska vara organiserad på ett visst sätt (Lind 2002). 

Naturligtvis ligger det också i politikens intresse att kommunens medel används på ett 

effektivt sätt (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

 

 

3.3 Kommunikation 

3.3.1 Den kommunikativa basmodellen 

 

Kommunikation kan innebära väldigt många olika saker, kontakt i största allmänhet 

mellan människor, samtal öga mot öga eller över internet samt organisationers 

planerade kontaktformer mellan olika berörda grupper och enheter internt (Larsson 

2001). Enligt Larsson (2001) finns det i huvudsak två tankelinjer när det gäller 
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kommunikation. Den ena gäller förmedling av olika signaler mellan sändare och 

mottagare i ett linjärt förlopp medan den andra, något senare traditionen, talar om en 

mer eller mindre gemensam aktivitet där deltagarna tillsammans försöker nå ömsesidig 

förståelse och där man i processen tillsammans skapar och delar information. 

 

Den första kommunikativa basmodellen utformades av Shannon & Weaver i slutet av 

1940-talet. Modellen bygger på att det finns en sändare och en mottagare samt 

däremellan ett budskap eller meddelande. Modellen har genom åren vidareutvecklats i 

flera steg och blivit betydligt mer komplex (Larsson 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Kommunikativa basmodellen i sitt kontextuella sammanhang (Larsson 2001). 

 

Figur 1 visar hur det finns en sändare som har ett budskap som ska förmedlas till en 

mottagare. Sändaren måste formulera sitt budskap och välja ett språk som mottagaren 

kan förstå, i modellen kallad kodning. En kanal, ett medium, för att föra ut budskapet 

måste väljas och vilken kanal som väljs har stor påverkan på meddelandets effekt på 

olika mottagargrupper (Larsson 2001). Med kommunikationskanal menas på vilket sätt 

människor kommunicerar med varandra, till exempel samtal öga mot öga, telefon, brev, 

e-post, foto eller film. För förändringsprocessen är det viktigt att varje 

kommunikationskanal används (Stanleigh 2008; Klein 1996). Varje kanal har sin 

funktion och ger olika möjligheter att förmedla information. Beroende på vilken kanal 

som används så uppfattas olika signaler om klimatet i organisationen (Lengel & Daft 

1988). Forskning visar att kanalegenskaperna är mycket viktiga för meddelandets effekt 

på olika mottagargrupper. Det tryckta budskapet är nästan alltid svagare än det talade 

ordet och bilder (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2001). Medarbetarna tillskriver 

ledningens val av kommunikationskanal en mening. Om ledningen till exempel väljer 

att ge känslig information via e-post kommer medarbetarna att tycka att ledningen 
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gjorde det lätt för sig (Salem et al. 1999). Det är således viktigt att rätt kanal används 

vid rätt tillfälle annars kommer inte resultatet att bli det önskade (Lengel & Daft 1988). 

Sändarens val påverkas av dess egna individuella bakgrundsfaktorer så som 

självuppfattning och vilken social omgivning sändaren befinner sig i (Larsson 2001). 

När meddelandet sedan når fram till mottagaren ska det tolkas och avkodas. Det är då 

det visar sig om sändaren lyckats med sina val och sin kodning, om mottagaren har 

förstått och lyckas avkoda budskapet på rätt sätt samt om det får sändarens önskade 

effekt. Mottagaren ger sändaren feedback. Återkoppling har stor betydelse för 

kommunikation i organisationer för att undvika missförstånd eller förhindra skador. Det 

finns dessutom en psykologisk aspekt som gör att det är viktigt med återkoppling vid all 

mänsklig kommunikation. Även mottagarens individuella bakgrundsfaktorer såsom 

självuppfattning och hans/hennes sociala omgivning i en grupp eller en organisation 

påverkar kommunikationsprocessen. Ytterligare faktorer som påverkar processen är i 

vilket sammanhang kommunikationen sker, vilken kontext, samt att det hela tiden finns 

olika sorters brus. Det som också kan påverka processen är kommunikatörernas bild av 

varandra (Bakka et al 2001; Larsson 2001). 

 

Flera organisationsteoretiker påtalar att kommunikation är grunden för all organisation 

(t ex Bakka et al 2001). Kvaliteten på kommunikationen och hur det kommunikativa 

beteende är i organisationen beror helt och hållet på ledarens egen syn på information 

(Larsson 2001). Den inre kommunikationen i en organisation sker genom många olika 

slags nätverk och i flera olika riktningar. Larsson (2001) lyfter fram Katz & Kahns tre 

huvudsakliga informationsströmmar som tillsammans med andra forskares blir fyra 

typer av kommunikationsströmmar  

 nedåtriktad - traditionellt enkelriktad kommunikation inom en formell struktur, 

från ledning till medarbetare. 

 uppåtriktad - medarbetarnas återföring, synpunkter och reaktioner till ledningen 

 horisontell - mellan medarbetare på samma nivå inom eller utom den egna 

enheten. Detta är den vanligaste formen av kommunikationsström. 

 tvärgående - mellan medarbetare på olika nivåer och på olika enheter. 

Organisationens struktur spelar ingen roll utan strömmen kan finnas även i större 

organisationer där det skapats förutsättningar för projekttänkande och tillfälliga 

gruppbildningar över enhetsgränserna (Larsson 2001). 
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Larsson (2001) konstaterar vidare att organisationer har olika förutsättningar för 

kommunikation utan att värdera den ena som bättre än en andra. Hierarkiska 

organisationer kräver formaliteter såsom möten i olika steg med auktoritära beslut eller 

bestämda rollbesättningar. I en mer flexibel organisation krävs inte det utan där kan 

man snabbt ställa om sig efter den externa omgivningens nya villkor, beredning och 

beslut kan ske snabbt genom sammansättning av tillfälliga grupper. Det hör till 

vanligheterna att ett budskap ändrar innehåll och form, att det förvrängs, när det 

passerar genom en hierarkisk organisation (Larsson 2001).  

 

3.3.2 Organisationskommunikation 

 

Begreppet organisationskommunikation innefattar såväl planerad som informell 

kommunikation samt marknadskommunikation. 

 

 

 

 

 

Figur 2 Grundtyper av organisationskommunikation (Baserad på: Larsson 2001) 

 

Med planerad kommunikation avses organiserad, formell kommunikation och de 

kommunikativa aktiviteter som ledningen tar sig för. Formell intern kommunikation är 

till exempel mål och policydokument samt regler, riktlinjer och annan producerad 

information. Formell kommunikation är beroende av organisationens struktur (Larsson 

2001). 

 

Informell kommunikation är sådan kommunikation som inte är planerade händelser för 

att kommunicera i organisationens hierarkiska styrsystem och som ledningen därmed 

inte rår över. Det är medarbetarna som skapar den själva och den sker bland 

medarbetarna hela tiden, i fikarummet, i korridoren och så vidare. Exempel på informell 

intern kommunikation är samtal, diskussioner, spontana gruppmöten, berättelser och 

rykten (Jacobsen och Thorsvik 2008; Larsson 2001). Även icke-verbala former av 

informell intern kommunikation förekommer. Icke-verbal kommunikation är till 
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exempel utseende, personlig framtoning, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Men även hur 

saker sägs, så kallat paraspråk, och rumsbeteende, hur nära man håller sig 

avståndsmässigt samt hur människor använder och ser på tid är sådant som har 

betydelse för kommunikationen. Forskning visar att det finns ett direkt samband mellan 

formell och informell kommunikation. Får medarbetarna inte sina behov tillgodosedda 

genom den ena kanalen så utvecklas den andra desto mer. Informell kommunikation kan 

tyckas vara något negativt men forskare menar att all informell kommunikation är viktig 

för organisationen. Informell kommunikation är effektiv och snabb, den är en mycket 

stark kraft eftersom medarbetarna är intresserade (Larsson 2001). 

 

Många undersökningar visar att medarbetare ofta har uppfattningen att ledningen ger för 

lite information. Men att öka mängden information ger dock sällan önskade resultat utan 

det kan istället skapa problem då det gör det svårt för mottagaren att skaffa sig rätt 

information (Rogers & Rogers 1976 via Larsson 2001). Medarbetarna översköljs av 

information hela dagarna och väldigt lite av den behövs för att jobbet egentligen ska 

kunna utföras. Kommunikationskanalerna blir ”igenslammade”. Informationen om 

förändring kan lätt försvinna i det hav av information som finns i dessa igensatta 

kanaler. En lösning på det är att ta bort en del av ”slammet”, att till exempel använda en 

portal där generell information från ledningen läggs ut istället för att skickas ut. Allt för 

att få en ren kanal så att verkligen viktiga meddelande kan nå fram och tala till 

medarbetarnas känslor och skapa önskade beteende (Kotter 2002).  

 

Att använda ny teknik så att medarbetarna kan se visionen och inte bara läsa om den 

kan vara till stor hjälp för att nå ut med budskapet. En satellitbild av chefen är inte 

detsamma som att han/hon är i samma rum men ändå bättre än bara ett skriftligt 

meddelande. Repetition är nyckeln och meddelande som ”stannar kvar” (Kotter 2002). 

 

3.3.3 Informativa funktionen 

 

Ytterligare en aspekt på kommunikation är den informativa funktion som 

kommunikation kan ha. Att informera är en envägskommunikation och att 

kommunicera är att ge mottagaren möjlighet till delaktighet och dialog (Larsson 2001). 

Larsson (2001) menar dock att denna definition på begreppen information och 
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kommunikation är överspelad mot bakgrund av forskningens kunskaper och krav på 

tydlighet. Larsson (2001) definierar det istället som att kommunikation är en process där 

människor har kontakt med varandra på ett eller annat sätt och att innehållet i den 

processen är information. Von Platen (2006) menar däremot att grunden för en 

fungerande internkommunikation är att inte förväxla information och kommunikation.  

 

3.3.4 Hinder för kommunikation 

 

Det finns olika hinder för att kommunikationen ska kunna fungera. 

 Att budskapet bokstavligt och bildligt inte går fram – det observeras inte, 

drunknar i störningar och brus, fördröjs under vägen eller helt enkelt är 

feladresserat. 

 Budskapet förkastas – mottagaren behöver det inte, litar inte på sändaren, har 

inte samma sociala och kulturella referenser, får budskapet i fel sammanhang, på 

grund av att det är fel utformat. 

 Mottagaren förstår inte budskapet på grund av att det är svårt begreppsmässigt, 

fel språkdräkt eller saknar läsbarhet. 

 Budskapet förändras på vägen från en person till en annan, får en annorlunda 

innebörd. 

 Mediet gör förändringar  

(Larsson 2001). 

 

 

3.4 Effektiv organisationsförändring 

 

Det är många faktorer som påverkar hur väl en organisationsförändring genomförs. Men 

att satsa tid, pengar, utbildningsmöjligheter och andra resurser för att öka beredskapen 

till förändringen lönar sig alltid i slutändan. Förändringar som inte genomförs på ett bra 

sätt kan bli en väldigt destruktiv kraft i organisationen (Madsen et al. 2005). Enligt 

Kotter (2002) går en lyckad förändringsprocess igenom åtta olika steg. Det handlar om 

att skapa engagemang, ett förändringsteam som kan driva på, en bra vision och att 

kommunicera visionen till medarbetarna. Därefter gäller det att handla utifrån de 
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förändringar som skett och dra nytta av de kortsiktiga vinsterna som sker. Det är dessa 

små vinster som ger drivkraft att gå vidare och till slut är förändringen genomförd. 

Medarbetarnas nyvunna beteende pressar till slut bort traditionen (Kotter 2002). Van 

Emmerik och Euwema (2008) menar att det finns en klar koppling mellan 

medarbetarnas upplevda stöd i organisationen och viljan att gå vidare och lämna det 

gamla bakom sig (Van Emmerik & Euwema 2008). Kotter påtalar vidare att en 

förändring kräver mycket tid att genomföra och för att få ett bra resultat är det viktigt att 

inte hoppa över något steg och att ge varje steg tillräckligt med tid. Kotter menar också 

att de centrala delarna vid en förändring aldrig är strategi, struktur eller kultur. De och 

andra faktorer är viktiga men kärnan är alltid att ändra människors beteende och det 

sker mycket framgångsrikt genom att man talar till deras känslor. Man ska inte försöka 

ändra människors tankar utan istället påverka deras känslor eftersom då ändras 

automatiskt deras tankar (Kotter 2002). Även Thylefors (2007) talar om att det är viktigt 

att hantera medarbetarnas känslor för att styra förändringen.  

 

Även människan går igenom olika faser vid en förändringsprocess – förnekelse, 

motstånd, nyfikenhet och acceptans. Det tar olika lång tid för olika människor att ta sig 

igenom dessa (Stanleigh 2008). Det tar också lång tid innan alla känner sig trygga i sina 

nya roller och med sina nya kollegor (Wallander 2002). Ofta har ledningen ett försprång 

och kommit längre i processen och befinner sig i en annan fas än medarbetarna när de 

väl får höra talas om vad som är på gång att hända. Ledningen glömmer oftast detta och 

anser att medarbetarna ska vara i samma fas som dem själva. Om ledningen redan 

befinner sig i acceptansfasen och medarbetarna är i förnekelse så fås inget bra resultat. 

Det är viktigt att ledningen är medveten om detta, annars resulterar det i frustrerade och 

rädda medarbetare. Medarbetarna kommer att hålla hårt fast vid det gamla och kommer 

inte att arbeta bra tillsammans (Stanleigh 2008). Det är viktigt att förändringen sätts in i 

sitt sammanhang. Fokus måste hamna på helheten och inte den enskilda arbetsplatsen 

där medarbetarna kanske inte kan se något gott komma ur förändringen. På så sätt kan 

cheferna balansera upp medarbetarnas reaktioner (Thylefors 2007). Medarbetarna måste 

fås intresserade av effektiviteten som helhet för hela organisationen för att inte hålla 

saker som de är, i sina separata områden (Weinberger 1978). Andra uttryck som 

forskarna använder sig av när de ska beskriva drivkrafter bakom människors handlande 

är sådant som behovet av identitet och mening samt vikten av organisationskultur 

(Wallander 2002). 
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Mänskliga reaktioner på en förändring kan ta sig många olika uttryck men är till största 

delen rationella. En del upplever direkt motstånd medan andra välkomnar förändringen, 

men de allra flesta blir nervösa (Kotter 2002; Thylefors 2007). Det är medarbetarnas 

känslor som tar sig uttryck på olika sätt, vissa oroar sig inför framtiden medan andra 

känner ilska mot beslutfattarna då man inte håller med om vad som gagnar 

verksamheten. Desto större hot det finns mot det egna desto större brukar motståndet 

vara (Thylefors 2007). Det har ingen betydelse om man är från samma organisation 

eller samma avdelning, vissa är mer redo än andra för en förändring (Madsen et al. 

2005). Bringselius (2010) studie visar att etik är ett särskilt argument för medarbetarnas 

motstånd vid en omorganisation i offentlig sektor. Medarbetarna upplever en moralisk 

skyldighet att agera för verksamhetens och därmed samhällets bästa. Även Thylefors 

(1991) talar om att inom human-serviceyrken i politiskt styrda organisationer finns 

medarbetarnas lojalitet hos de som medarbetarna är satta att tjäna och inte hos 

arbetsgivaren. Anledningen till det är att politiken är lekmän som på distans ska styra 

verksamheten i motsats till medarbetarna, ideologi är inte alltid detsamma som 

professionalitet. 

 

För en lyckad förändringsprocess är det viktigt att eventuella hinder som kan finnas 

avlägsnas. Det är också av största vikt att ledningen lyckas generera motivation hos 

medarbetarna vilket innebär att ledningen måste vara motiverad för att kunna motivera 

vidare. Det är viktigt att förändringen inte bara hanteras på ledningsnivå utan att man 

lyckas engagera alla medarbetare, för annars finns risk för kris i organisationen 

(Stanleigh 2008). Medarbetarnas motivation har stor betydelse för organisationens 

effektivitet i det dagliga arbetet. Det är motivationsfaktorerna som får medarbetarna att 

göra ett bra jobb. Motivationsforskaren Herzberg anser enligt Larsson (2001) att 

motivationen i första hand styrs av två faktorer – hygienfaktorer så som arbetsmiljö, lön 

och relationen till kamrater och chefer samt motivationsfaktorer som handlar om 

medarbetarens självkänsla av utvecklings- och befordringsmöjligheter, ansvar liksom 

arbetet i sig själv. Annan litteratur påvisar att det finns även andra faktorer som 

påverkar medarbetarnas engagemang och motivation. Att få medarbetarna att känna sig 

som ett lag och att medarbetarna är viktiga kuggar i maskineriet skapar den bästa 

motivationen (Larsson 2001). 
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Thylefors (2007) talar om att det ofta finns en bild om att alla förändringar fungerar bäst 

om de bygger på en egen inre motivation. Allt för mycket tid brukar ägnas åt att få alla 

medvetna och ändra attityd gentemot förändringen. I arbetslivet är det däremot inte 

möjligt att alla medarbetare känner likadant vid samma tillfälle. Thylefors (2007) menar 

vidare att en förändring inte måste börja inifrån utan engagemang och intresse kan växa 

fram. En påtvingad beteendeförändring kan leda till inre förändringar hos medarbetaren.  

 

Den amerikanske sociologen Talcott Parsons systemteori visar att det finns en 

integration mellan rollkrav och människa. Integrationen uppstår genom att ett socialt 

system skapas utifrån människors sociala liv i form av gemensamma värden, normer 

och symboler, samspelet med andra samt tankar och handlingar. Människans 

värderingar tar sig uttryck i behovsuppfattningar vilket i sin tur skapar motivation att 

uppfylla rollerna i det sociala systemet. Ett socialt system består alltid av flera individer 

så om det är problem med människors motivation beror det enligt Parsons på 

interaktionen i det sociala systemet (Moe 1995). 

 

Bland annat Moe (1995) talar också om att Talcott Parsons påstår att människans tankar 

och handlingar är sociala, normativa och moraliska. Genom handlingar utvecklas 

känslor och normerande faktorer som styr människans förväntningar på en situation. 

Parson talar om två delar inom handlingsbegreppet – motivationsfaktorer samt 

värdemässiga begrepp och uppfattningar. Människan handlar utifrån sin egen 

uppfattning av vad som är viktigt och rätt eller fel.  

Motivationsfaktorerna är enligt Parsons tre till antalet, kognitiva, katektiska och 

evaluativa. Parsons menar att allt handlande alltid innefattar en kombination av dessa tre 

element. Det kognitiva handlar om människans behov av information och att människan 

skiljer på olika saker i tillvaron. Människors motivation till handling kommer genom 

den katektiska processen och innebär att människan påverkas av omvärlden och 

reagerar positivt eller negativt beroende på den egna uppfattningen av det som händer. 

Den sista motivationsfaktorn evaluering innebär att människan utgår från vilka 

konsekvenser som upplevs och genom värdering och bedömning gör sitt val. Enligt 

Parsons synsätt är känslor och tänkande beroende av varandra för att fungera (Engdahl 

& Larsson 2006; Moe 1995).  
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Wallander (2002) menar att det är när det finns en kontinuitet inom organisationen och 

den fungerar väl som den har lättare för att anpassa sig till förändringar i omvärlden. 

Detta styrks av Madsen et al (2005) som kommit fram till att det finns en koppling 

mellan beredskapen till förändring och hur medarbetaren känner samhörighet med 

organisationen och de sociala relationerna på arbetsplatsen. Madsen et al. (2005) menar 

även att tidigare studier indirekt dragit samma slutsatser. För en lyckad förändring är en 

viktig faktor att få medarbetarna att känna en samhörighet med organisationen och att 

de har goda sociala relationer på arbetsplatsen. Denna samhörighet och dessa relationer 

skapas bland annat genom kommunikation på arbetsplatsen (Madsen et al. 2005). 

 

När en förändring ska genomföras är det viktigt att det finns en auktoritär koppling från 

politiken till medarbetarna som berörs av den förändring som ska göras. Mekanismer 

som gör att det som politiken beslutat genomförs är även det en viktig framgångsfaktor 

(Weinberger 1978). Det är också viktigt att det finns en gemensam vision för 

förändringen med både kortsiktiga och långsiktiga mål för att få en bra kontrollerad 

förändringsprocess. Det är dessutom viktigt att vara medveten om att varje organisation, 

avdelning och förändring är unik och troligtvis inte kan hanteras på samma sätt. 

(Stanleigh 2008). 

 

Att pressa på förändringar lyckas sällan utan det handlar om att sälja in dem till 

medarbetarna. Ledningen måste ha en helhetssyn och vara stark och styra så att alla 

delar strävar åt samma håll. Ett aktivt och dynamiskt utvecklingsarbete måste alltså 

drivas för att låta detaljorganisationen växa fram på bästa sätt (Brolin 1992). En 

beordrad förändring är så klart annorlunda än om man fått vara med och påverka 

beslutet. Men även om medarbetarna eller chefen inte kan styra över att en förändring 

ska ske så brukar det vara möjligt att påverka hur det ska ske. Relativt tidigt i processen, 

efter att de individuella reaktionerna fått ta plats, kan medarbetarna och chefen börja 

diskutera och planera för hur. Allt för att ligga i framkant och vara delaktiga i processen 

och försöka styra den så mycket som går (Thylefors 2007). 
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3.5 Kommunikation som förändringsfaktor 

 

Kotters fjärde steg i förändringsprocessen är kommunikation. Det handlar om att 

kommunicera visionen med enkla meddelande via många olika öppna kanaler. Han 

menar att det ska finnas en grupp som är längre kommen i förändringsprocessen och 

som har fått öva på vilka frågor som kan tänkas komma från medarbetarna. Målet med 

kommunikationen är att framkalla förståelse och utveckla en nivå av samhörighet. 

Informationen kan inte bara överföras utan måste visa något som bemöter 

medarbetarnas oro, som accepterar deras ilska, som är trovärdig och väcker tron på 

visionen. Informationen ska tala till medarbetarnas känslor. Pratar man om deras 

känslor och tar dem på allvar så öppnar de upp sig och lyssnar mer klart på vad som 

sägs och vad som är på gång att hända (Kotter 2002).  

 

Thylefors (2007) menar liksom många andra att när en förändring ska presenteras är det 

inledningsvis information som behövs och det i mängder så tidigt som möjligt. Det är 

bra om det kan ges till alla samtidigt så att alla får samma bild. Tydlig konkret fakta ska 

presenteras och inte några svävande svar eller antydningar. Genom att tydligt ge 

bakgrunden till beslutet om förändringen torde det underlätta att få medarbetarna med 

sig. Även om informationen inte är fullständig är det viktigt att information kommer ut 

till medarbetarna i ett så tidigt skede som möjligt. Allt för att inte rykten och fantasier 

ska få fart eftersom det är svårt att ändra medarbetarnas bild i efterhand (Thylefors 

2007). 

 

Edvardsson Stiwne (1997) menar att det är innan frågorna vad, hur, när och av vem 

besvaras av ledningen som de anställda måste få komma med synpunkter. Detta 

eftersom när dessa frågor är besvarade av ledningen har förändringsprocessen kommit 

så långt att det ska mycket till för att ledningen ska ändra kurs. Det är dessa frågor som 

är de viktiga stegen i en förändringsprocess (Edvardsson Stiwne 1997). Med stor 

delaktighet fås större genomslagskraft och förutsättningarna för en lyckad 

förändringsprocess ökar markant (Brolin 1992). Detta styrks även av Seijts & Roberts 

(2011) vilka hänvisar till tidigare studier som säger att medarbetare i organisationer där 

de tillåts vara delaktiga, där deras självförtroende ökar och där de har en känsla av stöd 

är mer öppna för organisatoriska förändringar. Positiva känslor förmedlar förhållandet 
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mellan psykologiskt kapital och attityder samt beteende. Även hur medarbetarna har 

förmåga att återhämta sig har betydelse för vilken attityd medarbetarna har till 

förändringen (Avey, Wernsing & Luthans 2008; Seijts & Roberts 2011). 

 

Kommunikation kan påverka medarbetarnas attityd och inställning till förändringen 

(Elving 2005). Dialogen öppnar för en ny medvetenhetsnivå och kanske hittas nya 

lösningar på problem eller upptäcks bara att andra inte alls har samma synsätt som en 

själv, vilket i sig är en vinst. I dagens arbetsliv kan inte en ledare peka med hela handen 

och säga hur saker ska vara utan ledaren måste kommunicera på ett annat sätt än 

tidigare med medarbetarna. Detta är utvecklande både för ledarskapet och för 

organisationen (SKL – Ord som förändrar). 

 

Kommunikationen måste kännas aktuell och korrekt för medarbetaren annars kommer 

det att bli problem. Det är viktigt att visa vad förändringen innebär, låter som, ser ut och 

känns som. Lyckad kommunikation sker ansikte mot ansikte och medarbetarna får inte 

känna sig utanför för då blir det problem. Medarbetarna måste känna sig trygga och 

hoppfulla inför förändringen för att den ska lyckas (Richardson & Denton 1996). Att 

träffa en hel grupp samtidigt kan vara användbart i vissa fall då kommunikatören kan få 

hjälp från övriga deltagare med att förklara processen (Weick 1989 via Klein 1996). 

 

Även om omfattande kommunikation är nödvändig för förändringsarbetet så är det vad 

medarbetarna ser och inte vad de hör som har betydelse för förändringsprocessen. 

Kommunikation genom handlingar är mer värda än kommunikation genom ord (Kotter 

2002; Richardson & Denton 1996). Ledningen har en identitetsskapande funktion 

gentemot medarbetaren och det är ledningens handlingar som visar åt vilket håll 

organisationen ska gå och i vilken kontext den ska finnas (Lind 2002). Det är därför 

väldigt effektivt att matcha ord med handlingar och även om det kanske kostar lite mer i 

pengar räknat så vinns medarbetarnas förtroende på ett helt annat sätt. Ärlig 

kommunikation kan hjälpa mycket för alla men mest mot den cyniske medarbetaren 

(Kotter 2002).  

 

Fasen före beslut har olika betydelse för olika grupper visar Edvardson Stiwnes (1997) 

studie. Grupperna kan ha tillgång till samma dokument och finnas i samma organisation 

där förändringen planeras men tiden före beslut är en tid då ingen vet vad som kommer 
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hända eller hur framtiden blir. Denna tid innebär olika saker för olika grupper. 

Anledningen är arbetsgruppens föreställning om sin status och identitet i organisationen. 

Den påverkar hur gruppen tar till sig information och hur kommunikationen fungerar. 

Även gruppens relation till andra grupper och till omvärlden påverkar arbetsgruppens 

mottaglighet för information och kommunikation (Edvardsson Stiwne 1997). Von 

Platen (2006) menar däremot att det är först när dessa tolkningsramar såsom roller eller 

yrkesidentiteter kombineras med illa skött internkommunikation som det påverkar 

organisationsförändringen. 

 

Att ha en strategi för hur informationen ska föras ut till personalen och hur dialogen ska 

utformas är viktig och kan ge ledningen stort stöd. Vägen kan ofta bli lättare och många 

svårigheter hanteras enklare. Det handlar om att målen måste göras kända för och helst 

accepteras av alla i den kommunala organisationen (Brolin 1992; Klein 1996). 

 

Inom organisationer finns det alltid olika kulturer som påverkar kommunikationen och 

förändringsprocessen (Larsson 2001). Med kultur menas de normer, oskrivna lagar och 

administrativa koder som finns i organisationen. Även vilka former för pauser, vilka 

traditioner och sedvänjor som finns är en del av kulturen som man inte kan ta på utan 

som sitter i väggarna (Larsson 2001). Brolin (1992) talar om att förvaltningens sätt att 

bete sig präglas till stor del av vilken inställning förvaltningens ledning och anställda 

har till service, myndighetsutövning och flexibla arbetsformer. Det är dessa tillsammans 

som präglar verksamheten. Det blir tydligt när flera tidigare självständiga förvaltningar 

ska smältas samman till en (Brolin 1992). Värderingar, oskrivna normer och 

relationsmönster såsom hållningen till allmänheten och besökare samt avvikande 

medarbetare är också viktiga och avgörande delar av kulturen i organisationen. Ett 

kulturellt mönster ändras inte så lätt utan är ansträngande, tar tid och kräver en stark, 

medveten och lyhörd ledare som arbetar systematiskt med att förändra 

organisationskulturen. (Brolin 1992; Larsson 2001).  

 

Klimatet i organisationen ingår också i begreppet kultur men syftar då mer på hur 

medarbetarna upplever hur de behandlas och trivs med sitt jobb. Ledningen har en 

mycket viktig roll då de åtminstone på kort sikt styr klimatet genom sin stil, 

relationsmönster och verklighetsuppfattning (Larsson 2001). Goda relationer mellan 

ledare och medarbetare är alltid avgörande för effektiviteten i organisationen och i en 
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förändringsprocess är det extra viktigt att dessa relationer fungerar. Medarbetare som 

känner sig respekterade är ett starkt stöd för förändring (Seijts & Roberts 2011). 

 

I misslyckade fall av organisationsförändringar är det för lite effektiv kommunikation, 

eller så hör människorna orden men accepterar dem inte. Det är anmärkningsvärt att 

intelligenta människor underkommunicerar eller kommunicerar dåligt hela tiden utan att 

förstå sina misstag (Kotter 2002). 

 

 

3.6 Undersökningsmodell 

 

Med bakgrund mot teorigenomgången ovan kommer undersökningen att genomföras 

med utgångspunkt från Elvings (2005) konceptmodell för en effektiv förändring. 

Elvings modell (figur 3) bygger på att viljan/beredskapen till förändring och därmed 

effektiviteten i förändringsprocessen påverkas av tre faktorer. Faktorerna är 

kommunikation i form av information om förändringen och kommunikation för att 

skapa en känsla av gemenskap inom organisationen som ska förändras samt osäkerheten 

för medarbetaren (Elving 2005). Modellen används i undersökningen i sin tur för att 

skapa en intervjuguide (se avsnitt 4.3.2). 

 

 

Figur 3 Kommunikation under en organisationsförändring (utifrån Elvings konceptmodell 2005) 

 

Undersökandet av kommunikationen i studien utgår från den vidareutvecklade 

kommunikativa basmodellen i sitt kontextuella sammanhang (figur 1). Anledningen till 

det är att förändringsbeslutet kommer uppifrån ledningen och det handlar om att 

förmedla budskapet neråt i organisationen och få organisationerna att genomföra det 

politiken avser. Eftersom undersökningen görs i en offentlig verksamhet påverkar 
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faktorerna i dubbla led. Förvaltningsledningen är först mottagare och sedan sändare. 

Likväl som kontexten, kodning, avkodning, brus, medium samt individuella, sociala och 

organisatoriska faktorer påverkar mellan förvaltningsledning och medarbetare så 

påverkar det i ledet före, mellan politiken och förvaltningsledningen. Det är inte särskilt 

vanligt att politiken kommunicerar direkt med medarbetarna utan det passerar genom 

förvaltningsledningen och deras tolkning blir det som kommer vidare. Det är av högsta 

vikt att kommunikationen fungerar utan något större brus hela vägen till medarbetarna 

eftersom medarbetarna har stor påverkan på hur väl organisationsförändringar blir 

genomförda. 

 

Studien innefattar både information och kommunikation i de berörda organisationerna. 
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4 Empirisk metod 

 

I detta kapitel anges vilken metod som har använts för att samla in empiri och om hur 

kontakterna med fallet har sett ut. 

 

 

4.1 Litteratursökning 

 

För studien fanns det ursprungligen ett fall som forskaren var intresserad av att få ett 

vetenskapligt perspektiv på. Litteratur söktes utifrån de bilder forskaren hade av fallet 

och allt eftersom litteratur och vetenskapliga artiklar hittades visade sig nya 

infallsvinklar i fallet. Utifrån detta studerades ytterligare artiklar, böcker, avhandlingar 

och uppsatser inom ämnet. 

 

Vetenskapliga artiklar som berör ämnet har tagits fram via de elektroniska databaser 

som finns tillgängliga på Högskolan i Kristianstads webbsida. Sökorden har 

kombinerats på olika sätt och bestått i: communication, organizational change, public 

organization, intern kommunikation, management, ledning, kommunikation, 

organisationsförändring, omorganisation, organisation change, change management, 

leadership effects och offentlig organisation. 

 

Litteraturen som ligger till grund för denna studie är hämtad från böcker och 

avhandlingar inom organisations- och kommunikationsteori. Då kommunicerande 

mellan människor innefattar hur människor interagerar har även en del inspiration och 

litteratur hämtats från sociologi och beteendevetenskap. Även om enskild litteratur inom 

detta område inte varit så stor finns det en koppling i många artiklar till 

beteendevetenskap. 
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4.2 Datainsamlingsmetod 

 

I denna fallstudie är det forskarens egna erfarenheter och observationer från hela 

förändringsprocessen som till största delen utgör empirin. Detta kompletteras med 

intervjuer och annan empiri som forskaren samlat på sig vid olika samtal med personer i 

de båda organisationerna. Dessa samtal har inte enbart varit formella intervjuer utan har 

skett under mer informella former som samtal kollegor emellan. Personen har ofta inte 

ens varit medveten om att insamling av empiri har pågått. Forskaren har på detta sätt 

fått veta personens tankar och åsikter om förändringsprocessen och kommunikationen i 

denna samt hur den gått till utifrån den personens perspektiv. Likaså har det material 

som producerats internt och kommit ut till medarbetarna så som förstudie, beslut, 

rapport från extern konsult samt anteckningar under genomförandet ingått i empirin. 

Materialet sträcker sig över hela förändringsprocessen från hösten 2009 till någonstans 

kring årsskiftet 2010/2011. 

 

 

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Intervjuform 

 

Då forskaren själv varit en del i fallet som studeras och är bekant med 

intervjupersonerna sedan tidigare på grund av anställningen i organisationen lämpade 

det sig bäst att genomföra intervjuerna i samtalsform. Därmed inte sagt utan att det var 

en klar och tydlig intervju och inte bredvid- och småprat, för att inte förvilla den 

intervjuade om vad det handlade om. Samtliga intervjuer genomfördes av forskaren. 

Intervjupersonerna har fungerat både som respondent och informant då personerna även 

bidragit med ytterligare sak- och bakgrundsupplysningar. Formen samtalsintervju gav 

en dialog på annat sätt än traditionell intervju även om det inte blev något balanserat 

informationsutbyte eftersom en ställde frågor och en svarade. Intervjuaren har samspelat 

med den intervjuade på annat sätt än vid traditionell intervju genom att lägga in egna 

synpunkter och reaktioner under samtalsintervjuns gång. Intervjuaren har alltså blivit 

medskapare till intervjuns resultat vilket måste tas med i bedömningen (Ekström & 

Larsson 2010). Enligt Ekström & Larsson (2010) är det dock något som bör göras vid 
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en samtalsintervju. Samtalsintervjuerna höll sig till studiens breda huvudområde 

kommunikationen i organisationsförändringsprocessen. Intervjuguider där 

frågeområdena täckts in genom mer detaljerade frågor gjorde det tydligt vad som skulle 

frågas och tas reda på under samtalet. Intervjuerna har haft en låg grad av 

standardisering eftersom frågorna tagits i den ordning som passat vid intervjun beroende 

på vilken riktning intervjun tagit utifrån respondentens svar. Följdfrågor ställdes under 

intervjuns gång utifrån respondentens svar, men intervjuguiden fungerade som styrning 

(Trost 2010). 

 

Vid kvalitativa intervjuer ska frågorna vara så enkla och så raka som möjligt så att 

respondenten ges möjlighet att ge intervjuaren innehållsrika svar. Det ger på så sätt 

respondenten möjlighet att själv tolka frågan och fritt formulera sitt svar och ge sin syn 

på det efterfrågade utifrån sin position (Trost 2010). Genom denna typ av frågor blir det 

även en tolkningsnivå mindre vilket är en fördel (Jacobsen 2002). 

 

4.3.2 Intervjuguider 

 

Utifrån artikel- och litteraturstudie har det framkristalliserats fyra breda områden i 

studien. Områdena är organisationsteori, organisationsförändring, kommunikationsteori 

samt kommunikation vid förändring. Då intervjuerna ska ha fokus på det aktuella fallet 

koncentreras frågeområdena i intervjuerna på den aktuella organisationsförändringens 

process och kommunikationen däri. Inom respektive frågeområde finns följande delar 

vilka är kopplade till den modell som används (se figur 3). 

 

Organisationsförändringen 

 Grad av acceptans för förändringen 

 Gemenskap i befintlig organisation 

 Osäkerhet 

 Jobbotrygghet 

 

Kommunikation 

 Information till personalen 

 Informell kommunikation, hur har det sett ut 
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Trost (2010) menar att konkreta frågor inte ska finnas i intervjuguiden utan endast ett 

fåtal frågeområden. Då forskaren i denna studie har en ovana vid intervjuer innehöll de 

nu aktuella intervjuguiderna även konkreta frågor om vad som skulle tas reda på. Detta 

för att inte riskera att missa något viktigt om det inte kom fram av det övergripande 

frågeområdet. Eftersom även en del fakta om fallet skulle tas reda på eller förtydligas 

för forskaren så innehöll intervjuguiderna även några konkreta sak- och 

bakgrundsfrågor. 

 

Det skapades tre olika intervjuguider, se bilaga 1 – 3, med olika innehåll inom 

frågeområdena beroende på vem som skulle intervjuas, vilken position den personen 

haft i förändringsprocessen. Medarbetarna fick till exempel frågor utifrån hur de tycker 

att kommunikationen fungerat medan ledningen fick frågor utifrån hur de valde att 

kommunicera. 

 

4.3.3 Förstudie 

 

Intervjuguiderna testades före intervjuerna på så sätt att en person med kunskaper om 

personalarbete och förändringsprocesser ”testsvarade” på frågorna och gav synpunkter 

på formuleringar och ytterligare tips på frågor. 

 

4.3.4 Val av intervjupersoner 

 

Val av intervjupersoner har gjorts utifrån vilka som kunde ge den information studien 

behövde, ett så kallat ändamålsenligt urval. De personer forskaren ansett ha mest att 

tillföra när det gäller kommunikationen i organisationsförändringsprocessen. När det 

varit möjligt att göra val som ger en mer heterogen intervjugrupp har det gjorts. Enligt 

Merriam (1994) kräver denna form av urval att kriterierna beskrivs för vilka som ska 

vara med i undersökningen. 

 

Kriterierna för att väljas ut i det ändamålsenliga urvalet i studien 

Personer som har varit i position för att kommunicera 

 med beslutsfattare (politiken), 

 med högsta ledningen för de båda förvaltningarna, 
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 med medarbetarna i respektive förvaltning samt 

 inom referensgrupperna. 

 Dessutom medarbetare som har minst en mellanchef mellan sig och högsta 

förvaltningsledningen. 

 

Respondenterna informerades vid inbokandet av intervjun om studiens två 

frågeområden, någon ytterligare förberedelse för deras del ansågs inte nödvändig. 

 

4.3.5 Intervjuernas genomförande 

 

Generellt för alla intervjuer var att de genomfördes på så sätt att samtalet relativt snabbt 

leddes in på det första frågeområdet, organisationsförändringen, och när det var klart 

övergick samtalet via intervjuarens frågor på just kommunikationen i processen. Under 

intervjun gjorde forskaren stödanteckningar vilka direkt efter intervjun skrevs rent samt 

kompletterades med de iakttagelser som gjorts under intervjun. Svaren skrevs in under 

respektive huvudområde och fråga i intervjuguiden där de passade in. Detta för att 

underlätta analysarbetet då strukturen blir densamma från alla intervjuer. Annat viktigt 

som framkom under intervjun men som inte passar in någonstans har noterats i samband 

med respektive intervju. Samtliga intervjuer pågick i lite mindre än en timme per 

intervju. 

 

Intervjun med projektledaren genomfördes på respondentens kontor då det var det mest 

praktiska på en förutbestämd tid. Ett par gånger under intervjun bröts den genom att 

besökare kom till respondenten samt att telefonen ringde en gång. Detta påverkade, 

enligt forskarens uppfattning, inte intervjun då vi snabbt kom tillbaka på samma spår. 

Anledningen till detta är troligtvis att intervjuare och respondent hade en relation sedan 

tidigare och situationen inte var så konstlad. 

 

Fyra intervjuer har genomförts med medarbetare, en man och tre kvinnor. Intervjuerna 

har i vissa fall skett på respondentens kontor och i vissa fall ute i offentlig miljö då det 

varit lämpligast. Flexibiliteten har varit stor för att kunna få ihop intervjutider. 

Forskarens bedömning är att intervjun i offentlig miljö inte påverkat respondentens svar 

då intervjun skett mer under samtalsliknande former eftersom intervjuare och 



 

- 40 - 

respondent varit bekanta med varandra sedan tidigare. Intervjuerna med medarbetarna 

har haft som syfte att fånga upp hur kommunikationen har fungerat under 

förändringsprocessen utifrån deras perspektiv och för att få veta respondentens syn på 

organisationsförändringen för att utifrån det kunna dra slutsatser. Dessutom har syftet 

varit att bekräfta eller dementera forskarens egna iakttagelser. 

 

Ytterligare en intervju har genomförts. Denna genomfördes med person ur 

referensgruppen och skedde på respondentens kontor. Syftet med intervjun var att ta 

reda på hur personer i den här positionen uppfattade kommunikationen gentemot 

styrgruppen och projektledaren samt mot medarbetarna. Även här var det intressant att 

höra dess syn på organisationsförändringen. 

 

 

4.4 Trovärdighet och tolkning 

4.4.1 Reliabilitet 

 

Med reliabilitet menas om mätningen är tillförlitlig, stabil och att den inte är utsatt för 

till exempel slumpinflytelser samt att alla intervjuer gått till på samma sätt. Vid 

kvalitativa studier är dock slumpinflytelser något som tas med i analysen och det 

förutsätts en låg standardisering och låg reliabilitet i denna typ av studier. Det är på inga 

sätt säkert att samma svar fås om exakt samma fråga ställs vid ett annat tillfälle. Det har 

att göra med att människor inte är statiska utan förändras i takt med att processen 

fortlöper, människans föreställningsvärld förändras hela tiden vilket påverkar svaret 

(Trost 2010). 

 

I denna aktörsforskning är forskaren och respondenterna bekanta med varandra sedan 

tidigare. Forskarens uppfattning är att det också finns ett stort förtroende sedan tidigare 

vilket även fanns kvar vid intervjuerna. Ekström & Larsson (2010) påtalar att det är 

viktigt för forskaren att hålla sig så neutral som möjligt och vara medveten om risken att 

intervjuaren kan ”förföra” den intervjuade så att han/hon säger sådant som inte skulle ha 

sagt annars. Intervjuareffekten, kan äventyra reliabiliteten (Patel & Davidsson 1994). 

 

Med ovan teori i beaktande får denna studie anses ha låg reliabilitet. 
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4.4.2 Validitet 

 

Med validitet menas att studien undersöker det som är avsett att undersöka (Ekström & 

Larsson 2010; Trost 2010). I denna studies fall handlar det om hur kommunikationen 

har påverkat effektiviteten i förändringsprocessen. Då både respondent och forskare 

varit med i det fall som studeras har båda en stark gemensam förståelse för det som 

undersöks. Detta är enligt Silverman (2006) ett krav när det gäller validitet i kvalitativa 

studier. 

 

När intervjuerna bokades in informerades respondenten om vad intervjuerna skulle 

handla om. Det har gett studien ökad validitet då respondenterna kunde förbereda sig 

mentalt och tänka igenom och få upp ögonen inför intervjun. Intervjuerna föregicks av 

skapande av intervjuguider vilka forskaren höll sig till under intervjun. På så sätt blev 

fokus under intervjuerna det undersökningen hade för avsikt att undersöka. Att 

intervjuguiden anpassades efter vem som skulle intervjuas gör också att intervjuerna 

höll sig till det som skulle undersökas på respektive nivå. Intervjuer genomfördes med 

de personer som ansågs komplettera forskarens egna observationer, där det saknades 

eller behövdes mer kompletterande material. Att studien grundar sig på triangulering i 

form av både egna observationer och intervjuer får också anses stärka kvaliteten och 

validiteten ytterligare. Det har inte heller varit känt för någon under 

förändringsprocessens gång att avsikten varit att göra denna fallstudie. Forskarens 

observationer har alltså skett utan yttre påverkan – att kollegorna tänkt på vad de gjort 

och sagt. Naturligtvis har det varit annorlunda i det skede när undersökningen nu är 

igång och intervjuer görs eller andra samtal förs med medarbetarna och ledningen. 

 

Jag har valt att inte delge respondenterna mina anteckningar från intervjuerna. 

Anledningen till det är dels att jag inte vill ta mer av deras tid i anspråk och dels att 

deras svar till mig var klara och tydliga när intervjuerna avslutades. Detta sänker 

validiteten men å andra sidan hade de rättningar de kunnat komma med endast varit på 

rena sakfel och eftersom jag själv varit med i processen ansåg jag mig ha bra kontroll på 

sakfrågorna själv. Att ge respondenterna möjlighet att komma med krav på ändringar i 

form av bortförklaringar på det som de sagt vid intervjun var inte heller önskvärt. 
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4.4.3 Generalisering 

 

Då det handlar om en fallstudie är det svårt att dra några statistiska generella slutsatser, 

men det är inte heller syftet med studien. Däremot kommer denna enskilda fallstudie att 

bidra till att successivt utveckla teorier och skapa en teoretisk generalisering i den 

sociala interaktionen i sociala organisationer och samhällssystem. Detta genom att det 

går att hitta likheter och skillnader med tidigare och troligtvis kommande studier inom 

samma frågeområde och på så sätt bör det vara rimligt att tro att det gäller mer generellt 

och i andra studier (Ekström & Larsson 2010). I Ekström & Larsson (2010) går även att 

läsa att det finns forskare som ser fallstudier som upprepade experiment. 

 

4.4.4 Tolkning 

 

Tolkningsnivåerna vid en induktiv strategi är tre medan det vid en deduktiv sådan finns 

fyra olika tolkningsnivåer. Den strategi som studien utgått ifrån, abduktiv, är en 

blandning av dessa och det är helt beroende på vilken typ av empiri det handlar om ifall 

det är tre eller fyra tolkningsnivåer. Varje tolkningsnivå medför en risk och ett steg bort 

från verkligheten. Tolkningsnivåerna bör därför vara så få som möjligt och det ställs 

stora krav på forskarens frågor (Jacobsen 2002).  

 

Tolkningsnivåer vid olika forskningsstrategier, uppställda enligt Jacobsens (2002) 

modell: 

Deduktion Induktion 

1. Forskaren har sin uppfattning av 

verkligheten och standardiserar ett 

frågeformulär. 

 

2. Respondenten tolkar forskarens 

frågor och svarsalternativ på sitt eget 

sätt. 

1. Respondenten ger sin tolkning av 

verkligheten. 

3. Forskaren tolkar den information 

respondenten har gett. 

2. Forskaren tolkar den information 

respondenten har gett. 

4. Den som läser resultaten tolkar 

dem på sitt eget sätt. 

3. Den som läser resultaten tolkar 

dem på sitt eget sätt. 
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I denna studie har respondenten visserligen inte fått några svarsalternativ men 

forskarens frågor ska tolkas för att ge ett svar vilket i sin tur ska tolkas av forskaren och 

då rör studien sig med fyra tolkningsnivåer. Med de riktigt öppna frågorna där 

respondenten själv får berätta blir det tre tolkningsnivåer.  

 

Insamlad empiri analyseras genom att den sätts i relation till de olika delarna inom 

frågeområdena som undersökts:  

 Grad av acceptans för förändringen 

 Gemenskap i befintlig organisation 

 Osäkerhet 

 Jobbotrygghet 

 Information till personalen 

 Informell kommunikation, hur har det sett ut 

 samt till modellen för kommunikation i sitt kontextuella sammanhang. 
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5 Empiri och Analys 

 

I detta kapitel presenteras fallförvaltningarna och den insamlad empiri. Därefter sätts 

den i relation till teorier och annan forskning.  Stora delar av empirin från intervjuerna 

redovisas invävt i den övriga empiriinsamlingen. 

 

Den insamlade empirin består av forskarens egna anteckningar, erfarenheter och 

observationer från förändringsprocessen och intervjuerna. Information, synpunkter och 

åsikter från intervjupersonerna samt dokument och skriftlig information som forskaren 

har samlat på sig under förändringsprocessen är också en del av det material som 

analyseras i detta avsnitt. 

 

 

5.1 Presentation av fallförvaltningarna 

 

Undersökningen görs i en svensk kommun där politiken i augusti 2010 beslutade att två 

befintliga förvaltningar skulle bilda en ny gemensam förvaltning som skulle träda i kraft 

fyra månader senare. En projektledare från den centrala personalavdelningen i 

kommunen tillsattes som fick till uppgift att organisera och hålla i förändringsprocessen. 

En extern konsult hade under våren gjort en utredning som låg till grund för beslutet. 

 

Förvaltningarna benämns förvaltning Y och förvaltning X i undersökningen. Båda 

organisationerna befinner sig inom human-service-delen i kommunens 

verksamhetsområde och domineras av medarbetare som tillhör olika professioner med 

en längre formaliserad utbildning. Det finns delar av förvaltning Y:s verksamhet som på 

grund av beslut i riksdagen kommer att trappas ner successivt under några år. 

 

Det finns ett par konkreta och tydliga faktorer som skiljer sig åt i de båda 

förvaltningarna – deras storlek i antal anställda och hur länge de funnits. Förvaltning Y 

har lite mindre än hälften så många anställda som förvaltning X. När det gäller livslängd 

på organisationen har förvaltning X funnits i sin nuvarande form i ungefär 19 år medan 

förvaltning Y endast har funnits i lite drygt tre år. Under denna tid har förvaltning Y 
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genomgått ett antal mindre interna omorganisationer. Den senaste så sent som april – 

maj 2010, alltså precis under den tid som konsulten har tittat på möjligheterna för den 

stora omorganisationen. Att förvaltning X funnits så länge innebär inte att 

organisationsträdet ser exakt likadant ut idag som 1992. Grundstommen med tre enheter 

är kvar men inom dessa har organisationen utvecklats och vuxit genom åren. 

 

Respektive förvaltning har en ledningsgrupp som består av lite olika ledningsnivåer. 

Förvaltningschef, verksamhetschefer, ekonom och personalspecialist är med i bådas 

medan förvaltning Y har ytterligare en ledningsnivå, arbetsledare, representerad i 

ledningsgruppen. 

 

Den externa konsulten presenterar i sin rapport utifrån gjorda intervjuer följande 

beskrivning av de båda organisationerna: Förvaltning X är en stabil organisation som 

funnits länge. Det har varit samma chefer under lång tid. Man har en stabil 

personalgrupp med låg sjukfrånvaro. Personalen är mycket professionell och engagerad. 

Förvaltningen är präglad av arbetet med svaga grupper och det finns ett stort inslag av 

myndighetsutövning. Det har uttryckts ord som ”rör den inte”. Förvaltningen 

presenterar bra resultat i jämförelser med andra kommuner. När det gäller förvaltning Y 

uttrycker den externa konsulten det som att det är en ny förvaltning som inte satt sig än, 

att det är svårt att över huvud taget mäta något resultat från denna. De intervjuade 

uttrycker för konsulten rädsla för att ätas upp av förvaltning X både avseende storlek 

och kultur. I förvaltning Y finns en verksamhet som gör organisationskulturen 

annorlunda gentemot förvaltning X vilken styrs mycket av myndighetsutövning. 

 

Beröringspunkterna mellan de båda förvaltningarna är framförallt verksamhet som är 

koncentrerat i en enhet i förvaltning X gentemot förvaltning Y:s hela verksamhet. Under 

åren som gått har förvaltningarna samarbetat inom dessa områden. Det har genom åren 

funnits en hel del meningsskiljaktigheter men samarbetet har blivit bättre genom åren. 

De andra enheterna i förvaltning X har i dagsläget mindre kontakter med förvaltning Y, 

även om de finns i vissa lägen men är inte lika frekventa och tydliga. 
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5.2 Resultat av empiriinsamling 

5.2.1 Förstudie organisationsförändring 

 

Processen hos politiken började tidigare än våren 2010, då konsulten genomförde 

utredningen. Det som är känt i organisationen är att kommundirektören hösten 2009 fick 

ett uppdrag från kommunstyrelsens ordförande och de politiska gruppledarna att göra en 

förstudie om hur förvaltningarna i kommunen skulle kunna vara organiserade på annat 

sätt. Det framgår av förstudien att den genomfördes som en enmansutredning utan större 

kontakt med någon av förvaltningarna förutom enstaka samtal med de mest berörda 

förvaltningscheferna. Förstudien presenterades för förvaltningscheferna i slutet på 

oktober 2009 och dagen efter gick det att läsa i lokaltidningen om dess innehåll. Det var 

så personalen på berörda förvaltningar fick informationen. Förstudien skickades därefter 

ut till personalen.  

Forskarens kommentar: Intervjuerna som gjorts i denna studie visar samtliga på att man 

inte har lagt någon större vikt vid förstudien i organisationen. Under intervjuerna var det 

ingen som hänvisade till att beslutet grundade sig så lång tid tillbaka. Forskarens egna 

noteringar kring den aktuella händelsen 2009 var att flera medarbetare då sade ”Så här 

kan det ju inte bli…”, ”Det är ju stora sakfel i den” och ”Varför tar man inte reda på hur 

det förhåller sig?”. 

 

I december 2009 beslutar så kommunstyrelsen att uppdra åt centrala 

personalavdelningen att utreda vidare angående inrättandet av en ny förvaltning med ett 

samlat ansvar för de verksamhetsområden som då fanns i förvaltning X och förvaltning 

Y. Tiden gick och ingenting hände. Samtliga kontakter forskaren haft med 

medarbetarna och förvaltningsledningen pekar på att ingen trodde att det skulle bli 

något av utredningen. Grunden för det var till största delen att det var för kort tid innan 

valet september 2010 och att detta var en så pass politisk fråga att det inte skulle bli av. 

Det visade sig dock inte stämma utan i april 2010 tog det fart. Förvaltningsledningen 

blev kontaktad av kommunens centrala personalavdelning för att i rask takt påbörja 

arbetet. Information om att utredningen ska genomföras och hur skickades ut via e-post 

till samtliga medarbetare på berörda förvaltningar. Skrivelsen var undertecknad av 

kommundirektör och personaldirektör. Där informerades det också om att det skapats en 

sida på intranätet där mer information fanns. För utredningsuppdraget hade en extern 
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konsult upphandlats som påbörjade sitt arbete i slutet av april. I samband med 

utredningen kopplades även en intern projektledare från kommunens centrala 

personalavdelning in, med uppgift att hantera den interna samordningen av 

utredningsarbetet. 

 

5.2.2 Organisering i olika grupper under utredningstiden april – december 

 

Kopplat till utredningsarbetet fanns det en styrgrupp som bestod av kommunstyrelsens 

och respektive nämnds presidium samt personaldirektör och kommundirektör, totalt åtta 

personer. Det var styrgruppen som pekade ut riktningen för konsulten. 

 

I den första informationen till förvaltningarna framgår att ”Förvaltningsledningen 

förutsätts medverka i utredningsarbetet”. Något ytterligare om detaljerna eller deras 

deltagande i referensgrupper eller liknande nämns inte. I praktiken blev det dock så att 

respektive förvaltnings ledningsgrupp kom till att bilda en referensgrupp som under 

våren arbetade tillsammans med den fackliga referensgruppen vilken nämns i den 

initiala informationen. När det blev känt att det fanns olika ledningsnivåer 

representerade från de olika förvaltningarna utökades gruppen till att omfatta även 

arbetsledare. Dock var det bara arbetsledare från den enhet i förvaltning X som berördes 

mest som togs med. Tillsammans omfattade gruppen totalt 20 personer. Under vårens 

arbete var detta en gemensam grupp och alla träffar skedde tillsammans. Kontakten 

mellan extern konsult och referensgruppen skedde under två så kallade workshops inom 

loppet av tre veckor. 

 

5.2.3 Konsultens utredningsarbete 

 

Utredningsarbetet inleddes genom tät kommunikation mellan kommunens interna 

projektledare och förvaltningarna personalspecialister för att styra upp alla intervjuer 

som konsulten ville genomföra med kort varsel. Det var endast den interna 

projektledaren som skötte kontakten med den externa konsulten.  

 

Konsultens arbete bestod i att intervjua ett stort antal personer i enskilda intervjuer. 

Detta för att han skulle få en bild av nuvarande förvaltningar. Personerna som 
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intervjuades var från de båda förvaltningarnas politiska ledning samt 

tjänstemannaledning. 

 

Under de veckor utredningen genomfördes stämde konsulten av sina intryck och tankar 

vid ett par tillfällen med styrgruppen och referensgruppen. 

 

Referensgruppen träffade konsulten vid två tretimmarspass i samband med så kallade 

workshops. Enligt forskarens noteringar var den allmänna uppfattningen i 

referensgruppen däremot att första träffen inte var någon workshop. Det var en träff där 

konsulten gjorde en presentation av vad uppdraget gick ut på och väldigt kortfattat vad 

som framkommit under intervjuerna. Detta tillfälle avslutades med att konsulten 

presenterade ett förslag på organisationsträd som han arbetat fram i en annan kommun. 

Det han förmedlade med detta till gruppen var att det var den bästa organisationen även 

för denna kommun och forskarens noteringar är att väldigt många gick därifrån med 

orden ”Vad var det där?”. 

 

Vid referensgruppens andra och sista workshop presenterade konsulten fyra olika 

förslag på förvaltningsorganisation som referensgruppen fick arbeta med i fyra grupper. 

De olika alternativen skulle prövas utifrån uppdragets utgångspunkter samt värdera vad 

som var praktiskt möjligt att genomföra. Det fjärde förslaget sågade konsulten dock 

själv innan grupperna hade fått tycka till. Det gjordes med motiveringen att politiken 

inte ser det som ett alternativ. Detta var första tillfället medarbetare, om än på 

arbetsledande befattning, fick vara med och tycka något och framföra sina synpunkter. 

 

5.2.4 Konsultrapporten juni 2010 

 

I början av juni presenterades konsultens slutrapport. Att utredningsarbetet pågick under 

relativt kort tid uttrycktes redan i den första skriftliga informationen som kom till 

medarbetarna från konsulten och den interna projektledaren. 

 

Konsulten lämnade sin rapport till uppdragsgivaren i början på juni 2010. De båda 

förvaltningarnas personal får rapporten presenterad för sig vid en storsamling en vecka 

efter. Rapporten har dock några dagar tidigare presenterats i skriftlig form på intranätet 
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så deltagandet vid presentationstillfället är inte så stort. Nästan alla respondenter deltog 

vid denna presentation, så även forskaren själv. Allas uppfattning var att redovisningen 

inte förtydligade någonting som inte gick att läsa sig till i rapporten. 

 

5.2.5 Fram till beslut augusti 2010 

 

Efter att rapporten presenterats och i väntan på det politiska beslutet agerar ett av de två 

stora facken på förvaltning X genom att samla in synpunkter och tankar från sina 

medlemmar. Det inkommer synpunkter från medarbetare på lite olika positioner i 

organisationen. Dessa sammanställs av facket och läggs fram i samband med samverkan 

med arbetsgivaren och finns med till politiken när beslut ska fattas. 

 

I mitten av augusti fattas så det formella beslutet i kommunstyrelsen att arbetet med 

inrättandet av den nya förvaltningen ska genomföras. Beslutet omfattade även att 

förvaltningschefstjänsten skulle utlysas externt och målsättningen var att den nya 

organisationen skulle träda i kraft vid årsskiftet 2010-2011. Forskarens iakttagelser från 

denna tid är att medarbetare och ledning använde alla möjliga kommunikationskanaler 

och kontakter för att så snabbt som möjligt få veta vad beslutet blev. Beslutet blev 

formellt känt i organisationerna via publicering på intranätet. 

 

5.2.6 Fortsatt arbete efter beslut, hösten 2010 

 

Efter att beslutet fattats fortsatte grupperna som funnits sedan tidigare, styrgrupp och 

referensgrupp, sitt arbete tillsammans med den interna projektledaren. Projektledaren 

tog ganska snabbt initiativ till att dela referensgruppen i en facklig grupp och en 

arbetsgivargrupp. Arbetsgivarens referensgrupp utökades med ytterligare två personer 

med mer utvecklingsuppdrag som sin profession. Samtal med medarbetare har gett att 

det var ganska oklart vad deras roll i denna grupp egentligen var. Referensgrupperna 

och projektledaren träffades regelbundet var tredje till fjärde vecka under perioden 

september till december. Huvudtemat för detta arbete var att forma den inre 

organisationen – vad ska utföras var. Träffarna skedde ibland gemensamt och ibland var 

för sig. Intervjun med projektledaren gav att hon fick planera om sitt arbete ganska 

mycket efter första referensgruppsmötet. Detta eftersom det visade sig att 
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referensgrupperna inte var tillräckligt förberedda på uppdraget och kommunicerade med 

vad uppdraget innebar. 

 

Forskaren deltog i den fackliga referensgruppen och där var dialogen väldigt öppen och 

alla var tydliga med vad som sågs som problem i förvaltningarna, vilka de svårknäckta 

nötterna var. När referensgrupperna träffades gemensamt gick diskussionerna inte lika 

öppet utan visade på mycket revirtänkande kring sin egen verksamhet. Formerna för 

dessa träffar var till största delen sittandes kring ett bord i ett rum som enligt forskarens 

iakttagelser inte heller inbjöd till några kreativa diskussioner. Att kreativiteten saknades 

vid de gemensamma referensgrupperna har också bekräftats vid intervju med person ur 

ledningen. Projektledaren däremot upplevde referensgruppsmötena som bra då det blev 

diskussioner. 

 

Referensgrupperna åkte vid två tillfällen till närliggande kommuner för att få inspiration 

till det fortsatta arbetet. Dessa resor gjordes gemensamt i buss av de personer som hade 

möjlighet att resa iväg. Detta blev ett sätt att lära känna varandra lite mer. Alla fick vid 

dessa besök en gemensam bild av andra kommuners liknande verksamheter och kanske 

bättre förståelse för den andra förvaltningens verksamhet genom att höra det beskrivas 

från någon annan kommun. 

 

I samband med kallelse till årets sista referensgruppsmöte i mitten av december 

informerar projektledaren via e-post om att hennes uppdrag är avslutat i och med att den 

nya förvaltningen börjar gälla från årsskiftet. Därefter ligger uppdraget på den nya 

förvaltningen och det är upp till den att i så fall ge henne ytterligare uppdrag, vilket det 

visade sig att det inte gjordes. Många ur referensgruppen uttrycker vid mötet oro för 

detta. 

 

5.2.7 Information under förändringsprocessen augusti – december 

 

Den interna projektledaren höll referensgruppen och medarbetarna informerade via mejl 

kring olika tider som bokades in och flyttades. Hon uttrycker i ett av de första mejlen att 

hon vill informera fortlöpande även om det senare resulterar i ändringar. Alternativet 

med att bara informera när hon vet säkert tycker hon är en sämre variant. Vid den 
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konsekvensanalys av förändringsarbetet som görs kommer projektledaren överens med 

skyddsombuden om att information ska läggas ut på intranätet veckovis från 

projektledaren oavsett om det finns något nytt att säga eller inte. Projektledaren 

uttrycker tydligt att hon vill ha delaktighet från alla i organisationen men eftersom det är 

kort om tid så är det inte praktiskt genomförbart att göra något stort utan det måste gå 

via referensgruppen. Samtidigt öppnar hon upp för att vem som helst får höra av sig till 

henne vilket också har uttryckts i den information som skickats ut till alla medarbetare. 

Intervjun med projektledaren under denna studie gav att det endast var ett fåtal 

medarbetare som hörde av sig till henne samt att hennes uppfattning är att många tog 

del av den information som publicerades. 

 

Ett försök att göra alla medarbetare delaktiga var att samtliga arbetsledare fick till 

uppgift att till en workshop i slutet av september göra en inventering i arbetsgruppen. 

Något resultat från denna workshop har inte presenterats för medarbetarna i 

förvaltningarna. Intervjun med projektledaren gav att denna workshop inte blev som 

planerat. Projektledarens uppfattning är att det berodde på att cheferna inte var där 

framme i processen än och hade svårt att skilja på arbetsuppgifter och person. Även 

forskarens egna erfarenheter av arbetet i den egna arbetsgruppen tyder på samma sak. 

Tolkningen av det skriftliga material som kommunicerats från projektledaren gick isär. 

 

Relativt tidigt under hösten hade förvaltning Y en dag där all personal samlats för att 

arbeta med organisationsförändringen. När detta kom förvaltning X till känna beslutade 

förvaltningschefen att även där skulle en informationsträff arrangeras och all personal 

bjöds in via e-post. Föreställningen hölls vid två olika tillfällen direkt efter varandra för 

att så många som möjligt skulle kunna närvara. Projektledaren och förvaltningschefen 

fanns med framme på podiet. Informationsträffen kom enligt medarbetare mest till att 

handla om kravspecifikationen på förvaltningschefstjänsten och gav inget annat nytt. 

Ifrågasättande om anledningen till träffen var stor bland medarbetarna och det blev inte 

bättre av att personerna på podiet inte visade en enad front inför hundratalet 

medarbetare. Flera medarbetare upplevde ganska starkt att det fanns 

meningsskiljaktigheter mellan projektledare och förvaltningschef vilka tog sig olika 

uttryck i deras dialog. Intervjuer med medarbetare har även gett forskaren information 

om att träffen bara gav mer oro och att tilltron till omorganisationen tappades. Det 

upplevdes kränkande och nonchalant att hantera en person på det sätt som gjordes. 
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Projektledaren däremot menar att det var ett bra tillfälle och att det visade att 

förvaltningschefen nu var med på förändringen.  

 

I månadsskiftet november-december inbjuds åter all personal från de båda 

förvaltningarna till ett informationsmöte. Det visar sig återigen att det inte direkt finns 

något nytt att komma med. Projektledaren ger dock ett konkret uppdrag till samtliga 

medarbetare - ”Börja hitta varandra, hitta dina samarbetspartners och diskutera hur ni 

kan vidareutveckla och vidga samarbetet”. Projektledaren uppger att hon vid denna träff 

upplevde en annan inställning från förvaltning X. 

 

5.2.8 Händelser under processens gång 

 

De verksamheter inom förvaltning X som inte direkt berörts av 

organisationsförändringen har under processens gång hållits lite vid sidan om. Det har 

från både projekt- och förvaltningsledningen uttryckts som att ”De berörs inte direkt 

och har så mycket att göra så de behöver ju inte vara representerade här”. Det har gjorts 

i all välmening men det har i intervjuer med medarbetare uttryckts att det inte känts 

riktigt bra eftersom de trots allt ingår i den nya förvaltningen och nu har de bara till att 

acceptera och följa det som blivit. De har inte getts möjlighet att ge sin syn på saker och 

ting. 

 

Mitt under processen inföll också valet till kommunfullmäktige eftersom det 2010 var 

valår i Sverige. Vissa delar i processen gick lite på ”sparlåga” under tiden före valet 

eftersom det fanns politisk oenighet kring beslutet i augusti om utlysningen av 

förvaltningschefstjänsten. Det blev inget maktskifte så processen tog ny fart efter valet. 

Parallellt med organisationsskapandet utannonserades alltså tjänsten som 

förvaltningschef och rekryteringen av en ny sådan sköttes av projektledaren. Det fanns i 

befintliga organisationer en ordinarie förvaltningschef, sedan 2002, och en tillförordnad 

sedan juni 2010 och båda sökte tjänsten. Detta var en orolig process i organisationerna 

och turerna var många. I december tog sig informationen ryktesvägen att en av 

nuvarande förvaltningschefer inte var aktuell för det nya uppdraget och till slut, i början 

på 2011, stod det också klart att politiken inte heller önskade den andra befintliga 

förvaltningschefen på posten. Detta kommunicerades i förvaltning X muntligen från den 
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aktuella förvaltningschefen till närmsta medarbetare och verksamhetschefer vid en 

snabbinkallad sittning. Respektive verksamhetschef (tre stycken) sprider det sedan 

vidare till medarbetarna i förvaltning X via e-post som de själva formulerat. Det 

resulterar i att informationen i meddelandet skiljer sig åt och vägen till medarbetarna 

likaså. Forskarens samtal med medarbetare i förvaltning Y har visat att relativt snabbt 

kom informationen också dit, men då ryktesvägen. 

 

5.2.9 Organisationen idag – juni 2011 

 

Organisationsförändringen är inte helt genomförd när denna studie görs men 

förvaltningarna har blivit en och lyder nu under samma ledning. Ledningen har dock till 

viss del bytts ut och består nu av en del tillförordnade chefer i avvaktan på tillsättandet 

av förvaltningschef. Det samlade ledningsstödet har fått en tillförordnad 

verksamhetschef men i övrigt har inte något konkret förändrats. 

Kommunikationsvägarna mellan verksamheterna utvecklas allt eftersom och arbetet 

fortskrider. 

 

Respondenter uttrycker vid intervjuerna att någon mer samhörighet än tidigare upplevs 

inte, även om det finns möjligheter till samordning så görs det inget. Respondents 

uppfattning är att resurserna inte används på bästa sätt där det visat sig att förändring 

skulle kunna göras. De personer man samarbetade med tidigare arbetar man fortfarande 

tillsammans med på samma sätt. 

 

5.2.10 Ytterligare empiri från intervjuerna 

 

Organisationsförändringen 

 

Projektledaren uppger att det blev ett hack i förändringsprocessen genom att politiken 

var oeniga om ifall förvaltningschefstjänsten skulle annonseras eller inte och man 

därmed avvaktade valet i september. 

 

Projektledaren uppger vidare i intervjun att hon anser att det tydligt framgår av 

rapporten vad som ska förändras och varför. Den uppfattningen delas inte av 
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medarbetarna i förvaltningarna. I förvaltning Y som genomgått flera omorganisationer 

de senaste åren uttrycks det i ord som ”Inte nu igen”, ”Allt praktiskt arbete med 

namnbyte som vi lagt tid och pengar på är nu bortkastat och måste göras om.” 

 

Förståelsen hos respondenterna i förvaltning X uttrycks som väldigt liten. De känner 

inte att de fått tydlig information om anledningen till omorganisationen. Namnet på den 

nya förvaltningen tyder också på att hela deras verksamhetsområde suddas ut. En 

respondent som tillhör en av de enheter som enligt projekt- och förvaltningsledning inte 

direkt berörs säger att ”omorganisationen sker över huvudet på oss men sen ska vi ändå 

vara med, det enda som märks är nytt namn, som vi inte förstår, och därmed nya 

visitkort”. 

 

Respondent uttrycker också att ”det som nu ändras här har andra kommuner redan testat 

några år för att nu ändra igen då det inte var bra, varför ska vi göra samma misstag?” 

 

En respondent uttrycker att det pratas mycket om hur organisationen ska se ut på 

pappret men det är inställningen hos medarbetarna som måste ändras och det har man 

inte arbetat med alls. Omorganisationen kommer uppifrån och inte med medarbetarnas 

positiva entusiasm är andra ord som kommer från samme respondent. 

 

Projektledaren uppger att hon kände av att det fanns en misstanke om att det skulle 

finnas en dold agenda för omorganisationen. Det upplevdes en skepsis från berörda 

inledningsvis vilket lättade under vägen då det upptäcktes att det fanns kopplingar och 

att man arbetade med samma målgrupp. Dock märktes en hel del revirtänkande vilket 

trots allt får ses som naturligt i processen. Projektledaren uppger också att hon fick 

signaler på och själv också förstod att det inte pratades så mycket på hemmaplan om 

omorganisationen och att hon tog upp det med arbetsledarna för att få till en förändring. 

 

En respondent i förvaltning X kände sig inte förberedd inför att rapporten presenterades 

i juni, det fanns ingen startsträcka att förbereda sig på vad som pågick då det inte hade 

lyfts i arbetsgruppen tidigare. Hon hade önskat att det pratats mer så man kunde ha 

förberett sig, en respondent uttrycker att hon inte kände till något förrän inbjudan till 

presentation av rapporten kom. Förvaltning Y var mer förberedda där respondent 

uttrycker att utredningsarbetet diskuterades på en arbetsplatsträff. En respondent trycker 
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också särskilt på att tidpunkten var usel, precis innan semestrarna började. Hennes tanke 

då var ”Ska jag nu inte få slappna av på semestern!?”. Detta utifrån oron för vad som 

händer med det egna jobbet. 

 

 

Gemenskap i befintlig organisation 

 

I förvaltning Y har man under åren arbetat mycket med att hitta varandra och finna nya 

samarbetsformer. Den yrkeskategori som respondenten tillhör har gemensamma träffar 

vilket hon tycker är bra eftersom de sitter utspridda i olika lokaler. Nya lokaler gav 

respondenten nya friska tag även om omorganisationen genomförts tidigare så var det 

nya lokaler som gav en skjuts framåt. 

 

Respondent i förvaltning X uttrycker att gemenskapen finns med de närmsta kollegorna 

och att man inte har så mycket med övriga förvaltningen att göra. En respondent 

uttrycker att det finns en avundsjuka mellan förvaltningarna och att den beror på olika 

ekonomiska förutsättningar. En annan respondent i förvaltning X uppger att det är en 

stark förvaltning med hög kompetens och att samarbetet med andra arbetsgrupper 

fungerar bra. Uttrycks som att ”vi är till för de svaga i samhället och vi gör ett bra jobb 

för dem”. 

 

Respondent i förvaltning X uppger att arbetsgruppen pratade mycket om vad som hände 

och att man var utanför. Respondenten har samtidigt hört från kollegor som är direkt 

berörda att där pratades det inte alls. Respondentens uppfattning är att där förstod man 

inte förrän sent att något skulle hända. Respondenten kan än idag höra från kollegor i de 

arbetsgrupper som i respondentens tycke berörs mest att deras arbetssätt inte kommer 

påverkas, vilket inte kan stämma. 

 

 

Osäkerhet 

 

Respondenter från förvaltning Y såg syftet med den nya organisationen som att 

politiken ville bilda en helt ny förvaltning för att ta tillvara och använda all kompetens 

på alla områden. Respondenten misstänker samtidigt att det kan finnas en ”dold agenda” 
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för att göra sig av med ineffektiv personal då hon har sett det vid tidigare 

omorganisationer. Påpekar samtidigt att det dock än så länge inte upplevts vid denna 

omorganisation. 

 

Respondenterna från förvaltning X uttrycker att anledningen till omorganisationen var 

för att rädda upp ett dåligt politiskt beslut gällande skapandet av förvaltning Y för fyra 

år sedan. Hade det varit något annat kunde man vänta tills det finns bättre fysiska 

möjligheter, vilket kommer om några år. 

 

Projektledaren uppger i intervju att hon kände mest oro för att processen skulle avstanna 

då man inte fick någon förvaltningschef vid första försöket. I övrigt var hon inte orolig 

eftersom när processen väl är igång så handlar det om att följa den i de olika riktningar 

den kan ta och att leda tillbaka den på rätt spår om det går för långt iväg. Projektledaren 

kunde också känna viss oro för när hon lämnade över till förvaltningen att själva arbeta 

vidare. 

 

 

Jobbotrygghet 

 

Respondent i förvaltning Y uppger att jobbotryggheten märks genom tjafs på olika håll, 

misstankar mot olika personallösningar som görs utan större förankringar i 

arbetsgruppen. En hel del medarbetare har redan slutat på grund av osäkerhet vad det 

blir av jobben. Ett par respondenter uttryckte oro för sina egna jobb och att de även 

upplevde det bland sina kollegor och chefer i hela ledet. Chefers otrygghet smittade av 

sig. Det har dock lagt sig nu eftersom man kan ju inte gå och oroa sig så här länge. 

Någon otrygghet har dock inte märkts av enligt respondent i förvaltning X på de enheter 

som inte är direkt berörda. 

 

Respondent i förvaltning X uppger att reaktionerna på att förvaltningschefen 

behandlades som hon gjorde har inte stärkt motivationen för den nya förvaltningen och 

att det skapade otrygghet i gruppen. Det gick alldeles för lång tid innan besked gavs om 

att hon inte var aktuell. 
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Kommunikation 

 

Projektledaren uppger att hon träffade förvaltningscheferna vid ett antal tillfällen för att 

klargöra sina inbördes roller. Trots det blev hon ganska så ensam på 

referensgruppsmötena då förvaltningscheferna inte tog plats och var aktiva. 

 

Projektledaren var ute och träffade en del medarbetare personligen för att skapa sig en 

bild av vad deras arbete bestod i. Hon tror detta också hade ett viktigt symbolvärde. 

 

Projektledaren upplevde en skillnad i de båda förvaltningarnas kultur och klimat vilket 

till stor del också kan ha med deras olika strukturer att göra uppger hon. I den lilla 

förvaltningen var man snabbare på ”Hur ska vi göra då?” medan den stora var mer 

ifrågasättande om det måste göras och att man försökte hitta reträttvägar. Projektledaren 

menar att informationsspridningen helt naturligt var lättare i den lilla förvaltningen 

eftersom alla chefer var med i ledningsgruppen och fick höra samma saker, det 

kanaliserades inte ut. Det finns också en skillnad i hur lätt man kan samla all personal 

och stänga verksamheten. Det är inte möjligt i förvaltning X att göra det vilket försvårar 

informationsspridningen. 

 

Projektledaren uppger att styrgruppen och arbetsgivarens referensgrupp träffades vid ett 

tillfälle en bit in i höstens process för att reda ut vad som förväntades och vad uppdraget 

var. Hennes uppfattning är att detta var ett bra och viktigt tillfälle då det blev klart för 

alla vad som skulle göras och att det inte fanns något alternativ. 

 

Projektledaren uppger vidare att cheferna fick konkreta uppdrag för att diskutera på 

hemmaplan. En del redovisades tillbaka men långt ifrån allt. Projektledaren har en 

känsla av att alla inte gjorde arbetet på hemmaplan.  

 

Förvaltning Y har fått väldigt mycket information via e-post, det har till exempel varit 

protokoll från olika viktiga möten. Däremot har man inte diskuterat det i arbetsgruppen 

senare så respondenterna har trots allt inte känt sig särskilt delaktiga i processen. Alla 

har dessutom informerat sig via den information som lagts ut på intranätet men inte 

heller den har diskuterats närmre i gruppen. 
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Respondent från förvaltning Y föredrar kommunikation muntligen då det kommer så 

mycket e-post att hon inte orkar läsa allt. Respondenten saknar arena för dialog men 

upplever att det som kommunicerades hade god kvalité. 

 

Respondenter i förvaltning X uppger att det varit fritt att prata om 

organisationsförändringen på gruppmöten men att det inte blivit mer av det eftersom 

arbetsledaren inte heller haft någon information att komma med. Det har mer bara 

skapat frustration. Upplever inte att de fått vara delaktiga. Även arbetsledaren uttrycker 

till arbetsgruppen att hon inte vet vad som händer. Någon information har inte kommit 

från ledningen utan man har varit hänvisad till det som lagts ut på intranätet. 

 

En respondent tycker informationen är väldigt dålig och vet att det pågår en massa 

möten och blir därför fundersam om det är så att hon missar någon information men är 

rätt säker på att hon inte gör det utan det kommer inte ut något av mötena. 

”Vad gör dem på mötena!?” (Citat av respondent) 

 

Projektledaren uppger att så här i efterhand kan hon konstatera att det borde ha gjorts 

upp en kommunikationsstrategi och att arbetsgivaren borde ha skrivit om med 

kommunens egna ord vad det var politiken önskade göra utifrån den rapport som 

lämnats av den externa konsulten.  

 

Det har varit en väldigt hackig process med många avbrott och den har varit väldigt 

komprimerad. 

 

 

Informell kommunikation 

 

Trots känslan av att få mycket information uppger respondent att det trots allt händer 

konstiga saker så som att till exempel personal flyttas utan att alla berörda är 

informerade. Respondent har hört en hel del rykten och prat, vissa saker har visat sig 

vara sanna och alltså kommit ut i verksamheten den informella vägen men då inte som 

en sanning utan som en spekulation. 
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Respondenter i förvaltning X upplever inte att det funnits så mycket informell 

kommunikation. En respondent uppger att det har mer eller mindre inte pratats om 

omorganisationen alls, förutom där spekulationerna sprungit iväg och man drivit med de 

förslag som kommit. En annan säger att det har pratats öppet om det mesta och att det 

inte upplevts något tissel och tassel. Respondentens tolkning är att det kan bero på att 

arbetsplatserna är utanför ”huvudkontoret”. 

 

 

Övrigt 

 

Alla respondenter uttrycker att det varit mycket diskussioner kring förvaltningsnamnet. 

Det är ett förvirrande namn för besökarna eftersom det inte säger direkt vad vi arbetar 

med och tidigare namn var så inarbetade. Det har inte heller spridits via media att 

tidigare förvaltningar bytt namn. Uttrycks av ett par respondenter som dåligt. 

 

Respondenters avslutning på intervjun:  

”Fanns det något positivt i det som jag sagt?” 

”Det är omorganiserat men man fattar inte vad och var?” 

 

5.3 Analys 

 

Den insamlade empirin och den redovisade teorin ger följande analys i 

undersökningens olika områden kopplat till modellen för kommunikation i sitt 

kontextuella sammanhang. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur effektiviteten i förändringsprocessen påverkas 

av kommunikationen och att visa på viktiga faktorer när det handlar om kommunikation 

vid omorganisation där det finns två led av ledning, politiken och förvaltningsledningen, 

och där det sistnämnda ledet även är medarbetare. 
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5.3.1 Organisationsförändringen 

 

I frågeområdet organisationsförändring ingår begreppen grad av acceptans för 

förändringen, gemenskap i befintlig organisation, osäkerhet och jobbotrygghet. 

 

För en effektiv förändringsprocess är det enligt Lines (2005) viktigt att så tidigt som 

möjligt påverka medarbetarnas attityd till förändringen. Den fortsatta processen 

påverkas av vilken attityd medarbetaren har intagit eftersom medarbetarna oftast bara 

tar till sig den information som stödjer den egna attityden. Det allra första som 

medarbetarna fick veta angående en eventuell omorganisation var genom att läsa en 

artikel i lokaltidningen. Det arbetet var inte heller nämnvärt förankrat hos 

förvaltningsledningarna vilket kan ha försvårat processen ytterligare. Thylefors (2007) 

talar till exempel om att det är viktigt att sprida tydlig konkret fakta och inga 

antydningar vilket det blev i lokaltidningen. Starten för den kommande 

organisationsförändringen var alltså inte den bästa. Likaså kan sägas att effektiviteten i 

förändringsprocessen inte blev bättre av att det inte har pratats i organisationen under 

alla steg i processen. 

 

Uppdraget till förvaltningsledningen har inte varit så tydligt. I ett inledande brev från 

kommun- och personaldirektör står ”Förvaltningsledningen förutsätts medverka i 

utredningsarbetet”. Det talas inte om hur utan det blir upp till respektive ledning att 

bestämma vilket ger osäkerhet då de inte vet hur deras individuella situation påverkas. 

Rollen i förhållande till projektledaren är inledningsvis också otydlig. Trots 

projektledarens möten med förvaltningscheferna tog de inte för sig under 

referensgruppsmötena utan lämnade projektledaren ensam. Thylefors (2007) talar om 

att även om medarbetare och ledningen inte kan styra över att en förändring ska ske är 

det viktigt att så tidigt som möjligt ändå planera för hur det ska ske eftersom det brukar 

vara möjligt att få vara med i den delen. I det aktuella fallet har referensgrupperna getts 

denna möjlighet under höstens arbete. Under den externa konsultens korta arbete under 

våren kan man dock inte riktigt tala om delaktighet i praktiken. Thylefors (2007) menar 

att det handlar om att ligga i framkant och försöka styra så mycket som går. Tappra 

försök gjordes under de olika referensgruppsmötena men inte tillräckligt. 

Referensgruppen med arbetsledarna träffade också styrgruppen vid ett tillfälle för att 

klargöra saker. Forskarens uppfattning är att det skedde alldeles för sent, det borde ha 
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gjorts inledningsvis och inte kanaliserat information via extern konsult eller 

projektledare. 

 

Studier säger att delaktighet ger en mer öppenhet för organisatoriska förändringar. 

Samtliga intervjuer med medarbetare som genomförts i denna studie talar om att man 

inte känt sig delaktig i förändringsprocessen. Försöken till delaktighet via 

referensgruppen har inte lyckats nå medarbetarna. Det kan ha sin grund i att 

referensgrupperna inte heller känt sig så delaktiga alla gånger utan i flera fall fått 

information presenterad för sig och samtidigt känt att deras process begränsats. Att 

information spridits på ett annat sätt i förvaltning Y än i förvaltning X kan dock ha 

påverkat processen där i positiv riktning. Förvaltning Y har också en vana av 

organisationsförändringar i hela organisationen vilket gör att det redan finns 

upparbetade kommunikationskanaler. Även om respondenterna tycker det bitvis blir för 

mycket information. 

 

Ytterligare påverkan på en förändring är den motivation deltagarna har för förändringen. 

Forskarens uppfattning är att förvaltningsledningens agerande till stor del berodde på 

den osäkerhet som fanns kring förvaltningschefstjänsten och att motivationen inte 

infann sig. När det stod klart att högsta chefspositionen skulle utannonseras spred sig en 

osäkerhet i förvaltningarna. Motivationen hos berörda personer påverkades vilket i sin 

tur påverkade deras agerande. Enligt Parsons systemteori finns det en koppling mellan 

rollkrav och människa (Moe 1995). När det fanns osäkerhet kring rollen 

förvaltningschef så tog sig människans värderingar uttryck i behovsuppfattningar och 

någon motivation för förändringen skapades inte. Genom de olika handlingar som 

förvaltningsledningen gjorde (eller inte gjorde) spred sig känslor och normer till 

medarbetarnas förväntningar. Uppfattningen blev i förvaltning X att ingenting gjordes 

och det innebar då att ingenting hände. Det var en helt fel uppfattning eftersom arbetet 

pågick för fullt. 

 

Enligt Parsons är känslor och tänkande beroende av varandra för att fungera (Moe 1995). 

Det är tydligt i studien att känslorna fått styra väldigt mycket i förändringsprocessen i 

förvaltningarna vilket lett till att tankarna och handlingarna inte alltid varit så rationella. 

Utifrån Parsons motivationsfaktorer kan situationen i fallet tolkas som att omvärldens 

händelser i form av osäkerhet kring förvaltningschefstjänsten och vad som händer med 
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den verksamhet som bedrivs påverkar förvaltningsledningen i negativ riktning. Det 

beror på att varje person skapar sin egen uppfattning om vad som händer och ur det 

kommer motivationen vilket i fallet inte kan anses ha infunnit sig. De konsekvenser 

förvaltningsledningen upplevde styrde deras val och tillika motivation. 

Förvaltningsledningens motivation (brist på) smittade av sig på medarbetarna. 

Osäkerheten är en faktor som påverkar effektiviteten i förändringsprocessen negativt. 

 

De båda förvaltningarnas organisationsstrukturer skiljer sig åt enligt Mintzbergs (1979) 

klassificering av sådana och därmed har de olika förutsättningar för att ta till sig och att 

hantera information. Förvaltning Y får ses som en adhocrati där den operativa kärnan är 

löst sammanfogad och de inre strukturerna anpassas efter behov. Förvaltning Y bedriver 

en verksamhet som är beroende av statliga medel till stor del vilket gör att storleken på 

organisationen går i cykler, den verkar i en föränderlig omgivning. Det finns en vana i 

förvaltning Y av att snabbt hantera ny information och att anpassa sig. Detta ger delvis 

förståelse för det sätt på vilket förvaltning Y hanterat förändringsprocessen. 

 

Förvaltning X får däremot ses som en professionell byråkrati då den domineras av en 

yrkeskår med en homogen formell utbildning, har en stor operativa kärna och därtill 

finns det olika stödfunktioner som ger service åt den operativa kärnan. I en professionell 

byråkrati finns en vertikal orientering men det är det horisontella perspektivet bland 

medarbetarna som är viktigt, det är väsentligare att vara accepterad av kollegorna än av 

ledningen. Den här organisationsformen kräver en stabil omgivning och har svårt att 

anpassa sig till snabba förändringar. Detta kan då ge förståelse för varför det var först på 

träffen i november-december som projektledaren upplevde en annan inställning hos 

förvaltning X. Då hade tiden haft sin gång och förvaltningsledningen och 

organisationen hade fått den tid man behövde. Även Brolin (1992) talar om det 

särskilda som präglar verksamheter med myndighetsutövning och att olika typer av 

organisationer måste hanteras olika. Det har inte skett i de undersökta fallen där allt 

istället strävat åt samstämmighet. 

 

Intervjuer har gett information om att förvaltning X är bra på att utföra sitt arbete och 

hjälpa de svaga i samhället. Med bakgrund till vad Bringselius (2010) talar om i sin 

studie blir det tydligt att en del motstånd från förvaltning X kan ligga i att man upplever 

en moralisk skyldighet att arbeta för verksamhetens och därmed samhällets bästa och att 
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det inte går ihop med syftet med den nya förvaltningen. Studier talar också om att 

medarbetarnas förmåga att återhämta sig har betydelse för attityden till förändringen. I 

förvaltning X styrs verksamheten av en hårt pressad myndighetsutövning och man 

agerar i samhällets yttersta ansvarsområde. Det gör att tid är en bristvara och 

återhämtningen ofta uteblir. 

 

Med Karl Weicks synsätt enligt Larsson (2001) på en organisation som en 

kommunikativ enhet istället för struktur och design är det lätt att förstå att det varit svårt 

att hitta formerna för de delar i den nya organisationen som har mest med varandra att 

göra. Tidigare ouppklarade meningsskiljaktigheter är inte utredda och när de nu knyts 

än närmare till varandra blir detta mer synligt. 

 

 

5.3.2 Kommunikation 

 

Kotter (2002) talar om att det ska finnas en grupp i organisationen som är längre 

kommen i förändringsprocessen och som har till uppgift att kommunicera med 

medarbetarna. Detta fanns det inga tecken på i det aktuella fallet utan där talade 

respondenterna istället om att ledningen också var ovetande och det skapade frustration. 

Med detta skapades visserligen en samhörighet inom organisationen men det tog inte 

förändringsprocessen framåt och ökade inte heller medarbetarnas motivation till 

förändringen. 

 

Kotter (2002) talar också om att det är viktigt att informationen som ges visar något som 

bemöter medarbetarnas oro. Utifrån de intervjuer som gjorts med medarbetare i 

förvaltning X tyder en av informationsträffarna snarare på att medarbetarnas oro ökade. 

Personerna som höll i presentationen lyckades inte ge en enad bild vilket väckte misstro 

hos medarbetarna. Richardson & Denton (1996) talar om att medarbetarna måste känna 

sig trygga och hoppfulla för att en förändring ska lyckas och att handlingar är mer värda 

än ord. Då tilltron till ledningen är stor hamnade sympatierna där och 

förändringsprocessen blev på så sätt lidande.  
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Utifrån den kommunikativa basmodellen i sitt kontextuella sammanhang tas i denna 

undersökning särskilt fasta på kontexten och att förvaltningsledningen i ena ledet är 

medarbetare och i nästa är ledning. Om jag börjar med första ledet där politiken och 

projektledningen är ledning (sändare) och förvaltningsledningen är medarbetare 

(mottagare) finns det mycket i undersökningen som tyder på att denna kommunikation 

inte fungerade. Mottagaren (förvaltningsledningen) hamnade i en roll där den sociala 

omgivningen och individuella faktorer fick stor betydelse. Det påverkade hur budskap 

togs emot och vad som gjordes med det. Arbetet med att placera in arbetsgruppens 

arbetsuppgifter som arbetsledarna gjorde vid ett tillfälle tillsammans med projektledaren 

ser jag som tecken på att förståelsen för vad som händer och vad som ska göras inte var 

samma och att man inte förstod varandra. Projektledaren talar om att ledningen hade 

svårt att skilja på sak och person i denna uppgift och att hon tvingades backa flera steg. 

Projektledaren befann sig helt enkelt i en annan fas i förändringsprocessen än ledningen. 

Stanleigh (2008) talar om hur viktigt det är att ledningen är medveten om detta, i detta 

fall projektledningen, för att inte få frustrerade och rädda medarbetare, i detta fall 

förvaltningsledning. Forskarens uppfattning är att försöken med att få alla i samma fas 

inte hanns med riktigt under den korta tid projektledaren arbetade med referensgruppen. 

 

I nästa steg när då förvaltningsledningen blev sändare till medarbetarna fanns deras 

frustration och vilsenhet med vilket tog sig olika uttryck. I förvaltning X 

kommunicerades ingenting medan det i förvaltning Y kom ut en väldig massa 

information. Hanteringen i de båda förvaltningarna skilde sig alltså åt där den ena var 

betydligt mer passiv än den andra. 

 

Lind (2002) talar om den identitetsskapande funktion som ledningen har gentemot 

medarbetarna. När ledningen då inte agerar på något sätt sprider det sig vidare till 

medarbetarna, vilket var fallet i förvaltning X medan det i förvaltning Y skickades en 

massa e-post. Intervjuer har gett forskaren kännedom om att det ibland kunde bli för 

mycket så medarbetarna orkade inte läsa allt som kom. Det är en svår avvägning med 

mängden information. Kotter (2002) och Larsson (2001) talar om att det oftast inte är 

rätt väg att gå att öka mängden information eftersom kommunikationskanalerna då 

blir ”igenslammade” och information som verkligen är viktig försvinner i havet av 

information. Att ha en så ren kanal som möjligt är det bästa och istället använda andra 

forum för att sprida information. Projektledaren uttalade starkt att hon ville informera 
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varje vecka oavsett om det fanns något nytt att säga eller inte. Denna information 

publicerades på intranätet vilket stämmer väl överens med vad teorierna säger. 

Projektledarens ambition styrks av Thylefors (2007) som säger att även om information 

inte är fullständig så är det viktigt att den kommer ut för att motverka rykten och 

fantasier. Ett agerande från projektledaren som har tagit processen i rätt riktning. 

 

Att inte ta med de delar av förvaltning X som inte berörs direkt kan ha haft en negativ 

verkan på förändringsprocessen. Det är inte heller så att de självmant fått välja att stå 

utanför utan det beslutet togs av projekt- och förvaltningsledning. En förändring ska 

sättas in i sitt sammanhang och fokus måste hamna på helhet och inte på enskilda 

arbetsplatser enligt Thylefors (2007). Att haft med dem kunde ha varit ett sätt att 

balansera upp de negativa delarna som fanns på andra mer direkt berörda arbetsplatser. 

Kanske hade det enklare gått att se effektiviteten i hela organisationen och inte i sina 

separata områden, inom respektive organisationsdel. Samtliga medarbetare i 

organisationen hade då fått vara med och påverka det som alla ändå kommer att beröras 

av. Detta uttrycks även starkt av en respondent som menar att det enda de märkt av är 

nya visitkort och att man måste svara i telefonen på annat sätt. 
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6 Slutsatser och diskussion 

 

I detta kapitel presenteras forskarens slutsatser utifrån insamlad empiri och analys 

genom att studiens syfte och frågeställning besvaras. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur effektiviteten i förändringsprocessen 

påverkas av kommunikationen och att visa på viktiga faktorer när det handlar om 

kommunikation vid omorganisation där det finns två led av ledning, politiken och 

förvaltningsledningen, och där det sistnämnda ledet även är medarbetare. 

 

 

6.1 Slutsatser 

 

Motståndet mot organisationsförändringen var stort från början och ledningen i form av 

politik, projektledning och förvaltningsledning lyckades inte tala till medarbetarnas 

känslor och få dem positiva. Någon känsla för beredskap för förändringen lyckades inte 

heller frambringas vilket totalt sett får sägas ha påverkat förändringsprocessen i negativ 

riktning och inte gjort den effektiv. 

 

Goda försök till kommunikation har gjorts men att det inte funnits någon 

kommunikationsstrategi för hur förvaltningsledningen och medarbetarna ska fås 

motiverade till förändringen har gjort det svårt att få till en effektiv process. 

Kommunikationens funktion att påverka människors känslor och osäkerhet har inte 

utnyttjats. Inte heller möjligheten att genom kommunikation skapa gemenskap och 

engagemang i den nya organisationen. Det hade haft en påverkan på effektiviteten i 

förändringsprocessen i positiv riktning. 

 

Information om förändringsprocessen har lämnats av projektledaren varje vecka. 

Däremot har den inte diskuterats nämnvärt i organisationerna och några diskussioner 

om hur arbetet kommer att förändras på grund av organisationsförändringen har över 

huvud taget inte diskuterats. Det uttrycktes också av en av studiens respondenter i ord 
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som att ”inställningen hos medarbetarna måste förändras – det har man inte arbetat med 

alls”. 

 

Undersökningen visar också att det finns olika bild av vad anledningen till 

omorganisationen är. Det som finns skrivet i rapporten tolkas på olika sätt och någon 

djupare diskussion kring vad det innebär har inte förts i organisationerna. Till det 

skrivna i rapporten har tagits annan information som cirkulerar i organisationen och var 

och en har skapat sin egen bild. Det hade varit angeläget för effektiviteten i processen 

att på ett tidigt stadium klargöra exakt vad som ska göras och varför. 

 

Jag har i min studie kunnat bekräfta det Bringselius (2010) studie visar på. Att motstånd 

mot organisationsförändringen från flera av medarbetarna på förvaltning X beror på 

deras oro för vad som skulle hända för de svaga medborgarna i kommunen som 

verkligen behöver verksamhetens stöd och hjälp. Hur ska de veta var de ska vända sig 

med en förvaltning med ett namn som inte talar om att det är just den verksamheten!? 

Bringselius (2010) studie visar på att etik är ett särskilt centralt argument i medarbetares 

motstånd. Min studie visar på att medarbetarna upplever en moralisk skyldighet att 

agera för verksamhetens och därmed samhällets bästa. Medarbetarna har dock inte gjort 

någon stor sak av protesterna utan mer haft synpunkter i det tysta. Man har inte gjort 

några skrivelser eller på annat sätt försökt förmå politikerna att fatta beslut om ett annat 

förvaltningsnamn vilket kan tyckas synd. 

 

Att kommunikationen vid en omorganisation skulle vara helt problemfri är snarast en 

utopi. Det finns inga färdiga lösningar utan det måste hanteras utifrån vilken 

organisation det handlar om. Det som är viktigt är att just förvissa sig om vilken 

organisationstyp det handlar om och se till dess svagheter och styrkor. Det är viktigt att 

ledningen gör sig medveten om hur medarbetarna känner och att man lyckas tala till 

deras känslor och få dem motiverade till att saker blir bättre. Det är viktigt att konkret få 

medarbetarna medvetna om vad det är som ska bli bättre och få dem att se helheten och 

inte bara sin egen del i organisationen. En forcerad process straffar sig oftast i slutändan 

då medarbetarna har en stark påverkan på hur väl förändringen genomförs. 

 

Resultatet i denna studie stödjer tidigare studier om att kommunikation under hela 

förändringsprocessen är viktig och i stor mån avgörande för en effektiv 
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förändringsprocess. För en lyckad kommunikation är det viktigt att parterna är 

motiverade. 

 

Att det funnits två led av ledning, politiken och förvaltningsledningen, i 

förändringsprocessen hade inte behövt ha någon betydelse om man lyckats 

kommunicera med varandra på ett bra sätt och varit tydliga med de individuella, sociala 

och organisatoriska faktorerna. Det är viktigt att förvaltningsledningen även ses som 

medarbetare och hanteras som sådan inledningsvis så att de blir stärkta och kan agera 

som en god ledning gentemot medarbetarna i förvaltningen. I det aktuella fallet 

lyckades man inte med detta och alltså fick det en påverkan på förändringsprocessen 

och denna gång i negativ riktning. 

 

Att det varit en stor osäkerhet kring förvaltningschefstjänsten har beredskapen för 

förändring påverkats negativt av vilket gjort effektiviteten i processen mindre. 

 

 

6.2 Diskussion och egna reflektioner 

 

I studien har jag använt mig av en kvalitativ metod och är därmed medveten om att det 

inte finns någon bredd i resultatet. Det har istället varit möjligt att få ett djup i 

händelserna vilket varit avsikten. Enkäter till samtliga medarbetare hade varit en 

möjlighet men jag såg inte det som ett alternativ då det var just den enskilde 

medarbetarens syn på kommunikationen i förändringsprocessen jag ville nå. För att få 

användning av att jag själv också varit en del av organisationen föll sig valet naturligt. 

 

Studien grundar sig på relativt få intervjuer vilket gör att det som framkommit på inga 

sätt kan sägas vara en total analys av förändringsprocessen. Intervjuerna var däremot 

samstämmiga och stämde även väl överens med mina egna iakttagelser och reflektioner 

under processens gång vilket sannolikt bör tyda på en viss säkerhet i att studien visar på 

hur det verkligen sett ut. 

 

Ett problem i studien anser jag vara att jag haft för mycket empiri att hantera. Det har 

försvårat analys- och slutsatsarbetet. 
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Min föreställning när jag påbörjade studien var att en väl fungerande kommunikation är 

viktigt i en organisation. Studien har visat mig att den är än mer avgörande för effektiv 

process än jag trott. 

 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning inom området 

 

Under studiens gång har flera intressanta och möjliga forskningsområden dykt upp. 

Ytterligare forskning skulle kunna göras med mer fokus på relationen politiken och 

förvaltningsledningen. Att titta närmre på andra faktorer som påverkar 

kommunikationen är också ett tänkbart område att bedriva fortsatt forskning på. 

Intressant är också hur organisationen ser på vad som ska kommuniceras. Skiljer det sig 

åt om yrkeskåren rör sig inom naturvetenskapen eller inom företagsekonomin? 
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Företagsinterna källor 
E-post, informationsbrev, beslut, förstudie samt konsultrapport 

 

Muntliga källor 
Medarbetare i berörda förvaltningar samt projektledare från den interna 

personalavdelningen 

 

 



Intervjuguide projektledare Bilaga 1 
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Informationsfrågor 

1. När fick du ditt uppdrag? 

2. Hur såg du på ditt uppdrag i förändringsprocessen? 

3. Hur såg du på din roll i förändringsprocessen? 

4. Vad påverkade ditt agerande i processen gentemot de båda förvaltningarna? 

5. Hur förankrades förvaltningschefsuppdraget? 

6. Vilka var med i styrgruppen? 

Organisationsförändringen 

 Grad av acceptans för förändringen  

Förståelsen/motivationen för förändringen i förvaltningarna?  

Workshopen när det skulle arbetas med arbetsuppgifter m.m. – vad blev det av 

den? 

 Gemenskap i befintlig organisation  

Skillnader när det gäller kulturen och klimatet?  

Skillnader i de båda förvaltningarnas strukturer? 

 Osäkerhet 

Vad var, enligt din uppfattning, syftet/anledningen till omorganisationen?  

Mest oro för själv? 

 Jobbotrygghet 

Uttryck för att det bara fanns en förvaltningschefstjänst efter genomfört 

uppdrag? 

Kommunikation 
 Information till personalen 

Hur skulle du definiera delaktighet? 

Vad är kommunikation för dig? 

Vad fungerade bra respektive dåligt med kommunikationen under processen? 

Jag vill ha svar på: Hur kommunikationen såg ut  

- med medarbetarna - med politikerna/styrgruppen 

- med förvaltningsledningarna - mellan förvaltningsledningarna 

- med utredaren som lämnade rapporten)  
  

 Vad tycker du var arenan för att föra dialogen? 

 Vad såg du som de stora skillnaderna mellan de båda olika förvaltningarna när det 

handlade om kommunikation? (Kultur, klimat el dyl) 

 Informell kommunikation, hur har det sett ut, vad har du upplevt av detta? 



Intervjuguide medarbetare Bilaga 2 
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Organisationsförändringen 

Grad av acceptans för förändringen 

 Förståelse/motivationen för förändringen?  

 Egen känsla inför förändringen? Motstånd för? Oro för? 

 

Gemenskap i befintlig organisation 

 Tillit mellan ledningen och personalen? 

 Identifiera din förvaltning? Arbetsgrupp i förhållande till övriga förvaltningen? 

 Mest gemenskap med? 

 

Osäkerhet 

 Syftet/anledningen till omorganisationen? Målen och förväntade resultat? 

 Oro för? 

 

Jobbotrygghet 

 Uttryck för att det bara fanns en förvaltningschefstjänst efter genomfört 

uppdrag? 

 Osäkerhet eget jobb, hur? 

 

Kommunikation 

Information från ledningen  

 Hur skulle du definiera delaktighet? 

 Fått möjlighet att vara delaktig, om du har velat?  

 Vad är kommunikation för dig? Klimatet för att kommunicera? 

 Hur fick du information? 

 Arenan för att föra dialogen? Hur gick det till kring dialogen, 

kommunikationen?  

Jag vill ha svar på: Hur kommunikationen såg ut mellan kollegorna, närmste 

arbetsledare och med förvaltningsledningen. 

Kvalitén på det som kommunicerades? 

 

Informell kommunikation, hur har det sett ut, vad har du upplevt av detta? 



Intervjuguide ledning/referensgrupp Bilaga 3 
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Organisationsförändringen 

Grad av acceptans för förändringen 

 Förståelse/motivationen för förändringen?  

 Egen känsla inför förändringen? Motstånd för? Oro för? 

 

Gemenskap i befintlig organisation/referensgrupp 

 Tillit mellan ledningen och personalen/styrgruppen/projektledaren 

 

Osäkerhet 

 Syftet/anledningen till omorganisationen? Målen och förväntade resultat? 

 Oro för? 

 

Jobbotrygghet 

 Uttryck för att det bara fanns en förvaltningschefstjänst efter genomfört 

uppdrag? 

 Osäkerhet eget jobb, hur? 

 

Kommunikation 

Information från ledningen / till medarbetarna 

 Hur skulle du definiera delaktighet? 

 Fått möjlighet att vara delaktig, om du har velat?  

 Vad är kommunikation för dig? Klimatet för att kommunicera? 

 Hur fick du information? Gav information? 

 Arenan för att föra dialogen? Hur gick det till kring dialogen, 

kommunikationen?  

Jag vill ha svar på: Hur kommunikationen såg ut mellan referensgruppen, 

projektledaren, styrgruppgen och med medarbetarna? 

Kvalitén på det som kommunicerades 

Strategi?? 

 

Informell kommunikation, hur har det sett ut, vad har du upplevt av detta? 

 




