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Förord 
Vi skulle vilja tacka vår handledare TorBjörn Nilsson på Luleå tekniska universitet för allt stöd och de 
givande  diskussioner  som  det  har  uppmuntrats  till.  Ett  stort  tack  riktas  även  till  samtliga 
seminariedeltagare som möjliggjorde dessa diskussioner och bidrog till förbättringar.  

Vi  vill  även  tacka  våra handledare Ossi Nilsson och  Emelie Öberg på Niscayah  för deras  stöd och 
engagemang men  även  för möjligheten  att  få  vara med  om  en  omfattande  förändringsprocess. 
Slutligen vill vi tacka alla anställda på Niscayah som besvarade våra enkäter och de som medverkade 
på intervjuer som således möjliggjorde denna studie. 
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Sammanfattning 
Omorganisering av verksamheter är  idag ett vanligt fenomen som ställer höga krav på kunskap om 
förändringsarbeten och förmågan att kommunicera med organisationens medlemmar. Då en person 
eller  grupp  får  i  uppdrag  att  genomföra  en  förändring  måste  de  utforma  och  förmedla  ett 
förändringsbudskap  till  berörda  medarbetare  som  bör  innefatta  vad  som  ska  förändras,  varför 
förändringen  behövs,  hur  den  kommer  att  påverka medarbetare  samt  en  tidsplan  för  planerade 
aktiviteter  och  beslut  för  förändringen.  Syftet  med  denna  studie  var  därför  att  utreda  hur  en 
överensstämmande  bild  av  förändringsbudskapet  kunde  uppnås  mellan  medarbetare  och 
förändringsledning. 

För att kunna besvara syftet genomfördes enkätundersökningar, intervjuer och en observation på ett 
företag  som  nyligen  genomförde  en  nationellt  omfattande  förändring  som  berörde  ungefär  500 
anställda.  Genom  detta  tillvägagångssätt  undersöktes  de  fyra  delarna  av  förändringsbudskapet, 
kommunikationsformer samt faktorer som kunde påverka medarbetares uppfattning.  

Det  kunde  konstateras  att  det  fanns  stora  skillnader  mellan  hur  medarbetare  uppfattade 
förändringsbudskapet och hur  förändringsledningen avsåg att det skulle uppfattas. Anledningen  till 
dessa skillnader var  främst att  förändringsbudskapet var otydligt och otillräckligt men även att det 
förmedlades  genom  envägskommunikation  som  kom  i  ett  sent  skede.  Vidare  fanns  det  en 
förtroendebrist  för  förändringsledningen  och  medarbetare  såg  endast  förändringen  som  en  i 
mängden  vilket  även  ledde  till  dessa  skillnader.  Hade  förändringsledningen  utformat 
kommunikationen av förändringsbudskapet efter att val av formell kommunikationsform hade gjorts 
så  hade  de  funna  skillnaderna  kunnat  minskas.  Anledningen  till  detta  är  att  olika 
kommunikationsformer  har  olika  förutsättningar  för  hur  väl  medarbetare  uppfattar 
förändringsbudskapet rätt. Slutligen borde förändringsbudskapet vara enkelt, tydligt och konkret. 

 

 

   



Abstract 
Reorganising businesses  is a common phenomenon which makes  it a prerequisite  to have  skills  in 
change management and communication. The person or group which is given the assignment to run 
an organizational change has to create and communicate a change message to employees affected 
by  the  change.  The  change message  should  include; what  is  going  to  change, why  the  change  is 
needed, how it will affect employees and finally a time schedule for activities and decisions regarding 
the change.  The purpose of this study was to investigate how employees and a change management 
could achieve a congruent apprehension of the change message.  

In  order  to  fulfil  the  purpose  of  this  study  a  survey was  conducted  as well  as  interviews  and  an 
observation.  The  study  took  place  at  a  Swedish  company which  recently  conducted  an  extensive 
national organisational change which involved approximately 500 employees. With this approach the 
four  parts  of  the  change  message,  the  way  of  communicating  as  well  as  factors  that  affect 
employees’ apprehension were investigated.   

It was obvious that there was a great discrepancy between employees and the change management 
regarding  the  apprehension  of  the  change  message.  These  discrepancies  occurred  because  the 
change message was unclear and  insufficient as well as being communicated too  late  in a one‐way 
direction. Additionally  the  differences were  due  to  the  fact  that  there was  a  lack  of  trust  in  the 
change management but also that employees only viewed the change as one of many. If the change 
management had designed  the  communication of  the  change message after  they had  chosen  the 
way of communicating  then  the differences  in apprehension could have been reduced. The reason 
for  this  is  that  some ways of  communicating are better  suited  than others  for gaining  the  correct 
apprehension regarding the change message among employees. Finally the change message should 
be simple, clear and concrete.  
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1 Inledning 
Kapitlet  inleds med en bakgrund till problemområdet som  leder  in till problemdiskussionen där syfte 
och  tillhörande  forskningsfrågor  presenteras. Därefter  följer  en  presentation  av  fallstudieföretaget 
vilket  följs  av  en  förklaring  av  använda  benämningar.  Slutligen  presenteras  examensarbetets 
fortsatta disposition.    

1.1 Bakgrund  
Omorganisering av verksamheter är det vanligaste exemplet på en omfattande förändring och sker 
vanligtvis med  ett par  års mellanrum  (Erikson,  2005).  Implementeringen  av  en  sådan omfattande 
förändring är en svår process som många gånger inte blir framgångsrik (Kotter & Schlesinger, 2008). 
Brister  i  kommunikationen  inom  organisationen  är  ofta  en  orsak  till  att  organisationsförändringar 
inte blir framgångsrika (Elving, 2005; Kitchen & Daly, 2002).  

Bristfällig kommunikation  inom en organisation medför ofta att medarbetare upplever en oro och 
osäkerhet inför en förändring, vilket kan leda till exempelvis ryktesspridning (Elving, 2005; DiFonzo & 
Bordia, 1998). Inför en förändring kan ryktesspridning i sin tur leda till låg moral bland medarbetare 
samt  ett  minskat  förtroende  för  förändringsledningen  (DiFonzo  &  Bordia,  1998).  För  att  en 
organisation ska kunna förändras måste medarbetares beteende först förändras, något som de inte 
kommer att  vilja göra om de  inte  känner ett  förtroende  för  förändringsledningen  (Kihlbom, 2005; 
Smith, 2005). Det är således av stor vikt att  förändringsledningen är medveten om de orsaker som 
kan leda till oro och osäkerhet och förebygga att det uppkommer (DiFonzo & Bordia, 1998).  

Ett sätt för att förhindra att oro och osäkerhet uppstår hos medarbetare är att kommunicera varför 
en  förändring  behövs  och  hur  medarbetare  kommer  att  påverkas  (Elving,  2005).  Denna 
kommunikation  bör  ske  före  en  förändring  genomförs  eftersom  förändringsarbetets  framgång 
påverkas av huruvida medarbetare har  förstått detta  (Smith, 2005). Dessa  två delar kan  ingå  i det 
som forskare benämner som förändringsbudskap, hädanefter benämnt som budskap.  

Den  ovannämnda  höga  frekvensen  av  omorganiseringar  tillsammans med  vikten  av  att  budskap 
uppfattas  rätt  medför  att  studier  kring  kommunikationen  mellan  förändringsledningen  och 
medarbetare är en aktuell och viktig fråga som berör många organisationer.  
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1.2 Problemdiskussion  
Många  organisationer  har  idag  verksamhet  över  stora  geografiska  områden  vilket  kan  medföra 
svårigheter  för  en  förändringsledning,  den  grupp  eller  person  som  leder  en  förändring,  att 
kommunicera ut budskapet  till alla medarbetare. Kommunikation mellan olika parter  försvåras när 
avståndet ökar och tillgängligheten därmed minskar till förändringsledningen vilket kan medföra att 
budskapet förvrängs.  

Förändringsledningen bör kommunicera ett tydligt budskap till organisationens medarbetare inför en 
omfattande  förändring  (Smith,  2005).  Detta  för  att  förbereda  och  skapa  en  förståelse  hos  varje 
enskild  medarbetare  och  minska  oro  som  kan  uppkomma  från  exempelvis  rykten  rörande 
konsekvenserna av en kommande förändring (Kitchen & Daly, 2002; Johansson & Heide, 2008).  

Innehållet  i begreppet  förändringsbudskap  innefattar varför en  förändring krävs, vad  förändringen 
innebär för organisationen samt hur den påverkar medarbetare i organisationen (Klein, 1996; Barret, 
2002;  Smith,  2006;  Johansson & Heide,  2008). Utöver  dessa  aspekter  innefattar  budskapet  även, 
enligt  Johansson &  Heide  (2008), när  aktiviteter  och  beslut  kommer  att  ske  inför  den  planerade 
förändringen. I denna studie innefattar budskapets innehåll vad som ska förändras i organisationen, 
varför en förändring behövs, hur den påverkar förändringsledningens medarbetare samt en tidsplan 
för förändringen.  

Vad som ska förändras i organisationen bör kommuniceras av förändringsledningen då medarbetare 
annars  kan  få  höra  det  från  utomstående  källor,  vilket  kan medföra  ett  förlorat  förtroende  för 
förändringsledningen (DiFonzo & Bordia, 1998). Ett tappat förtroende i detta skede kan medföra att 
förändringen misslyckas (Ibid).  

Behovet  av  varför  en  förändring  behövs  ska  kommuniceras  till  medarbetare  då  deras 
förändringsbenägenhet är  låg om de  tror att en  förändring är dålig  för organisationen och  inte är 
genomförbar  (Smith, 2006; Armenakis & Harris, 2002). Vidare måste  förändringsledningen visa att 
den  förändring  som  föreslås är  rätt  för organisationen och att det  inte är något annat  som borde 
förändras (Self & Schraeder, 2009; Elving, 2005). Görs inte detta är risken stor att oro och osäkerhet 
uppstår i organisationen vilket kan medföra svårigheter att genomföra förändringen (Ibid).  

Hur  en  förändring  kommer  att  påverka  medarbetare  i  det  dagliga  arbetet  och  påverka 
arbetsrelationer med kollegor är av stor vikt att kommunicera (Self & Schraeder, 2009: Elving, 2005). 
Utan denna  kommunikation börjar medarbetare ofta  spekulera  i hur de kommer att påverkas och 
sprider  dessa  spekulationer  till  sina  kollegor  (DiFonzo  &  Bordia,  1998;  Elving,  2005).  Vidare 
accepterar medarbetare oftast  lättare en förändring om de får klart för sig hur deras nya arbetsroll 
och  arbetssituation  ser  ut  (Smith,  2005;  Armenakis  &  Harris,  2002).  Detta  kan  gälla  såväl  nya 
arbetsuppgifter som att få nya kollegor och chefer. Förändringsledningen kan även försöka lyfta fram 
de  positiva  effekterna  av  förändringen  eftersom  medarbetare  är  mer  förändringsbenägna  om 
förändringen medför något positivt för dem (Armenakis & Harris, 2002).  

En tidsplan för förändringens planerade aktiviteter bör kommuniceras till medarbetare eftersom de 
annars kan uppleva en oro om de inte vet vad som kommer att hända inför en förändring (DiFonzo & 
Bordia, 1998; Johansson & Heide, 2008). I tidsplanen kan det framgå när beslut ska ha tagits och när 
medarbetare får veta vad förändringsledningen har kommit fram till (Elving, 2005; Weber & Weber, 
2001). 
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Förändringsledningen  bör  använda  sig  av  olika  kommunikationsformer  när  de  ska  förmedla  ett 
budskap (Smith, 2006). Kommunikationsformen kan vara formell eller informell, där den formella är 
planerade  aktiviteter  av  ledningen medan  den  informella  är  aktiviteter  skapade  av medarbetare 
(Larsson,  1997).  De  formella  kommunikationskanalerna  kan  vara  tryckta  eller  muntliga  (Erikson, 
2005).  Användandet  av  olika  formella  kommunikationsformer  ökar  sannolikheten  för  att 
medarbetare uppfattar budskapet tydligt eftersom de vill och kan ta till sig information på olika sätt 
(Erikson,  2005).  Använder  förändringsledningen  exempelvis  endast  ett  formellt  informationsmöte 
kan  det medföra  att  en  del medarbetare  inte  förstår  budskapet  varvid  de  kan motsätta  sig  en 
förändring i organisationen (Kilbom, 2005).  

Medarbetares  uppfattning  av  en  förändring  har  stor  betydelse  för  dess  framgång  eftersom 
människor  handlar  efter  hur  de  uppfattar  en  viss  situation  (Ford,  Ford  & McNamara,  2002).  Då 
organisationer består av olika enheter och befattningar, där alla har olika erfarenheter och bakgrund, 
medför det att medarbetare  i organisationen ser på  förändringen på olika sätt  (Smith, 2006; Ford, 
Ford  & McNamara,  2002).  En  faktor  som  kan  påverka  uppfattningen  av  budskapet  är  huruvida 
förändringen kommuniceras  i  tid. Att en  förändring  ska genomföras bör kommuniceras  i ett  tidigt 
skede (Elving, 2005; Weber & Weber, 2001), vilket beror på att det tar olika lång tid för medarbetare 
att förstå ett budskap (Balogun, 2001). Andra faktorer som kan påverka medarbetares uppfattning av 
budskapet  är  om  det  finns  ett  förtroende  för  förändringsledningen  då  risken  annars  finns  att 
medarbetare inte lyssnar på det som kommuniceras (Rollof, 1999). Vid kommunikation av budskapet 
bör förändringsledningen ta hänsyn till de olika faktorer som påverkar medarbetares uppfattning av 
budskapet. För att vara säker på att alla medarbetare har förstått budskapet rätt inför förändringen 
bör förändringsledningen använda sig av någon form av återkoppling (Barret, 2002). 

Då  det,  som  beskrivits  ovan,  kan  uppkomma  ett  flertal  problem  relaterat  till  att  medarbetare 
missuppfattar eller inte har någon uppfattning av budskapet är det viktigt att förändringsledningen är 
medveten om detta och utformar budskapet och kommunikationen därefter.  

1.2.1 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med studien är att studera ett kommunicerat budskap, inför en omfattande förändring, utifrån 
ett  förändringsledningsperspektiv  samt  ett  medarbetarperspektiv.  Utifrån  dessa  perspektiv  ska 
studien visa på hur möjligheten till en överensstämmande bild av budskapet, som genomsyrar hela 
organisationen, uppnås.  

Syftet med denna studie preciseras med följande forskningsfrågor:  

1. Hur skiljer sig medarbetares uppfattning av budskapets  innehåll ifrån hur  förändringsledningen 
avsåg att det skulle uppfattas?  

a. Varför uppkommer skillnader i uppfattningen av budskapet?  
b. Hur kan dessa skillnader i uppfattningen minskas?  

2. Hur  ska  en  förändringsledning  utforma  de  formella  kommunikationsformerna,  inför 
förmedlingen  av  ett  budskap,  för  att  öka  möjligheten  till  en  överensstämmande  bild  av 
budskapet mellan medarbetare och förändringsledning? 
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1.3 Presentation av fallstudieföretag  
Niscayah AB  är  ett  helägt  dotterbolag  till Niscayah Group AB  som  erbjuder  säkerhetstjänster  och 
säkerhetssystem till olika aktörer. Under våren 2008 skedde ett identitetsbyte från Securitas Systems 
AB till Niscayah AB. Niscayah har idag 37 kontor över hela Sverige med huvudkontor i Stockholm och 
ungefär 1000 anställda över landet.  

Under  2009  genomförde  Niscayah  en  omfattande  omorganisering  som  innefattade  cirka  500 
medarbetare från Malmö till Gällivare. Organisationsförändringen innebar en sammanslagning av de 
två affärsområden Installation och Service, se bilaga A. Det enade affärsområdet heter Säkerhet där 
den nya strukturen framgår i figur 1.1 nedan.    

   

Figur 1.1 Organisationsstuktur för affärsområdet Säkerhet 

Affärsområdet Säkerhet består av de fem regionerna Stockholm, Väst, Sydöst, Svealand och Nord.  I 
region Stockholm  implementerades  förändringen den 1  september 2009,  i  region Väst och  Sydöst 
den 1  juni 2009 och  i de övriga  två vid årsskiftet 2008/2009. Före  förändringen  fanns det både en 
installations‐  och  servicechef  för  varje  ort,  som  hädanefter  benämns  som mellanchefer.  Efter  att 
implementeringen påbörjades fanns det endast en mellanchef för varje ort där dennes nya rolltitel 
var  affärschef.  Vidare minskades  de  nio  regioncheferna  till  fyra,  där  de  som  inte  fick  behålla  en 
regionchefsroll oftast omplacerades till den nya rollen produktionschef.  

Affärsområdeschef 
Säkerhet

Region Nord Region Svealand Region Stockholm

Mellanchef

(Affärschef)

Projektledare Tekniker

Servicetekniker

Säljare Produktionchef

Region Sydöstra Region Väst

Sälj Controller

Strategi och 
marknad

Information och 
assistent 50%
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Installation och Service hade  före organisationsförändringen olika arbetssätt men  skulle  i och med 
förändringen ha ett gemensamt arbetssätt. Den övergripande anledningen  till sammanslagning var 
att  de  två  affärsområdena  inte  längre  skulle  konkurrera  om  samma  kunder men  även  för  att  ge 
kunden en helhetslösning. 

1.3.1 Avgränsningar i fallstudien  
Det  som  studerades var medarbetares uppfattning av det kommunicerade budskapet  i  regionerna 
Stockholm,  Väst  och  Sydöst.  Regionerna  Nord  och  Svealand  studerades  ej  då  förändringen 
genomfördes vid årsskiftet 2008/2009 vilket var för  långt bort  i tiden. Vidare studerades ej säljares 
uppfattning av budskapet.  

1.4 Benämningar 
I tabell 1.1 förklaras de olika benämningar som används i denna studie.  

Tabell 1.1 Benämningar och tillhörande förklaring 

Benämning  Förklaring 

Förändringsledning 
En grupp som bestod av Förändringsledaren samt de två nya & de 
sju tidigare regioncheferna 

Förändringsledare  Ansvarig och ledare för förändringsledningen 
Mellanchef  Tidigare installations‐ & servicechefer 

Medarbetare 
Medarbetare underställda förändringsledningen, dvs. 
mellanchefer, projektledare, tekniker & servicetekniker 

Underordnade 
Mellanchefers underordnade, dvs. projektledare, tekniker & 
servicetekniker 

Planeringsfas 
Innefattar tiden från att beslut hade fattats för att genomföra 
förändringen fram till att den implementerades 
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1.5 Studiens disposition 
Denna studies fortsatta disposition framgår i figur 1.2 nedan.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2 Studiens disposition 

Denna  studie  inleds  med  en  presentation  av  bakgrund,  problemdiskussion  och  presentation  av 
fallstudieföretaget. Kapitel två är metoddelen som beskriver tillvägagångssättet för studien. Därefter 
följer  ett  teorikapitel  som  behandlar  relevanta  områden  för  studiens  syfte  och  forskningsfrågor. 
Empirin är uppdelad  i  två delar där den  första  innehåller data  från de  två enkätundersökningarna 
medan den andra innehåller insamlat material från genomförda intervjuer samt från en observation. 
I  kapitel  sex  analyseras  sedan  materialet  från  de  två  empiridelarna  vilket  sedan  mynnar  ut  i 
slutsatserna  som  finns  i  kapitel  sju.  Slutligen  förs  en  diskussion  över  resultatet  och 
rekommendationer för framtida forskning.   

   

2 Metod  3 Teori 

4 Empiri från 
enkäter 

5 Empiri från 
intervjuer 

1 Inledning 

7 Slutsats  8 Diskussion 6 Analys 
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2 Metod  
I  detta  kapitel  presenteras  först  en  motivering  för  val  av  fallstudieföretag.  Härefter  följer 
forskningsansats, undersökningsansats, tillvägagångssätt, validitet och reliabilitet. Slutligen avslutas 
kapitlet med en teoretisk referensram.  

2.1 Motivering för val av fallstudieföretag  
Niscayah var ett passande val av fallstudieföretag för denna studie då företaget nyligen genomförde 
en omfattande förändring som påverkade många medarbetare på olika orter. Förändringsledningens 
tillgänglighet  till medarbetare var således  låg vilket skulle kunna ha  försvårat kommunikationen av 
budskapet.  Ytterligare  en  anledning  till  att  Niscayah  var  intressant  var  att  regionchefernas  roll 
förändrades där en del fick ett större ansvar, en utökad region samt ett övergripande ansvar för att 
ett gemensamt arbetssätt erhölls över Sverige. Både de tidigare och de nya regioncheferna fick en ny 
roll samtidigt som de delvis var ansvariga för kommunikation av budskapet något som skulle kunna 
ha medfört att kommunikationen av detta försvårades, vilket därför var av intresse att undersöka.  

Ytterligare en roll som förändrades var mellanchefernas roll där en del av dessa, efter förändringen, 
hade ansvar  för både  tekniker och  servicetekniker. Glapp  i kommunikationen mellan mellanchefer 
och  deras  regionchef  skulle  kunna  ha  medfört  att  problem  uppstått  med  deras  uppfattning  av 
budskapet.  Vid mellanchefers  förmedling  av  budskapet  till  sina  underordnade  skulle  ett  liknande 
glapp kunna ha uppstått vilket gjorde även denna aspekt intressant. 

Förändringen på Niscayah  innefattade många  individer på olika orter och nivåer vilket skulle kunna 
ha medfört att budskapet uppfattades och förstods olika av dessa. Således var Niscayah lämpligt att 
studera gällande uppfattning och förståelse av budskapet.  

2.2 Forskningsansats  
I  denna  studie  valdes  ett  deduktivt  arbetssätt. Detta  innebär,  enligt  Patel & Davidson  (2003),  att 
existerande  teori studeras och  jämförs mot  insamlad empiri varvid slutsatser kan dras om enskilda 
fall. En deduktiv ansats krävdes eftersom denna studie syftade till att undersöka hur organisationer 
arbetade med  att  kommunicera  ett  budskap  och  därefter  jämföra  det mot  vad  befintliga  teorier 
föreslog.  Slutsatser  kunde  därmed  dras  för  fallet  i  denna  studie  som  var  hur  organisationer  ska 
utforma och kommunicera ett budskap vid en omfattande organisationsförändring. 

Studien  består  av  två  delstudier  som  är  av  kvantitativ  och  kvalitativ  karaktär  där 
enkätundersökningar  respektive  intervjuer  genomfördes.  Kvantitativ  forskning  innebär  att 
datainsamling  görs  genom  mätningar  och  därefter  analyseras  med  statistiska  metoder  (Patel  & 
Davidson,  2003).  Kvalitativ  forskning  innebär  å  andra  sidan  att  den  insamlade  data  är  av  mjuk 
karaktär och analyser av materialet är tolkande  (Ibid). En kombination av de båda metoderna ökar 
träffsäkerheten  och  sannolikheten  att  ett  bra  beslutsunderlag  erhålls  (Erikson,  2005).  Data  från 
enkäten för underordnade analyserades genom statistiska verktyg medan intervjuerna var tolkningar 
av det som intervjuobjekten uttryckte vilket medförde en teoretisk generalisering.  

Metodsynsättet för den kvantitativa delstudien var analytiskt där det mättes hur många medarbetare 
som hade förstått det kommunicerade budskapet. Ett analytiskt metodsynsätt utgår från en objektiv 
bild av verkligheten där orsak‐verkansamband  reds ut  för att  förklaringar  ska kunna ges  (Carlsson, 
1990). Vid den kvalitativa delstudien var synen  istället aktörssynsättet som  förklarade verkligheten 
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utifrån  aktörens  synvinkel. Detta  innebär,  enligt  Carlsson  (1990),  att  verkligheten  beskrivs  av  hur 
individen uppfattar och tolkar verkligheten. Aktörssynsättet var aktuellt då delstudien syftade till att 
undersöka hur olika individer såg på det kommunicerade budskapet.   

2.3 Undersökningsansats  
En  fallstudie genomfördes  i denna studie. Vid en  fallstudie studeras ett enskilt  fall  i syfte att  få en 
djup  insikt och  förståelse  (Denscombe, 1998). En  fallstudie besvarar  inte enbart vilket resultat som 
nåtts utan även hur detta resultat har nåtts (Ibid). Anledningen till att en fallstudie var aktuell var att 
insikt  i  såväl  kommunikationsprocessen  som  i  den  enskilde  individens  uppfattningsprocess 
behövdes.  

2.4 Tillvägagångssätt  
I  denna  studie  genomfördes  först  en  litteraturstudie  för  det  aktuella  problemområdet.  Därefter 
utfördes  två  enkätundersökningar,  djupgående  intervjuer  samt  en  observation  vilket  sedan 
analyserades.  

2.4.1 Litteraturstudie  
Litteratur samlades in från tryckt litteratur och databaserna Emerald Insight, EconPapers och EconLit. 
Sökorden  som  användes,  i  kombination  eller  enskilt,  var:  organisational  change,  organizational 
change,  internal communication, communication, resistance, employee,  involvement, participation, 
message, information, channels, perception. För att finna ytterligare litteratur till studien studerades 
även referenserna i de sökta artiklarna.  

De  artiklar  som  studerades  har  publicerats  i  vetenskapliga  tidsskrifter  och  är  därmed  kritiskt 
granskade  av  andra.  Den  tryckta  litteraturen  kompletterade  de  artiklar  som  studerades.  Detta 
gjordes  för  att  öka  trovärdigheten  i  litteraturstudien  där  triangulering  syftade  till  att  skapa  en  så 
kompletterande bild som möjligt utifrån olika synvinklar och ämnesområden.    

2.4.2 Enkät  
I denna studie genomfördes två separata enkätundersökningar, se bilaga E, på fallstudieföretaget där 
två webenkäter, baserade på e‐postadresser, utformades via ett onlineverktyg i vilket medarbetares 
svar  automatiskt  insamlades  och  registrerades  i  ett  excelark.   Den  ena  enkätundersökningen 
utformades  till mellanchefer  medan  den  andra  utformades  till  deras  underordnade. 
Enkätundersökningen genomfördes i syfte att erhålla en kvantitativ övergripande bild över huruvida 
dessa hade uppfattat budskapet. Mellanchefsenkäten skickades ut till 15 stycken där svarsfrekvensen 
uppgick  till  53  procent  medan  enkäten  för  underordnade  skickades  ut  till  174  stycken  där 
svarsfrekvens blev 66 procent. 

Epostutskick 
E‐post med  tillhörande  länk  skickades ut  till  så många mellanchefer  respektive underordnade  som 
möjligt eftersom det ofta är ett stort bortfall vid webenkäter och ett större antal svar krävdes för att 
kunna dra generella slutsatser. Då enkäter skickas ut via e‐post bör identitetsbeteckningar användas 
för att man ska kunna se vilka som svarat och säkerställa att samma person  inte svarar mer än en 
gång  (Trost,  2007).  I  denna  studie  användes  dock ett  enkätverktyg  som  inte  möjliggjorde 
användandet  av  identitetsbeteckningar.  Således  var  det möjligt  för  samma  person  att  svara  flera 
gånger där detta  innebar att de var helt anonyma. Då medarbetare gavs en chans att ge sin syn på 
budskapet var förhoppningen att de skulle svara ärligt och inte besvara enkäten mer än en gång.    
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Utformning av enkäterna    
En  aspekt  gällande utformning  av webenkäter  är huruvida  frågorna  ska  vara obligatoriska  eller  ej 
(Trost, 2007). En risk med att ha många obligatoriska frågor är att underordnade som  inte vill eller 
kan besvara en fråga avbryter ifyllandet varvid risken för bortfall ökar (Ibid). Detta problem försöktes 
minskas genom att varje fråga hade ett svarsalternativ av typen vet ej. De utformade webenkäterna, 
se  bilaga  E,  bestod  till  största  delen  av  slutna  frågor  för  att materialet  skulle  kunna  analyseras 
kvantitativt.  Tre  respektive  fyra  öppna  frågor  återfanns  i  enkäterna  för  att  mellanchefer  och 
underordnade skulle ges möjligheten att kommentera eventuella synpunkter, vilket var till hjälp vid 
utformningen av intervjuguiderna.   

För  att  säkerställa  att  alla  skulle  förstå  frågorna  och  att  det  inte  fanns  några  tvetydigheter 
genomfördes en förstudie. Enkäten kontrollerades av två lärare och skickades därefter ut till slumpvis 
utvalda  försökspersoner på Niscayah  som  kommenterade  sin  syn på utformning och  frågor. Vissa 
förändringar gjordes och skickades därefter iväg till mellanchefer och underordnade . Efter en vecka 
skickades påminnelser ut via e‐post vilket upprepades en gång för att få ytterligare svar.  

Sammanställning 
Det  insamlade  materialet  sammanställdes  utifrån  fyra  områden  vilka  hade  sin  grund  i 
forskningsfrågorna.  Dessa  var  varför  förändringen  behövdes,  hur  medarbetare  skulle  påverkas, 
tidsplan samt kommunikationsform. Vad som skulle förändras återfanns inte i enkäten eftersom det 
förklarades  för underordnade  vad  som  skulle  förändras  innan  de  genomförde den.   De  tre  första 
öppna  frågorna  i  enkäten  till  underordnade  sammanställdes  efter  hur  de  hade  uppfattat  den 
information  som de erhållit  gällande hur de  skulle påverkas. Åsikter  som  framkom  från de öppna 
frågorna  från mer än en underordnade grupperades efter aspekterna  samarbete,  ingen  förändring 
samt avsaknaden av mellanchef. Från den sista öppna frågan togs intressanta aspekter som kunde ha 
påverkat uppfattning tillvara på vilket även gjorde för mellanchefsenkäten.  

2.4.3 Intervjuer  
Då  en  djupare  förståelse  om  människors  sätt  att  resonera  och  reagera  vill  uppnås  används  en 
kvalitativ studie (Trost, 2005). Då de intervjuer som genomfördes i denna studie syftade till att förstå 
medarbetares  syn på budskapet  var dessa  av  kvalitativ  karaktär. Verkligheten måste  ses  som den 
intervjuade  ser den och  sedan måste  tolkningar  göras  för  vad det  kan  innebära ur det  teoretiska 
perspektivet och i sin kontext (Ibid).     

Urvalet vid kvalitativa  intervjuer bör, enligt Trost  (2005), begränsas  till ett  fåtal,  cirka  fyra  till  fem 
stycken eftersom materialet annars lätt blir ohanterligt och viktiga detaljer kan missas. Fem personer 
intervjuades i denna studie där tre arbetade i region Stockholm och benämns som Förändringsledare, 
Regionchef och Stockholmsmedarbetare. Två av de  intervjuade arbetade på ett av  lokalkontoren  i 
region Sydöst och benämns  som Servicechef och Lokalmedarbetare. Anledningen  till att  intervjuer 
genomfördes  på  ett  lokalkontor  och  på  huvudkontoret  i  Stockholm  var  dels  att  förändringen 
genomfördes  vid  olika  tillfällen  varvid  medarbetares  uppfattning  av  budskapet  skulle  ha  kunna 
påverkats  av  detta.  Uppfattningen  skulle  även  ha  kunna  påverkats  av  närheten  till 
förändringsledningen  där  avståndet  till  dessa  var  olika  för  de  två  kontoren.  Regionchefen  som 
intervjuades anställdes  i slutet av maj och var placerad  i region Stockholm. Denne  ingick även  i den 
grupp som benmäns som förändringsledning. Lokalmedarbetaren och Servicechefen satt innan, såväl 
som efter, förändringen på samma kontor men Servicechefen var inte Lokalmedarbetarens närmsta 
chef innan förändringen. Servicechefen var efter implementeringen mellanchef för detta lokalkontor. 
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Både  Lokalmedarbetare  och  Servicechefen  hade  arbetat  på  Niscayah  i  mer  än  tio  år. 
Stockholmsmedarbetaren var placerad i region Stockholm och hade arbetat på Niscayah i mindre än 
fem  år.  En  telefonintervju  genomfördes  även  före  dessa  intervjuer  med  Förändringsledaren. 
Personliga  intervjuer medförde att eventuella missförstånd och otydligheter  lättare kunde urskiljas 
och förklaras än om exempelvis e‐post eller telefonintervjuer hade genomförts. En kvalitativ intervju 
handlar, enligt Trost (2005), om att få en förståelse för hur den intervjuade känner och tänker, vilka 
erfarenheter den har samt hur den intervjuades verklighet ser ut. 

Utformning och genomförande av intervjuer   
Vid kvalitativa intervjuer används inte en intervjuguide med färdiga formulerade frågor, utan istället 
tas en  lista med frågeområden fram utifrån studiens syfte (Trost, 2005). De kvalitativa  intervjuerna 
ska  vara  planerade  och  intervjuguiden  bör  vara  strukturerad  men  den  intervjuade  bör  styra 
ordningsföljden  av  frågeområdena  (Ibid).  Frågeområden,  se  bilaga  F,  togs  fram före  intervjuerna 
utifrån de existerande teorier som var relevanta för fallstudien. Det  lämnades därmed utrymme för 
följdfrågor samt improviserade frågor, för att en djupare förståelse skulle kunna uppnås. 

Det finns många fördelar med att spela  in  intervjuer så som att  intervjuaren kan  lyssna av vad som 
sagt ordagrant  flera  gånger  samt  lyssna  av  tonfall  och  ordval  (Trost,  2005). Oavsett  om  intervjun 
spelas  in  eller  ej  bör  intervjuaren  ta  anteckningar,  åtminstone  direkt  efter  intervjun,  om 
kringhändelser,  preliminära  anteckningar,  tolkningar  med  mera  (Ibid).  Vid  alla  fem  intervjuer 
spelades samtalen  in  för att  fokus skulle kunna  ligga på vad den  intervjuade uttalade verbalt samt 
icke verbalt istället för att fokusera på att anteckna. Vidare möjliggjorde detta att större fokus kunde 
ligga på att ställa följdfrågor och utforska känsliga områden.  

Frågorna  i  en  kvalitativ  intervju  bör  vara  enkla  och  raka  eftersom  den  intervjuade  annars  lätt 
glömmer vad frågan handlar om, vilket kan skapa missförstånd (Trost, 2005). Negativa eller ledande 
frågor samt frågor som egentligen innehåller två frågor bör inte heller ställas då det kan förvirra den 
intervjuade  (Ibid).  Ordet  "varför"  bör  inte  användas  i  kvalitativa  intervjuer,  detta  för  att  inte 
ifrågasätta vad den intervjuade sagt varvid orden "hur" eller "utveckla vidare" är bättre att använda 
(Ibid). Under intervjuerna hölls frågorna så enkla som möjligt och ledande frågor samt två frågor i en 
försökte undvikas. Vidare behandlades materialet från intervjuerna i denna studie anonymt. 

Sammanställning 
Det  insamlade materialet  transkriberades direkt, efter varje  intervju,  för att sedan sorteras  in  i ett 
antal områden. Efter att alla  intervjuer hade genomförts  sammanställdes  intervjumaterialet under 
områdena  förändringsledningens  avsiktliga  budskap,  medarbetares  uppfattning  av  budskapet, 
kommunikationsformer  samt  andra  aspekter  som  hade  påverkat  medarbetares  uppfattning  av 
budskapet.  Områdena  valdes  utifrån  forskningsfrågorna  och  syftet.  Två  aspekter  som  påverkade 
underordnades  uppfattning  av  budskapet  framkom  under  intervjuerna  vilka  var  förtroende  för 
förändringsledningen  och  medarbetares  inställning  till  förändringen.  Dessa  två  tillsammans  med 
tidigare erfarenheter och tidsaspekt utgjorde vid sammanställningen därför en del av empirin.     

2.4.4 Observation 
I  denna  studie  genomfördes  en  observation  där  observatörerna  medverkade  på  ett 
informationsmöte  som  hölls  i  Stockholm  den  1  juni.  Observationen  genomfördes  för  att 
observatörerna skulle bli  insatta  i  förändringsarbetet samt att  information om  förändringen erhölls 
skarpt vilket medförde att observatörerna hade insikt i vad som verkligen kommunicerades. Vid detta 
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tillfälle  antecknades  allt  som  kommunicerades  samt  känslan och  intrycken  från både  åhörare och 
talare. I efterhand erhölls även den presentation som användes vid detta tillfälle.   

2.4.5 Metodproblem  
Då denna studie gjordes efter genomförd omorganisering skulle det kunna ha medfört att de som 
besvarade  enkäterna  samt  de  intervjuade  på  Niscayah  kan  ha  glömt  hur  man  tänkte  innan 
förändringen genomfördes eller att man hade uppfattat och förstått budskapet under förändringens 
gång.  Detta  skulle  kunna  ha  medfört  att  resultaten  blivit  skeva. För  att  försöka  minska  denna 
eventuella konsekvens beskrevs det  ingående  i missionsbrevet  samt  inledande vid  intervjuerna att 
denna studie behandlade uppfattningen inför förändringen.    

Missvisande resultat skulle vidare kunna ha uppkommit på grund av att det var svårt att få fram rätt 
känslor vid intervjuer då de intervjuade kanske inte kände sig trygga eller inte ville att det de sa skulle 
komma fram. Det fanns dock en känsla av att de intervjuade var uppriktiga i sina svar och berättade 
om känsliga aspekter.  

En  risk med enkäterna var att de  som besvarade dem  inte hade uppfattat  frågorna  så  som avsett 
vilket skulle kunna ha gett missvisande svar. Ett annat problem var att det inte gick att ställa en fråga 
som gällde vad som skulle förändras, se avsnitt 2.4.2. Då det gällde frågan relaterat till tidsplan skulle 
det  kunna  vara  en  risk  att  de  som  besvarade  enkäterna  inte  förstod  innebörden  av  tidsplan  och 
således gjorde en egen tolkning av tidsplan vilket kan ha gett missvisande svar.  

2.4.6 Analysmodell 
Analys  av  det  insamlade  materialet  från  både  enkäterna  och  intervjuerna  skedde  genom  en 
jämförelse av vad förändringsledningen menade att de kommunicerade för budskapet och hur detta 
uppfattades  av  medarbetare.  Vidare  undersöktes  de  olika  kommunikationsformerna  som  hade 
använts och hur graden av medarbetares uppfattning av budskapet påverkades av dessa. Materialet 
från  observationen  kunde  till  viss  del  användas  för  att  bekräfta  eller  dementera  det  som 
förändringsledningen menade hade kommunicerats.   

Enkäten analyserades genom pivotdiagram, som jämför två eller flera faktorer mot varandra, för att 
finna  olika  samband  som  påverkade  att  det  fanns  skillnader  mellan  medarbetare  och 
förändringsledningen  gällande  budskapet.  De  samband  som  undersöktes  var  huruvida  region, 
befattning,  tidigare  erfarenheter,  kommunikationsform  eller  tidsaspekt  påverkade  medarbetares 
uppfattning av budskapets olika delar.  

2.5 Validitet och reliabilitet  
Trovärdigheten  i  denna  studie  påverkas  av  graden  av  validitet  och  reliabilitet.  Validitet  beskriver 
mätningars kvalitet och behandlar huruvida  studien verkligen mäter det  som  studien avser medan 
reliabiliteten beskriver pålitligheten och precisionen av studien (Carlsson, 1990).  

Den kvantitativa delstudien,  i  form av enkäter, genomfördes med hjälp av ett webbaserat verktyg 
varvid enkätverktyget testades före utskick för att problem skulle kunna undvikas med det insamlade 
materialet.  Vidare  lades  mycket  tid  på  utformningen  av  enkätfrågorna  för  att  höja  validiteten. 
Frågorna kontrollerades av handledare på både Niscayah och  lärare på Luleå Tekniska Universitet. 
För  att  ytterligare  stärka  graden  av  validitet  skickades  enkäten  ut  till  slumpvis  utvalda 
försökspersoner på Niscayah som kommenterade sin syn på utformning och  frågor. Reliabiliteten  i 
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mellanchefsenkäten skulle kunna ifrågasättas då populationen var liten och allas e‐postadress kunde 
inte erhållas. Resultatet gav ändå en  indikation på vad mellancheferna ansåg om kommunikationen 
av budskapet. Enkäten för underordnade skickades däremot ut till en stor del av population varvid 
reliabiliteten stärks och medförde att resultaten kunde generaliseras och således var trovärdig. 

Intervjustudien, som var den kvalitativa delstudien, genomfördes via personliga  intervjuer samt en 
telefonintervju. Ett problem med intervjuer skulle kunna ha varit att det var svårt att avgöra om det 
var verkligheten som beskrevs eller om det var så den intervjuade önskade att den skulle ha varit. För 
att detta skulle undvikas och därmed få en uppfattning om hur de  intervjuade verkligen uppfattade 
kommunikation  i samband med förändringen ställdes följdfrågor. Vidare möjliggjorde de personliga 
intervjuerna att det gick att  säkerställa att de  intervjuade  förstod de  ställda  frågorna, vilket  skulle 
kunna ha ökat validiteten. Intervjuguider med ämnesområden togs fram i förväg och skickades till de 
intervjuade innan intervjuerna för att öka reliabiliteten.  

En observation genomfördes även där allt som kommunicerades transkriberades. Uppfattningen av 
denna kommunikation var subjektiv vilket skulle kunna ha  lett till bias. Observationen genomfördes 
då observatörerna inte var insatta i förändringen men uppfattningen förändrades inte under studiens 
gång  och  stärktes  i  ett  senare  skede  av  de  intervjuades  uppfattning,  vilket  borde  ha  stärkt 
trovärdigheten.  

2.6 Teoretisk referensram  
Forskningsfråga,  FF,  1  besvarades  endast med  hjälp  av  empiri  då  den  gällde  hur  medarbetares 
uppfattning  skiljde  sig  från  hur  förändringsledningen  avsåg  att  budskapet  skulle  uppfattas  och  är 
således inte med i den teoretiska referensramen. Anledningen till att ingen teori kopplades till denna 
fråga  var  att hur det  skiljer  sig  varierar beroende  av  fallstudie.  I  figur  2.1  framgår den  teoretiska 
referensramen  som  beskriver  vilka  teoriavsnitt  som  användes  för  besvarandet  av  de  resterande 
forskningsfrågorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Teoriavsnitt som besvarade forskningsfrågorna 
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Varför  skillnader  uppkommer  mellan  medarbetares  uppfattning  av  budskapet  och  hur 
förändringsledningen  avsåg  att det  skulle uppfattas,  FF1a,  samt hur dessa  skillnader  kan minskas, 
FF1b,  besvarades  framförallt  med  hjälp  av  teoriavsnitten  budskapets  innehåll,  avsnitt  3.2,  och 
faktorer  som  påverkar  medarbetares  uppfattning,  avsnitt  3.4.  Teoriavsnittet  3.4, 
kommunikationsformer, användes  till  viss del  för att besvara dessa  två delfrågor. Hur de  formella 
kommunikationsformerna  skulle  utformas  påverkades  av  budskapets  innehåll  och  faktorer  som 
påverkar  medarbetares  uppfattning,  vilket  symboliseras  av  de  två  pilarna  i  figur  2.1.  På  så  vis 
besvarades  hur  de  formella  kommunikationsformerna  skulle  utformas  för  att  uppnå  en 
överensstämmande bild av budskapet, FF2.     
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3. Teori  
Kapitlet  påbörjas med  en  inledning  om  information  och  kommunikation  vilket  följs  av  budskapets 
innehåll. Därefter följer kommunikationsformer, faktorer som påverkar medarbetares uppfattning av 
budskapet samt återkoppling.  Slutligen presenteras en sammanfattning av teorin. 

3.1 Information och kommunikation  
Skillnaden mellan kommunikation och  information kan ses som att kommunikation är den process 
som  sker  då människor  interagerar med  varandra medan  information  ses  som  innehållet  i denna 
kommunikationsprocess (Larsson, 1997; Elving, 2005). Kommunikation vid en förändring sker oftast 
via  envägskommunikation  från  ledningen men  detta  är  ingen  garanti  för  förståelse  (Aaltonen  & 
Ikävalko, 2002). Kommunikationsprocessen mellan ledning och dess medarbetare kan förklaras på en 
övergripande nivå med den  kommunikationsmodell  som utformades  redan  vid 1940‐talets  slut  av 
Shannon  &  Weaver  (Larsson,  1997).  Kommunikationsmodellen  innehåller  enheterna  sändare, 
meddelande, kommunikationskanal samt mottagare (Larsson, 1997; Barret, 2006). I en organisation 
är sändaren vanligtvis en  ledare eller  informatör (Larsson, 1997). Det är vanligt att mottagaren  inte 
uppfattar det budskap som sändaren förmedlar såsom sändaren avsåg att det skulle uppfattas vilket 
kan bero på  ett  flertal olika  störningar  (Barret, 2006). Mottagarens uppfattning  av budskapet  kan 
påverkas  av  exempelvis  den  omgivning  där  informationen  förmedlas,  den  valda 
kommunikationskanal, de uttryckta orden, uppfattningen av sändaren med mera (Ibid).  

3.2 Budskapets innehåll  
Vid en förändring påbörjas oftast skapandet av det budskap som ska förmedlas på ledningsnivå men 
fortsättes  oftast  av  en  förändringsledning  eller  av  chefer  på  ledande  positioner  där  dessas 
medverkan  bidrar  till  att  en  gemensam  bild  av  budskapet  erhålls  (Johansson  &  Heide,  2008). 
Begreppet budskap  innefattar vad som ska förändras, varför en förändring krävs, hur den påverkar 
medarbetare i organisationen (Klein, 1996; Barret, 2002; Smith, 2006) samt när aktiviteter och beslut 
kommer att ske inför den planerade förändringen (Johansson & Heide, 2008).  

3.2.1 Vad som ska förändras 
Under den fas då en förändring övervägs och nuläget analyseras har förändringsledningen ofta  inte 
tagit  något  beslut  om  en  förändring  ska  genomföras  (Johansson  &  Heide,  2008). 
Förändringsledningen avhåller sig därför många gånger från att kommunicera med sina medarbetare 
om vad som eventuellt kommer att förändras i organisationen eftersom de inte vill oroa dem om det 
inte  skulle  bli  någon  förändring  (Johansson  &  Heide,  2008;  Difonzo  &  Bordia,  1998).  Ett  sådant 
resonemang  leder dock ofta till ryktesspridning på grund av att  information kan  läcka (Johansson & 
Heide,  2008;  Richardson  &  Denton,  1996).  Av  denna  anledning  bör  förändringsledningen,  enligt 
Richardson & Denton  (1996), tydligt kommunicera med sina medarbetare om vad som kan komma 
att förändras så snart som möjligt.  

Då det gäller vad som ska förändras  i en organisation menar Walker, Armenakis & Bernerth (2007) 
att man måste visa var man är nu och vart man vill komma. Ett överskådligt sätt att visa detta är att 
visa en nuläges‐ och framtidsbild (Barrett, 2002). Bilden hjälper medarbetare att uppnå en förståelse 
i organisationen då den visar hur nyckelfaktorer  ser ut  innan  förändringen och hur dessa kommer 
förändras i den nya organisationen (Ibid). 
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3.2.2 Varför en förändring ska genomföras 
Redan under den fas då en förändring övervägs bör  ledningen börja kommunicera de övergripande 
anledningarna  till  varför  en  förändring  behövs  (Johansson  &  Heide,  2008;  Klein,  1996).  Denna 
inledande  kommunikation  bör,  enligt  Klein  (1996),  komma  ifrån  ledaren  för  den  enhet  som  ska 
förändras.  Då  beslut  är  taget  om  att  genomföra  förändringen  bör  förändringsledningen  tydligt 
kommunicera  ut  anledningarna  till  varför  förändringen  behövs  (Johansson & Heide,  2008;  Smith, 
2005; Elving, 2005). Det är viktigt att alla medarbetare förstår varför förändringen behövs i ett tidigt 
skede då organisationen behöver deras stöd och förståelse för att implementeringen av förändringen 
ska bli framgångsrik (Barrett, 2002; Erikson, 2005). Erikson (2005) menar även att detta bör framgå 
för att en gemensam syn på problemet och bakgrunden till förändringen ska uppnås. 

Mellanchefer måste  förstå vad som  ligger till grund  för  förändringen eftersom det är vanligt att de 
annars inte vill stå för det budskap som förändringsledningen vill att de ska kommunicera (Johansson 
&  Heide,  2008).  Vidare  bör  det  framgå  vad mellancheferna  förväntas  att  kommunicera  till  sina 
medarbetare och vad de inte ska säga (Johansson & Heide, 2008).  

3.2.3 Hur medarbetare påverkas av en förändring 
Då det är bestämt att en förändring ska genomföras bör förändringsledningen kommunicera vad den 
kommer  att  innebära  för  medarbetare  (Johansson  &  Heide,  2008;  Smith,  2005;  Elving,  2005). 
Upplevelsen hos medarbetare som berörs av en kommande förändring är ofta att tryggheten byts ut 
mot  något  okänt  och  nytt  (Erikson,  2005;  Vuuren  &  Elving,  2008).  Individer  börjar  då  tolka  och 
försöka uppfatta  vad en  förändring  kommer att  innebära  för dem  själva,  för  sina  kollegor och  sin 
avdelning samt  för organisationen som helhet  (Johansson & Heide, 2008:3; Smith, 2006; Vuuren & 
Elving, 2008). Erhålls ingen information om detta börjar medarbetare ofta spekulera i hur de kommer 
att påverkas och sprider dessa spekulationer till sina kollegor (DiFonzo & Bordia, 1998; Elving, 2005). 
Kommuniceras det å andra sidan kan ett förtroende för förändringsledningen skapas eller ökas hos 
medarbetare (Weber & Weber, 2001; Elving, 2005).  

Då förändringar ska genomföras är det oftast till sin mellanchef som underordnade vänder sig till för 
att  få  veta mer om  förändringen  (Klein, 1996). Mellanchefernas  roll är  således av  stor  vikt  vid en 
omfattande  organisationsförändring  (Erikson,  2005).  Vid mellanchefers  kommunikation med  sina 
underordnade kan budskapet enklast brytas ner  så att det kan kopplas  till den enskilde  individens 
eller  gruppens  dagliga  arbete  (Johansson  &  Heide,  2008).  De  konsekvenser  som  underordnade 
misstänker att  förändringen  kan medföra  kommer  lättare upp  till  ytan  vid  kommunikationen med 
deras mellanchef varvid det kan diskuteras och minska eventuell oro (Smith, 2006; DiFonzo & Bordia, 
1998).  Mellanchefer  bör  därför  uppmuntras,  tränas  samt  hållas  ansvariga  för  att  kontinuerligt 
informera  och  föra  en  personlig  kommunikation  med  sina  underordnade  om  den  kommande 
förändringen (Richardson & Denton, 1996). Många gånger kan mellanchefer dock finna det svårt att 
bemöta  underordnades  frågor  och  ge  dem  en  djupare  förståelse  ofta  orsakat  av  otillräcklig 
information (Kihlbom, 2005). Är mellanchefen dessutom osäker på hur den egna rollen kommer att 
se ut längre fram i tiden kan de känna en ovilja att driva på förändringen (Ibid). 

Ofta funderar de medarbetare som berörs av en förändring på vad de får ut av den och om den går 
emot ens egna intressen (Armenakis & Harris, 2002). Genom att medarbetare får veta hur deras roll 
kommer att se ut då  förändringen genomförs kan ett självförtroende byggas upp hos dessa där de 
kan bli mer positivt  inställda  till  förändringen  (Smith, 2005; Elving, 2005). En  förändring  kan dock 
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innebära  att  ny  kompetens  krävs  till  de  nya  arbetsuppgifterna  (Erikson,  2005). Hos  individer  som 
känner  att de  inte  kan  lära  sig  att  arbeta på  ett nytt  sätt  kan detta bli  grunden  för motstånd  till 
förändring (Self, 2007; Erikson, 2005). Det är då viktigt att de får höra ifrån förändringsledningen att 
de ska få möjligheten att utveckla de kunskaper som krävs för det nya arbetssättet eller om det inte 
krävs ny kunskap så bör det kommuniceras (Erikson, 2005). 

Frågor som huruvida medarbetare får behålla sin tjänst eller om de får nya arbetskollegor kan dyka 
upp och det är därmed av  stor vikt att  information om hur  förändringen påverkar berörda parter 
kommuniceras  (Elving, 2005). Medarbetare bör, enligt Erikson  (2005),  få veta om nya chefer  samt 
kollegor  kommer  att  tillkomma, om nya  affärsområden  eller  enheter  kommer  att  tillkomma  samt 
dessas nya namn.   

3.2.4 Tidsplan 
För  att  skapa  en  beredskap  inför  förändringen  bör  förändringsledningen  kommunicera  vad  som 
kommer  att  hända  (Klein,  1996). En  tidsplan  för beslut och  genomförande  bör  således  framgå då 
denna kan öka medarbetares trygghet och känslan om att ledningen vet vad de gör (Erikson, 2005). I 
denna tidsplan bör även konkreta åtgärder för den närmsta tiden framgå (Ibid).  

3.2.5 Medarbetares uppfattning av budskapets helhet 
Organisationer  består  av  enskilda  individer  som  alla  uppfattar  och  upplever  en  förändring  olika 
(Erikson, 2005). För att förändra en organisation måste man först förändra dessa individer eftersom 
det  är  individerna  som  kommer  att  välkomna eller motsätta  sig en  kommande  förändring  (Smith, 
2005).  Personliga  egenskaper  gör  att  individer  reagerar  på  olika  vis  där  de med  en  hög  grad  av 
ambiguitet kan ha lättare för att hantera den osäkerhet som ofta följer med en förändring än de med 
låg grad (Walker, Armenakis & Bernerth, 2007). På liknande sätt kan individer som är öppna för nya 
erfarenheter vara mer positivt  inställda till ett kommunicerat budskap (Ibid). Vidare uppfattar olika 
individer  samma  uttalande  på  en mängd  olika  vis  vilket  beror  på  att  de  har  olika  bakgrund  och 
positioner i organisationen (DiFonzo & Bordia, 1998). Mellanchefer kommer således ha en annan bild 
av det förmedlade budskapet än vad underordnade har (Smith, 2006).  

3.3 Kommunikationsformer för budskapet 
Sannolikheten för att medarbetare uppfattar ett förmedlat budskap tydligt ökar vid användandet av 
olika kommunikationsformer (Larsson, 1997). Det informationsbehov som människor har försöker de 
oftast tillgodose med både formell och informell kommunikation (Ibid). Formell kommunikation är av 
ledningen  planerade  aktiviteter  medan  den  informella  är  aktiviteter  skapade  av  medarbetare 
(Larsson, 1997).    

3.3.1 Formell kommunikation  
Före en förändring ska genomföras måste tillräckligt med tid och resurser läggas ner för att förbättra 
kommunikationen  (Barret,  2002).  Kommunikation  av budskapet måste  vidare  anpassas  efter olika 
nivåer  i  organisationen  och  för  olika människor  (Barret,  2002). Då mellanchefer  är  länken mellan 
förändringsledningen  och  deras  underordnade  är  det  viktigt  att  mellanchefer  arbetar  för 
kommunikation i såväl horisontella som vertikala led (Barret, 2002; Richardson & Denton, 1996). För 
att förändringsledningen ska kunna uppnå en effektiv kommunikation med alla medarbetare bör ett 
flertal  kommunikationskanaler  användas  (Klein,  1996;  Barret,  2002;  Erikson,  2005).  Vidare menar 
Klein  (1996) att detta tillsammans med repetition ökar sannolikheten att mottagaren kommer  ihåg 
budskapet. Lengel & Daft  (1988) menar dock att kommunikationsformers  lämplighet varierar efter 
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förändringens komplexitet och måste därför anpassas för att uppnå effektivast kommunikation som 
ökar sannolikheten för en korrekt uppfattning hos medarbetare, se figur 3.1.  

 

 

 

Då  det  gäller  formella  kommunikationsformer  anser  Lengel  &  Daft  (1988)  att  personlig 
kommunikation  såsom  informationsmöten, mindre  gruppmöten  eller  enskilda  samtal  är den mest 
effektiva kommunikationsformen vid en komplex förändring på grund av dess  interaktiva potential. 
Vidare menade författarna att telefon eller videokonferens även har en interaktiv potential men att 
deltagarna befinner  sig på olika  ställen.  Skriftlig personlig  kommunikation är, enligt  Lengel & Daft 
(1988),  riktad  information medan skriftlig allmän  information exempelvis är personaltidningar eller 
intranät där båda dessa lämpar sig bäst vid mindre komplexa förändringar.  

Muntlig kommunikation  
Vid  informationsmöten med envägskommunikation och många deltagare finns det ett flertal viktiga 
aspekter  att  tänka  på  däribland  att  den  som  presenterar  inte  använder  sig  av  facktermer  eller 
krångliga ord eftersom detta kan göra medarbetare negativt  inställda  till budskapet  (Rollof, 1999). 
Möten  bör  börja med  det  allra  viktigaste  och  långa  utsvävningar  bör  undvikas  (Ibid).  Ett  vanligt 
problem  är  att  möten  är  för  långa  något  som  medför  att  människor  inte  kan  ta  till  sig  all 
informationen  utan  endast  kommer  ihåg  två  till  tre  viktiga  aspekter  (Irwin,  1999). Medarbetares 
uppmärksamhet nås vid dessa stora  informationsmöten genom att korta och precisa  formuleringar 
används  där medarbetarna  då  har  lättare  för  att  uppfatta  vad  som  kommuniceras  (Rollof,  1999). 
Vidare måste dessa möten  innehålla  lättförståelig  information  (Irwin, 1999).  Sannolikheten  för att 
medarbetare  förstår  ett  budskap  ökar  då  enkla  och  slagkraftiga  bilder  används  vid 
informationsmöten (Rollof, 1999).  

Arbetsplatsmöten  såsom  gruppmöten  på  ett  lokalkontor  eller  avdelningsmöten  med 
tvåvägskommunikation är den vanligaste typen av muntlig kommunikation (Larsson, 1997). Små och 
korta möten kan ge stor effekt om man lyckas få en tvåvägskommunikation (Ibid). Även Armenakis & 

Figur 3.1 Lämplig kommunikationsform för förändringen.  
Ombearbetning av Lengel & Dafts (1988) figur. 
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Harris (2002) påpekar vikten av interaktiva möten och att de inte får vara för stora då det kan minska 
delandet av tidigare erfarenheter och lärdomar. En metod för skapandet av interaktiva möten är att 
göra mötets  deltagare  ansvariga  för  agendan  och  forma  den  utifrån  deras  behov  av  information 
(Kihlbom,  2005).  Vidare  bör  förändringsledningen  inför  möten  skilja  på  informationspunkter, 
diskussionspunkter samt beslutspunkter eller åtminstone förtydliga vilka punkter som behandlar de 
olika syftena (Erikson, 2005). Det är vanligt att deltagare annars exempelvis börjar diskutera en punkt 
som mötesledaren ser som en beslutspunkt (Ibid).  

Enskilda  samtal  eller mindre  gruppmöten  är  de  kommunikationskanaler  som  har  störst  effekt  på 
människor eftersom kommunikationen sker på en gång och har en  interaktiv potential (Klein, 1996; 
Lengel &  Daft,  1988).  Denna  typ  av  tvåvägskommunikation  uppmuntrar  till  delaktighet  och  ökar 
sannolikheten  att  sändaren  och mottagaren  kommer  överens  och  förstår  varandra  (Klein,  1996). 
Mottagaren  kan  även  ta  emot  icke  verbal  kommunikation  som  kan  hjälpa  denne  i 
uppfattningsprocessen  av  budskapet  (Ibid). Kroppsspråk  som  ögonkontakt,  nickningar  och 
kroppshållning gör att personlig  kommunikationen  ger en djupare emotionell  förståelse  (Lengel & 
Daft, 1988).  

Fördelar med muntliga  kanaler  är  att mottagare  ges möjligheten  att  ställa  frågor,  komma med 
förtydligande och funderingar samt möjliggöra ett tankeutbyte (Erikson, 2005). Nackdelen är framför 
allt att det är tidskrävande (Ibid).   

Skriftlig kommunikation 
Skriftlig  tryckt  kommunikation  kan  vara  nyhetsbrev  (Armenakis  &  Harris,  2002), 
företagspresentationer  och  personaltidningar  (Erikson,  2005).   Fördelar  med  skriftlig  tryckt 
kommunikation är att läsaren då kan gå tillbaka till texten flera gånger samt att risken för feltolkning 
är  liten (Ibid). Ytterligare en fördel är att  informationen kan anpassas till den aktuella förändringen 
och att den kan ges ut till endast berörda medarbetare (Ibid). Nackdelarna är att det endast blir en 
envägsdialog  samt att det kan  ta  tid  innan  texten når  läsaren vilket kan medföra att  innehållet är 
inaktuellt (Ibid).  

Elektronisk kommunikation i form av e‐post och intranät är en annan form av skriftlig kommunikation 
där fördelen är den snabba förmedlingen (Erikson, 2005). Nackdelen är framför allt att det krävs en 
tillgänglighet  till  dator  (Ibid).  Intranätet  är  exempelvis  ett  bra  hjälpmedel  och  stöd  för  att  snabbt 
kunna sprida fakta och utbyta korta åsikter, men mindre bra kanal för reflektion och samtal (Ibid).   

3.3.2 Informell kommunikation  
Då medarbetare upplever oro eller osäkerhet söker de information, såväl formell som informell, för 
att minska denna osäkerhet  (Vuuren & Elving, 2008).  Informell kommunikation är,  till skillnad  från 
den formella kommunikationen, inte styrd eller planerad (Erikson, 2005). Utsätts medarbetare för en 
ny situation börjar de direkt prata med kollegor för att förstå och uppfatta  innebörden av det som 
förändringsledningen  kommunicerar  (Johansson  &  Heide,  2008:3;  Smith,  2006;  Vuuren  &  Elving, 
2008).  Informell  kommunikation  dyker  således  ofta  upp  i  korridoren,  under  lunchen  eller  på 
kafferasten (Erikson, 2005).  

Ryktesspridning  är  en  form  av  informell  kommunikation  vilket  kan  uppkomma  om  det 
kommunicerade  budskapet  ofullständig,  missvisande  eller  otydlig  (Erikson,  2005;  Elving,  2005). 
Organisationer  bör  därför,  enligt  Vuuren  &  Elving  (2008),  försöka  minska  den  informella 
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kommunikationen eftersom denna  form  förstör och hotar all  form av  formell kommunikation. Den 
informella kommunikationen kan även vara ett tecken på att en osäkerhet har uppkommit i samband 
med förändringen (Elving, 2005; Erikson, 2005). Även om förändringsledningen har kommunicerat ett 
tydligt  budskap  kan  rykten och oro  uppkomma  (Klein,  1996). Detta  kan bero på  att medarbetare 
misstolkar  den  information  som  erhålls,  där  denna  misstolkning  kan  ske  såväl  medvetet  som 
omedvetet (Kitchen & Daly, 2002). Vid ryktesspridning minskar oftast medarbetares motivation och 
ökar deras oro (Ibid). För att minska rykten menar Erikson (2005) att kommunikationen måste riktas 
till varje enskild underordnad där kommunikationen måste ske kontinuerligt. 

Oavsett vad förändringsledningen gör åt den  informella kommunikationen så kommer den alltid att 
existera varvid de bör försöka fånga upp denna information för att kunna förstå olika medarbetares 
tankar och åsikter (Erikson, 2005). Larsson (1997) menar att chefer kan använda sig av den informella 
kommunikationen genom att skapa nära relationer med informella ledare varvid de kan få veta vad 
som kommuniceras.  

3.4 Faktorer som påverkar medarbetares uppfattning av budskapet 

3.4.1 Tidsaspekt 
Upplever  förändringsledningen det  som att medarbetare ej är  förändringsbenägna genomförs ofta 
förändringar  så  snabbt  som  möjligt,  vilket  dock  i  slutändan  ger  en  ännu  sämre  effekt  hos 
medarbetare (Kihlbom, 2005).  Förändringsledningen bör därför noggrant planera en förändring och 
vara medvetna  om  att  kommunikation  om  förändringen  är  en  process  som  kräver  tid  (Walker, 
Armenakis & Bernerth, 2007).  

För att  skapa en beredskap hos medarbetare  inför en  förändring bör de  få höra det budskap  som 
kommuniceras i god tid  innan förändringen genomförs (Smith, 2006; Elving, 2005; Weber & Weber, 
2001). Detta för att de ska få möjligheten att uppfatta och ta till sig det budskap som kommuniceras 
(Johansson & Heide, 2008; Difonzo & Bordia, 1998; Weber & Weber, 2001). Eriksson (2005) menar 
även  att medarbetare måste  ges  tillräckligt med  tid  att  förstå  en  förändring på djupet då  snabba 
förändringsprocesser  annars  lätt  skapar  stress  hos  medarbetare  som  i  sin  tur  kan  leda  till  att 
motstånd uppkommer. Får medarbetare  inte tillräckligt med tid att ta till sig budskapet skapas  inte 
den förberedelse som behövs vilket kan resultera i att förändringsledningen och chefer måste lägga 
ner mycket tid på att hantera motstånd när förändringen väl genomförs (Smith, 2005). 

3.4.2 Medarbetares förtroende  
Ett förtroende för förändringsledningen är viktigt då risken annars finns att medarbetare inte lyssnar 
på  det  som  kommuniceras  (Rollof,  1999). Genom  att  förändringsledningen  berättar  om  vad  som 
diskuteras och varför kan detta medföra att medarbetare känner ett förtroende för dem (Johansson 
& Heide, 2008; Weber & Weber, 2001). Förtroende kan vidare ökas genom att förändringsledningen 
interagerar med medarbetare  och  för  en  diskussion  om  den  kommande  förändringen  (Weber & 
Weber, 2001).   

Mellanchefer, som känner sina underordnade och deras arbetsuppgifter, har betydligt lättare att bli 
trovärdig  än  en  chef  på  högre  nivå  eftersom  underordnade  sällan  träffar  dessa  (Erikson,  2005). 
Förändringsledningen bör således kommunicera öppet och tydligt med mellanchefer  för att dessa  i 
sin  tur  ska  kunna  kommunicera med  sina  underordnade  (Johansson & Heide,  2008;  Smith,  2006; 
Klein, 1996).  
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Vid  förändringar  är det ofta  genom den  informella  kommunikationen  som  frågor och  funderingar 
kommer upp och kan ventileras (Erikson, 2005). Förändringsledningen måste vidkänna och ta sig an 
dessa  frågor och  funderingar  som medarbetare kan  tänkas ha  (Smith, 2005; Erikson, 2005; Barret, 
2002). En del frågor och funderingar kan verka självklara eller ej relevanta för förändringsledningen 
men  de måste  vara medvetna  om  att  de  kan  ha  stor  betydelse  för medarbetare  (Smith,  2005). 
Genom  bemötande  av  frågor och  funderingar  kan  ett  förtroende  skapas  för  förändringsledningen 
eftersom de visas att medarbetare tas på allvar (Ibid).  

Förändringsledningen  kan  göra  medarbetare  delaktiga  genom  att  uppmärksamma  deras  idéer, 
erfarenheter och uppfattningar vilket då kan öka förtroendet för förändringsledningen (Johansson & 
Heide,  2008).  För  att möjliggöra  detta måste  förändringsledningen,  enligt  Barret  (2006),  besitta 
konsten  att  lyssna  eftersom  de  måste  uppfatta  vad  som  verkligen  sägs.  Ett  sätt  för  att  skapa 
delaktighet  är  skapandet  av  kommunikationsteam  (Barret,  2002).    Vid  skapandet  av  ett 
kommunikationsteam bör de utvalda medarbetarna  representera alla nivåer  i organisationen  samt 
alla olika enheter och geografiska områden (Ibid). Dessa bör även vara respekterade av sina kollegor 
samt ha en öppen och trovärdig syn på kommunikation (Ibid). Skapandet av ett kommunikationsteam 
som hjälper  till att  förmedla budskapet ger en antydan  till medarbetare om  att  förändringen  inte 
endast berör  ett  fåtal  (Ibid).  Kommunikationsteamet  kan  även  effektivare  försäkra  att  en  djupare 
förståelse  av  budskapet  når  ut  i  organisationen  (Ibid). Detta medför  att  tillgängligheten  till  någon 
ansvarig ökar vilket kan underlätta medarbetares uppfattning av budskapet (Erikson, 2005). 

Det budskap som kommuniceras gällande en förändring uppfattas bäst då sändare och mottagare är 
lika  varandra och om det  finns ett  flertal  sändare, med hög  tillförlitlighet,  som  sprider budskapet 
(Pavlik,  1987  citerat  av  Larsson,  1997;  Armenakis  &  Harris,  2002;  Erikson,  2005).  Ett  förmedlat 
budskap måste vara  realistiskt  och  den  som  kommunicerar  det måste  uppvisa  en  genuin  ärlighet 
(Smith, 2005; Walker, Armenakis & Bernerth, 2007).  Information om förändringen måste även vara 
förståelig och  inte  innehålla några fel som kan skapa en missvisande bild över förändringen (Elving, 
2005).  Vidare  bör  förändringsledningen  kommunicera  det  de  vet  eftersom  ett  förtroende  då  kan 
skapas  (Johansson & Heide, 2008; Difonzo & Bordia, 1998; Erikson, 2005). De bör även berätta  för 
medarbetare om det finns något som de inte kan berätta om och i så fall ange anledningen till att det 
ej  kan  kommuniceras  (Difonzo  &  Bordia,  1998).  Känner  medarbetare  ett  förtroende  för 
förändringsledningen kan det medföra att de känner sig  lugna även om all  information  inte delges 
direkt (Weber & Weber, 2001). 

3.4.3 Tidigare erfarenheter av förändringar 
Vid  förändringsarbeten  användes  ofta  tidigare  använda  metoder  där  budskapet  kommuniceras 
sekventiellt, som viskningsleken, uppifrån och neråt  i organisationen  (Kihlbom, 2005). Det  finns ett 
flertal svagheter med denna metod där en är att medarbetares perspektiv på verksamheten ej tas  i 
beaktande  samt  att medarbetare  inte  får  chansen  att  se  hela  bilden  och  därmed  skapas  ingen 
delaktighet  (Ibid).  När  informationen  går  från  led  till  led  finns  dessutom  risken  att  värdefull 
information  går  förlorad  där  budskapet  då  kan  förvrängas  (Ibid).  Förändringsledningen  bör  ha  i 
åtanke vilka förändringar som tidigare gjorts och vilka konsekvenser dessa förändringar fick innan de 
kommunicerar ut budskapet (Walker, Armenakis & Bernerth, 2007).  Detta eftersom det kan påverka 
medarbetares uppfattning av budskapet (Ibid).   
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Den enskilde individen tolkar och uppfattar det som kommuniceras om den nya förändringen utifrån 
dennes gamla erfarenheter (Johansson & Heide, 2008; Self, 2007; DiFonzo & Bordia, 1998). Tidigare 
misslyckade förändringar kan medföra att medarbetare återgår till gamla rädslor vilket kan skapa en 
oro och motstånd  inför den kommande  förändringen  (Self, 2007; DiFonzo & Bordia, 1998; Walker, 
Armenakis & Bernerth, 2007). Oro kan även uppkomma om  förändringar genomförs ofta och  inte 
genomförs  ordentligt  (Self,  2007).  Förändringsledningen måste  således  visa  att  förändringen  inte 
bara är en i mängden utan verkligen viktig för organisationen (Walker, Armenakis & Bernerth, 2007). 
Om medarbetare inte övertygas av ett förmedlat budskap bör man se över om förändringen är den 
rätta för organisationen eftersom motstånd i vissa fall kan visa på att förändringen inte är den rätta 
(Walker, Armenakis & Bernerth, 2007).  

3.4.4 Medarbetares inställning till förändringen 
Sändaren av ett budskap bör  tänka på sin egen entusiasm och  försöka  förmedla denna genom att 
visa att man själv tror på det man säger eftersom det kan skapa en positiv inställning och förväntan 
hos  de  som  är  åhörare  (Rollof,  1999).  Då medarbetare  känner  ett  engagemang  för  förändringen 
istället  för en osäkerhet är sannolikheten större att  implementeringen av  förändringen blir effektiv 
(Elving, 2005). Detta eftersom entusiasm, precis som ängslan, oro och osäkerhet, smittar av sig på 
andra  varvid  en  känsla  av  entusiasm  bland  medarbetare  bör  försöka  skapas  (Smith,  2005).  Vid 
kommunikation av ett budskap bör förändringsledningen således försöka finna de delar i budskapet 
som kan skapa energi och engagemang hos medarbetare och sedan lägga fokus på dessa (Johansson 
& Heide, 2008; Smith, 2005; Erikson, 2005). Negativa delar ska givetvis även de framgå  i budskapet 
men positiva delar bör lyftas fram (Johansson & Heide, 2008). Sändaren kan exempelvis fokusera på 
att det  finns möjlighet  till kompetensutveckling och ett ökat  inflytande  istället  för att  trycka på att 
det  finns besparingskrav  (Johansson & Heide, 2008). Medarbetare bör direkt kunna uppfatta,  ifrån 
det  förmedlade  budskapet,  vilka  positiva  delar  som  en  lyckad  förändring  för  med  sig  (Walker, 
Armenakis & Bernerth, 2007). 

3.5 Återkoppling 
Förändringsledningen bör undersöka om alla medarbetare har förstått varför en förändring behövs, 
när den  ska genomföras och hur de kommer att påverkas  innan man  implementerar  förändringen 
(Smith,  2005).  Har  medarbetare  inte  uppfattat  och  accepterat  budskapet  finns  risken  att 
implementeringen blir en svår process (Ibid). Huruvida budskapet har nått alla  i organisationen bör 
därför följas upp kontinuerligt under den första tiden av planeringsfasen (Barrett, 2002). Det handlar 
om att undersöka hur väl organisationen kan  lyssna,  förstå samt acceptera budskapet vilket  lättast 
görs genom att en kort enkät skickas ut till berörda medarbetare (Ibid). Ska mellanchefer förmedla 
en  del  av  budskapet  är  det  viktigt  att  förändringsledningen  säkerställer  att  dessa  kommunicerar 
samma bild av budskapet som förändringsledningen gör då underordnade annars kommer att få olika 
budskap  vilket  skapar  förvirring  (Johansson  &  Heide,  2008;  Smith,  2006).  Är  en  mellanchef 
välinformerad ökar sannolikheten att dennes underordnade uppfattar budskapet (Klein, 1996).   

3.6 Sammanfattning av teorin 
Begreppet budskap  innefattar vad som ska förändras, varför en förändring krävs, hur den påverkar 
medarbetare i organisationen (Klein, 1996; Barret, 2002; Smith, 2006) samt när aktiviteter och beslut 
kommer att ske inför den planerade förändringen (Johansson & Heide, 2008).  
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Ryktesspridning är en vanlig konsekvens om  förändringsledningen  inte kommunicerar vad  som ska 
förändras till sina medarbetare i ett tidigt skede (Richardson & Denton, 1996). Förändringsledningen 
bör på ett  tydligt  sätt visa var man är nu och vart man vill komma  så att medarbetare enkelt kan 
förstå  vad  som  ska  förändras  (Walker, Armenakis & Bernerth,  2007). Anledningarna  till  varför  en 
förändring behövs bör även framgå tydligt i ett tidigt skede (Johansson & Heide, 2008). Detta för att 
uppnå en gemensam syn och bakgrund till förändringen samt att få stöd och en djupare förståelse 
hos medarbetarna  som  krävs  för  att  implementeringen  ska  lyckas  (Erikson,  2005). Medarbetare 
tenderar att få en mer positiv inställning till förändringen om de får veta hur de kommer att påverkas 
av  förändringen  (Smith,  2005).  Utan  denna  information  börjar medarbetare  spekulera  om  detta 
vilket leder till oroligheter och eventuellt till motstånd (DiFonzo & Bordia, 1998; Elving, 2005). Denna 
oro kan gälla hur deras dagliga arbete kommer att förändras, huruvida medarbetare får behålla sin 
tjänst eller om de får nya arbetskollegor samt huruvida arbetsrelationen med närmsta chef kommer 
att  påverkas  (Elving,  2005). Mellanchefer  kan  oftast,  enklare  än  förändringsledningen,  bryta  ner 
budskapet så att det kan kopplas till den enskilde individens eller gruppens dagliga arbete (Johansson 
& Heide, 2008). Dessa bör därför uppmuntras till att föra en kontinuerligt, personlig kommunikation 
med sina underordnade om den kommande förändringen (Richardson & Denton, 1996). En tidsplan 
kan  användas  för  att  öka medarbetares  trygghet  och  skapa  en  beredskap  hos  dem  (Klein,  1996; 
Erikson, 2005). Denna tidsplan bör innefatta aktiviteter och beslut för den närmsta tiden (Ibid).  

Användandet  av  olika  kommunikationsformer  inför  en  förändring  ökar  sannolikheten  för  att 
medarbetare  uppfattar  ett  förmedlat  budskap  (Larsson,  1997).  För  att  uppnå  en  effektiv 
kommunikation bör kommunikationsformerna anpassas efter budskapet  (Lengel & Daft, 1988). Vid 
informationsmöten är det viktigt att informationen är kort och precis då medarbetarna har lättare för 
att uppfatta vad som kommuniceras (Rollof, 1999). Mindre gruppmöten och enskilda samtal kan ge 
stor  effekt  om  man  lyckas  få  en  tvåvägskommunikation  (Larsson,  1997).  Denna  typ  av 
tvåvägskommunikation  uppmuntrar  till  delaktighet  och  ökar  sannolikheten  att  sändaren  och 
mottagaren kommer överens och förstår varandra, då möjlighet att förtydliga otydligheter ges (Klein, 
1996). Den skriftliga kommunikationen kan öka chansen att medarbetare uppfattar budskapet som 
avsett då läsaren kan gå tillbaka till texten samt att risken för feltolkning är liten (Erikson, 2005). Då 
medarbetare  utsätts  för  en  ny  situation  börjar  de  direkt  diskutera  med  kollegor  informellt  i 
exempelvis korridoren, under lunchen eller på kafferasten för att förstå och uppfatta innebörden av 
det  som  förändringsledningen  kommunicerar  (Erikson,  2005;  Johansson &  Heide,  2008:3).  Denna 
form av  informell kommunikation kan vara ett tecken på att osäkerhet uppkommit på grund av ett 
ofullständig, missvisande  eller  otydlig  kommunicerat  budskap,  vilket  kan  leda  till  ryktesspridning 
(Erikson, 2005; Elving, 2005). 

Andra  aspekter  som  kan  påverka hur medarbetare uppfattar budskapet  kan  vara huruvida de  får 
reda på sammanhang, helheter och konsekvenser gällande förändringen i tillräckligt god tid (Erikson, 
2005). Budskapet  bör  kommuniceras  i  god  tid  för  att  skapa  en  beredskap  hos medarbetare  samt 
undvika  spekulationer  inför  förändringen  (Smith,  2006;  Elving,  2005;  Weber  &  Weber,  2001). 
Integrerar  sig  förändringsledningen  med medarbetare  och  diskuterar  förändringen  kan  även  ett 
förtroende skapas, vilket kan medföra att medarbetare känner sig lugna även om all information inte 
delges direkt (Weber & Weber, 2001). Genom att bemöta medarbetares frågor och funderingar samt 
att  göra  dem  delaktiga  kan  förändringsledningen  öka  sitt  förtroende  eftersom  de  då  visar  att 
medarbetare tas på allvar (Smith, 2005). Ett förmedlat budskap måste även vara realistiskt och den 
som  kommunicerar  det  måste  uppvisa  en  genuin  ärlighet  (Smith,  2005;  Walker,  Armenakis  & 
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Bernerth, 2007). Ytterligare en aspekt som påverkar medarbetares uppfattning av budskapet är deras 
tidigare  erfarenheter  av  förändringar  (Walker,  Armenakis  &  Bernerth,  2007).  Detta  bör 
förändringsledningen  därför  vara  medvetna  om  innan  de  kommunicerar  ut  budskapet  (Ibid). 
Förändringsledningen bör även tänka på sin egen entusiasm och försöka förmedla denna då det kan 
smitta av sig och skapa en positiv inställning och förväntan hos medarbetare (Rollof, 1999).  

Uppfattningen hos medarbetare kan skilja sig på grund av att de har olika bakgrund och positioner i 
organisationen (DiFonzo & Bordia, 1998). Således kan medarbetare uppfatta samma uttalande på en 
mängd olika vis och därmed ha olika bild av det förmedlade budskapet (Smith, 2006). För att undvika 
detta bör förändringsledningen undersöka om medarbetare har förstått det förmedlade budskapet, 
så  som avsett,  innan man  implementerar  förändringen  (Smith, 2005). Kontinuerlig uppföljning om 
huruvida  budskapet  har  nått  alla  i  organisationen  bör  därför  ske  under  den  första  tiden  av 
planeringsfasen (Barrett, 2002). 

 

   



 

24 
 

4. Empiri från enkätundersökningarna 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av de två enkätundersökningarna som genomfördes på 
mellanchefer  och  deras  underordnade.  Först  presenteras  budskapets  innehåll  vilket  följs  av 
kommunikationsformer för budskapet och slutligen presenteras faktorer som påverkar medarbetares 
uppfattning.   

Enkäten  för  mellanchefer  besvarades  av  åtta  stycken  av  15  möjliga  medan  enkäten  till  deras 
underordnade  besvarades  av  114  underordnade  av  174  möjliga,  se  avsnitt  2.4.2.  Antalet 
underordnade från enkäten till underordnade som arbetade i region Stockholm var 36 stycken, i Väst 
43 stycken och i Sydöst 35 stycken.  

4.1 Budskapets innehåll 
I tabell 4.1 presenteras en sammanställning av huruvida mellanchefer och deras underordnade hade 
uppfattat  det  förmedlade  budskapets  innehåll1.  Respondenterna  från  enkäten  till  underordnade 
benämns  som  underordnade  och  förkortas  som  U  i  tabell  4.1  medan  respondenter  från 
mellanchefsenkäten benämns som mellanchefer och förkortas M.  

Tabell 4.1 Mellanchefers och deras underordnades uppfattning av budskapet 

            Ja 
  M            U 

Delvis 
M            U 

Nej 
M           U 

Övrigt 
M           U 

Hade  uppfattat  varför  en  förändring 
behövdes 

50 %  12 %  25 %  46 %  25 %  42 %  ‐  ‐ 

Hade fått tillräckligt med information 
om varför förändringen behövdes 

62 %  22 %  ‐  ‐  25 %  50 %  13 %  28 % 

Hade  fått  information  om  hur  det 
dagliga arbetet skulle förändras 

12 %  13 %  63 %  23 %  25 %  59 %  ‐  5 % 

Hade  fått  information  om  hur 
arbetsrelationer  till  kollegor  skulle 

‐  15 %  ‐  26 %  ‐  56 %  ‐  3 % 

Hade  fått  information  om  hur 
arbetsrelationen  med  närmsta  chef 

‐  18 %  ‐  26 %  ‐  51 %  ‐  5 % 

Hade tagit del av en tidsplan 
50 %  19 %  ‐  ‐  50 %  64 %  ‐  17 % 

 

4.1.1  Varför en förändring behövdes 
Av mellancheferna var det hälften som hade uppfattat varför  förändringen behövdes såsom avsett 
och hade alltså angivit att  Installation och Service tidigare konkurrerade om samma kunder och att 
förändringen behövdes  för att ge en helhetslösning  till kunden. En mellanchef påpekade dock  i de 
öppna  frågorna  att  varför  förändringen  behövdes  inte  alls  hade  kommunicerats.  Huruvida 
underordnade hade uppfattat varför förändringen behövdes framgår i diagram 4.1.  

 

                                                            
1 Vad som skulle förändras ingår inte i denna sammanställning eftersom denna fråga inte återfanns i enkäterna, se avsnitt 
2.4.2. 
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skulle påverkas. En underordnade påpekade, i de öppna frågorna, att han hade försökt ta reda på hur 
förändringen skulle påverka det dagliga arbete men hade inte fått någon information om detta.  

Information  om  hur  arbetsrelationen  med  kollegor  skulle  förändras  erhölls  av  15  procent  av 
underordnade medan 56 procent, motsvarande 64 stycken, ej erhöll denna information, se bilaga C. 
Åtta av de 64 underordnade uppgav i de öppna frågorna att det inte skulle bli någon förändring med 
kollegor medan sex stycken nämnde att de hade uppfattat att samarbete med nya kollegor nu skulle 
ske.  Information om hur arbetsrelationen med närmsta chef  skulle påverkas av  förändringen hade 
endast uppfattats av 18 procent av underordnade medan 50 procent, motsvarande 58  stycken, ej 
hade  uppfattat  det,  se  bilaga  C. Av  dessa  58  kunde  en  framtida  osäkerhet  urskiljas  hos  sju 
underordnade, utifrån de öppna frågorna, gällande vem som skulle bli ens närmsta chef.  

4.1.3 Tidsplan 
Hälften av mellancheferna menade att en  tidsplan hade erhållits medan  resterande del  inte hade 
tagit del av denna, se bilaga C. Endast 19 procent av underordnade tog del av en tidsplan medan 64 
procent menade att det inte fick ta del av någon tidsplan, se bilaga C. 

4.2 Kommunikationsformer för budskapet 
Av  mellancheferna  var  det  87  procent  som  menade  att  de  hade  kommunicerat  med  sina 
underordnade  inför  förändringen,  se  bilaga  C.  Mellancheferna  uppgav  att  tre  olika  formella 
kommunikationsformer hade skett, se diagram 4.3, där det gick att fylla i flera svarsalternativ.  

 
Diagram 4.3 Formella kommunikationsformer som mellanchefer hade med sina underordnade 

Hälften  av  mellancheferna  menade  att  de  hade  haft  informationsmöten  respektive  mindre 
gruppmöten och 12,5 procent uppgav att enskilt samtal hade hållits.  

Underordnade  hade  varit  med  om  ett  flertal  formella  kommunikationsformer  där  flera 
svarsalternativ var möjliga, se diagram 4.4. 
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Diagram 4.4 Formella kommunikationsformer som underordnade hade mottagit information genom 

Endast 57 procent av underordnade deltog på  informationsmötena. En av dessa angav,  i de öppna 
frågorna, att  informationen på detta möte var bristfällig.  Informationsmöten på det egna kontoret 
hade  32  procent  av  underordnade  medverkat  på  och  13  procent  hade  medverkat  på  mindre 
gruppmöten.  Slutligen  angav  32  procent  av  underordnade  att  e‐post  hade  erhållits.  Från  en  del 
underordnade framkom det, genom de öppna frågorna, att rykten hade cirkulerat  i organisationen. 
En  underordnade  påpekade  även  att  det  var  lång  tid  mellan  att  rykten  startade  tills  bekräftad 
information erhölls. Vidare poängterade en underordnade att det hade varit bra med en alternativ 
tidpunkt för informationsmötena då denne inte hade möjlighet att närvara den 1‐3 juni.  

4.3 Faktorer som påverkade medarbetares uppfattning 
En mellanchef avgav,  i de öppna frågorna, att förändringen genomfördes väldigt snabbt varvid han 
fann det svårt att  informera sina underordnade om hur förändringen skulle påverka dem. Även två 
andra mellanchefer poängterade att informationen om förändringen erhölls i ett sent skede. Det var 
46,5  procent  av  underordnade  som  ansåg  att  information  om  förändringen  kom  i  god  tid.  En 
underordnade  som  inte  fick  informationen  i  god  tid  menade  dock,  i  de  öppna  frågorna,  att 
informationen  alltid  kommer  sist  till  dem.  Det  var  vidare  en  underordnad  som  menade  att 
organisationen bör vara färdig innan datum för införande. 

En underordnade poängterade,  i de öppna frågorna, att det var oklart vem man skulle vända sig till 
vid olika  frågor. Av de åtta mellanchefer var det 75 procent som hade  tagit emot  frågor  ifrån sina 
underordnade gällande förändringen, se bilaga C. Vidare framgick det att en mellanchef upplevde att 
det saknades information för att kunna besvara underordnades olika frågor.  

Hälften av mellancheferna hade tidigare varit med om en förändring på Niscayah medan 12 procent 
hade varit med om det på ett annat företag, se bilaga C. Resterande del hade inte varit med om en 
liknande förändring tidigare. Det var 72 procent av underordnade som hade varit med om  liknande 
förändring förut, varav hälften av dessa hade upplevt det på Niscayah, se bilaga C. En underordnade 
påpekade, i de öppna frågorna, att det hade skett flera förändringar varav denne kände sig härdad. 
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En negativ inställning kunde urskiljas i de öppna frågorna hos en underordnad då denna menade att 
förändringen kändes som en paniklösning och att många delar ännu ej var klara. Då affärsområdena 
tidigare hade varit sammanslagna uppgav sig en underordnad vara positiv till förändringen. Även en 
mellanchef påpekade att denne hade en positiv inställning till sammanslagningen.  
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5. Empiri från observationer och intervjustudien  
I detta kapitel presenteras först budskapets innehåll vilket följs av kommunikationsformer samt andra 
faktorer  som  påverkar  medarbetares  uppfattning  av  budskapet.  Genom  hela  detta  kapitel 
presenteras först förändringsledningens åsikter och därefter de tre medarbetarnas åsikter.  

I denna studie genomfördes en observation på  informationsmötet  i Stockholm den 1  juni 2009, där 
författarna till denna studie benämns som observatörer. Därefter genomfördes fem intervjuer där de 
intervjuade  benämns  som  Förändringsledare,  Regionchef,  Servicechef,  Lokalmedarbetare  samt 
Stockholmsmedarbetare, se avsnitt 2.4.3. Servicechefen och Lokalmedarbetaren var placerade på ett 
av Niscayahs lokalkontor medan de tre resterande var placerade på huvudkontoret i Stockholm.    

5.1 Budskapets innehåll 
Hur  medarbetare  uppfattade  budskapet  som  helhet  och  hur  förändringsledningen  avsåg  att 
budskapet skulle uppfattas finns sammanfattat i tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Sammanfattning av uppfattning och avsikt för budskapet 

  Vad som skulle 
förändras 

Varför 
förändringen 
behövdes 

Hur förändringen 
skulle påverka 
medarbetare 

Tidsplan 

Förändrings‐
ledarens avsikt 

Sammanslagning 
av Installation & 
Service 

‐ Installation & 
Service 
konkurrerade om 
kunder 
‐ Ge kunden en 
helhetslösning 

‐ Mellanchefers 
dagliga arbete 
klargjordes 
‐ Underordnades 
dagliga arbete 
innefattade endast 
samarbete 
‐ Arbetsrelation till 
kollegor & chefer 
kommunicerades ej 

‐ Ny regionchef i 
Väst 
‐ En ny 
förändringsledning 
skulle tillsättas 

Servicechefens 
uppfattning 

Sammanslagning 
av Installation & 
Service 

‐ Installation & 
Service 
konkurrerade om 
kunder 

‐ Förstod hur han 
skulle påverkas 
men ej hur hans 
underordnades  
skulle påverkas 

Ej tagit del av en 
tidsplan 

Stockholms‐
medarbetarens 
uppfattning 

Sammanslagning 
av Installation & 
Service 

‐ Hade ej förstått 
detta 

‐ Hade ej förstått 
detta 

Ej tagit del av en 
tidsplan 

Lokal‐
medarbetarens 
uppfattning 

Sammanslagning 
av Installation & 
Service 

‐ Hade ej förstått 
detta 

‐ Hade ej förstått 
påverkan på det 
dagliga arbetet 
men hade ändå 
uppfattat 
samarbetsaspekten 
‐ Arbetsrelation till 
närmsta chef 
uppfattades från 
facket & rykten 

Ej tagit del av en 
tidsplan 
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Vad som skulle förändras var den del av budskapet som stämde överens mellan medarbetarna och 
Förändringsledaren medan  de  tre  resterande delarna  inte  var överensstämmande.  Servicechefens 
uppfattning av budskapet var dock något mer överensstämmande med Förändringsledningens avsikt 
än Stockholmsmedarbetares och Lokalmedarbetares uppfattning var. Anledningen att Regionchefen 
inte finns med i sammanställningen var att han var nyanställd och därför inte var med och utformade 
budskapets innehåll utan endast förmedlade det. 

5.1.1 Vad som skulle förändras  
Förändringsledaren menade att det som skulle  förändras var att  Installation och Service skulle slås 
ihop.  För  att  åskådliggöra  de  problem  som  Förändringsledaren  hade  sett  och  hur  de  kunde  lösas 
användes en nuläges‐ och  framtidsbild,  se bilaga B. Denna bild visades på  informationsmötena,  se 
tabell 5.2, där observatörerna ansåg att det tydligt framgick vad som skulle förändras.  

Stockholmsmedarbetaren  ansåg  att  denne  fick  tillräckligt  med  information  om  vad  som  skulle 
förändras  och  tyckte  att  nuläges‐  och  framtidsbilden  som  visades  på  informationsmötet  var 
överskådlig.  Varken  Servicechefen  eller  Lokalmedarbetaren  fick  någon  tidig  bekräftad  information 
om vad som skulle förändras. I februari fick Servicechefen veta att en sammanslagning av Installation 
och  Service  hade  genomförts  i  region  Nord  och  Svealand.   Servicechefen  misstänkte  då  att  en 
sammanslagning antagligen skulle ske för resten av Sverige, vilket stärktes i ett senare skede då detta 
diskuterades informellt med dennes närmsta chef. Inför förändringen hade även Lokalmedarbetaren 
antagit  att  en  sammanslagning  skulle  ske men  hade  ingen  vetskap  om  hur  företaget  tänkte  och 
resonerade.  Lokalmedarbetaren  fick  sammanslagningen  bekräftad  först  samma  dag  som 
förändringen genomfördes.  

5.1.2 Varför förändringen skulle genomföras   
Bakgrunden till förändringen var, enligt Förändringsledaren, att koncernledningen och styrelsen ville 
vrida om organisationen  till att bli en  säkerhetspartner där man  skulle  leverera  tjänster,  se bilaga 
A. På  informationsmötena  ska  det,  enligt  Förändringsledaren,  ha  framgått  varför  en  förändring 
behövdes  i  organisationen.  Förändringsledaren menade  att  anledningen  till  varför  en  förändring 
behövdes  var  att  ge  kunden  en  helhetslösning  samt  att  Installation och  Service  inte  längre  skulle 
konkurrera  om  kunder.  På  informationsmötet  framgick  det,  enligt  observatörerna,  att  Installation 
och Service konkurrerade om samma kundbas och att denna konkurrens skapade  irritation på vissa 
lokalkontor eftersom kunden fick olika uppgifter beroende på vem man kontaktade.  

Stockholmsmedarbetaren  uppfattade  inte  varför  förändringen behövdes och  tyckte  inte  heller  att 
det  framgick  på  informationsmötet.  Lokalmedarbetaren  hade  inte  heller  uppfattat  varför 
förändringen behövdes och poängterade att förändringen inte berodde på att Installation och Service 
tidigare  konkurrerade om  samma  kunder. Denna  anledning  såg dock  Servicechefen  som  en  tydlig 
anledning till varför en förändring behövdes.   

Förändringsledaren  menade  att  en  förvirring  gällande  besparingar  som  anledning  till  varför 
förändringen  behövdes  kan  ha  uppstått  på  grund  av  att  det  var  anledningen  till  att  förändringen 
genomfördes  i  region Nord och Svealand. Men då denna  sammanslagning  inte  resulterade  i några 
större  besparingar  var  det  inte  ett  skäl  till  att  resterande  regioner  förändrades. Att  förändringen 
skulle ha skett av besparingsskäl var  inget som Stockholmsmedarbetaren, Lokalmedarbetaren eller 
Servicechefen hade uppfattat. Servicechefen misstänkte  snarare att man nog var beredd att  satsa 
resurser på den här förändringen.  
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Varför en förändring behövdes var, enligt Förändringsledaren och Regionchefen, inte den svåra delen 
att  kommunicera  eftersom  de  hade  uppfattat  det  som  att  alla  ville  ha  en  sammanslagning  av 
Installation och Service. Den svåra delen att kommunicera var, enligt Förändringsledaren, snarare hur 
förändringen skulle gå till samt vem som skulle driva den. 

5.1.3 Hur medarbetare skulle påverkas av förändringen    
Innan  förändringen  bekräftades  var  Servicechefen  relativt  säker  på  att  bli  mellanchef  för  sitt 
lokalkontor  vid  en  sammanslagning.  Detta  eftersom  Servicechefens  närmsta  chef  gav  honom  i 
uppdrag  att  dels  ge  önskemål  om  vilken  ort  han  ville  bli mellanchef  på  och  dels  att  ta  fram  en 
organisationsbild på lokal nivå. Denna form av obekräftad initial kommunikation om förändringen var 
inget  som  Servicechefen  upplevde  som  dåligt. Förändringsledaren menade  att  alla mellanchefer, 
inför mellanchefsmötet, se tabell 5.2, skulle ha fått sin nya roll bekräftad och vara  införstådda  i hur 
deras situation skulle se ut efter att förändringen hade implementerats. Hur den nya rollen skulle se 
ut ansåg dock Servicechefen bekräftades först på mellanchefsmötet.  

Kommunikation  till  underordnade  om  hur  det  dagliga  arbetet  skulle  påverkas  av  förändringen 
innefattade, enligt Förändringsledaren, endast att de skulle samarbeta mer och att de skulle få veta 
mer i ett senare skede. Regionchefen uppgav att han själv inte förstod hur underordnades vardag såg 
ut och hur den skulle förändras varav han inte kunde bära ett budskap som innefattade detta.  

Lokalmedarbetaren  menade  att  det  konstaterades  att  man  skulle  samarbeta  men  att  det  inte 
framgick  hur  detta  samarbete  skulle  gå  till.  Varken  Stockholmsmedarbetaren  eller  Servicechefen 
ansåg  att  det  hade  funnits  någon  information  om  hur  underordnades  arbete  skulle  påverkas  av 
förändringen. Servicechefen uppgav att detta skapade en oro bland hans underordnade eftersom de 
inte visste hur förändringen skulle drabba dem, något som sänkte deras kreativitet. Information om 
detta var något som Stockholmsmedarbetaren underströk var viktigt att få veta. Servicechefen hade 
uppfattat det som att det var upp  till varje ny mellanchef att  lägga upp hur underordnades arbete 
skulle förändras. Vidare hade Servicechefen velat få hjälp med att veta hur detta skulle kunna föras 
ut  i  organisationen.  Det  framgick  inte  heller,  enligt  Stockholmsmedarbetaren,  på  stormötet  den 
fjärde  september  i  Stockholm  hur  underordnades  arbete  skulle  påverkas  utan  det  informerades 
endast om hur organisationen skulle se ut.  Lokalmedarbetaren menade han hade upplevt en egen 
oro över att  förlora  jobbet  inför  förändringen då det  inte gavs någon  information om detta. Även 
Stockholmsmedarbetaren uppgav att det fanns en sådan oro över att förlora  jobbet bland kollegor. 
Ett problem som Stockholmsmedarbetaren upptäckte med nuläges‐ och framtidsbilden, se bilaga B, 
var att det  framgick  ifrån denna att  tekniker och  servicetekniker  skulle bli  säkerhetsingenjörer där 
dessa då trodde att de skulle bli utbytta varav de blev oroliga. 

Regionchefen  påpekade  på  informationsmötet  att  Installation  och  Service  både  satt  skilda  på 
kontoret men även i mötessalen. Han sa vidare att man tänkte olika och höll sig bland dem som man 
var van att arbeta med. Efter att det gjorts en preliminär omplacering  i region Stockholm hölls det, 
enligt Regionchefen, enskilda samtal där det kom fram att vissa inte ville arbeta tillsammans och man 
gjorde då en andra omplacering. Det fanns dock, enligt Regionchefen, skäl till att man bröt upp vissa 
arbetsgrupper där man då förklarade varför man gjorde detta.  I Stockholm fick, enligt Regionchefen, 
Service sitta orörda men de skulle få nya kollegor och eventuellt ny chef. Installation fick dock flytta 
men deras projektgrupper  fick  i möjlig mån vara kvar. Det delgavs, enligt Lokalmedarbetaren,  inte 
någon information om hur arbetsrelationer med kollegor skulle påverkas av förändringen, något han 
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dock  inte  ansåg  var  relevant.  Lokalmedarbetaren  skulle  få  en  ny  närmsta  mellanchef  vid 
implementeringen  av  förändringen  vilket  han  fick  reda  på  informellt.  Den  första  formella 
bekräftelsen  kom,  enligt  Lokalmedarbetaren,  först  då  facket  ringde  och  berättade  det. 
Stockholmsmedarbetaren hade  ingen närmsta chef  inför förändringen, där en viss osäkerhet kunde 
urskiljas då han upplevde att det inte fanns någon att ställa frågor till.  

5.1.4 Tidsplan   
Förändringsledaren menade att han på  informationsmötena berättade om vad  som  skulle  ske det 
närmsta halvåret. Han kommunicerade då att region Väst skulle få en ny regionchef, tillsättande av 
en  förändringsledning  bestående  av  nya  regionchefer  som  skulle  komma  överens  om  en  strategi 
samt att den skulle kommuniceras under kvartal  fyra samma år och  i början av kvartal ett och  två 
kommande  år.  Detta  var  dock  något  som  observatörerna  inte  uppfattade  på  informationsmötet. 
Varken Stockholmmedarbetaren eller Lokalmedarbetaren hade heller uppfattat att det fanns någon 
tidsplan  för  när  beslut  och  aktiviteter  skulle  ske.  En  tydlig  tidsplan  hade,  enligt 
Stockholmsmedarbetaren, varit önskvärd. Även Servicechefen påpekade att det  inte  funnits någon 
tidsplan med tillhörande fasta tider för när saker skulle ske.  

5.2 Kommunikationsformer för budskapet 
Inför  förändringen  på  Niscayah  skedde  den  formella  kommunikationen  främst  i  form  av 
informationsmöten och mindre gruppmöten. Den informella kommunikation bestod främst av rykten 
vilket presenteras i nedanstående avsnitt. 

5.2.1 Formell kommunikation  
Förändringsledaren uppgav att förändringsledningen, som utöver honom bestod av de två nya och de 
sju tidigare regioncheferna, planerade hur budskapet skulle förmedlas till medarbetare, se bilaga A. 
De kommunikationsaktiviteter som skedde  inför förändringen återfinns  i tabell 5.2, där det framgår 
vilken  form  av  kommunikationsaktivitet  som  skedde,  ungefärlig  tidpunkt,  deltagare  samt 
övergripande innehåll.  
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Tabell 5.2 Kommunikationsaktiviteter inför förändringen 

Kommunikations‐
aktivitet 

Tidpunkt  Deltagare  Innehåll 

Mellanchefsmöte  Maj 
Samtliga mellanchefer & 
förändringsledningen 

Bekräftelse av och information 
om förändringen & definition av 
mellanchefers roll 

Mindre gruppmöten 
på lokalkontoret 

Maj 
Servicechefen & dennes 
underordnade 

Det Servicechefen hade 
information om angående 
förändringen 

Informationsmöten  1‐3/6 
Samtliga medarbetare & 
någon/några ur 
förändringsledningen 

Förmedling av budskapets 
innehåll 

Stockholmsgruppmöte  22/6 
Samtliga mellanchefer i 
Stockholm & 
Regionchefen 

Beslutande av den nya 
organisationens struktur 

Enskilda samtal i 
region Stockholm 

Augusti 
Mellanchefer i region 
Stockholm & deras 
underordnade 

Hur underordnade skulle 
påverkas av sammanslagningen 

Stormöte i region 
Stockholm 

4/9 
Regionchefen & dennes 
underordnade 

Vad som hade förändrats 

I  maj  skulle  deltagarna  i  förändringsledningen  ha  fört  en  diskussion  med  samtliga  blivande 
mellanchefer  och  bekräfta  förändringen.  Denna  bekräftade  information  ansåg  dock  inte 
Servicechefen hade erhållits. Efter detta höll Förändringsledaren i ett mellanchefsmöte där det, enligt 
Förändringsledaren,  fördes en diskussion mellan honom och dåvarande mellanchefer gällande den 
kommande  sammanslagningen.  Servicechefen  på  lokalkontoret  upplevde  dock  inte  att  någon 
diskussion  fördes  utan  ansåg  att  information  endast  erhölls. Det  gavs  dock,  enligt  Servicechefen, 
tillfälle att ställa frågor och funderingar där dessa besvarades av Förändringsledaren.  

Servicechefen hade 1‐2 mindre gruppmöten i maj på lokalkontoret där han försökte berätta det som 
han  visste.  Vid  denna  tidpunkt  hade  Servicechefen  inte  haft  några  enskilda  samtal  med  sina 
underordnade. Lokalmedarbetaren menade att hans tidigare mellanchef inte hade haft några mindre 
gruppmöten med underordnade.  

Mellanchefers underordnade fick sammanslagningen bekräftad från förändringsledningen för första 
gången på  informationsmötena, vilket var samma dag som  förändringen  implementerades  i  region 
Väst och Sydöst. Lokalmedarbetaren menade att det på detta informationsmöte pratades för mycket 
om  oväsentliga  aspekter  som  exempelvis  siffror,  samt  att  mötet  var  för  långt.  Det  var,  enligt 
Lokalmedarbetaren,  svårt  att  hålla  koncentrationen  under  så  lång  tid. Av  dessa  anledningar  hade 
Lokalmedarbetaren  önskat  att  informationen  var  tydlig  och  kortfattad.  Stockholmsmedarbetaren 
menade  även  att  innehållet på  informationsmötet  var otydligt och otillräckligt. Observatörerna  är 
eniga med Lokalmedarbetarens och Stockholmsmedarbetarens åsikter gällande  informationsmötet, 
då  mötet  uppgick  till  cirka  två  timmar  utan  avbrott  och  ansåg  även  att  det  gjordes  för  långa 
utsvävningar som ej var relevanta för förändringen. Regionchefen, som var nyanställd,  informerade 
sina underordnade i region Stockholm om att de ej skulle få all information om förändringen denna 
dag  eftersom  han  ej  kunde  verksamheten  ännu.  Tanken  var  istället,  enligt  Regionchefen  och 
Förändringsledaren,  att  Regionchefen  skulle  få  utforma  hur  organisationens  nya  struktur  i  region 
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Stockholm skulle se ut vilket beräknades vara klart  i slutet av augusti. För att kunna ta fram denna 
nya struktur förde Regionchefen, efter informationsmötet, diskussioner med medarbetare.  

Den  22  juni  hölls,  enligt  Regionchefen,  ett  Stockholmsgruppmöte  mellan  honom  och  hans 
mellanchefer där beslut togs för den nya stukturen på organisationen. Före detta möte hade, enligt 
Regionchefen, en del av mellancheferna  redan omplacerats varvid det  fanns vakanser bland dessa 
poster. Regionchefen hade uppmanat sina mellanchefer att, i augusti, föra enskilda samtal med deras 
underordnade om hur de skulle påverkas av sammanslagningen. Alla fick dock, enligt Regionchefen, 
inte  ett  enskilt  samtal  utan  i  vissa  fall  erhölls  endast  information  via  e‐post  eller  telefonsamtal. 
Stockholmsmedarbetaren var en av dem som inte hade något enskilt samtal inför förändringen vilket 
han misstänkte berodde på att hans mellanchef  redan hade  slutat. Vidare höll Regionchefen  i ett 
stormöte i samband med att förändringen implementerades i Stockholm, i början av september, där 
han berättade om hur den nya strukturen skulle se ut. Regionchefen uppgav att  ingen ställde några 
frågor eller funderingar men menade att detta är helt naturligt eftersom de flesta  inte vill göra det 
inför 125 personer.  

Regionchefen  uppgav  att  han  kontinuerligt,  inför  förändringen,  skickade  e‐post  till  hela  region 
Stockholm  om  exempelvis  syfte  och  mål med  förändringen  samt  när  saker  och  ting  skulle  ske. 
Stockholmsmedarbetaren menade att e‐post hade mottagits och att dessa hade tillfört honom en del 
såsom datum för när aktiviteter skulle ske. Vidare menade han att det är bra att få det skriftligt så att 
man kan gå tillbaka och läsa igenom informationen igen.   

5.2.2 Informell kommunikation  
Förändringsledaren såväl som Lokalmedarbetaren ansåg att den  interna formella kommunikationen 
inte  fungerade  bra  på  Niscayah.  Den  som  hade  information  i  organisationen  hade,  enligt 
Förändringsledaren,  även  makt  något  som  skapade  oro  och  en  massa  rykten  i  organisationen. 
Lokalmedarbetaren menade även att kommunikation förmodligen alltid kommer att vara dålig. Både 
Lokalmedarbetaren  och  Stockholmsmedarbetaren  menade  att  man  själv  måste  söka  efter 
information  om man  undrade  över  något.  Regionchefen menade  också  att  det  var  varje  individs 
ansvar att söka efter information kontinuerligt.  

På  grund  av mellanchefsmötet,  se  tabell  5.2,  läckte  det,  enligt  Förändringsledaren,  information  i 
organisationen  vilket  han  dock  inte  hade  något  emot  eftersom  han  ansåg  att  det  var  bättre  att 
sammanslagningen  inte  skulle  komma  som  en  chock  för  underordnade.  Stockholmsmedarbetaren 
hade  inte  fått någon bekräftad  information  före  informationsmötet men hade dock hört  talas om 
förändringen via rykten. Även Servicechefen poängterade uppkomsten av rykten men trodde inte att 
dessa  var  negativa.  Därefter  uttryckte  Servicechefen  dock  att  han  trodde  att  det  handlade  om 
frustration och oroligheter orsakat av att de  inte  fick klara besked. Lokalmedarbetaren uppfattade 
ryktena som positiva och det var även via dessa rykten som denne fick veta att en förändring skulle 
ske och att nya chefer skulle erhållas.  

5.3 Faktorer som påverkade medarbetares uppfattning 
I  tabell  5.3  finns  de  fem  intervjuades  åsikter  sammanfattade  för  de  fyra  påverkande  faktorerna 
tidsaspekt, förtroende, tidigare erfarenheter samt inställningen till förändringen.  
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Tabell 5.3 Åsikter gällande de fyra faktorer som kan påverka medarbetares uppfattning av budskapet 

 
Tidsaspekt  Förtroende 

Tidigare 
erfarenheter 

Inställning till 
förändringen 

Förändrings‐
ledaren 

‐ Planerades på 
sex veckor 
‐ Mellanchefer 
skulle informeras 
före 
underordnade 

‐ ”Vi mot dem” 
‐ Mottog få frågor 
‐ Gav inga 
restriktioner  

‐ Genomfört stora 
& små 
förändringar förr 

Ville att alla 
skulle tycka 
förändringen 
var kul  

Regionchefen 

‐ Alla i Sthlm fick 
veta att 
förändringen 
skulle drivas 
igenom i sept 

‐ ”Vi mot dem”, 
försökte motverka 
genom informella 
träffar med 
medarbetare  
‐ Mottog få frågor 
‐ Höll samtal med 
medarbetare för 
feedback 
‐ Delgav information 
& berättade när det ej 
gick 

‐ Hade genomfört 
förändringar förr 
‐ Misstro hos 
medarbetare 
orsakat av för 
många 
förändringar 

 

Servicechefen 

‐ Information 
erhölls i god tid, 
fast informellt 

‐ ”Vi mot dem” 
‐ Fått frågor, svårt att 
besvara pga för lite 
information 
‐ Delgav information 
& berättade när det ej 
gick 

‐ Hade varit med 
om förändringar 
förr på Niscayah 

Negativ  

Stockholms‐
medarbetaren 

‐ Information 
erhölls tillräckligt 
tidigt 
‐ Tidigare 
information hade 
kunnat minska 
kollegors oro 

‐ Hade ingen 
mellanchef att ställa 
frågor till, vilket var 
önskvärt 

‐ Hade varit med 
om förändringar 
förr på Niscayah 
‐ Misstro mot 
förändringar 
bland kollegor 
‐ Oro hos kollegor 
pga uppsägningar 

Positiv 

Lokal‐
medarbetaren 

   ‐ ”Vi mot dem” 
‐ Fick ej svar på frågor 
‐ Mellanchefen var 
hemlighetsfull 

‐ Hade varit med 
om förändringar 
förr på Niscayah 
‐ Misstro mot 
förändringar 
bland kollegor  
‐ Oro för 
uppsägning 

Positiv 

Större  delen  av  de  intervjuade  påpekade  att  det  fanns  en  förtroendebrist  för  chefer  på  höga 
positioner  samt  att  det  fanns  en  misstro  mot  förändringar  påverkat  av  att  det  tidigare  har 
genomförts för många mindre lyckade förändringar. Vidare fanns det delade meningar om huruvida 
budskapet erhölls i god tid och inställningen till förändringen.  
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5.3.1 Tidsaspekt 
Förändringsledaren uppgav att planeringen  inför förändringen endast pågick  i sex veckor vilket han 
var medveten om var för kort tid. Anledningen till att processen påskyndades var att stämningen var 
dålig på en del orter. Den planerade förändringen hade dessutom redan kommunicerats ut inofficiellt 
i  organisationen  vilket  medförde  att  många  hade  frågor  och  funderingar  kring  detta. 
Förändringsledaren menade att det var viktigt att blivande viktiga nyckelpersoner och mellanchefer 
var väl insatta i förändringen innan deras underordnade fick sammanslagningen bekräftad.  

Det blev, enligt Servicechefen, klart först i andra halvan av maj att förändringen skulle drivas igenom i 
juni i region Väst och Sydöst. Trots detta ansåg Servicechefen att information om förändringen kom i 
tid men detta  var  via  informell  kommunikation och  ej bekräftad.  Servicechefen  ansåg  att  det  var 
dumt  att  driva  igenom  förändringen  innan  semestern  eftersom  det  i  praktiken  inte  förändrades 
något förrän efter sommaren.  

Regionchefen  menade  att  medarbetare  i  region  Stockholm,  på  informationsmötet,  fick  veta  att 
förändringen skulle  implementeras  i början av september men han misstänkte att  ingen  trodde på 
det.  Information  om  förändringen  kommunicerades  tillräckligt  tidigt,  enligt 
Stockholmsmedarbetaren,  men  denne  ansåg  att  informationen  var  otillräcklig.  Det  fanns  en 
misstanke  hos  Stockholmsmedarbetaren  att  denne  hade  tyckt  att  förändringen  genomfördes  för 
snabbt om  inställningen  till  förändringen hade varit negativ.  Stockholmsmedarbetaren menade att 
kollegors  oro  inför  förändringen  hade  kunnat  minskas  genom  att  förändringsledningen  hade 
kommunicerat budskapet tidigare.  

5.3.2 Medarbetares förtroende 
Det  finns, enligt Förändringsledaren och Regionchefen  i Stockholm, ett ”vi mot dem”  tänkande på 
Niscayah vilket båda ansåg var märkligt med tanke på att de flesta har startat sin karriär som tekniker 
eller servicetekniker. Förändringsledaren misstänkte att detta berodde på att de som klättrar  inom 
företaget känner ett behov av att hävda  sig. För att bygga upp ett  förtroende bland medarbetare 
uppgav Regionchefen att han hade varit runt på de olika kontoren  i Stockholm och hade  informella 
möten, såsom möte under fikarasten. Dennes medarbetare hade, enligt Regionchefen, varit väldigt 
förvånade över att se en chef ute i verksamheten. Stockholmsmedarbetaren hade dock inte märkt av 
detta. Lokalmedarbetaren hade en negativ  inställning mot  chefer på högre nivå varvid ett  "vi mot 
dem"  tänkandet  kunde  urskiljas.  Avståndstagandet  till  högre  chefer  visade  sig  genom  att 
Lokalmedarbetaren  uppgav  att  dennes  regionchef  endast  hade  varit  på  lokalkontoret  på 
informationsmötet  där  förtroendet  för  denne  verkade  lågt.  Detta  medförde  även  att 
Lokalmedarbetaren till viss del  inte  lyssnade på det som kommunicerades. En motvilja till att bygga 
upp ett förtroende kunde urskiljas då Lokalmedarbetaren påpekade att de arbetade bättre när högre 
chefer ej var närvarande. 

Förändringsledaren menade  att han  endast  hade mottagit  lite  feedback nedifrån  i organisationen 
men att han hade försökt att besvara de frågor och funderingar som hade uppkommit. Regionchefen 
uppgav även han att feedback hade varit knapphändig men att det är viktigt att visa att man lyssnar 
på  medarbetare.  Servicechefens  underordnade  framförde  frågor  och  funderingar  vilket  denne 
uppgav var svårt att besvara eftersom det inte fanns tillräckligt med information. Den knapphändiga 
informationen ansågs av Servicechefen vara dålig vilket medförde att egna spekulationer skapades 
något  som denne  inte ville delge  sina underordnade. Då  Lokalmedarbetaren  inte  fick  svar på  sina 
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frågor av  sin  tidigare mellanchef gick denne och  väntade på bekräftad  information uppifrån, men 
denne hade dock själv inte velat kontakta någon chef på högre nivå. Stockholmsmedarbetaren kände 
inte att det funnits någon att ställa eventuella frågor till vilket denne menade berodde på att det inte 
fanns  någon  närmsta  mellanchef  att  ställa  dessa  till.  En  närmsta  mellanchef,  menade 
Stockholmsmedarbetaren, hade varit önskvärd då denne  istället  fick  ställa  sina  frågor  till kollegor. 
Dessa  hade,  enligt  Stockholmsmedarbetaren,  tagit  reda  på mer  information  varvid  dessa  kunde 
besvara en del av dennes frågor. Frågor och funderingar ställdes även till Stockholmsmedarbetaren 
från  dennes  kollegor  där  frågorna  främst  handlade  om  vilka  man  i  framtiden  skulle  arbeta 
tillsammans med, vilket denne inte kunde besvara.  

För att  få veta vad medarbetare  tyckte om olika  förändringsförslag höll Regionchefen diskussioner 
med  olika  nyckelpersoner.  Utifrån  dessa  diskussioner  togs  beslut  på  Stockholmsgruppsmötet,  se 
tabell 5.2, om ett möjligt alternativ till förändringen. 

Förändringsledaren  menade  att  han  inte  gav  några  restriktioner  till  medlemmarna  i 
förändringsledningen  om  vad  de  fick  kommunicera  vidare  angående  förändringen  samt  hur 
kommunikationen skulle ske, något som Regionchefen instämde om. Den information Regionchefen 
hade menade denne att han delgav samt om han inte kunde berätta något så angav han anledningen 
till detta. Regionchefen upplevde det  som att medarbetare var  förvånande över att han visade en 
öppenhet inför förändringen. Lokalmedarbetarens tidigare mellanchef upplevdes som hemlighetsfull 
och kommunicerade  inte med sina underordnade om det som denne visste, vilket denne upplevde 
som  jobbig.  Önskan  hos  Lokalmedarbetaren  hade  varit  att  dennes  närmsta mellanchef  skulle  ha 
berättat om en viss  information  inte kunde delges och  i så fall berätta varför. Detta var något som 
Servicechefen försökte göra i så stor utsträckning som möjligt till sina underordnade.  

5.3.3 Tidigare erfarenheter av förändringar 
Förändringsledaren uppgav att han hade  lett  förändringsarbeten  tidigare  i både större och mindre 
verksamheter, där såväl positiva som negativa erfarenheter hade erhållits. Även Regionchefen hade 
tidigare  lett förändringsarbeten. Förändringsledaren menade att det är viktigt att mellanchefer och 
andra viktiga intressenter är informerade inför en förändring.  

Servicechefen och Lokalmedarbetaren hade varit med om ett flertal förändringar på Niscayah. Både 
Stockholmsmedarbetaren och Lokalmedarbetaren menade att det har skett för många förändringar 
på Niscayah vilket de trodde hade lett till en misstro mot förändringar samt att information inte blir 
trovärdig.  Även  Regionchefen menade  att  det  finns  en  grundmurad misstro mot  förändringar  då 
många medarbetare  tror  att  det  ständigt  tillkommer  nya  förändringar. Misstron  till  förändringar 
härstammar även, enligt både Regionchefen och Stockholmsmedarbetaren,  från en  förändring som 
sköttes dåligt för två år sedan där en liten verksamhet köptes upp. En chef som inte hade haft något 
med uppköpet att göra skulle, enligt Regionchefen, integrera ihop denna verksamhet med Niscayahs, 
vilket  satte  djupa  spår  och  skapade  stora  klyftor  i  organisationen.  Vidare  uppgav 
Stockholmsmedarbetaren och Lokalmedarbetaren att det skett många uppsägningar strax innan och 
under den pågående förändringen vilket kan ha skapat en oro hos kollegor över att förlora jobbet.   

5.3.4 Medarbetares inställning till förändringen 
Förändringsledaren ville att alla  i det nya affärsområdet skulle  tycka att  förändringen var  rolig och 
vara  entusiastiska  inför  förändringen.  Servicechefen  tyckte  inte  att  den  aktuella  förändringen  var 
positiv  då  förändringsledningen  inte  hade  lyckats  sälja  in  förändringen.  Dock  insåg  denne  att 
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förändringar  är  något  som  är  naturligt  eftersom  samhället  och  personal  ständigt  förändras.  Både 
Stockholmsmedarbetaren och  Lokalmedarbetaren  var positiva  till  förändringen och uppgav, precis 
som Regionchefen, att de  trodde att deras kollegor generellt  sett var positiva  till  förändringen. En 
anledning  till  att  många  var  positivt  inställda  var,  enligt  Lokalmedarbetaren  och 
Stockholmsmedarbetaren, att Installation och Service för tio år sedan hade arbetat tillsammans. De 
trodde därför inte att förändringen upplevdes som främmande.  

5.4 Återkoppling 
För att  få  feedback  från medarbetare hade Regionchefen kontakt med olika medarbetare på olika 
nivåer som berättade för honom hur budskapet uppfattades och hur han kunde förbättra det. Varken 
Servicechefen,  Lokalmedarbetaren  eller  Stockholmsmedarbetaren  hade  dock märkt  att  det  hade 
skett någon återkoppling.  
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6. Analys 
Kapitlet inleds med en analys av budskapets innehåll vilket följs av huruvida medarbetare uppfattade 
hela  budskapets  innehåll  tillsammans  med  uppföljning  av  om  budskapet  hade  uppfattats  rätt. 
Slutligen presenteras använda  kommunikationsformer  samt  faktorer  som påverkade medarbetares 
uppfattning av budskapet.  

6.1 Budskapets innehåll 
Begreppet  budskap  innefattade  i  denna  studie  vad  som  skulle  förändras,  varför  förändringen 
behövdes,  hur  den  påverkade medarbetare  samt  när  aktiviteter  och  beslut  skulle  ske  inför  den 
planerade  förändringen.  För  varje  del  analyseras  vad  förändringsledningen  ville  att medarbetare 
skulle uppfatta mot hur medarbetare uppfattade det. 

6.1.1 Vad som skulle förändras  
När  en  omfattande  organisationsförändring  ska  genomföras  bör  förändringsledningen  tydligt 
kommunicera  vad  som  ska  förändras  till  medarbetare  (Richardson  &  Denton,  1996). 
Förändringsledaren  på Niscayah menade  att  det  som  skulle  förändras  var  en  sammanslagning  av 
Installation  och  Service,  vilket  förmedlades  olika  till  mellanchefer  och  deras  underordnade  och 
analyseras nedan.  

Mellanchefer erhöll, enligt Servicechefen, ingen bekräftad information i ett tidigt skede om vad som 
skulle  förändras  vilket  medförde  att  han  gjorde  egna  antaganden  om  en  kommande 
sammanslagning. Dessa  spekulationer  var  inget  som  Servicechefen  ville  delge  sina  underordnade. 
Hade  förändringsledningen  delgett  mellanchefer  formell  information  om  den  kommande 
förändringen  hade  det  kunnat  minska  egna  spekulationer  och  ökat  sannolikheten  för  att 
mellanchefer hade diskuterat detta med sina underordnade.  

Den  första  informationen  till  underordnade  om  vad  som  skulle  förändras  förmedlades  med  en 
nuläges‐ och framtidsbild, se bilaga B, av förändringsledningen på informationsmötena. Tanken med 
denna bild var att på ett överskådligt sätt visa var man var och vart man ville nå genom förändringen. 
Stockholmsmedarbetaren  ansåg  att  nuläges‐  och  framtidsbilden  var  överskådlig  och menade  att 
tillräckligt med  information om vad  som  skulle  förändras erhölls. Användandet av en nuläges‐ och 
framtidsbild gav underordnade en möjlighet att få informationen skriftligt vilket skulle kunna ha varit 
en anledning till att Stockholmsmedarbetaren ansåg att den var överskådlig. Lokalmedarbetaren fick, 
till  skillnad  från  Stockholmsmedarbetaren,  se  nuläges‐  och  framtidsbilden  först  samma  dag  som 
förändringen genomfördes  varvid han  istället hade uppfattat  vad  som  skulle  förändras  via  rykten. 
Dessa rykten kan, enligt Förändringsledaren, ha uppkommit efter hans möte i maj med mellanchefer. 
Förändringsledaren  ansåg  dock  inte  att  ryktena  var  negativa  utan  det  var  bättre  att 
sammanslagningen  inte  skulle  komma  som  en  chock  för  underordnade.  Upplevelsen  från  dessa 
rykten blev, hos Lokalmedarbetaren, emellertid att det var oklart hur företaget resonerade gällande 
den eventuella förändringen.  

Överlag  var  sammanslagningen  en  aspekt  som  medarbetare  verkar  ha  förstått  så  som 
förändringsledningen  avsåg  trots  att  vissa  fick  reda  på  det  via  rykten.  Inför  sammanslagningen 
medförde  ryktena att medarbetare  som  inte hade erhållit  information ändå kunde  förstå vad  som 
skulle förändras. Då ryktesspridning kan leda till misstolkning av budskapet bör detta förhindras och 
vad som ska förändras bör därför inte kommuniceras samma dag som förändringen ska genomföras. 
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missförstått  varför  förändringen  behövdes  där  en  av  dessa  påpekade  att  detta  inte  alls  hade 
kommunicerats. Hade mellanchefer fått informationen i ett ännu tidigare skede hade eventuellt alla 
hunnit förstå denna del av budskapet så som avsett. Kommunikation via små gruppmöten om varför 
förändringen behövdes  visade  sig  vara  en  bra  kommunikationsform  för  att mellanchefer  skulle  få 
samma bild av denna del av budskapet som förändringsledningen hade.   

Förändringsledaren  menade  att  information  om  varför  förändringen  behövdes  förmedlades  till 
underordnade  på  informationsmötena,  vilket  i  region  Sydöst  och  Väst  var  samma  dag  som 
förändringen  genomfördes.  Anledningen  till  varför  förändringen  behövdes  var  inget  som 
Stockholmsmedarbetaren eller Lokalmedarbetaren hade uppfattat eller  såg  som  tydligt. Av de 114 
underordnade  från  enkäten  hade  42  procent  inte  fått  någon  information  eller  förstått  varför 
förändringen behövdes. En av dessa underordnade poängterade även att denna aspekt var otydlig. 
Vid  observation  på  informationsmötet  ansågs  informationen  vara  otydlig  samt  att  det  inte  gavs 
utrymme  för  att  reda  ut  underordnades  frågor  och  funderingar. Det  uppfattades  även  vid  denna 
observation  att  Installation  och  Service  tidigare  konkurrerade  om  kunder  som  anledning  till 
sammanslagningen. De 114 underordnade angav åtskilliga uppfattningar gällande denna aspekt där 
flera  olika  svarsalternativ  kombinerades.  En  orsak  till  den  oklara  uppfattningen  var  att 
kommunikation  av  denna  del  av  budskapet  var  otydlig.  Detta  skulle  kunna  ha  berott  på  att 
förändringsledningen  hade  uppfattningen  att  underordnade  redan  var  införstådda  i  varför  en 
förändring behövdes varvid lite tid lades på att kommunicera denna del. Underordnade var dock inte 
införstådda eftersom hälften av de 114 underordnade från enkäten ansåg att de inte erhöll tillräckligt 
med information om denna del av budskapet. Förändringsledningen borde således ha lagt mer tid på 
att  planera  och  kommunicera  detta  då  en  bakgrund  till  förändringen  skulle  kunna  ha  gett 
underordnade  och  förändringsledningen  en  gemensam  grund  att  stå  på.  En  konsekvens  av  att 
underordnade inte uppfattade den kommunicerade anledningen var att rykten uppstod kring denna 
aspekt  där  18  procent  av  underordnade  från  enkäten  angav  att  besparingar  var  en  anledning  till 
varför  sammanslagningen behövdes. Anledningen  till  att  förändringen  genomfördes  i  region Nord 
och  Svealand  var  av  just besparingsskäl  varvid  Förändringsledaren menade  att underordnade  i de 
andra  regionerna  på  grund  av  rykten  skulle  kunna  ha  missuppfattat  anledningen  till  varför  en 
förändring behövdes. Hade förändringsledningen varit tydlig  i ett tidigt skede hade det varit möjligt 
att dessa rykten inte hade uppstått.  

Betydligt  fler mellanchefer  hade  uppfattat  varför  förändringen  behövdes  i  jämförelse med  deras 
underordnade. Det var 50 procent av mellancheferna medan det bland deras underordnade endast 
var tolv procent från enkäten som uppfattat anledningarna rätt, se diagram 6.2. 
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Diagram 6.2 Huruvida mellanchefer och deras underordnade hade rätt  
uppfattning om varför förändringen behövdes 

En  orsak  till  detta  skulle,  utöver  att  mellanchefer  fick  tidigare  information  via  andra 
kommunikationsformer,  kunna  ha  varit  att  mellanchefer  eventuellt  hade  lättare  att  relatera  till 
förändringsledningen  än  vad  deras  underordnade  hade.  Genom  att  mellanchefer  och 
förändringsledningen hade kontinuerlig kommunikation bör det ha varit  lättare  för dem att  förstå 
varandra.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att uppfattningen om varför förändringen behövdes skiljde 
sig åt mellan förändringsledningen och medarbetare vilket finns sammanfattat i tabell 6.2. 

Tabell 6.2 Avsikt och uppfattning gällande varför förändringen behövdes 

  Varför förändringen behövdes 

Förändringsledningens avsikt  ‐ Installation & Service konkurrerade om kunder 
‐ Ge kunden en helhetslösning 

Medarbetares uppfattning  Spridda åsikter med många olika kombinationer 
& där flertalet ej hade förstått denna del   

Anledningarna till den stora skillnaden var att  informationen var otydlig, kom  i ett sent skede samt 
att  kommunikationen  delvis  skedde  genom  stora  informationsmöten med  envägskommunikation. 
För att få en överensstämmande bild borde förändringsledningen ha hållit informationen kort, enkel 
samt  fokuserat  på  det  som  var  viktigt.  Vidare  borde  förändringsledningen  ha  uppmuntrat  till 
tvåvägskommunikation  samt  anpassat  sin  kommunikation  efter  dem  som  var  mottagare. 
Förändringsledningen  hade  kunnat  skapa  en  gemensam  bakgrund  till  förändringen  genom  att 
kommunicera anledningarna till sammanslagningen i ett tidigt skede. 

6.1.3 Hur medarbetare skulle påverkas av förändringen    
En  huvudanledning  till  att  oro  och  osäkerhet  uppkommer  i  samband  med  en  förändring  är  att 
medarbetare  inte  förstår hur de kommer att påverkas av  förändringen  (Smith, 2005; Elving, 2005). 
Detta kan gälla om det dagliga arbetet samt arbetsrelationer med kollegor och chefer kommer att 
förändras (Johansson & Heide, 2008:3; Smith, 2006).  

Det dagliga arbetet 
Förändringsledningen  bör  inför  en  förändring  kommunicera  hur  medarbetares  dagliga  arbete 
kommer att påverkas  samt huruvida uppsägningar kommer att  ske eller om det krävs ny kunskap 
(Elving, 2005). Förändringsledningen menade att mellanchefers dagliga arbete  tydliggjordes medan 
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det som förmedlades gällande underordandes dagliga arbete endast berörde att ett samarbete skulle 
ske. Nedan analyseras mellanchefers och underordandes uppfattning av detta vilket följs av analys av 
mellanchefernas roll för kommunikation av denna del. 

Förändringsledaren  ansåg  att mellanchefer  skulle  vara  väl  insatta  i hur deras nya  roll  skulle  se ut 
innan förändringen kommunicerades till deras underordnade. Detta för att mellanchefer skulle känna 
sig  lugna  inför  förändringen  och  då  kunna  bidra  till  att  öka  underordnades  förståelse  av 
budskapet. Av  mellancheferna  var  det  75  procent  som  ansåg  att  de  helt  eller  delvis  hade  fått 
information  om  hur  deras  dagliga  arbete  skulle  påverkas  av  förändringen.  Även  Servicechefen 
menade  att  denna  information  hade  erhållits  varvid  han  inte  hade  upplevt  någon  oro  över  sin 
framtida arbetsroll. Då många mellanchefer ansåg att de hade  fått  information om hur det dagliga 
arbetet skulle påverkas skulle detta ha kunnat vara tillräcklig för att de skulle känna sig  lugna  inför 
sammanslagningen. Servicechefen erhöll dock denna  information  informellt och ville  inte diskutera 
sin  nya  roll  med  sina  underordnade  förrän  det  bekräftades  officiellt  i  maj.  Lokalmedarbetaren 
menade att hans mellanchef, som omplacerades, var väldigt hemlighetsfull gällande förändring vilket 
Lokalmedarbetaren upplevde  som påfrestande. Detta  skulle  kunna  ha  berott  på  att mellanchefen 
inte  visste  hur  den  egna  rollen  skulle  förändras.  Hur  mellanchefers  roll  förändras  måste 
kommuniceras och bekräftas  tidigare av  förändringsledningen eftersom det kan öka  sannolikheten 
för att mellanchefer kommunicerar med sina underordnade.  

Den enda kommunikation om hur underordnades dagliga arbete skulle påverkas av förändringen var, 
enligt  Förändringsledaren,  att  de  skulle  samarbeta. Dock  informerade  han om  att de  i  ett  senare 
skede, då förändringen hade implementerats, skulle få veta hur detta samarbete skulle gå till. Endast 
13 procent av underordnade från enkäten ansåg att de hade fått  information om hur deras arbete 
skulle  påverkas medan  59  procent  ansåg  att  de  inte  hade  fått  det.  Stockholmsmedarbetaren  och 
Servicechefen  ansåg  att  det  inte  funnits  någon  information  om  hur  det  dagliga  arbetet  skulle 
påverkas av  förändringen, vilket Stockholmsmedarbetaren hade velat ha. Samarbetsaspekten hade 
uppfattats av Lokalmedarbetaren men denne upplevde informationen som otillräcklig. Servicechefen 
menade att den utelämnade informationen medförde en oro bland underordnade vilket sänkte deras 
kreativitet.  Kommunikation  som  endast  innefattade  att  ett  samarbete  skulle  ske  upplevdes  som 
otillräcklig då underordnade ville ha information om hur samarbetet skulle gå till. Denna information 
skulle  delges  först  efter  implementeringen  varav  det  är möjligt  att  underordnade  skapade  egna 
spekulationer  om  hur  arbetet  skulle  påverkas  varvid  detta  borde  ha  kommunicerats  tidigt  och 
utförligt.  Då  det  tidigare  hade  skett  ett  antal  uppsägningar  trodde  Stockholmsmedarbetaren  och 
Lokalmedarbetaren att det hade påverkat kollegors oro över att  förlora  jobbet  inför den pågående 
förändringen. Lokalmedarbetaren hade upplevt en känsla av oro på grund av att  ingen  information 
om huruvida uppsägningar  skulle  ske hade delgetts. Hade  förändringsledningen  informerat om att 
ingen  skulle  bli  av med  sitt  jobb  i  samband med  sammanslagningen  så  hade  den  upplevda  oron 
kunnat minskas. Även om förändringsledningen såg det som självklart att ingen skulle förlora jobbet 
borde detta ändå ha kommunicerats till medarbetare eftersom detta inte var en självklarhet för dem. 
Servicechefen menade även att det fanns en viss oro bland dennes underordnade över ett eventuellt 
nytt arbetssätt. Stockholmsmedarbetaren upplevde även att en del kollegor kände en oro då det på 
informationsmötet framgick att de efter förändringen skulle vara säkerhetsingenjörer. Denna oro var 
obefogad eftersom säkerhetsingenjör endast var en ny titel och sammanslagningen inte ställde några 
krav på ny kompetens. Förändringsledningen borde därför ha kommunicerat detta till medarbetare 
för att förhindra denna oro. 
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Servicechefen hade uppfattat det  som  att det  var  varje ny mellanchefs uppgift  att  lägga upp och 
kommunicera  hur  underordnades  dagliga  arbete  skulle  förändras.  Då  Förändringsledaren,  som 
tidigare nämnts, menade att denna del skulle utformas och kommuniceras i ett senare skede var det 
möjligt att Servicechefen hade uppfattat denna information från sin regionchef. En mellanchef ifrån 
Sydöst påpekade även att han fann det svårt att informera underordnade om hur de skulle påverkas, 
vilket  skulle  kunna  ha  tolkats  som  att  även  han  hade  uppfattat  det  som  att  det  var  upp  till 
mellanchefer att  informera om detta. Alla mellanchefer  i Sydöst skulle därmed kunna ha uppfattat 
detta, då det visade sig att fler underordnade i region Sydöst ansåg att de hade fått information om 
hur deras dagliga arbete skulle förändras, se diagram 6.3. 

 

Diagram 6.3 Huruvida underordnade ansåg att de hade mottagit information  
om hur det dagliga arbetet skulle påverkas 

Oavsett om hypotesen stämde eller ej borde förändringsledningen ha gjort mellanchefer delaktiga  i 
att utforma och kommunicera hur underordnades dagliga arbete skulle förändras, eftersom dessa är 
bättre insatta i det lokala arbetet och har lättare att förstå och relatera till sina underordnade.   

Sammanfattningsvis  kan  det  konstateras  att  uppfattningen  bland  medarbetare  och 
förändringsledningen skiljde sig åt gällande denna del av budskapet, se tabell 6.3. 

Tabell 6.3 Avsikt och uppfattning gällande hur det dagliga arbetet skulle påverkas 

  Hur det dagliga arbetet skulle förändras för: 
         Mellanchefer                                    Underordnade 

Förändringsledningens avsikt 
Deras nya roll klargjordes 
 

Samarbete mellan de två 
tidigare affärsområdena 
 

Medarbetares uppfattning 
Mellanchefer hade till 
största del uppfattat hur 
deras nya roll skulle se ut. 

Få hade förstått 
samarbetsaspekt pga 
otillräcklig information 

En klar majoritet av underordnade från enkäten, men även de två intervjuade underordande, ansåg 
att  information om hur det dagliga arbetet  skulle påverkas var otillräcklig.  Förändringar av dessas 
dagliga arbete borde således tydligt, konkret och utförligt ha kommunicerats av förändringsledningen 
då  egna  spekulationer  eller  onödiga  missuppfattningar  annars  uppkom.  Information  om  hur 
mellanchefers dagliga arbete skulle förändras verkar ha varit tillräcklig men borde ha kommunicerats 
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i ett tidigare skede. Mellanchefer hade då kunnat göras delaktiga i utformning och kommunikation av 
underordnades dagliga arbete.  

Arbetsrelationer med kollegor och närmsta chef 
Förändringsledaren  menade  att  det  inte  delgavs  någon  information  om  hur  medarbetares 
arbetsrelationer med  kollegor eller närmsta  chef  skulle påverkas av  förändringen. Anledningen  till 
detta  skulle  kunna  ha  varit  att  förändringsledningen  tänkte  utforma  hur  underordnades  dagliga 
arbete  skulle påverkas efter  implementeringen  varvid det  skulle  kunna ha  varit  svårt  att  veta hur 
arbetsrelationer skulle förändras.  

Lokalmedarbetaren  och  en  klar majoritet  av  underordnade  från  enkäten  angav  att  det  inte  gavs 
någon  information  om  hur  arbetsrelationer med  kollegor  skulle  påverkas  av  förändringen,  vilket 
stämde med det Förändringsledaren uppgav. Det fanns dock ett fåtal underordnade som menade att 
de fått  information om denna aspekt varvid det fanns en skillnad mellan uppfattning och avsikt. En 
anledning  till denna skillnad skulle kunna vara att en del mellanchefer diskuterade detta med sina 
underordnade. Trots den uteblivna kommunikation gällande arbetsrelationer urskiljdes knappt några 
negativa reaktioner från underordnade i enkäten i de öppna frågorna, där Lokalmedarbetaren tillade 
att  information  om  detta  inte  var  nödvändigt.  En  anledning  till  att  det  knappt  uppkommit  några 
negativa reaktioner skulle kunna ha varit att denna aspekt kändes oviktig i jämförelse med utebliven 
information om hur det dagliga arbetet skulle påverkas av förändringen.  

Knappt hälften av de 114 underordnade från enkäten hade helt eller delvis erhållit  information hur 
arbetsrelationen med  närmsta  chef  skulle  påverkas.  Lokalmedarbetaren  hade  uppfattat  att  en  ny 
närmsta mellanchef  skulle  erhållas  via  rykten  vilket  i  ett  senare  skede  bekräftades  av  facket. Då 
många hade fått någon form av information, trots att förändringsledningen ej kommunicerade detta, 
var det möjligt att fler hade erhållit information från facket eller eventuellt ifrån mellanchefer. Av de 
som ej fick denna information kunde en osäkerhet urskiljas, från de öppna frågorna i enkäten, hos sju 
stycken gällande vem som skulle bli ens närmsta chef. Även Stockholmsmedarbetaren uppvisade en 
viss osäkerhet som härstammade ifrån att denne inte hade någon närmsta chef eller visste vem det 
skulle bli. Denna oro fanns, enligt Servicechefen, även bland dennes underordnade. Risken med att 
underordnade  inte  erhåller  denna  information  formellt  från  förändringsledningen  kan  vara  att 
förtroendet  minskar  för  dessa  på  grund  av  att  medarbetare  exempelvis  upplever  det  som  att 
förändringsledningen inte bryr sig om dem.  

I  region Sydöst hade 63 procent delvis eller helt uppfattat hur arbetsrelationen med närmsta chef 
skulle påverkas av förändringen. Däremot var det  i region Stockholm och Väst endast 36 respektive 
21 procent, se diagram 6.4.  



 

46 
 

 

Diagram 6.4 Antal underordnade som hade fått information om  
hur arbetsrelationen till närmsta chef skulle påverkas 

En anledning till denna skillnad kan vara att det i region Väst inte fanns någon regionchef och i region 
Stockholm  saknades  det  mellanchefer.  Avsaknad  av  regionchef  skulle  kunna  ha  medfört  att 
mellanchefer upplevde en osäkerhet över vad som skulle ske i samband med förändringen då de inte 
fick  någon  kontinuerlig  kommunikation  med  förändringsledningen  och  därmed  inte  kunde 
kommunicera  detta  vidare  till  sina  underordnade.  Vid  vakanser  på mellanchefsnivå,  som  i  region 
Stockholm,  var det uppenbart  att underordnade  inte  visste hur  arbetsrelationen  till närmsta  chef 
skulle  se  ut  i  framtiden.  En  förutsättning  för  att  kunna  informera  om  hur  arbetsrelationen med 
närmsta  chef  påverkas  av  förändringen  är  att  chefposter  är  tillsatta  innan  förändringens 
planeringsfas påbörjas.  

Sammanfattningsvis kunde en  liten skillnad urskiljas mellan  förändringsledningen och medarbetare 
för  hur  arbetsrelationen med  kollegor  skulle  påverkas medan  det  fanns  en  stor  skillnad  om  hur 
arbetsrelationen till närmsta chef skulle påverkas vilket framgår i tabell 6.4.  

Tabell 6.4 Avsikt och uppfattning gällande hur arbetsrelationen med kollegor och närmsta chef skulle påverkas 

  Hur arbetsrelationen skulle påverkas till: 
                  kollegor                                                          närmsta chef  

Förändringsledningens 
avsikt 

Ingen information delgavs  Ingen information delgavs 

Medarbetares 
uppfattning 

Ett  mindre  antal  underordnade 
menade  att  information  hade  erhållits 
om detta 

Många hade fått information 

Avslutningsvis borde chefer vara tillsatta  innan en förändring planeras då det är svårt att  informera 
om hur arbetsrelationen till närmsta chef kommer att förändras om dessa ej är tillsatta.  

6.1.4 Tidsplan 
Förändringsledaren menade att det på informationsmötena hade kommunicerats vad som skulle ske 
det närmsta halvåret. Detta berörde bland annat att region Väst skulle få en ny regionchef och att en 
förändringsledning bestående av nya  regionchefer skulle  tillsättas där dessa skulle komma överens 
om en strategi. Denna tidsplan hade varken Stockholmsmedarbetaren eller observatörerna uppfattat 
på informationsmötet. Av mellancheferna hade hälften inte erhållit en tidsplan och 65 procent av de 
114  underordnade menade  att  de  inte  heller  tagit  del  av  någon  tidsplan.  Varken  Servicechefen, 
Stockholmsmedarbetaren eller Lokalmedarbetaren hade uppfattat att det  fanns någon  tidsplan  för 
när  beslut  och  aktiviteter  skulle  ske.  I  detta  avseende  fanns  således  en  klar  skillnad  mellan 
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medarbetares uppfattning och det som Förändringsledaren avsåg skulle uppfattas. Anledningen  till 
denna  skillnad  skulle kunna ha berott att  informationen var väldigt otydlig eller att underordnade 
inte  förstod att vad som skulle ske det närmsta halvåret var en  tidsplan. Stockholmsmedarbetaren 
hade  dock  önskat  en  tydlig  tidsplan.  Hade  förändringsledningen  förmedlat  en  tydlig  tidsplan,  i 
muntligt såväl som skriftligt format, hade medarbetare kunnat få en uppfattning om vad som skulle 
hända och när samt gett dem möjligheten att kunna återgå till tidsplanen.  

Sammanfattningsvis  skilde  sig  uppfattningen  hos  medarbetare  från  förändringsledningens  avsikt 
gällande tidsplan vilket framgår i tabell 6.5. 

Tabell 6.5 Avsikt och uppfattning gällande tidsplan 

  Tidsplan 

Förändringsledningens avsikt  ‐ Ny regionchef 
‐ Ny förändringsledning 

Medarbetares uppfattning  En  klar  majoritet  hade  inte  mottagit  någon 
tidsplan 

Förändringsledningen borde tagit fram en tydlig tidsplan som medarbetare kunde ha tagit del av men 
där det även är viktigt att tydliggöra att planerade aktiviteter och beslut är en tidsplan.  

6.1.5 Medarbetares uppfattning av budskapets helhet 
Det  var  tydligt  ifrån  enkäten  till  underordnade  att  det  var  få  som  hade  förstått  hela  budskapets 
innehåll. Varken Lokalmedarbetaren eller Stockholmsmedarbetaren hade heller helt  förstått detta. 
Därmed kunde det konstateras att det  fanns stora skillnader mellan hur underordnade uppfattade 
budskapet och hur förändringsledningen avsåg att det skulle uppfattas. Den främsta anledningen till 
detta berodde på att  informationen  i budskapet,  som observerat, var otydlig och otillräcklig vilket 
även Stockholmsmedarbetaren poängterade. Servicechefen tillsammans med den största delen från 
mellanchefsenkäten  hade  nästintill  uppfattat  budskapet  så  som  förändringsledningen  avsåg. 
Anledningen  till att dessa  förstod budskapet bättre än deras underordnade var att de  fick  tidigare 
och utförligare information. Trots detta fanns det önskemål bland mellanchefer om ännu utförligare 
samt  bekräftad  information  för  att  kunna  förmedla  budskapet  till  sina  underordnade. 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att huvudanledningen till att underordnade inte förstod det 
förmedlade budskapet berodde på att informationen var bristfällig och otydligt.  

6.2 Kommunikationsformer för budskapet 
Uppfattningen av ett  förmedlat budskap  kan påverkas av  vilken eller  vilka  kommunikationsformer 
som  förändringsledningen  använder  sig  av  (Erikson,  2005).  Fortsättningsvis  analyseras  hur 
medarbetares  uppfattning  av  det  förmedlade  budskapet  påverkas  av  kommunikationsform.  Den 
främsta  kommunikationsformen  på  Niscayah  var  formella  informationsmöten  med  ett  flertal 
deltagare men det fördes även enskilda samtal och e‐post hade erhållits. Utöver detta hade det skett 
informell kommunikation i organisationen i form av ryktesspridning. 

Stockholmsmedarbetaren och  Lokalmedarbetaren menade  att den  första  formella  information, på 
informationsmötena, gällande  förändringen som erhölls var bristfällig vilket även en underordnade 
påpekade  i  de  öppna  frågorna  i  enkäten.  Vid  informationsmötet  i  Stockholm  upplevde 
observatörerna  det  förmedlade  budskapet  som  otydligt  där  många  utsvävningar  gjordes. 
Lokalmedarbetaren menade att detta även var fallet på deras informationsmöte och tillade att mötet 
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var för långt och att det var svårt att hålla koncentrationen. En anledning till att det fanns ett flertal 
olika  uppfattningar  av  budskapet,  som  i  många  fall  inte  stämde  överens  med  det  avsiktigliga 
budskapet,  var  att  informationsmötena  var  för  långa  och  innehöll  för  mycket  och  för  otydlig 
information. På informationsmötet märkte observatörerna att det var få som ställde frågor och ingen 
diskussion skedde. Regionchefen poängterade även detta och menade att få vågar ställa frågor inför 
många  människor.  Vid  möten  av  denna  storlek  var  det  som  konstaterat  svårt  att  få  igång  en 
tvåvägskommunikation  där  otydligheter  gällande  budskapet  kunde  redas  ut.  För  att  underlätta 
uppfattningen av budskapet borde  förändringsledningen därför ha hållit  informationen kort, enkel 
och konkret. 

Svårigheten  med  att  få  tvåvägskommunikation  vid  stora  informationsmöten  medförde  att 
Regionchefen  ville  att  enskilda  samtal  skulle  ha  förts med medarbetare  i  region  Stockholm  innan 
förändringen  implementerades.   Endast 11 av 114 underordnade, 10 procent, hade haft personliga 
enskilda samtal. Dessa hade dock inte förstått budskapet bättre än de som inte hade haft ett enskilt 
samtal.  Av  dessa  elva  var  det  endast  två  underordnade  som  var  ifrån  region  Stockholm medan 
resterande nio var ifrån region Väst, se bilaga D. En anledning till att underordnade ifrån region Väst 
inte  hade  uppfattat  budskapet  bättre  än  underordnade  som  inte  hade  haft  ett  personligt  samtal 
skulle  kunna  ha  varit  att  det  inte  fanns  någon  regionchef. Avsaknaden  av  denne  skulle  kunna  ha 
medfört att mellanchefer inte var helt införstådda i budskapet och således  inte kunde förmedla det 
vid ett enskilt samtal. Servicechefen hade regelbundna informella samtal med sin regionchef gällande 
förändringen  vilket  denne  såg  som  givande.  Dessa  samtal  var  en  av  anledningarna  till  att 
Servicechefen nästintill hade förstått det förmedlade budskapet så som avsett. Då avsaknaden av en 
regionchef  i Väst skulle kunna ha påverkat resultatet för huruvida medarbetare som erhöll enskilda 
samtal  uppfattade  budskapet  bättre  gick  det  inte  att  konstatera  om  denna  metod  var  att 
rekommendera. Servicechefen påpekade dock att de enskilda samtal som hade förts hjälpte honom 
att förstå budskapet varvid det finns en tro om att enskilda samtal i alla led kan klargöra eventuella 
otydligheter gällande budskapet. För att detta ska vara möjligt krävs det dock att det inte finns några 
vakanser på chefsnivå.    

Regionchefen  skickade  kontinuerligt  e‐post  till  alla  sina  berörda  medarbetare  i  regionen  där 
exempelvis syfte och mål med förändringen samt när saker och ting skulle ske förklarades. Hälften av 
underordnade  i  region  Stockholm,  se  bilaga  D,  hade  fått  e‐post  men  dessa  hade  inte  förstått 
budskapet  bättre  än  de  som  inte  hade mottagit  e‐post.  Stockholmsmedarbetaren  hade mottagit 
denna e‐post och menade att den skriftliga informationen tillförde en del såsom när saker skulle ske 
inför  förändringen  samt  att  det  var  bra  att  kunna  läsa  det  ett  flertal  gånger.  Då  denna 
kommunikationsform  tillförde  Stockholmsmedarbetaren  information  till  delar  av  budskapet  borde 
förändringsledningen ha kompletterat den muntliga kommunikationen med skriftlig  i alla  regioner. 
Detta eftersom individer tar till sig information på olika sätt och därför skulle kunna föredra att få det 
skriftligt vilket skulle kunna öka sannolikheten för att underordnade förstår budskapet rätt.  

I stort sett alla  intervjuade påpekade att rykten florerade  i organisationen  inför förändringen vilket 
skapade  en  oro.  Servicechefen  och  Lokalmedarbetaren  menade  att  detta  berodde  på  att 
förändringen  inte  hade  bekräftats  från  förändringsledningen.  Stockholmsmedarbetaren menade  å 
andra  sidan  att  det  berodde  på  otydlig  och  otillräcklig  information.  Även  en  del  av  de  114 
underordnade  från  enkäten  påpekade  i  de  öppna  frågorna  i  enkäten  att  rykten  hade  florerat  i 
organisationen  och  att  det  tog  lång  tid  innan  information  gällande  förändringen  bekräftades. 
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Sammantaget  kan  det  konstateras  att  rykten  uppkom  då  den  formella  kommunikationen  var 
bristfällig och budskapet ej bekräftades av förändringsledningen. Rykten medförde att det avsiktliga 
budskapet  förvrängdes  vilket  visade  sig  i  fallet  där  flertalet  trodde  att  besparingar  skulle  vara  en 
anledning till varför förändringen behövdes, se avsnitt 6.2.1. Ett missuppfattat budskap skulle även 
kunna ha medfört att medarbetare trodde att de redan visste vad som skulle kommuniceras varvid 
de eventuellt inte lyssnade på budskapet som förändringsledningen kommunicerade. Detta visade sig 
från  Lokalmedarbetaren  som  inte  verkade  ha  lyssnat  på  informationsmötet.  Vid  uppkomsten  av 
dessa rykten borde förändringsledningen ha bemött och diskuterat dessa. Ett tydligt kommunicerat 
budskap  under  planeringsfasen  skulle  kunna  ha  förhindrat  uppkomsten  av  ryktena. 
Lokalmedarbetaren upplevde dock ryktena som positiva vilket skulle kunna ha berott på att denne 
endast fick information om förändringen, före den implementerades, via rykten. Av denna anledning 
skulle det kunna vara positivt med  rykten men konsekvenserna av  rykten blev som  tidigare nämnt 
dåliga. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kommunikation av budskapet borde ha utformats efter 
det att valet av kommunikationsform hade gjorts. Vid  informationsmötena borde budskapet därför 
ha hållits kort, enkelt och konkret då otydligheter inte kunde redas ut. Genom enskilda samtal skulle 
det  kunna  ges  en  möjlighet  för  att  ytterligare  reda  ut  olika  otydligheter.  Slutligen  kan  skriftlig 
kommunikation  vara  ett  lämpligt  sätt  att  bekräfta  budskapet  på,  vilket  även  ger  medarbetare 
möjligheten  att  återgå  till  meddelandet.  Vid  bristande  formell  kommunikation  uppkom,  som 
observerats,  rykten  något  som  förändringsledningen  borde  ha  bemött  och  diskuterat  med  sina 
medarbetare  för  att  missuppfattningar  av  budskapet  inte  skulle  ha  uppstått.  Valet  av 
kommunikationsform var en av flera aspekter som visade sig påverka medarbetares uppfattning av 
budskapet.  

6.3 Faktorer som påverkade medarbetares uppfattning av budskapet  
Det  finns ett  flertal  faktorer som kan påverka medarbetares uppfattning av ett  förmedlat budskap 
däribland om budskapet erhålls  i god  tid och om det  finns ett  förtroende  för  förändringsledningen 
(Johansson & Heide, 2008). Medarbetares uppfattning av budskapet kan även påverkas av  tidigare 
erfarenheter  och  vilken  inställning man  har  till  nya  förändringar  (Walker,  Armenakis &  Bernerth, 
2007).  

6.3.1 Tidsaspekt 
Ett budskap måste förmedlas i god tid så att alla medarbetare får möjligheten att hinna ta till sig det 
som  kommuniceras  (Difonzo & Bordia,  1998; Weber & Weber,  2001). Nedan  analyseras  huruvida 
medarbetare erhöll information i god tid och om de som fick tidigare information förstod budskapet 
bättre än andra.  

Ungefär hälften av de 114 underordnade  från enkäten ansåg  inte att  information om  förändringen 
kom i god tid. De delade åsikterna om huruvida information erhölls i god tid skulle kunna bero på att 
det  tar olika  lång tid  för  individer att uppfatta  information vilket medför att vad som ansågs vara  i 
god  tid var subjektiva åsikter. Medarbetare  i  region Stockholm  fick mer  tid på sig att uppfatta och 
förstå det  förmedlade budskapet än medarbetare  i de  två andra  regionerna, vilket berodde på att 
implementering av  förändringen påbörjades  tre månader  senare  i  region Stockholm. Regionchefen 
menade  att  dennes  medarbetare  före  sommaren  fick  information  om  att  förändringen  skulle 
implementeras  i  början  av  september.  Stockholmsmedarbetaren  ansåg  att  information  om 
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förändringen erhölls i tillräckligt god tid för att han skulle kunna ta det till sig. Det syntes dock ingen 
skillnad mellan underordnade från de olika regionerna för huruvida informationen kom i god tid, se 
diagram 6.5, vilket är underligt då tidsramen är olika för regionerna.  

 

Diagram 6.5 När underordnade ansåg att information angående förändringen erhölls 

En  anledning  till  att  resultatet  inte  blev  bättre  i  region  Stockholm  skulle  kunna  ha  varit  att 
informationen  i  stor  utsträckning  delgavs  via  informationsmöten  där  fler  än  100  medarbetare 
medverkade  varav  ingen  ställde  frågor och därmed  reddes  inga otydligheter ut. Vidare  skulle det 
kunna  bero  på  att  det  var  många  som,  enligt  Stockholmsmedarbetare,  var  irriterade  över  att 
sammanslagningen inte skett för längesen. Tidigare information om sammanslagningen hade kunnat 
ge medarbetare ett lugn och en tillförsikt över att förändringen skulle ske i en nära framtid, vilket av 
dessa  då  skulle  kunna  ha  setts  som  att  informationen  förmedlades  i  god  tid. 
Stockholmsmedarbetaren trodde även att kollegors oro inför förändringen hade kunnat minskas om 
budskapet  hade  kommunicerats  ännu  tidigare  än  vad  det  gjordes.  Då  medarbetare  hade  olika 
uppfattningar om  informationen kom  i god tid borde  förändringsledningen ha kommunicerat detta 
tidigare för att alla skulle få möjligheten att ta till sig budskapet. 

Både Servicechefen och Lokalmedarbetaren ansåg att  information om  förändringen kom  i  tid men 
detta  var  via  informell  kommunikation och ej bekräftad.  Lokalmedarbetaren  samt underordnade  i 
region  Sydöst  och  Väst  fick  vidare  detta  bekräftat  först  samma  dag  som  förändringen  skulle 
genomföras.  Just  att  underordnade  hade  fått  höra  om  förändringen  informellt  skulle  kunna  vara 
orsaken till att det ändå var 50 procent av underordnade  i respektive region, se diagram 6. 5, som 
menade att informationen erhölls i god tid, men den första informationen borde ha varit formell. 

Sammanfattningsvis  kan  det  konstateras  att  förändringsledningen  borde  ha  förmedlat  budskapet 
formellt tillräckligt tidigt för att alla medarbetare skulle hinna ta till sig budskapet innan förändringen 
implementerades.  

6.3.2 Medarbetares förtroende  
Det är viktigt att det finns ett förtroende för förändringsledningen eftersom det annars finns en risk 
att  medarbetare  inte  lyssnar  på  det  som  kommuniceras  varvid  de  inte  kommer  att  uppfatta 
budskapet (Rollof, 1999). Först analyseras hur förtroendet till förändringsledningen såg ut vilket följs 
av delaktighet, besvarande av frågor samt huruvida kommunikationen upplevdes som ärlig.  
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Lokalmedarbetaren menade att de på  lokalkontoret  sällan  träffade någon ur  förändringsledningen 
och att detta endast var bra. Det faktum att Lokalmedarbetaren ansåg att detta var bra och att han 
tyckte att man arbetade bättre utan  förändringsledningens närvaro  sågs  som ett  tydligt  tecken på 
förtroendebrist för förändringsledningen. Vidare poängterade alla fem  intervjuade att det fanns ett 
tydligt  ”vi  mot  dem”  tänkande  på  Niscayah,  vilket  tolkades  som  att  det  fanns  en  tydlig 
förtroendebrist  samt  ett  påtagligt  avståndstagande  mellan  förändringsledningen  och  deras 
medarbetare. Det  gick  inte  att  urskilja  att medarbetare  i  region  Stockholm,  som  befann  sig  nära 
förändringsledningen, skulle ha ett större  förtroende  för dessa än vad medarbetare  i de  två andra 
regionerna hade. Regionchefen försökte skapa ett förtroende bland sina medarbetare genom att åka 
runt  till  Stockholmskontoren  och  prata  med  dessa.  Uppfattningen  hos  Regionchefen  var  att 
medarbetare  var  förvånande  över  att  han  visade  en  öppenhet  inför  förändringen.  Just  att  högre 
chefer sällan var ute på lokalkontoren var en bidragande orsak till att det uppstått ett ”vi mot dem” 
tänkande. Avståndstagandet skulle kanske kunna minskas genom att öka förändringsledningen hade 
ökat sin tillgänglighet genom att vara ute i organisationen och prata med medarbetare.  

Skapandet  av  delaktighet,  för  att  öka  eller  skapa  förtroende,  kunde  till  viss  del  urskiljas  i  region 
Stockholm  utifrån  det  faktum  att  Regionchefen  diskuterade  olika  förändringsförslag  med 
nyckelpersoner innan beslut togs för vilket alternativ som passade bäst. Om medarbetare kände att 
någon medlem i förändringsledningen ville ha deras åsikt skulle ett förtroende ha kunnat växa fram. 
Regionchefen försökte vidare lyssna på sina medarbetare vid de enskilda samtalen där det kom fram 
att vissa var missnöjda med sin nya placering. Detta försökte Regionchefen ta hänsyn till och i de fall 
som  en  ny  placering  inte  var  möjlig  förklarade  Regionchefen  varför  det  inte  var  möjligt.  Då 
Regionchefen visade att han lyssnade på medarbetare och gjorde vissa förändringar samt förklarade 
när förändringar ej var möjliga bör detta ha varit en bra start till att bygga upp ett förtroende. Hela 
förändringsledningen borde ha lyssnat på medarbetare och tagit tillvara på detta då det skulle kunna 
ha  varit  en  grund  för  delaktighet  och  skapandet  av  förtroende. Genom  ett  ökat  förtroende  hade 
medarbetare förmodligen lyssnat mer när budskapet kommunicerades av förändringsledningen.  

Det framkom från både  intervjuerna och enkäterna att den knapphändiga  informationen medförde 
att frågor angående förändringen hade uppkommit. Regionchefen och Förändringsledaren hade dock 
endast mottagit  ett  fåtal  frågor  och  funderingar  från medarbetare  vilket  berodde  på  det  tidigare 
nämnda  bristande  förtroendet  och  ”vi  mot  dem”  tänkandet.  Detta  stärktes  av  att  både 
Lokalmedarbetaren och Stockholmsmedarbetaren uppgav att de varken hade ställt eller ville ställa 
sina  frågor  till  förändringsledningen  utan  ville  hellre  ställa  dessa  till  sin  närmsta  chef. 
Stockholmsmedarbetaren  hade  dessutom  ingen  närmsta mellanchef  och  blev  således  tvungen  att 
ställa sina frågor till sina kollegor som endast  i vissa fall kunde besvara dem. Då underordnade  inte 
ville  ställa  frågor  till  förändringsledningen  var  det  tydligt  att mellanchefer  hade  en  viktig  roll  för 
besvarandet av deras frågor och funderingar. Därav borde förändringsledningen ha säkerställt att det 
fanns  mellanchefer  på  alla  kontor  då  förändringen  planerades.  Servicechefen  samt  en  del  från 
mellanchefsenkäten menade dock att det var  svårt att besvara underordnades  frågor eftersom de 
själva  inte hade all  information. Då  frågor och  funderingar  inte kunde besvaras på mellanchefsnivå 
och  inte  nådde  förändringsledningen  ledde  det  till missuppfattningar  av  budskapet men  även  till 
ryktesspridningen vilket sänkte förtroendet för förändringsledningen.  

Regionchefen, såväl som Servicechefen, försökte vara ärliga i sin kommunikation där de menade att 
de  delgav  sina medarbetare  den  information  som  de  hade  och  om  något  inte  kunde  berättas  så 
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angavs anledningen  till detta. Lokalmedarbetaren uppvisade en viss  irritation på grund av att hans 
närmsta chef inte delgav någon information gällande förändringen eller anledningen till varför inget 
kommunicerades. En risk med att utelämna information kan vara att chefer upplevs som oärliga och 
att tilliten till dessa sjunker, vilket kan medföra att medarbetare inte litar på det som kommuniceras. 
En  aspekt  som  förändringsledningen  var medveten  om men  som  ej  kommunicerades  var  att  det, 
enligt  Förändringsledaren,  var  orolig  stämning  på  en  del  orter.  Diskussioner  borde  ha  förts med 
medarbetare  gällande  denna  aspekt  så  att  dessa  inte  skulle  uppleva  det  som  att 
förändringsledningen undanhöll information.  

Sammanfattningsvis kan det på Niscayah urskiljas en tydlig förtroendebrist för förändringsledningen 
vilket påverkade uppfattningen  av det budskap  som  förmedlades.  Förändringsledningen  kunde ha 
skapat och byggt upp ett  förtroende genom att bemöta och besvara underordnades  frågor,  skapa 
delaktighet i möjlig mån, visa att man lyssnade och tog till sig det som sades samt vara rak och ärlig i 
sin kommunikation.  

6.3.3 Förändringsledningens och medarbetares erfarenheter av tidigare förändringar  
Förändringsledningen måste  tänka  på  vilka  tidigare  förändringar  som  har  genomförts  då  de  ska 
utforma  och  kommunicera  ett  budskap  eftersom  tidigare  förändringar  påverkar  hur medarbetare 
uppfattar  det  kommunicerade  budskapet  (Walker,  Armenakis &  Bernerth,  2007).  I  nedanstående 
stycken analyseras först huruvida förändringsledningen har tagit tillvara på sina tidigare erfarenheter 
vilket följs av om medarbetares tidigare erfarenheter har påverkat uppfattningen av budskapet.  

Förändringsledaren och Regionchefen hade  tidigare erfarenheter  från att  leda  förändringsarbeten. 
En av Förändringsledarens  lärdomar var att chefer på alla nivåer och andra viktiga  intressenter bör 
vara  informerade  inför  en  förändring.  Budskapet  inför  sammanslagningen  delgavs  dock  i  ett  sent 
skede  vilket  även  påpekades  av  Servicechefen.  Han  hade  velat  ha  bekräftad  information  från 
förändringsledningen för att kunna diskutera det med sina underordnade och på så vis minska deras 
oro. Då Förändringsledaren hade erfarenheter av  liknande förändringsarbete och var medveten om 
att förändringar tar tid borde mer tid ha lagts i planeringsstadiet. Vidare borde mellanchefer ha varit 
väl informerade inför förändringen eftersom de då skulle kunna ha minskat underordnades upplevda 
oro.  

Samtliga  intervjuade uppgav att det hade skett ett  flertal mindre  lyckade  förändringar på Niscayah 
under  de  senaste  åren.  Tidigare  förändringar  hade,  enligt  Regionchefen  och 
Stockholmsmedarbetaren,  skötts  dåligt  vilket  satte  djupa  spår  och  skapade  stora  klyftor  i 
organisationen. Detta  skapade  enligt  dem  en misstro  till  förändringar  något  som  definitivt  kunde 
urskiljas  hos  Lokalmedarbetaren  eftersom  han  var  negativ  till  allt  som  kommunicerades  gällande 
förändringen.  Flertalet  tidigare  förändringar  hade,  enligt  Stockholmsmedarbetaren  och 
Lokalmedarbetaren, medfört att den kommunicerade  informationen  inte blev trovärdig samt att de 
inte  lyssnade  på  det  som  kommunicerades.  En  djup misstro mot  förändringar  var  således  en  av 
anledningarna till att medarbetare inte uppfattade det förmedlade budskapet såsom avsett.   

Sammanfattningsvis borde  förändringsledningen  ha  tagit  tillvara  på  sina  tidigare  erfarenheter och 
varit medvetna  om  hur  tidigare  förändringar  påverkade medarbetares  uppfattning  av  budskapet 
samt visat att den nya förändringen skulle genomföras annorlunda. 
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6.3.4 Medarbetares inställning till förändringen 
Förändringsledningen  bör  försöka  förmedla  sin  egna  entusiasm  för  förändringen  eftersom  detta 
smittar  av  sig  på  andra  varvid  en  positiv  inställning  kan  skapas  hos medarbetare  (Smith,  2005). 
Förändringsledaren ville att alla  i det nya affärsområdet skulle  tycka att  förändringen var  rolig och 
vara entusiastiska inför förändringen. Servicechefen ansåg att förändringsledningen inte hade lyckats 
sälja  in  förändringen  varvid  han  hade  en  negativ  inställning  till  sammanslagningen. Generellt  sett 
menade dock samtliga intervjuade att de flesta kollegor var positivt inställda till förändringen vilket, 
enligt Lokalmedarbetaren och Stockholmsmedarbetaren, berodde på att de två affärsområdena för 
tio  år  sedan  var  sammanslagna.  Även  om  det  fanns  en  positiv  inställning  på  Niscayah  till 
sammanslagningen så fanns det en negativ inställning till hur förändringsarbetet sköttes vilket bland 
annat  hade  sin  grund  i  tidigare  förändringar.  För  att övervinna medarbetares  eventuella negativa 
inställningar,  som  kan  medföra  att  de  inte  lyssnar  på  det  som  kommuniceras,  borde 
förändringsledningen varit medveten om medarbetares  inställning till förändringen och försökt visa 
sin egen entusiasm som då skulle kunna smitta av sig på medarbetare. Sammanfattningsvis kan det 
inte konstateras att medarbetares  inställning påverkades av  förändringsledningens entusiasm eller 
att det påverkade medarbetares uppfattning av budskapet. Detta kan dock ändå vara en aspekt att 
tänka  på  då  positivt  inställda  medarbetare  skulle  kunna  underlätta  implementeringen  av 
förändringen.  

6.3.5 Sammanfattning av påverkande faktorer 
De faktorer som påverkade medarbetares uppfattning återfinns i tabell 6.6. 

Tabell 6.6 Faktorer som påverkade medarbetares uppfattning av budskapet 

  Medarbetare  

Tidsaspekt  Budskapet förmedlades för sent vilket medförde att alla 
medarbetare inte hann ta det till sig 

Förtroende  Ett starkt ”vi mot dem” tänkande, medförde att underordnade ej 
lyssnade på det som förmedlades och ej ville ställa sina frågor till 
dessa.  

Tidigare erfarenheter  Stark misstro till förändringar då de tidigare hade genomförts på 
ett dåligt sätt. 

Inställning till förändringen  Positiv till sammanslagningen men negativa till förändringsarbetet 

Förtroende  och  tidigare  erfarenheter  var  de  faktorer  som  främst  påverkade  medarbetares 
uppfattning  av  budskapet.  Då  det  gällde  tidsaspekt  var  det  många  som  ansåg  att  budskapet 
förmedlades i tid men då alla bör få möjligheten att ta till sig budskapet borde det ha medförmedlats 
tidigare. Slutligen visade det sig att det var många som hade en positiv  inställning  till  förändringen 
vilket kan ha övervunnit eventuellt motstånd. 

6.4 Återkoppling 
Under den första tiden av planeringsfasen bör kontinuerlig återkoppling ske för huruvida budskapet 
har nått  alla  i organisationen  (Barrett,  2002). Återkoppling  är något  som  förändringsledningen på 
Niscayah  inte  gjorde  men  Regionchefen  tog  dock  ett  eget  initiativ  och  gjorde  en  form  av 
återkoppling. Denna  skedde  genom  kontakt med medarbetare  på  olika  nivåer  som  berättade  för 
honom hur budskapet uppfattades och hur det kunde förbättras. Med denna form av återkoppling 
erhölls, enligt Regionchefen, ett bra  resultat och  förändringsarbetet kunde  förbättras. Ett problem 
med  denna  form  av  återkoppling  skulle  kunna  vara  att  de  medarbetare  som  förmedlar 
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återkopplingen gör egna  tolkningar av det kollegor säger vilket kan ge ett missvisande  resultat. Då 
det ändå visade sig att återkoppling gav ett bra resultat borde förändringsledningen ha gjort detta  i 
alla regioner för att vara säker på att alla medarbetare hade förstått budskapet  innan förändringen 
implementerades.  Ett  enklare  sätt  för  att  nå  ut  till  alla  i  organisationen  skulle  kunna  vara  att 
genomföra en  kort enkät under planeringsfasen.  För  att nå ut  till  alla  skulle  förändringsledningen 
kunna ha  lagt över en del av ansvaret  för återkoppling på mellanchefer, något som  inte skedde på 
Niscayah. Underordnade kan ha lättare att berätta för mellanchefen, via enskilda samtal, om de inte 
har förstått budskapet eftersom de bland annat har en arbetsrelation till dessa och kan ha lättare för 
att känna ett förtroende till dem. Av dessa skäl kan det vara lättare för en mellanchef att få veta den 
verkliga uppfattningen av budskapet än vad det kan vara för förändringsledningen. 
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7 Slutsats 
I detta kapitel besvaras forskningsfrågorna och därigenom syftet för denna studie. Först presenteras 
slutsatser  för  skillnaderna  mellan  hur  medarbetare  uppfattade  budskapets  innehåll  och  hur 
förändringsledningen  avsåg  att  det  skulle  ha  uppfattats.  Därefter  följer  varför  dessa  skillnader 
uppstod  och  hur  de  skulle  kunna  ha  förhindrats.  Kapitlet  avslutas  med  hur  de  formella 
kommunikationsformerna  ska  utformas  för  att  en  överensstämmande  bild  erhålls  för  alla  berörda 
parter.  

7.1 Skillnader mellan uppfattning och avsikt 
Det fanns stora skillnader  i hur förändringsledningen avsåg att det förmedlade budskapets  innehåll 
skulle uppfattas och hur medarbetare uppfattade det. Den största skillnaden  fanns gällande varför 
förändringen behövdes. Förändringsledningen avsåg att medarbetare skulle uppfatta två anledningar 
till varför  förändringen behövdes vilka var att ge kunden en helhetslösning och att  Installation och 
Service  skulle  sluta  konkurrera  om  kunder. Underordnades  uppfattning  gällande  detta  var  väldigt 
varierande där de  flesta hade  fel uppfattning eller endast hade  förstått en  av de  kommunicerade 
anledningarna.  Mellanchefers  uppfattning  var  dock  något  mer  samstämmig  med 
förändringsledningen  än  vad  deras  underordnade  var.  Det  fanns  även  en  skillnad  mellan 
förändringsledningens  avsikt  och  underordandes  uppfattning  gällande  hur  underordnade  skulle 
påverkas av  förändringen. Få underordande hade  förstått den kommunicerade  samarbetsaspekten 
gällande  det  dagliga  arbetet  och  av  de  som  hade  förstått  det  upplevdes  informationen  som 
otillräcklig. Uppfattningen  om  hur  arbetsrelationer  till  kollegor  eller  närmsta  chef  skulle  påverkas 
skiljde sig från förändringsledningens avsikt. Detta då förändringsledningen inte hade kommunicerat 
något samtidigt som en del underordnade menade att de hade fått information. Slutligen fanns det 
skillnader gällande  tidsplan där  förändringsledningen menade att medarbetare  skulle ha uppfattat 
vad som skulle ske det närmsta halvåret vilket majoriteten av medarbetarna inte hade uppfattat.  

7.2 Orsaker till skillnader och hur de kunde ha minskats 
Det  fanns  stora  skillnader  mellan  hur  medarbetare  uppfattade  budskapet  och  hur 
förändringsledningen  avsåg  att  det  skulle  uppfattas  vilket  berodde  på  anledningarna  som 
sammanfattas i tabell 7.1. Utöver detta återfinns även hur dessa skillnader skulle kunna ha minskats i 
tabellen.  
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Tabell 7.1 Varför skillnader uppkom och hur förändringsledningen skulle ha kunnat minska dessa 

  Varför skillnader uppkom  Hur dessa skulle kunna ha minskas 

Varför förändringen 
behövdes 

Otydlig information i ett sent 
skede 

‐ Tydlig information tidigt i 
planeringsfasen 

Hur medarbetare 
skulle påverkas 

Otillräcklig information  ‐ Utförlig & tydlig information 

Tidsplan 
Otydlig information  ‐ Påpeka att det finns en tidsplan 

‐ Tydligt kommunicera den 

Budskapet som 
helhet 

Långa informationsmöten med 
otydlig information 

‐ Korta möten 
‐ Tydlig & enkel information 

Bristfällig information som ledde 
till ryktesspridning 

‐ Bemöta rykten genom tydlig formell 
kommunikation 

Sen information   ‐ Tidigare kommunikation för att alla 
medarbetare ska få tid att ta till sig 
budskapet 

Förtroendebrist  ‐ Öka tillgängligheten 
‐ Bemöta frågor & funderingar  
‐ Ärlig kommunikation 
‐ Öka medarbetares delaktighet  
‐ Lyssna på medarbetare 

Misstro mot förändringar  ‐ Visa att förändringen ej är en i 
mängden 
‐ Vara medveten om hur tidigare 
förändringar påverkar medarbetares 
uppfattning 

Negativ inställning mot 
förändringsarbetet 

‐ Visa entusiasm 

Anledningarna  till  de  funna  skillnaderna  var  främst  att  budskapet  var  otydligt,  otillräckligt  och 
kommunicerades i ett sent skede samt att det fanns en klar förtroendebrist för förändringsledningen. 
I avsnitten nedan återfinns utförligare slutsatser för varför det fanns skillnader mellan medarbetares 
uppfattning av budskapet och förändringsledningens avsikt samt hur dessa hade kunde minskats.  

7.2.1 Varför förändringen behövdes 
Den främsta anledningen till att uppfattningen hos medarbetare, men framförallt hos underordnade, 
skilde  sig  från  förändringsledningens  avsikt  gällande  varför  förändringen  behövdes  var  att 
informationen var otydlig. För att  få en överensstämmande bild borde  förändringsledningen därför 
ha hållit  informationen kort, enkel samt  fokuserat på det som var viktigt. Även  Johansson & Heide 
(2008), Smith (2005) och Elving (2005) menar att anledningarna till varför förändringen behövs tydligt 
bör kommuniceras  så  fort beslut är  taget om att  förändringen  ska  ske. En annan anledning  till att 
skillnader  uppkom  var  att  informationen  kommunicerades  i  ett  sent  skede  där  det  i  två  av  tre 
regioner  kommunicerades  samma  dag  som  förändringen  implementerades.  Förändringsledningen 
borde  istället ha kommunicerat varför  förändringen behövdes  i ett  tidigt  skede av planeringsfasen 
vilket  stärks  av  Barrett  (2002)  och  Erikson  (2005)  som  menar  att  detta  behövs  för  att  få 
underordnade  stöd  och  förståelse,  något  som  kan  underlätta  implementeringen.  Mellanchefer 
uppfattade  anledningarna  till  varför  förändringen  behövdes  något  bättre  än  deras  underordnade 
vilket berodde på att de fick tidigare information, att frågor och funderingar besvarades samt att de 
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kan  ha  haft  lättare  för  att  relatera  till  förändringsledningen.  Samtliga mellanchefer måste  tidigt 
uppfatta detta eftersom det annars, enligt Erikson (2005), blir tidskrävande att skapa denna  insikt  i 
efterhand.  För  att uppnå en  gemensam bakgrund  till  förändringen borde  förändringsledningen ha 
lagt mer tid på att planera och kommunicera varför förändringen behövdes. 

7.2.2 Hur medarbetare skulle påverkas 
En  anledning  till  varför  det  fanns  skillnader  i  uppfattning  hos  mellanchefers  underordnade  och 
förändringsledningens avsikt gällande hur det dagliga arbetet skulle påverkas var att  informationen 
var otillräcklig. Då kommunikationen endast innefattade att ett samarbete skulle ske och inte hur det 
skulle  gå  till medförde det  att  egna  spekulationer  uppkom. Vid  bristfällig  kommunikation om hur 
underordnade kommer att påverkas gör de ofta, enligt DiFonzo & Bordia  (1998) och Elving  (2005), 
egna  antaganden  som  de  sprider  till  sina  kollegor.  Ryktesspridning  gällande  detta  uppstod  på 
Niscayah  varvid  förändringsledningen  borde  ha  kommunicerat  detta  utförligare.  Den  bristfälliga 
kommunikationen  tillsammans  med  ryktesspridningen  ledde  vidare  till  oro  kring  huruvida 
uppsägningar  skulle  ske eller om ny kunskap  skulle krävas. Förändringsledningen borde  således ha 
kommunicerat detta vilket även Elving (2005) tar upp och poängterar vikten av att kommunicera om 
underordnade får behålla sin tjänst eller ej. Då förändringsledningen inte kommunicerade något om 
hur arbetsrelationen med kollegor eller närmsta chef skulle påverkas fick en del underordnade denna 
information  via  rykten,  från mellanchefer  eller  facket,  vilket medförde  att  det  inte  fanns  någon 
överensstämmande bild. För att  förhindra dessa skillnader borde  förändringsledningen, precis som 
Erikson (2005) tar upp, informerat om nya chefer eller kollegor skulle ha tillkommit. 

7.2.3 Tidsplan 
De funna skillnaderna för huruvida en tidsplan kommunicerades kan ha berott på att informationen 
var otydlig  eller  att medarbetare  inte  förstod  att det  som  skulle  ske det närmsta halvåret  var  en 
tidsplan.  För  att  medarbetare  skulle  ha  uppfattat  att  det  fanns  en  tidsplan  borde 
förändringsledningen ha kommunicerat den skriftligt och muntligt då skriftlig kommunikation, enligt 
Erikson (2005), medför att medarbetare kan gå tillbaks till texten vid otydligheter.  

7.2.4 Kommunikationsform för budskapet 
Varför  det  uppkom  skillnader  mellan  hur  medarbetare  uppfattade  budskapet  och  hur 
förändringsledningen avsåg att det skulle uppfattas kan även bero på val av kommunikationsform. En 
anledning  till medarbetares missuppfattningar  av  budskapet  var  att  informationsmötena  var  för 
långa och  innehöll  för mycket och  för otydlig  information. För att minska dessa missuppfattningar 
borde budskapet på  informationsmötena ha hållits  kort, enkelt och konkret eftersom otydligheter 
oftast  inte kan redas ut då det är många deltagare. Resonemanget stärks även av  Irwin (1999) som 
menar  att  stora  informationsmöten  ska  hållas  korta  och  enkla  men  även  av  Rollof  (1999)  som 
poängterar  vikten  av  att  undvika  krångliga  ord  och  utsvävningar.  Vidare  medförde  rykten  att 
skillnader uppstod gällande budskapet då det avsiktliga budskapet förvrängdes, något som stärks av 
Vuuren &  Elving  (2008)  som menar  att  rykten  förstör  all  form  av  formell  kommunikation. Rykten 
uppkom  på  grund  av  att  den  formella  kommunikationen  var  bristfällig  och  att  budskapet  ej 
bekräftades  av  förändringsledningen.  Även  Erikson  (2005)  och  Elving  (2005)  menar  att  rykten 
uppkommer  om  det  kommunicerade  budskapet  är  ofullständig,  missvisande  eller  otydligt. 
Förändringsledningen  borde  i möjlig mån  ha  förhindrat  uppkomsten  av  rykten  genom  en  tydlig 
formell kommunikation. Trots en  tydlig kommunikation kan rykten uppkomma varvid dessa då bör 
bemötas av förändringsledningen.  
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7.2.5 Faktorer som påverkade medarbetares uppfattning 
Huruvida  förändringen  kommunicerades  i  god  tid  kan  ha  varit  en  anledning  till  att  det  fanns 
skillnader  av  budskapet  mellan  medarbetares  uppfattning  och  förändringsledningens  avsikt. 
Medarbetare  tog  till  sig  och  uppfattade  den  förmedlade  informationen  olika  snabbt  där  de  som 
menade att information ej erhölls i god tid eventuellt ej hann ta till sig budskapet. Även Johansson & 
Heide  (2008)  menar  att  medarbetares  uppfattningsprocess  tar  olika  lång  tid.  För  att  ge  alla 
möjligheten  att  uppfatta  budskapet  och  därmed  minska  skillnaden  av  uppfattningen  borde 
förändringsledningen ha  kommunicerat budskapet  tidigare. Resonemanget  stärks av  Smith  (2006), 
Elving  (2005)  och  Weber  &  Weber  (2001)  som  menar  att  medarbetare  bör  få  budskapet 
kommunicerat  i  god  tid  innan  förändringen  genomförs eftersom en beredskap då  kan  skapas hos 
dessa.  

Förtroendebrist  för  förändringsledningen  medförde  att  underordnade  inte  lyssnade  på  det  som 
förändringsledningen kommunicerade vilket  således  skulle kunna vara en anledning  till  skillnader  i 
uppfattning  respektive avsikt  för budskapet. Rollof  (1999) stärker  resonemanget då han menar att 
risken med ett lågt förtroende för den som kommunicerar budskapet kan medföra att medarbetare 
inte  lyssnar.  Orsaker  till  det  bristande  förtroendet  var  att  underordnade  sällan  träffade 
förändringsledningen, underordnades frågor och funderingar kunde ej besvaras av mellanchefer och 
nådde inte förändringsledningen samt att förändringsledningen såväl som mellancheferna upplevdes 
som oärliga då de utelämnade  information. Förändringsledningen borde ha arbetat med dessa  tre 
aspekter  tillsammans med att ha gjort medarbetare delaktiga  samt visat att de  lyssnade på deras 
åsikter och tankar för att öka förtroendet och således minska skillnaderna i uppfattning. Detta stärks 
av Eriksson (2005) som menar att förändringsledningens tillgänglighet påverkar förtroendet för dessa 
men även av Johansson & Heide (2008) som menar att medarbetares delaktighet har en påverkan. 
Slutligen menar Smith (2005) att besvarandet av frågor och funderingar samt en ärlig kommunikation 
av budskapet ökar medarbetares förtroende för förändringsledningen. 

Tidigare erfarenheter påverkade även medarbetares uppfattning av budskapet där en djup misstro 
mot förändringar var en anledning till att medarbetare inte uppfattade budskapet såsom avsett. För 
att förhindra denna misstro borde förändringsledningen varit medvetna om hur tidigare förändringar 
skulle kunna påverka uppfattningen av den aktuella förändringen samt ha utnyttjat sina egna tidigare 
erfarenheter från förändringsarbeten. Walker, Armenakis & Bernerth (2007) stöder denna slutsats då 
de  menar  att  tidigare  förändringar  påverkar  medarbetares  uppfattning  av  budskapet  varvid 
förändringsledningen  bör  ha  tidigare  förändringar  i  åtanke  innan  de  kommunicerar  ut  budskapet. 
Förändringsledningen hade vidare kunnat förhindra misstron till förändringen genom att visa att den 
inte  bara  var  en  i mängden  som  även Walker,  Armenakis  &  Bernerth  (2007)  tar  upp.    Tidigare 
förändringar hade vidare påverkat medarbetares  inställning till denna förändring vilket  i många fall 
medförde att de var negativt inställda till förändringsarbetet redan i planeringsfasen och därmed inte 
lyssnade  på  det  som  kommunicerades.  Förändringsledningen  hade  delvis  kunnat motverka  denna 
inställning genom att visa sin egen entusiasm som då skulle kunna ha smittat av sig på medarbetare. 
Negativa  aspekter  av  förändringen  kan,  enligt  Johansson  &  Heide  (2008)  och  Erikson  (2005), 
motverkas av ett positivt och attraktivt budskap.  

7.3 Utformning av kommunikationsform 
Förändringsledningen borde ha utformat hur kommunikationen av budskapet skulle ha skett efter att 
valet av kommunikationsform hade gjorts, då olika kommunikationsformer har olika förutsättningar. 
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Resonemanget  stärks  av  Lengel  &  Daft  (1988)  som  menar  att  just  kommunikationsform  måste 
anpassas efter budskapet.  Inför förändringar rekommenderas en förändringsledning att utforma de 
formella  kommunikationsformerna  utifrån  tabell  7.2  för  att  öka  möjligheten  att  uppnå  en 
överensstämmande bild av budskapet. 

Tabell 7.2 Kommunikationsprocess för förmedling av förändringsbudskap 

 
Vad som ska 
förändras 

Varför 
förändringen 
behövs 

Hur medarbetare 
kommer att påverkas 

Tidsplan 

Steg 1 ‐ 
Informationsmöte 

Tydlig kommunikation i ett 
tidigt skede 

Berätta att information 
kommer senare av 
mellanchefer 

Beslut & 
aktiviteter 
kommuniceras  

Steg 2 ‐ Skriftlig 
Komplettera muntlig kommunikation med utskick, framförallt viktigt för 

tidsplan 

Steg 3 ‐  
Mindre gruppmöte 

‐ 
Kompletterande 
information 

Tvåvägskommunikation 
av mellanchefer 

‐ 

Steg 4 ‐  
Enskilda samtal med 
närmsta chef 

Klargörande av eventuella frågor och funderingar som medarbetare kan ha 

Steg 5 ‐ Återkoppling  Enkät eller genom skapande av kommunikationsteam 

Kommunikation  av  ett budskap bör  ske  genom de  fem  stegen,  som  illustreras  i den ovanstående 
tabellen,  för  att  öka  sannolikheten  att  medarbetare  uppfattar  budskapet  rätt.  De  fem  stegen 
återfinns mer utförlig nedan.  

I  steg  1  är  det  framförallt  viktigt  att  vad  som  ska  förändras  och  varför  förändringen  behövs 
kommuniceras  av  förändringsledningen.  Denna  kommunikation  kan  med  fördel  ske  via 
informationsmöten  då  denna  kommunikationsform  medför  att  förändringsledningen  når  många 
medarbetare  samtidigt.  Vad  som  skulle  förändras  hade  uppfattats  rätt  av  medarbetarna  vilket 
berodde  på  att  sammanslagningen  åskådliggjordes  på  informationsmöten  genom  figurer,  punktad 
och muntlig  information.  Resonemanget  stärks  av  Barret  (2002)  som menar  att  förändringen  av 
nyckelfaktorer  tydligast  framgår  då  det  illustreras  och  beskrivs  samtidigt.  Varför  förändringen 
behövdes var en del av budskapet som medarbetare hade uppfattat väldigt olika. Det är därför viktigt 
att stora  informationsmöten måste ha ett enkelt och konkret  innehåll eftersom förvirring och egna 
spekulationer annars lätt uppkommer. Informationsmöten av större storlek menar även Irwin (1999) 
bör  hållas  korta,  enkla  och  fokusera  på  det  som  är  viktigt. Medarbetare  föredrog  att  den  initiala 
kommunikationen erhölls från förändringsledningen varvid det är att rekommendera för framtiden. 
Även  Klein  (1996)  poängterar  vikten  av  att  den  initiala  kommunikationen  kommer  från 
förändringsledningen. Tydlig  information gällande dessa  två delar av budskapet bör kommuniceras 
från  förändringsledningen  varvid  ett  större  informationsmöte  med  många  deltagare  är  att 
rekommendera  till  framtida  förändringar. Andra  kommunikationsformer  för denna  förmedling  blir 
för tidskrävande för förändringsledningen vid omfattande förändringar.  Utöver detta bör planerade 
beslut och aktiviteter kommuniceras och det bör då förtydigas att detta är en tidsplan. Vikten av att 
kommunicera  en  sådan  tidsplan  tas  även  upp  av  Erikson  (2005)  som  menar  att  detta  kan  öka 
medarbetares trygghet och ge dem en känsla av att förändringsledningen vet vad de gör.  
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Vid  steg 2 bör ett kort  skriftligt utskick  från  förändringsledningen komplettera de kommunicerade 
delarna  av  budskapet  för  att  tydliggöra  och  bekräfta  dessa.  Tidsplanen  bör  framförallt  förmedlas 
skriftligt då detta efterfrågades av vissa medarbetare. Även Erikson (2005) menar att tidsplanen med 
fördel bör  erhållas  skriftligt  eftersom medarbetare då  kan  ta del  av den  flera  gånger och  således 
minska risken för feltolkning. 

Hur det dagliga  arbetet  kommer  att påverkas bör  i  steg 3  kommuniceras  av närmsta  chef  genom 
mindre gruppmöten, då det visade sig vara en fungerande kommunikationsform för mellancheferna. 
Mötesformen möjliggjorde besvarande av frågor och funderingar  i ett tillräckligt tidigt skede för att 
mellancheferna skulle kunna ta till sig hur de skulle påverkas varvid detta även bör fungera för deras 
underordnade.  Sker  denna  kommunikation  via mindre  gruppmöten  bör  förändringsledningen  vid 
informationsmötena,  i  steg 1, berätta  att medarbetare  kommer  att  erhålla  information  senare  av 
närmsta  chef.  Vidare  borde  mellanchefer  i  framtiden  göras  delaktiga  vid  utformning  och 
kommunikation om hur underordnades dagliga arbete ska förändras eftersom deras  lokala  insikt är 
bättre än förändringsledningens. Även Johansson & Heide (2008) menar att mellanchefer har lättare 
för  att  koppla  budskapet  till  underordnade.  Detta medför  dock  att mellanchefer måste  vara  väl 
informerade  före  deras  underordnade  får  initial  information.  Vid  dessa mindre  gruppmöten  kan 
närmsta chef med fördel komplettera och förtydliga den  information som delgetts  i steg 1 gällande 
varför  förändringen  behövdes.  Även  denna  del  av  budskapet  erhöll mellanchefer  via  ett mindre 
gruppmöten  där  dessa  uppfattade  anledningarna  till  förändringen  betydligt  bättre  än  deras 
underordnade.  Klein  (1996)  och  Larsson  (1997)  stöder  detta  då  de  menar  att  små  möten  där 
tvåvägskommunikation uppnås ökar sannolikheten för att alla parter förstår varandra. 

I steg 4 bör medarbetares ges möjligheten till enskilda samtal med närmsta chef då det visade sig att 
otydligheter  kunde  redas  ut  på mellanchefsnivå  och  bidrog  till  en  ökad  förståelse  av  budskapet. 
Vidare  var  det  tydligt  att medarbetare  inte  ville  ställa  sina  frågor  inför  kollegor  varvid  de  kan  få 
möjligheten  att  ställa  dessa  vid  enskilda  samtal.  Vidare  möjliggör  denna  kommunikationsform 
kompletteringar av brister i medarbetares uppfattning av budskapet vilket således även fungerar som 
en  form av återkoppling. Resonemanget stöds av Klein  (1996) som menar att enskilda samtal ökar 
sannolikheten för att de två parterna kommer överens och förstår varandra. 

Slutligen bör återkoppling ske i steg 5 för att kontrollera om medarbetare har förstått budskapet rätt. 
Barret (2002) stärker vikten av återkoppling och menar att hur väl organisationen kan  lyssna, förstå 
samt  acceptera  budskapet  bör  följas  upp  under  den  första  tiden  av  planeringsfasen. 
Förändringsledningen skulle kunna bedriva återkoppling genom en enkät som kan nå alla påverkade i 
organisationen medan mellanchefer hade kunnat utnyttja de enskilda samtalen. Ytterligare en metod 
för återkoppling är, som beskrivet av Barret (2002), att skapa ett kommunikationsteam som består av 
utvalda medarbetare från alla nivåer  i organisationen och som är respekterade av kollegor. Genom 
denna metod  kan  den  informella  kommunikationen  lättare  bemötas  och  oklarheter  skulle  kunna 
redas ut. Kommunikationsteamet kan även bidra till förmedling av budskapet vilket skulle kunna öka 
medarbetares delaktighet  samt  visa  att  förändringen  inte bara  är en  i mängden något  som  skulle 
kunna öka förtroendet för förändringsledningen.  

Sammanfattningsvis  bör  förändringsledningen  klart,  enkelt  och  tydligt  kommunicera  vad  som  ska 
förändras  och  varför  förändringen  behövs  via  informationsmöten  i  ett  tidligt  skede  av 
planeringsfasen. Vidare  kan  även  en  tidsplan  kommuniceras  vid  ett  sådant  informationsmöte  och 
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därefter  kompletteras med  ett  skriftligt  utskick.  Hur medarbetare  påverkas  av  förändringen  bör 
kommuniceras via mindre gruppmöten med tvåvägskommunikation som med fördel förs av närmsta 
chef.  Enskilda  samtal  kan  vidare  komplettera  där  det  finns  brister  i medarbetares  uppfattning  av 
budskapet  och  klargöra  eventuella  oroligheter  eller  funderingar.  Slutligen  kan  återkoppling  ske 
genom en enkät eller  skapandet av kommunikationsteam  för att kontrollera om budskapet är  rätt 
uppfattat.  
 

   



 

62 
 

8 Diskussion 
I  detta  kapitel  diskuteras  först  svårigheterna med  förmedlingen  av  ett  budskap  vilket  följs  av  en 
diskussion över studiens resultat och förslag till framtida studier.   

Kommunikation  inför en förändring är en svår process där det förmodligen alltid kommer att finnas 
missnöjda medarbetare oavsett hur mycket  tid en  förändringsledning  lägger på  att planera detta. 
Innefattar en förändring ett flertal medarbetare blir det svårt att skapa en gemensam bild över ett 
budskap eftersom alla människor har olika uppfattningsprocesser när det gäller såväl  tid och språk 
som att olika delar av budskapet är av olika relevans.  

Resultatet  i denna studie bekräftade det som tidigare  forskare hade kommit  fram till då det gällde 
utformning och kommunikation av ett budskap. Utifrån resultaten i denna studie sammantaget med 
det  tidigare  forskare  har  kommit  fram  till  skapades  en modell  för  kommunikationsprocessen  för  
förmedling av förändringsbudskap. Även om denna modell är utformad efter en specifik förändring 
bör den kunna appliceras vid andra  förändringar men att den då bör anpassas efter  förändringens 
komplexitet.  

Tidigare  forskning  visar  på  att  en  förändringsledning  bör  kommunicera  ett  budskap  redan  innan 
beslut  är  taget  för  att  förändringen  ska  genomföras  men  forskning  runt  riskerna  med  att 
kommunicera budskapet tidigt tas inte upp. Detta skulle kunna gälla att medarbetare blir oroliga om 
de får höra att en förändring ska genomföras vilket då kan anses onödigt om förändringen inte blir av 
varav det skulle kunna vara intressant för fortsatt forskning att utreda dessa risker i jämförelse med 
fördelarna av tidig kommunikation.  

En  aspekt  som  skiljde  sig  från  det  tidigare  forskare  hade  kommit  fram  till  var  att  det  på 
fallstudieföretaget knappt kunde urskiljas något motstånd till förändringen trots att större delen av 
medarbetarna  inte hade förstått det kommunicerade budskapet. Detta berodde förmodligen på att 
de flesta medarbetarna hade en positiv inställning till sammanslagningen. Av denna anledning skulle 
det  i  framtida  studier  vara  intressant  att  utreda  hur motstånd  vid  bristfällig  kommunikation  av 
budskap påverkas av en positiv inställning. 
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Observation 
Observation vid informationsmötet i Stockholm den 1 juni kl 09.00. 

Muntliga intervjuer på Niscayah AB 
Förändringsledaren, telefonintervju, 2009‐09‐15 kl 06.40 

Förändringsledaren, personlig intervju, 2009‐10‐13 kl 09.00 

Regionchefen , personlig intervju,  2009‐10‐15 kl 13.00 

Stockholmsmedarbetaren, personlig intervju, 2009‐10‐16 kl 10.00 

Lokalmedarbetaren, personlig intervju, 2009‐10‐20 kl 13.00 

Servicechefen, personlig intervju, 2009‐10‐21 kl 09.00
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Bilaga A – Bakgrund till förändringen 
Förändringsledaren uppgav att Niscayahs VD i slutet av februari framförde att en sammanslagning av 
affärsområdena  Installation  och  Service  kunde  vara  aktuell.  Vidare  hade  Förändringsledaren 
uppfattat det som att VD:n hade  tänkt på detta en  längre  tid och bakgrunden  till det var att VD:n 
hade  för  många,  26  stycken,  installationschefer  som  direktrapporterade  till  honom.  I  april  tog 
Förändringsledaren på sig ansvaret för att planera förändringen vilket han gjorde på egen hand. 

Den övergripande anledningen till sammanslagning var att de två affärsområdena  inte  längre skulle 
konkurrera om  samma kunder men även  för att optimera  flödet och  således kunna ge kunden en 
helhetslösning som inkluderade hela Niscayahs värdekedja, se figur A.1.   

 

Figur A.1 Niscayahs värdekedja 

Niscayahs värdekedja består av de fyra delarna analys och design, projektgenomförande, service och 
underhåll  samt  drift  och  övervakning.  Analys  och  design  är  den  del  där  en  säkerhetsanalys  hos 
kunden görs. Den andra delen projektgenomförande är det  tidigare affärsområdet  Installation och 
den  tredje  delen  service  och  underhåll  är  det  tidigare  affärsområdet  Service.  Den  sista  delen  i 
Niscayahs värdekedja är drift och övervakning och benämns som Säkerhetscenter. Säkerhetscenter, 
som  tidigare  funnits  under  alla  Niscayahs  affärsområden,  var  även  det  en  ny  del  i  det  nya 
affärsområdet  Säkerhet.  Före  sammanslagningen  hade  kunden  olika  kontaktpersoner  för  de  olika 
delarna  där  kontaktpersonerna  inte  visste  vad  andra  på  Niscayah  gjorde.  Tanken  med 
helhetskonceptet för kunden var att denne  lättare skulle kunna veta vad som sker och vem som är 
ansvarig då de endast efter sammanslagningen hade en kontaktperson.   

Förändringen innebar även att regionchefernas roller förändrades. Av de tidigare nio regioncheferna 
fick  två  en  ny  regionchefsroll  enligt  Förändringsledaren.  Personliga  enskilda  diskussioner  fördes, 
enligt Förändringsledaren, med de två nya regioncheferna där de tillsammans definierade denna nya 
roll och  förde  en diskussion över hur de  skulle bygga  sina  verksamheter  i det nya  affärsområdet. 
Förändringsledaren  samlade  i  april  de  två  nya  och  de  sju  tidigare  regionchefer  till  ett möte  vilka 
tillsammans utgjorde  förändringsledningen  inför  förändringen. Alla dessa  regionchefer hade, enligt 
Förändringsledaren,  fått  en  ny  roll  där  alla  skulle  ha  ett  Sverigeperspektiv  och  leverera  samma 
budskap  i den nya organisationen. Förändringsledningen  tog  fram den presentation som användes 
vid  informationsmötena. Det  var,  enligt  Förändringsledaren,  viktigt  att  de  tidigare  regioncheferna 
medverkade  på  dessa  informationsmöten  och  därmed  visade  att  de  ställde  upp  på 
förändringsarbetet.  Ett  schema  togs,  enligt  Förändringsledaren,  även  fram  för  när  och  var  dessa 
informationsmöten  skulle  hållas  samt  vem  som  skulle  hålla  i  dem  vilket  sedan  publicerades  på 
intranätet.  
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Bilaga B – Nuläges och framtidsbild 
I figur B.1 återfinns den nuläges‐ och framtidsbild som användes av förändringsledningen vid 
informationsmötena för att illustrera vad som skulle förändras.  

 

 

Figur B.1 Niscayahs nuläges‐ och framtidsbild 

Bilden beskriver  vilka problem  som  fanns  före  sammanslagningen och hur de  kunde  lösas  genom 
sammanslagningen. Ett av problem var att man tidigare fokuserade på burkar och sladdar men där 
man efter förändringen skulle fokusera på säkerhetslösningar.  
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Bilaga E – Enkätundersökningarna 
Bilagan  inleds med en presentation av de  två enkäter som skickades ut  till mellanchefer och deras 
underordnade.  Missionsbrevet,  som  var  desamma  för  båda  enkäterna,  skickades  ut  via  e‐post 
tillsammans  med  tillhörande  länk  till  enkäten.  Frågor  som  var  obligatoriska  i  enkäterna  har  en 
asterisk i slutet. 

Missionbrev   
 
Hej,  
   
Det har nyligen skett en stor organisationsförändring på Niscayah som  innebar att affärsområdena 
Säkerhet och Eftermarknad  (Installation och Service) slogs  ihop samt att Säkerhetscenter nu  ingår  i 
det nya affärsområdet, Säkerhet. Medföljande enkät syftar till att undersöka kommunikationen inför 
denna förändring. Vi skulle uppskatta om du tar dig tid att fylla i denna enkät snarast då den inte tar 
mer  än  5  minuter  att  fylla  i.  Alla  frågor  i  enkäten  syftar  på  kommunikation  som  skett  före 
förändringen genomfördes den 1‐3  juni (i region Stockholm före den 1 september). Vi ber er att ha 
detta i åtanke när ni fyller i enkäten.   
  
Undersökningen är helt anonym och det resultat som publiceras kommer inte att kunna återkopplas 
till någon specifik individ. Genom att delta i undersökningen bidrar du till att förbättringar kan göras 
inför kommande förändringar.  
   
För  att  fylla  i  enkäten  klickar  du  på  nedanstående  länk.  Om  du  har  frågor  om  enkäten  är  du 
välkommen att höra av dig till oss på nilsson.exjobb@gmail.com  
   
Ett stort tack på förhand!  
   
Sara Nilsson och Sofia Nilsson, examensarbetare på Niscayah hösten 2009. 

Mellanchefsenkäten 
1. Vad hade du för befattning innan organisationsförändringen genomfördes? * 
Svar skrivs in i textruta 

2. Vilka orter var du placerad på innan förändringen genomfördes? * 
Svar skrivs in i textruta 

3. Har du varit med om någon liknande organisationsförändring tidigare? *   
Här kan du fylla i flera alternativ  

‐ Ja, på Niscayah 
‐ Ja, på ett annat företag 
‐ Nej  

4. Fick du ta del av någon tidsplan som rörde den planerade förändringen? * 

‐ Ja 
‐ Nej 
‐ Vet ej  
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5.  Vilken/vilka  av  följande  påståenden  kommunicerades  till  dig  som  anledning  till  varför 
förändringen var nödvändig? *  
Här kan du fylla i flera alternativ  

‐ För att besparingar krävdes inom organisationen 
‐ För att Säkerhet och Eftermarknad konkurrerade om kunder  
‐ För att nå ett nytt kundsegment  
‐ För att kunden skulle få en helhetslösning 
‐ Jag uppfattade ej varför en förändring behövdes 
‐ Jag nåddes inte av någon sådan information 
‐ Övrigt (Svar skrivs in i textruta) 

6. Fick du den  information som du behövde för att kunna  informera dina medarbetare om varför 
förändringen behövdes? *  

‐ Ja 
‐ Nej 
‐ Vet ej  

7a. Kände du att du fick veta hur ditt dagliga arbete skulle påverkas av förändringen? * 

‐ Ja 
‐ Delvis  
‐ Nej 
‐ Vet ej  

7b. Beskriv gärna hur du uppfattade att ditt dagliga arbete skulle påverkas av förändringen  
Svar skrivs in i textruta 

8a. Fick du veta hur dina medarbetares dagliga arbete skulle förändras? *  

‐ Ja 
‐ Delvis  
‐ Nej 
‐ Vet ej  

8b. Om ja, kommunicerade du detta till dina medarbetare?  
Svar skrivs in i textruta 

9.  Kände  du  att  du  fick  veta  hur  din  arbetsrelation  med  närmsta  chef  skulle  påverkas  av 
förändringen? * 

‐ Ja 
‐ Delvis  
‐ Nej 
‐ Vet ej  
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10a.  Har  du  och  dina  medarbetare  kommunicerat  något  gällande  förändringen  innan  den 
genomfördes? *  

‐ Ja 
‐ Nej  

10b. Om ja, vilka former av kommunikation har skett?  
Här kan du fylla i flera alternativ  

‐ Mail 
‐ Informationsmöte 
‐ Mindre gruppmöte (mindre än 10 personer närvarande) 
‐ Enskilt samtal 
‐ Telefon 
‐ Övrigt (Svar skrivs in i textruta) 

11.  Har  någon  av  dina  medarbetare  framfört  frågor  till  dig  gällande  förändringen  innan  den 
genomfördes? * 

‐ Ja 
‐ Nej  

Enkät till mellanchefers underordnade 
1. Vilken befattning har du? * 

‐ Tekniker 
‐ Servicetekniker 
‐ Övrigt (Svar skrivs in i textruta) 

2. Vilken ort är du placerad på? * 
(Svar skrivs in i textruta) 

3. Har du varit med om någon liknande organisationsförändring tidigare? *   
Här kan du fylla i flera alternativ  

‐ Ja, på Niscayah 
‐ Ja, på ett annat företag 
‐ Nej  

4. När fick du veta att förändringen på Niscayah skulle genomföras? *  

‐ I god tid innan förändringen genomfördes 
‐ Ej i god tid innan förändringen genomfördes 
‐ Fick inte reda på det innan förändringen genomfördes 
‐ Vet ej 

 

 



Bilaga E 

 IV 
 

5. Fick du ta del av någon tidsplan som rörde den planerade förändringen? * 

‐ Ja 
‐ Nej 
‐ Vet ej  

6.  Vilken/vilka  av  följande  påståenden  kommunicerades  till  dig  som  anledning  till  varför 
förändringen var nödvändig? *  
Här kan du fylla i flera alternativ  

‐ För att besparingar krävdes inom organisationen 
‐ För att Säkerhet och Eftermarknad konkurrerade om kunder  
‐ För att nå ett nytt kundsegment  
‐ För att kunden skulle få en helhetslösning 
‐ Jag uppfattade ej varför en förändring behövdes 
‐ Jag nåddes inte av någon sådan information 
‐ Övrigt (Svar skrivs in i textruta) 

7. Kände du  att du,  inför  förändringen,  fick  tillräckligt med  information om  varför  förändringen 
behövdes? *  

‐ Ja 
‐ Nej 
‐ Jag hade inget behov av mer information 
‐ Vet ej  

8a.  Kände  du  att  du,  inför  förändringen,  fick  veta  hur  ditt  dagliga  arbete  skulle  påverkas  av 
förändringen? * 

‐ Ja 
‐ Delvis  
‐ Nej 
‐ Vet ej  

8b. Beskriv gärna hur du uppfattade att ditt dagliga arbete skulle påverkas av förändringen  
Svar skrivs i textruta 

9a. Kände du  att du,  inför  förändringen,  fick  veta hur dina  arbetsrelationer med  arbetskollegor 
skulle påverkas av förändringen? *  

‐ Ja 
‐ Delvis  
‐ Nej 
‐ Vet ej  

9b.  Beskriv  gärna  hur  du  uppfattade  att  dina  arbetsrelationer med  kollegor  skulle  påverkas  av 
förändringen 
Svar skrivs i textruta 
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10a. Kände du att du,  inför  förändringen,  fick veta hur din arbetsrelation  till närmsta chef skulle 
påverkas av förändringen? * 

‐ Ja 
‐ Delvis  
‐ Nej 
‐ Vet ej  

10b. Beskriv gärna hur du uppfattade att din arbetsrelation till din närmsta chef skulle påverkas av 
förändringen 
Svar skrivs i textruta 

11. Vilka former av kommunikation har du upplevt inför förändringen? * 
Här kan du fylla i flera alternativ  

‐ Informationsmöte den 1‐3 juni 
‐ Informationsmöte på mitt kontor 
‐ Intranätet Navet 
‐ Mindre gruppmöte (mindre än 10 personer närvarande) 
‐ Enskilt samtal med chef 
‐ Telefon 
‐ Mail 
‐ Har inte fått någon annan information 
‐ Övrigt (Svar skrivs in i textruta) 

12.  Beskriv  gärna  övriga  kommentarer  och  synpunkter  gällande  kommunikationen  inför 
förändringen  
Svar skrivs i textruta 
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Bilaga F – Intervjuguide 
I  denna  bilaga  presenteras  de  två  intervjuguider,  som  var  uppdelad  efter  ämnesområden,  som 
diskuterades  på  intervjuerna.  Intervjuguide  ett  skickades  till  förändringsledningens  medlemmar, 
Förändringsledaren och Regionchefen, medan intervjuguide två skickades till de tre medarbetarna.  

Intervjuguide 1 
• Bakgrund till förändringen  

• Planering av kommunikation inför förändringen 

• Tidsaspekt gällande förändringen   

• Inledande kommunikationen av förändringen  

• Kommunikation inför förändringen om varför förändringen behövdes  

• Kommunikation inför förändringen om hur medarbetare skulle påverkas  

• Former av kommunikation inför förändringen 

• Kommunikationsansvar till chefer längre ner i organisationen 

• Tidigare erfarenheter från organisationsförändring 

• Tidsplan 

Intervjuguide 2 
• Tidsaspekt gällande förändringen   

• Inledande kommunikationen av förändringen  

• Kommunikation inför förändringen om varför förändringen behövdes  

• Kommunikation inför förändringen om hur medarbetare skulle påverkas  

• Former av kommunikation inför förändringen 

• Tidigare erfarenheter från organisationsförändring 

• Tidsplan 
 

 

 

 

 

 


