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Förord 
 
Att skriva en uppsats är inte något man gör i en handvändning. Det krävs engagemang, 
intresse i ämnet, eftertanke samt outtömliga resonemang och åsiktsutbyten för att slutligen dra 
slutsatser som kan vara ett bidrag till den oändliga forskningen. Vi har under denna tid lärt oss 
en hel del nya företeelser, både inom ämnet och om oss själva.  
 
Vi vill tacka vår handledare Torbjörn Nilsson för konstruktiva kommentarer och som har 
hjälpt oss att hitta nya infallsvinklar under arbetets gång. Vi vill även tacka alla de personer på 
institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap som bidragit med tid och 
erfarenheter för att vi skulle kunna genomföra denna uppsats. Vidare vill vi tacka övriga 
kursdeltagare för positiva och kreativa invändningar. 
 
Efter många timmars fördjupning, tolkning och författande tackar vi för oss! 
 
Trevlig läsning! 
 
Sundbom & Sundvall 



 

  

Sammanfattning 
 
I alla organisationer är kommunikation en viktig framgångsfaktor, särskilt i ett 
förändringsarbete. Kommunikationen under en förändring kan utgöra framgång eller 
misslyckande beroende på hur den implementeras och hanteras. Budskapets innehåll och 
sättet kommunikationen sker på kan påverka hur budskapet uppfattas hos mottagaren.  
 
Intentionen med denna uppsats var att studera hur en ledningsgrupp kan försäkra sig om att ett 
budskap uppfattas av medarbetarna på ett för ledningsgruppen önskat sätt. Arbetet grundar sig 
på en fallstudie som vi utfört på Institutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap 
på Luleå Tekniska Universitet. Till följd av en försämrad ekonomi har institutionen 
genomgått en rad förändringar, däribland personalnedskärningar. I denna studie gällande 
kommunikation under en personalnedskärning har vi genomfört intervjuer med två personer i 
ledningsgruppen och en mindre enkätundersökning bland medarbetarna.  
 
Undersökningen visar på en rad faktorer som, för ledningsgruppen eller andra 
kommunikatörer, är viktiga att eftersträva och ta hänsyn till, för att kunna försäkra sig om att 
budskapet uppfattas av medarbetarna på ett önskat sätt. 
 
 



 

  

 
Abstract 
 
Communication is important in every organization, especially when organizations undergo 
changes. Depending on how the management chose to manage and implement a change in the 
organization, communication can lead to success or failure. The content of a message and the 
way it is communicated affect how it is apprehended by the receiver. 
  
The intention of this thesis is to examine how the management can assure that a message is 
apprehended by the employers as it was intended. This thesis is based on a case study at the 
Institution for Industrial Economics and Social science at Luleå University of Technology. 
Because of an impaired economy the institution was forced to make changes, which resulted 
in personnel downsizing. In order to examine the communication during the change, we 
interviewed two persons from the management and we conducted a smaller survey among the 
employees. 
 
The study identified some factors that management or other communicators need to consider 
and strive for when communicating a message. By doing so the management can assure that 
the employees have apprehended the message as it was intended. 
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1.Inledning 
Samhällets ständiga och alltmer snabba utveckling har lett till att organisationsförändringar 
hör till det vardagliga livet. För att kunna möta ökade kundkrav, ändrade 
konkurrenssituationer och en ökande globalisering måste organisationer kunna anpassa sig 
och förändras allt eftersom nya behov uppstår.  
 
Inom organisationer är arbetet med förändringar ett omdebatterat ämne eftersom 
förändringsarbetet berör de inblandade människornas vardagsliv, trygghet och välfärd (Price, 
2004). 
 
Genom att kommunicera i förändringsprocessen kan företagsledningen bereda de anställda på 
den kommande förändringen. Det är dock viktigt att företagsledningen är medveten om vad 
som kommuniceras och på vilket sätt kommunikationen sker. 
 
Detta arbete kommer att behandla hur ledningsgruppen, under en personalnedskärning, 
försäkrar sig om att ett förändringsbudskap uppfattas av medarbetarna på ett för ledningen 
önskat sätt. Vi kommer i denna studie att utgå från ett ledningsperspektiv. 
 
 

1.1 Disposition 
Det inledande kapitlet behandlar en introduktion av ämnet som vi valt att studera. Även en 
disposition över hur arbetet är upplagt, avgränsningar och definitioner behandlas i kapitlet. 
 
Efter det inledande kapitlet följer ett teorikapitel som behandlar relevant teori gällande hur 
ledningsgruppen kan försäkra sig om att ett budskap uppfattas hos medarbetarna på ett för 
ledningsgruppen önskat sätt.  Teorikapitlet behandlar ledningsgruppens försäkran under en 
organisationsförändring, som personalnedskärning.  
 
Teorikapitlet följs av problemdiskussion som mynnar ut i ett syfte och forskningsfrågor. 
 
I nästkommande kapitel behandlas metoden för studien. Kapitlet innehåller även en 
beskrivning av tillvägagångssätt för utförandet av studien samt relevanta metodproblem. 
 
Sedan följer ett empirikapitel som beskriver det empiriska materialet från datainsamlingen. 
 
Arbetet avslutas med en sammanfattning, slutsats där forskningsfrågor besvaras samt en 
avslutande diskussion. 
 
 

1.2 Avgränsningar 
Den typ av organisationsförändring vi har valt att analysera är personalnedskärningar. I den 
litteratur och de vetenskapliga artiklar son vi använt oss av under arbetets gång har ingen 
tydlig definition av begreppet personalnedskärningar givits. Gotthardson och Kinding (2001) 
menar dock att en person blir övertalig när arbetsgivaren bedömer att den kompetens personen 
besitter, inte längre behövs för att företaget ska klara sina uppgifter. Vi anser att 
personalnedskärningar är en strukturell förändring då minst en person på ett företag förlorar 
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arbetstid på grund av indragning av arbetstillfällen. Trots att nedskärningen av personal kan 
vara av mindre omfattning så kan den ha en avgörande betydelse för den enskilde individen 
vilket gör att vi ser personalnedskärning som en strukturell förändring.   
 

 

1.3 Definitioner 
Med budskap menar vi de budskap som ledningsgruppen kommunicerar till medarbetarna 
under förändringens gång. Detta budskap innehåller information gällande orsaker till 
förändring, möjliga åtgärder och slutligen definitiva åtgärder. Budskapet kan på så sätt 
informationsmässigt förändras över tiden men huvuddragen i budskapet är bestående genom 
hela förändringen. 
 
Med kommunikation menar vi vad som i själva verket förmedlas, samt på vilket sätt, till vem 
och när budskapet förmedlas. Vi ser denna typ av kommunikation som en 
envägskommunikation där ledningsgruppen förmedlar information till medarbetarna.  Med 
återkoppling menar vi att ledningen tar del av medarbetarnas uppfattning gällande 
personalnedskärningen. Återkoppling ser vi som antingen en envägs- eller 
tvåvägskommunikation. Vid en envägskommunikation återför medarbetarna sin uppfattning 
av meddelandet till ledningsgruppen. Återkoppling i form av en tvåvägskommunikation 
innebär att medarbetarna även får respons från ledningsgruppen då de framför sin uppfattning 
gällande budskapet. 
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2.Teori 
I teoriavsnittet kommer vi att behandla de olika delarna i nedanstående figur. Denna figur har 
vi utvecklat utifrån hur vi ser på ledningsgruppens kommunikation i ett förändringsarbete. 
Genom att medvetet placera denna figur tidigt i arbetet vill vi öka förståelsen hos läsaren för 
studiens innehåll.  Figuren beskriver de olika beståndsdelar som ledningsgruppen kan 
använda sig av i sin kommunikation för att försäkra sig om att ett budskap uppfattas hos 
medarbetarna, på ett för ledningsgruppen önskat sätt. Då en förändring uppstår har 
ledningsgruppen möjlighet att utforma en kommunikationsstrategi. Strategin innefattar vem 
som kommunicerar och till vilka som budskapet ska förmedlas, när kommunikationen ska 
ske, budskapets utformning samt vilken kommunikationskanal som ska användas. Denna 
strategi är grunden för ledningsgruppens verkliga kommunikation av budskapet till 
medarbetarna. När medarbetarna sedan uppfattat ett budskap kan en återkoppling till 
ledningsgruppen ske. 
 

 
Figur 1. Ledningsgruppens försäkran av att ett förändringsbudskap uppfattas. 

 

 

2.1 Förändring 
Enligt Heide et al (2005) används termen förändring ofta på ett övergripande sätt. Inom ramen 
för det som kallas organisationsförändring innefattas ett stort antal mer eller mindre 
vardagliga händelser eller processer i organisationer.  
 
Bruzelius och Skärvad (2004) menar att förändringar är av olika omfattning och kan innebära 
allt från förfining av rutiner, produkter och processer, till stora genomgripande förändringar 
som kan innebära ett helt nytt sätt att se på, utforma och driva en verksamhet. Författarna 
anser att man kan skilja på två typer av förändringar; den inkrementella och den strukturella 
förändringen. Den strukturella förändringen syftar till en mer omfattande och radikal 
förändring som exempelvis att förändra strategisk inriktning eller organisationsform. Den 

Kommunikationsstrategi 

Av/till vem Formulering Tidpunkt Kanal 

Medarbetarna uppfattar ett budskap 

Förändring 
personalnedskärning 

Ledningsgruppen 

Utformning och kommunikation av 
förändringsbudskap 

    Återkoppling av budskap 

Kommunikation av budskap 

Återkoppling av budskap 
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inkrementella förändringen avser alla de förändringsaktiviteter i en organisation som är 
inriktade på att förbättra och finslipa det som redan finns i organisationen. 
 
Kurt Lewin (Hatch 2002) utvecklade redan på 1950-talet en teori om social förändring som 
beskriver hur olika krafter antingen verkar för eller mot förändring. Lewin anser att en 
förändringsprocess består av tre faser: upptining, förändring och nedfrysning.  I 
upptiningsfasen skapas obalans i den jämvikt som bär upp organisationens stabilitet. Genom 
information och utbildning som rör behovet av förändring kan ytterligare förändringskrafter 
tillföras för att få till stånd en upptining. När upptining väl ägt rum inleds förändringsfasen 
och förändringen implementeras. Förändringen fortsätter tills en ny balans uppstår mellan 
pådrivande och hindrande krafter. En nedfrysning äger rum då nya beteendemönster 
stabiliseras och en balans i den genomförda förändringen uppstår. Det krävs att förändringen 
blir varaktig för att inte organisationen ska falla tillbaka i gamla beteendemönster. Lewin 
anser dock att man måste ta hänsyn till varje specifik förändring eftersom upptiningsfasen är 
beroende av situationer och är därmed olika i olika organisationer (ibid). 
 

 
 
Figur 2. Lewins (1951, 1958, s 385-388) modell över organisationsförändring. 

 
Ekstam (2005) menar att varje förändring bör utgå ifrån en bild av organisationens och 
omvärldens nuläge. Utifrån de behov som framkommer bör ledningsgruppen skapa en konkret 
bild av vad organisationen bör åstadkomma för att förändringen ska kunna implementeras. 
För att möjliggöra förändringen beskriver han en förändringsprocess i sex steg: 
 

• Förmedla budskapet. 
• Personlig koppling. 
• Utveckla kunskap, färdighet och attityder. 
• Skapa medverkan. 
• Tydliggör processen och skapa delmål. 
• Följ upp, stöd och förstärk. 
 

Upptining Förändring  Nedfrysning 
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Enligt författaren bör ledningsgruppen förmedla budskapet till de berörda medarbetarna och 
informera om vad som ska ske, varför och vid vilken tidpunkt. För att budskapet ska nå fram 
bör ledningsgruppen kommunicera med medarbetarna och visa en personlig koppling hur 
förändringen berör de enskilda medarbetarna. Ledningsgruppen bör utveckla kunskap, 
färdighet och attityder hos medarbetarna för att öka deras förståelse för förändringen. De bör 
även utveckla en medverkan hos medarbetarna för att möjliggöra förändringen. För att 
medarbetarna ska ha möjlighet att följa utvecklingen av förändringen bör ledningsgruppen 
sätta upp delmål som tydliggör förändringsprocessen. Det är även viktigt att ledningsgruppen 
följer upp delmålen, ger stöd till förändringen samt förstärker syftet med förändringen för att 
organisationen ska bli mer effektiv (ibid). För att ledningsgruppen ska kunna möjliggöra en 
förändring anser Barret (2002) att kommunikationen till medarbetarna har en avgörande 
funktion. 
 
 

2.2 Kommunikation 
Larsson (2001) beskriver kommunikation som processen för människors kontakt med 
varandra och favoriserar beskrivningen deltagande snarare än sändare och mottagare. Larsson 
anser att information är en viktig del av innehållet i en kommunikation, medan 
kommunikationen endast innebär själva processen för interaktionen mellan människor.  
 
Kommunikation kan enligt Eriksson (2005) definieras som en ömsesidig dialog mellan 
avsändare och mottagare.  Författaren anser att kommunikationen inte är ett självändamål, 
utan har ett klart uttalat syfte – att bidra till att en organisations övriga mål uppfylls. Därmed 
är kommunikation ett viktigt ledningsinstrument och fungerar som en ständigt integrerad del i 
en organisations verksamhet (ibid) 
 
Det finns två typer av kommunikation, antingen enkelriktad eller dubbelriktad 
kommunikation. Med den enkelriktade kommunikation ser man kommunikation enbart som 
överföring av meddelanden, från sändare till mottagare. Den dubbelriktade kommunikationen 
innefattar även en återkoppling av meddelandet, från mottagaren till sändaren (Larsson, 
1997). 
 

 
 

Figur 3. Fritt översatt basmodell av Shannon & Weaver (refererad i Larsson, 1997, s 32) 
 
 

Sändare 

Mottagare 

Mottagare 

Sändare 

Envägskommunikation 

Tvåvägskommunikation 
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Enligt Barret (2006) är kommunikation en överföring av en innebörd från en person till en 
eller flera andra personer, antingen verbal eller icke verbal. Författaren beskriver 
kommunikationen mellan personer som en triangel som innefattar meddelande, sändare och 
mottagare. Runt triangeln finns en kontext som består av störningar i omgivningen. Dessa 
störningar kan påverka överföringen av meddelandet beroende på dess omfattning. 
Komplikationer i kommunikationen kan komma från både sändaren och mottagaren. 
Meddelandet kan påverkas genom sättet som meddelandet har skickats, vilka ord som 
används, genom vilken kanal samt hur mottagaren har uppfattat budskapet. Genom att lära sig 
att förutse störningar i framförandet av budskapet och förstå mottagaren, finns det möjlighet 
att skapa ett tydligt budskap som lyckas nå mottagaren på ett för sändaren önskat sätt (ibid). 
 

 
Figur 4. Bearbetning av modell för störningar i kommunikationen (Barrett, 2006, s 386-387). 
 
 
Störningar i kommunikationen kan enligt Barrett (2006) uppkomma i både extern och intern 
kommunikation. Extern kommunikation kan beskrivas som organisationens kommunikation 
med omgivningen medan intern kommunikation är den som sker inom organisationen (Strid, 
1999). 

 

2.2.1 Intern kommunikation 
Strid (1999) beskriver intern kommunikation som en budskapsöverföring inom någon form av 
social samfällighet eller organisation.  Författaren anser att all typ av budskapsförmedling 
mellan individer i en organisation, är intern kommunikation.  
 
Intern kommunikation är enligt Price (2004) nödvändig för att organisationen ska kunna ledas 
och vara formbar. Den interna kommunikationen är grunden för att organisationen ska kunna 
åstadkomma samordnade aktiviteter. 
 
Barrett (2002) anser att intern kommunikation inom organisationen kan utgöra framgång eller 
misslyckanden i en förändringssituation beroende på hur den implementeras. En meningsfull 
kommunikation mellan ledare och medarbetare är den som åstadkommer två grundläggande 
mål. Dessa mål är för ledningen att:  

Meddelande

Sändare Mottagare

Störningar kopplat till sändaren 
• Olämpligt innehåll 
• Låg förståelse för 

mottagaren 
• Rörigt tänkande 
• Fel kanal 
• Fel talesman 
• Fel tidpunkt 
• Dåligt framförande 
• Olämpligt utförande 
• Ifrågasättande moral 

Störningar kopplat till mottagaren 
• Oklart budskap 
• Ologiskt budskap 
• Offensiv framtoning 
• Påverkande missljud 
• Kulturella 

missuppfattningar 
• Negativt ethos 
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• Informera och utbilda medarbetare. 
• Motivera medarbetarna och få dem att stödja organisationens mål.  
 

Enligt Elving (2005) har den interna kommunikationen liknande mål som Barett beskriver 
men Elving anser även att den interna kommunikationen har som uppgift att skapa en 
samhörighet inom organisationen.  
 
Kreps (refererad i Larsson, 1997) menar att den interna kommunikationen har fyra funktioner 
sett ur organisationens och ledningsgruppens synvinkel: 
 

• Sprida och genomsyra mål, uppgifter och regler. 
• Koordinera organisationens aktiviteter. 
• Upplysa ledningsgruppen om tillståndet i organisationen och om tillförlitligheten i sin 

nedåtriktade information. 
• Socialisera in medarbetarna i organisationens kultur. 

 
Ekstam (2005) menar att den interna kommunikationen i samband med svåra situationer, som 
personalnedskärningar, är viktig eftersom den vid denna typ av förändring kan minimera de 
negativa effekterna hos medarbetarna som kan uppstå. 

 

2.2.2 Intern kommunikation vid personalnedskärningar 
Brattemo och Holmberg (1994) anser att klara besked i samband med avveckling av personal 
är en förutsättning för att förändringen överhuvudtaget ska kunna ske i ordnade former. 
Informationen ska ges till alla berörda och bör förmedlas med engagemang, förståelse och 
respekt. Trots att information ges menar författarna att det är ofrånkomligt att rykten uppstår. 
För att minska risken för ryktesspridningar krävs det att företagsledningen kommunicerar på 
ett ärligt, tydligt och rakt sätt. Det är även viktigt att föra kontinuerlig information till 
medarbetarna. Detta för att det ofta tar tid för kännedomen att bli verklig för medarbetaren 
eftersom personalnedskärning innebär ett ingrepp i den enskildes personliga liv. Brattemo och 
Holmberg (1994) anser även att det är viktigt att företagsledningen i ett tidigt skede 
kommunicerar ett grundläggande budskap, även om detaljerna i genomförandet av 
förändringen kan komma att förändras. 
 
Ekstam (2005) menar att kommunikationen i samband med personalnedskärningar är en 
känslig process där det är viktigt att ge så pass fullständig information att mottagarna förstår 
budskapet. Som ledare är det även viktigt att vara medveten om att reaktioner hos 
medarbetarna kommer att uppstå och att dessa bör bemötas med förståelse och medkänsla. 
För att bemöta dessa reaktioner är det viktigt för ledningsgruppen att: 
 

• Snabbt komma fram till beslut och därefter informera medarbetarna. 
• Informera fortlöpande och ge tydlig information. 
• Visa förståelse för medarbetarnas reaktioner. 
• Ge individen stöd. 
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Kinding och Gotthardson (2001) anser att ledningsgruppen kommunikationen bör vara 
trovärdig och tillräckligt konkret, för att ledningsgruppen ska kunna försäkra sig om att 
budskapet uppfattas av medarbetarna. 

 

 

2.3 Försäkran om att ett budskap uppfattas 
Ekstam (2005) anser att det för ledningsgruppen finns vissa grundregler, då det gäller 
kommunikationen under förändringen, för att försäkra sig om att budskapet ska kunna 
uppfattas av medarbetarna. Dessa är: 
 

• Skapa ett behov och intresse för informationen. 
• Sträva efter att skapa ett samtal. 
• Begränsa informationsflödet. 
• Var rak i kommunikationen 
• Visa empati. 
• Kontrollera vad medarbetaren har uppfattat. 

 
För att informationen ska uppfattas av medarbetaren är det viktigt att skapa ett intresse för vad 
ledningsgruppen har att informera om. Det är även viktigt att låta medarbetarna delta i 
kommunikationen för att informationen ska kunna bearbetas. Ledningsgruppen bör även vara 
rak och tydlig i sin kommunikation för att budskapet inte ska bli diffust. Författaren anser att 
ledningsgruppen bör visa empati för medarbetarna. Är ämnet känsligt att kommunicera för 
ledningsgruppen kan det vara bra att tala om det för medarbetarna. 
 
Ledningsgruppens hantering av den känsliga situationen som uppstår under 
personalnedskärningar och därmed även medarbetarnas reaktioner, underlättas om 
ledningsgruppen i förväg planerar vad som ska kommuniceras (Kinding och Gotthardson, 
2001). 
 
 

2.4 Kommunikationsstrategi 
Balogun och Hailey (2004) menar att en kommunikationsstrategi bör utvecklas i ett 
förändringsarbete för att medarbetarna ska förstå vad som förväntas av dem och därav ha 
möjlighet att prestera utifrån förväntningarna. Med kommunikationsstrategi menas, att den 
som kommunicerar, tar fram riktlinjer för vad som ska kommuniceras, till vilka samt vad som 
ska åstadkommas med kommunikationen (Barrett 2002). Kinding och Gotthardson (2001) 
anser att en kommunikationsstrategi ska innehålla svar på vad som ska informeras om, hur det 
ska förmedlas, till vem eller vilka samt när det ska göras och vem som är ansvarig för vad. 
Enligt författarna bör det även framgå av strategin hur kommunikationen i den specifika 
situationen ska skötas. Kinding och Gotthardson (2001) menar att planeringen av 
kommunikationsstrategin oftast är mer tidskrävande än förväntat, vilket ledningsgruppen bör 
ha i åtanke när planering sker. 
 
Smeltzer och Zener (1994) samt Kinding och Gotthardson (2001) anser att vid en förändring 
som berör personalnedskärning kan en kommunikationsstrategi utvecklas först efter att 
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ledningsgruppen har granskat förändringens natur och de berördas gruppdynamik. 
Komponenterna som bör ingå i strategiformuleringen gällande personalnedskärningar är 
enligt författarna: 
 

• Vem? Vem kommunicerar förändringsbudskapet och till vilka 
• När? Tidpunkt för kommunikation av förändringsbudskapet 
• Vad? Formulering av budskapet 
• Hur? Användning av kommunikationskanal 

 

2.4.1 Vem kommunicerar förändringsbudskapet och till vilka 
Kinding och Gotthardson menar att det i större organisationer oftast finns en informationschef 
eller informationsansvarig som bör kommunicera förändringsbudskapet. I ett mindre företag 
faller i allmänhet ansvaret att kommunicera förändringsbudskapet på företagets vd. Gäller det 
ett större företag, en mer omfattande omorganisation eller om företaget är i ett känsligt läge 
kan det vara nödvändigt att rekrytera en kommunikationsexpert som specialiserar sig på 
kommunikation under en förändring. Ledningsgruppen kan i vissa fall välja att delegera hela 
ansvaret för kommunikationen till kommunikationsexperterna, medan det ibland endast 
behövs kommunikationsexperterna i en del av kommunikationen till medarbetarna. 
Författarna menar även att ledningsgruppen kan välja att ta hjälp av 
kommunikationsexperterna för vägledning och stöd i den egna kommunikationen till 
medarbetarna. 
 
Smeltzer och Zener (1994) anser att den person/personer som innehar störst förtroende hos 
medarbetarna är den som bör förmedla förändringsbudskapet. Detta kan organisationens vd 
eller en mellanchef beroende på organisationens uppbyggnad. Författarna anser att det är 
viktigt att den som kommunicerar förändringsbudskapet även stödjer personalnedskärningen 
och är övertygad om att nedskärningen är en nödvändig förändring i organisationen. För att 
företagsledningens trovärdighet hos medarbetarna inte ska skadas är det viktigt att 
informationen angående förändringen kommer från ansvariga i organisationen och inte från 
externa källor. 
 
Enligt Brattemo och Holmberg (1994) är det för ledningsgruppen väsentligt att kommunicera 
förändringsbudskapet både till de direkt och indirekt berörda medarbetarna. Med de direkt 
berörda medarbetarna menas de personer som antingen drabbas själva av 
personalnedskärningen eller har nära arbetskamrater som drabbas, det vill säga att en hel 
avdelning kan räknas som direkt berörd även om ett fåtal får gå. De indirekt berörda 
medarbetarna är de som inte nämnvärt påverkas av nedskärningen men som exempelvis 
arbetar inom samma organisation.  

 

2.4.2 Tidpunkt för kommunikation av förändringsbudskapet 
Kinding och Gotthardson (2001) anser att det inte finns något entydigt svar på när 
ledningsgruppen bör kommunicera att en förändring kan komma att ske. De menar dock att 
ledningsgruppen bör eftersträva att de inledande diskussionerna hålls inom ledningsgruppen 
och att alla har ett gemensamt ansvar att inte uttala sig förrän ett grundläggande beslut om 
behov av åtgärder, handlingsalternativ, tidsplan samt att fackliga förhandlingar är inledda.  
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Tidpunkten för kommunikation av förändringsbudskapet är enligt Smeltzer och Zener (1994) 
beroende på rykten och dess eventuella felaktigheter. Kommunikationen bör ske innan rykten 
uppstår. Har väl rykten uppstått är det viktigt att kommunicera snarast möjligt för att minska 
ryktesspridning som har en negativ påverkan på förändringen. 
 
Balogun och Hailey (2004) beskriver en förändringskurva som individer går igenom under en 
förändring.  När budskapet om förändringen presenteras infaller ofta ett första stadium av 
chock som efterföljs av förnekelse. Vidare bearbetas informationen och individen når en 
acceptans av den kommande förändringen. När medarbetaren accepterat förändringen kan en 
integrering med förändringen påbörjas. Denna process kan tidsmässigt variera för olika 
individer. Det är därför viktigt att ledningsgruppen är medveten om att medarbetarna kan 
befinna sig på olika stadium av förändringskurvan. Ledningsgruppen som diskuterat 
förändringen en längre tid bör även vara medveten om att medarbetarna inte hunnit lika långt i 
sin bearbetning av förändringen. Det gör att tidpunkten för ledningsgruppens kommunikation 
och dess innehåll bör anpassas med hänsyn till var i förändringskurvan medarbetarna befinner 
sig (ibid). 

 
Figur 5. Fritt översatt förändringskurva av Balogun & Hailey (2004, s 142). 
 

2.4.3 Formulering av förändringsbudskapet 
Kinding och Gotthardson (2001) anser att en viktig grund för att lyckas med 
personalnedskärningar är att använda sig av ett välformulerat budskap. Genom väl 
genomtänkta och välformulerade argument samt med en trovärdig anledning till 
nedskärningen kommer medarbetare inom organisationen, lättare att acceptera och förlika sig 
med förändringen (ibid).  
 
Smith (2006) säger att ledningsgruppen bör utforma ett realistiskt och genuint 
förändringsbudskap som kommuniceras till medarbetarna. Enligt författaren bör 
förändringsbudskapet omfatta behovet av förändring, karaktären på förändringen och 
organisationens förmåga att åstadkomma förändringen. Ledningsgruppens ordval och 
handlingar bör stämma överens med den tilltänkta organisationskulturen (ibid). 
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Det är enligt Smeltzer och Zener (1994) viktigt att fördelen med förändringen framhävs i 
förändringsbudskapet. Om meddelandet inte behandlar förändringens betydelse för företaget, 
kommer medarbetarna att vara oförstående till förändringen. 
 
Kinding och Gotthardson (2001) anser att ett bra budskap innehåller en strategi som beskriver 
företagets mål, hur marknaden ser ut, vilka trenderna är, samt vad som måste göras för att nå 
organisationens mål. Lyckas ledningsgruppen med att utveckla ett välformulerat budskap 
minskar medarbetarnas oro jämfört med om man enbart talar om ekonomi och neddragningar. 
Författarna menar även att ett för övergripande budskap blir svårt att kommunicera till varje 
enskild individ. Det är därför viktigt att utforma ett välformulerat budskap som, trots att 
budskapet berör alla medarbetare, passar för varje individ. 
 
Armenakis med flera (refererade i Armenakis & Harris, 2002) anser att det är viktigt att 
beakta olika beståndsdelar i skapandet av ett förändringsbudskap. På så sätt kan 
ledningsgruppen enklare utforma ett budskap som är tydligt och lättare uppfattas av 
medarbetarna på ett för ledningsgruppen önskat sätt. Dessa beståndsdelar är: 
 

• Skiljaktighet. 
• Lämplighet. 
• Stöd och uthållighet. 
• Individuell betydelse. 

 
Med skiljaktighet menas enligt Katz & Kahn (refererade i Armenakis och Harris, 2002) att 
individerna måste förstå att någonting är bristfälligt i organisationen och att någonting måste 
förändras. Armenakis och Harris (2002) anser att skiljaktigheten kan fastställas med frågan 
”Är förändringen verkligen nödvändig”? Om så är fallet så måste det göras uppenbart för de 
personer som är berörda av förändringen.  
 
Förändringens lämplighet bör enligt Armenakis och Harris (2002) godtas av individerna. 
Författarna har utvecklat en frågeställning som ledningsgruppen bör vara medveten om att de 
berörda medarbetarna kommer att ställa sig. ”Är den specifika förändringen introducerad som 
lämplig utifrån de behov som finns”?  Det räcker inte att individerna inser behovet av 
förändringen utan de måste även förstå varför företagsledningen introducerar denna 
förändring och inte ett annat förändringsalternativ. 
 
Enligt Armenakis och Harris (2002) är det viktigt att ledningsgruppen förmedlar att de 
kommer att stödja medarbetarna under förändringen. Medarbetarnas kännedom om 
ledningsgruppens stöd och uthållighet är viktigt för att medarbetarna ska kunna förstå och 
acceptera förändringen.  
 
Individuell betydelse innebär enligt Armenakis och Harris (2002) att de berörda medarbetarna 
har ett behov av att veta hur förändringen påverkar individerna. Vilken betydelse och vilka 
värden har förändringen hos de berörda medarbetarna?  
 

2.4.4 Kommunikationskanaler 
Beroende på hur förändringens struktur och utformning ser ut så varierar sättet att 
kommunicera budskapet. Balogun och Haley (2004, s 175) menar att ledningsgruppen ska 
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kunna identifiera och använda en kommunikationskanal som passar för en specifik 
förändring.  Författarna belyser vikten av en tydlig kommunikation vid en komplex 
organisationsförändring. Med en komplex förändring menas en mer omfattande 
organisationsförändring, som exempelvis kan vara en rationalisering eller nedskärning av 
personal. 
 
Balogun och Hailey (2004) belyser olika slags kommunikationskanaler som är viktiga i olika 
bemärkelser beroende på vilken slags förändring som sker i en organisation. Dessa är: 
 

• Information via video/CD-roms. 
• Skriftliga sammandrag. 
• Frågestunder. 
• Nyhetsbrev och mer personliga brev. 
• Konferenser, videokonferenser och interaktiva konferenser. 
• Seminarier, workshops. 
• Strategirapporter. 
• E-mail och intranät. 
• Möten. 
• Manualer. 
• Anslagstavlor. 
 

De menar även att det finns andra kommunikationskanaler som är mindre formella, det vill 
säga informella kanaler, som exempelvis konversationer över en lunch eller vid 
kaffeautomaten på arbetsplatsen. 
 
Beroende på förändringens omfattning och karaktär så varierar sättet att kommunicera 
budskapet. Balogun och Hailey (2004, s 176) menar att valet av kommunikationskanal är 
viktigt för att kunna matcha medarbetarens behov. En svag kommunikationsform, som 
exempelvis e-mail, är lämplig för vardagliga förändringar och generella meddelanden. En mer 
komplex förändringssituation som personalnedskärningar, kräver en kommunikationsform 
som exempelvis möten. (Larsson, 1997; Balogun och Hailey, 2004). Vid 
personalnedskärningar krävs enligt Smeltzer och Zener (1994) en starkare 
kommunikationskanal, så som personlig dialog, eftersom att förändringen ofta är komplex och 
kontroversiell. Om det är möjligt bör kommunikationskanalen vara i sådan form att de 
anställda inte får möjlighet att dra egna slutsatser och spekulera om förändringssituationen 
(Balogun och Hailey, 2004). 
 
Upprepad kommunikation, genom olika kommunikationskanaler, ökar enligt Klein (1996) 
individers mottaglighet för meddelandet. I samband med muntlig information gällande 
förändringen bör även informationen förmedlas via skriftliga handlingar till medarbetarna 
(Kinding & Gotthardson 2001). Windahl och Signitzer (refererad i Larsson, 1997) pekar på att 
det finns fördelar med att använda sig av flera olika kommunikationskanaler för att återge 
samma budskap. På så sätt kan ledningsgruppen nå en bredare målgrupp samt motverka att 
felaktiga budskap uppstår i organisationen. För att kunna korrigera felaktiga budskap, anser 
Heide et al (2005), att ledningsgruppen bör bilda sig en uppfattning om medarbetarnas 
tolkningar av budskapet. Detta kan ske genom en dialog där chefen får respons från 
medarbetaren angående förändringen.   
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2.5 Återkoppling 
Price (2004) anser att kommunikationen måste vara en tvåvägsprocess, där ledningsgruppen 
förutom att sprida information också måste fånga upp feedback från lägre nivåer i 
organisationen. Heide et al (2005) menar att en dialog, som är en tvåvägskommunikation, ger 
deltagarna möjlighet att delta på lika villkor där de fritt kan säga sin mening och utifrån det 
forma sin åsikt.  
 
Konvergensmodellen nedan utvecklades på 1980-talet av Rogers och Kincaid. Modellen 
beskriver en kommunikationsprocess mellan två eller flera personer, där parterna återkopplar 
sända meddelanden mellan varandra. Författarna menar att kommunikationsprocessen inte har 
någon direkt början eller slut utan att den är cyklisk. Information ger enligt författarna, om 
den når fram, upphov till ny information. Det gör att information ständigt cirkulerar mellan 
deltagarna. Konvergensmodellens centrala delar är utbud av information och en strävan 
mellan ömsesidig förståelse för varandra. I modellen är båda deltagarna aktiva då de både ger 
och tar emot information. (Jakobsson, 1998) 
  

 
Figur 6. Konvergensmodellen. Fritt översatt av Rogers & Kincaid (1981) refererad i 
Jakobsson (1998, s 50-51). 
 
I samband med att personalnedskärningar kommuniceras till de berörda medarbetarna är det 
enligt Kinding och Gotthardson; Brattemo och Holmberg (2001;1994) nödvändigt att 
medarbetarna ges tillfälle att ventilera känslor och föra en diskussion kring 
förändringssituationen. Genom gruppsamtal får medarbetarna möjlighet att avreagera sig 
samtidigt som ledningsgruppen har möjlighet att ge saklig information. Det är även viktigt att 
respekt visas för varandra för att enskilda individer ska våga uttrycka sig på ett uppriktigt sätt 
så att återkopplingen blir rak och ärlig (Kinding & Gotthardson, 2001).   
 
Genom att ledningsgruppen tillåter och lyssnar till medarbetarnas åsikter och funderingar 
angående förändringen, ökar möjligheten att bemöta olika ovissheter hos medarbetarna (Heide 
et al. 2005). En diskussion mellan chefer och medarbetare kan tydliggöra negativa och 
positiva konsekvenser och förändringen kan bli mer gripbar för båda parter. För att 
ledningsgruppen ska kunna försäkra sig om att informationen har uppfattats av medarbetaren, 
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på ett enligt ledningen önskat sätt, kan ledningsgruppen ställa en direkt fråga till medarbetaren 
om hur informationen uppfattats (Ekstam 2005). Kinding och Gotthardson (2001) anser även 
de att ledningsgruppen bör ställa frågor till medarbetarna om hur de uppfattat budskapet. 
Författarna menar dock att frågan bör vara utformad på ett sätt som inbjuder medarbetarna att 
svara mer utförligt på frågan än enbart med ett ja eller nej. 
 
Enligt Heide et al (2005) kan det finnas negativa aspekter gällande återkoppling från 
medarbetaren till ledningsgruppen. Den information som når ledningsgruppen kan vara en 
missvisande bild om hur medarbetarna egentligen upplever förändringen. Författarna menar 
att tidigare forskning har visat på många orsaker till varför medarbetare har svårigheter att 
kommunicera negativa erfarenheter. Detta kan bero på: 
  

• Osäkerhet när det gäller medarbetarens egen situation. 
• Rädsla för tillrättavisningar och negativa konsekvenser. 
• Bristande förtroende för företagsledningen. 
• Dåliga erfarenheter från tidigare försök att kommunicera brister eller problem. 
• Kommunikationsklimatet är inte öppet och tolerant. 
• Ambition och behov att framställa sig själv i positiv bemärkelse. 
• Negativ feedback undertrycks eller misstolkas oavsiktligt eller avsiktligt av 

ledningsgruppen. 
 
För att ledningsgruppen ska få en uppfattning om medarbetarnas tolkningar och förståelse för 
förändringen anser Moran & Brightman (2000) att ledningsgruppen bör använda sig av en 
kommunikationskanal där möjlighet till återkoppling från medarbetare till chef finns. Detta 
ger möjlighet för medarbetaren att uttrycka åsikter och funderingar kring förändringen, 
samtidigt som ledningsgruppen får en förståelse för hur budskapet har uppfattats av 
medarbetarna. 

 
 

2.6 Sammanfattning av teoriavsnitt 
Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) finns det två typer av förändringar, den inkrementella 
och den strukturella förändringen. Den inkrementella är inriktad på att förbättra det som finns 
i organisationen medan den strukturella syftar till en mer omfattande och radikal förändring. 
 
Ekstam (2005) beskriver hur ledningsgruppen ska kommunicera och handleda medarbetarna 
genom en förändringsprocess, så att förändringen implementeras på ett för ledningsgruppen 
önskat sätt. Han anser det viktigt att ledningsgruppen förmedlar vad som ska ske, varför och 
vid vilken tidpunkt förändringen ska ske. Det är även viktigt att öka medarbetarnas förståelse 
samt att sätta upp delmål som tydliggör förändringsprocessen. 
 
Barett (2006) anser att det kan uppstå komplikationer då ledningsgruppen ska förmedla ett 
budskap till medarbetarna. Störningar i kommunikationen kan uppstå både hos sändaren och 
hos mottagaren. Hos sändaren kan det bero på kommunikationsstrategin och 
kommunikationen av budskapet. Hos mottagaren kan störningen bero på kulturella 
missuppfattningar och en offensiv framtoning som mottarbetar informationen. 
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Ekstam (2005) anser att det för ledningsgruppen finns vissa grundregler, då det gäller 
kommunikationen under förändringen, för att försäkra sig om att budskapet ska kunna 
uppfattas av medarbetarna. Han menar att det är viktigt att skapa ett intresse hos medarbetarna 
samt låta medarbetarna delta i kommunikationen för att informationen ska kunna bearbetas. I 
samband med personalnedskärningar menar Brattemo och Holmberg (1994) att 
ledningsgruppens information bör förmedlas med engagemang, förståelse och respekt för 
medarbetarna. Ledningsgruppen bör även kommunicera ett tydligt budskap samt repetera 
budskapet för att kännedomen gällande förändringen ska bli verklig för medarbetaren. 
 
Balogun och Hailey (2004) menar att en kommunikationsstrategi bör utvecklas i ett 
förändringsarbete för att medarbetarna ska förstå förändringen. Kinding och Gotthardson 
(2001) anser att kommunikationsstrategin ska innehålla svar på vad som ska informeras om, 
hur det ska förmedlas och när det ska förmedlas. Strategin bör även innehålla vem som ska 
förmedla budskapet och till vem.  
 
Kinding och Gotthardson; Brattemo och Holmberg (2001;1994) anser att det är nödvändigt, i 
samband med personalnedskärningar, att medarbetarna ges tillfälle att ventilera känslor och 
föra en diskussion kring förändringssituationen. Genom samtal enskilt eller i mindre grupper 
kan ledningsgruppen ge medarbetarna möjlighet till detta samtidigt som ledningsgruppen kan 
ge saklig information. Ett problem med återkoppling kan vara att medarbetarna inte återger en 
rättvis bild av hur de upplever förändringen. 
 
Ledningsgruppen bör även vara rak och tydlig i sin kommunikation samt kunna lyssna till 
medarbetarnas åsikter och funderingar angående förändringen. Ledningsgruppen ska även 
kunna försäkra sig om att informationen har uppfattats genom att ställa en direkt fråga till 
medarbetaren. 
 
 



____________________________________Teori___________________________________ 

 
16 

 

___________________________________________________________________________

2.7 Tolkning av teoriavsnitt 
Nedanstående figur är en utvecklad version av den figur som vi presenterade i inledningen av 
teoriavsnittet. Utifrån teorin anser vi att utformning av en kommunikationsstrategi och 
kommunikation av budskap samt återkoppling från medarbetarna är viktigt för att 
ledningsgruppen ska kunna försäkra sig om att medarbetarna uppfattar ett budskap, på ett för 
ledningen önskat sätt. Vi anser även att dessa tillvägagångssätt kan användas separat eller 
gemensamt. De olika tillvägagångssätten har vi valt att framhäva i vår figur för att tydliggöra 
vår uppfattning om hur teorin behandlar ledningsgruppens försäkran om att medarbetarna 
uppfattar ett budskap. Dessa teoriområden kommer att behandlas i vår empiriska studie för att 
sedan tillsammans ligga till grund för våra analyser och slutsatser.   

 
Figur 7. Ledningsgruppens försäkran av att ett förändringsbudskap uppfattas. 

 
De områden vi har valt att belysa i vår empiriska studie är således: 
 

• Kommunikationsstrategi 
• Budskap 
• Kommunikation av budskap 
• Återkoppling 
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3. Problemdiskussion 

Kommunikationsstrategi 
Kinding och Gotthardson (2001) anser att det i utformningen av en kommunikationsstrategi  
är svårt att avgöra när kommunikationen bör ske. De menar att när ledningsgruppen en gång 
utfärdat information om förändringen så kommer snabbt krav på mer information av 
medarbetarna. Finns det då ingen mer information att ge kan spekulationer och 
ryktesspridning uppstå, vilket kan skapa oro hos medarbetarna. 
 
Kinding och Gotthardson (2001) menar även att diskussionen kring budskapets utformning 
oftast är mer tidskrävande än förväntat. Det beror oftast på att det finns flera olika 
uppfattningar om vad budskapet är och vad som är den verkliga anledningen till förändringen. 
En annan orsak kan vara att ledningsgruppen diskuterar anledningen till förändringen då de 
tidsmässigt borde övergå till utformning av budskapet. 
 
 

Budskap 
Smeltzer och Zener (1994) menar att mängden information i ett första förändringsbudskap 
kan bli för omfattande för medarbetarna att ta till sig. Det kan ske eftersom att medarbetarna 
kräver mer detaljerad information än vad ledningsgruppen har utarbetat och fastställt. Detta 
leder till att meddelandet kan bli inkonsekvent eftersom att budskapet troligtvis kan komma 
att förändras, vilket kan medföra en förvirring hos medarbetarna.  
 
En betydande faktor i ett förändringsarbete för ledningen är att kommunicera samma budskap 
gentemot hela organisationen (Moran & Brightman 2000). Författarna anser att det är en svår 
process eftersom glappet mellan organisationens ledning och medarbetare kan vara stort. 
Kinding och Gotthardson (2001) menar att det kan bero på att bakgrunden till förändringen 
inte har förankrats i ledningsgruppen samt att de inte har förstått vikten av att samma budskap 
ska förmedlas av alla.  Detta kan leda till olika budskap vilket kan skapa förvirring hos 
medarbetarna. Armenakis och Harris (2002) anser dock att förändringsbudskapet bör 
kommuniceras så att budskapet får en personlig betydelse för varje enskild individ. 
 
 

Kommunikation av budskap 
Armenakis och Harris (2002) upplever att ledningsgruppen ofta har ett förbiseende av 
kommunikationens betydelse i organisationsförändringar och att detta är orsaken till en del av 
den negativa respons som många organisationsförändringar medför. Barrett (2002) anser att 
intern kommunikation kan utgöra framgång eller misslyckanden i en förändringssituation 
beroende på hur den implementeras.  
 
Ek och Åkerlund (2004) menar att ett problem med kommunikationen vid 
personalnedskärning är att kunna kommunicera budskapet via flera kommunikationskanaler 
och med ett väl genomtänkt budskap. Ett annat problem de nämner är att de berörda inte är 
mottagliga för informationen som ges, vilket kan bero på att de inte är medvetna om behovet 
av förändringen.  
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Återkoppling 
Enligt Balogun och Hailey (2004) är det viktigt att det i kommunikationen ges möjlighet för 
medarbetarna att via återkoppling uttrycka sina åsikter och funderingar gällande förändringen. 
Enligt Moran & Brightman (2000) finns det svårigheter att utveckla en dialog mellan 
ledningsgruppen och medarbetare eftersom att ledningen ofta undviker att ta del av 
medarbetarnas åsikter.  Detta för att de befarar att medarbetarna kommer ha en negativ 
inställning till förändringen.  
 
Enligt Heide et al (2005) kan hierarkin mellan chef och medarbetare, i organisationen, ibland 
försvåra dialogen och med det även återkopplingen. De menar att återkopplingen från 
medarbetarna till ledningsgruppen kan ge en missvisande bild eftersom att många 
medarbetare har svårigheter att kommunicera negativa aspekter gällande förändringen.  
 
Klein (1996) anser att budskapsöverföringen många gånger misslyckas på grund av att 
ledningsgruppen anser att budskapet har kommunicerats till medarbetarna medan dessa inte 
tagit emot eller förstått budskapet. Detta kan ha berott på att budskapet varit otydligt eller att 
medarbetarna inte haft möjlighet att framföra sina åsikter gällande förändringen. Kinding och 
Gotthardson (2001) anser att ett vanligt misstag som ledningsgruppen gör är att de inte 
upprepar budskapet tillräckligt många gånger via flera olika kanaler för att försäkra sig om att 
budskapet uppfattats. 
 
 

3.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att studera hur ledningsgruppen kan försäkra sig om att ett budskap 
uppfattas av medarbetarna, på ett för ledningsgruppen önskat sätt.  
 
De forskningsfrågor som vi har valt att fördjupa oss i är: 
 

• Hur kan ledningsgruppen utforma och kommunicera budskapet för att försäkra sig om 
att budskapet uppfattas av medarbetarna, på ett för ledningsgruppen önskat sätt? 

 
• På vilket sätt kan ledningsgruppen använda sig av återkoppling för att försäkra sig om 

att berörda medarbetare uppfattat budskapet, på ett för ledningsgruppen önskat sätt?  
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4. Metod 

4.1 Vetenskaplig ansats 
Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) finns det ett antal olika synsätt att betrakta organisationer 
på. Dessa är system-, situations-, aktörs- och sociotekniskt och kunskapsinriktat synsätt. Vi 
anser att ett aktörsinriktat synsätt lämpar sig för vår studie eftersom vi anser att organisationen 
består av olika aktörer som verkar och agerar inom olika restriktioner. Bruzelius och Skärvad 
(2004) menar att det samspel som utvecklas mellan en organisation och dess aktörer medför 
att individerna inom organisationen blir stark präglade av denna, samtidigt som de skapar, 
utvecklar och förändrar organisationen. Individen formas av sin organisation samtidigt som 
organisationen även formar individen.   
 
 

4.2 Forskningsansats 

4.2.1 Induktion och deduktion 
Enligt Thurén (2004) finns det två vetenskapliga ansatser när det gäller definitionen av hur 
vetenskap uppstår. Dessa två ansatser är induktion och deduktion. Ett induktivt synsätt 
innebär att forskaren drar allmänna och generella slutsatser utifrån erfarenhetsmässig fakta. 
Vid induktion kan således slutsatser aldrig uppnå total visshet eftersom den bygger på 
empirisk data som sällan utgör en fullständig helhet. Det deduktiva synsättet innebär att 
forskaren drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den utifrån en teori är logiskt 
sammanhängande.  
 
I vår forskningsansats utgår vi från ett deduktivt synsätt där vi har befintlig teori som 
utgångspunkt och sedan empiriskt testar den mot en situation som berör en 
organisationsförändring.  
 

4.2.2 Kvalitativ och kvantitativ  
Denscombe (2000) beskriver två olika utgångspunkter inom forskning, vilka är kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Forskning bygger sällan på enbart det ena eller det andra 
tillvägagångssättet, utan tender att använda inslag från båda två. Skillnaden ligger snarare i 
vilken utsträckning forskaren använder de olika utgångspunkterna. Kvalitativ forskning 
tenderar att bygga på detaljerade och ingående beskrivningar av människor och händelser. 
Den kvantitativa forskningen har en tendens att uppfatta siffror som den centrala 
analysenheten och associeras därför med storskaliga studier. 
 
Vår studie utgörs till största del av en kvalitativ undersökning eftersom vår avsikt var att 
fokusera på djup i stället för bredd. Vi ansåg att en kvalitativ undersökning var det 
lämpligaste alternativet eftersom förändringen vi studerade berörde invecklade skeenden. 
Inslag av kvantitativ metod användes för att få en bredare bild av delar i studien. Den 
kvantitativa undersökningen kan ses som ett komplement till de kvalitativa undersökningarna, 
vilka vi såg som de primära i vår studie. 
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4.3 Ämnesval 
I och med vårt gemensamma intresse för organisationers kommunikation i olika situationer 
var det naturligt för oss att inrikta oss på ett ämne inom området. Vi valde att fokusera på en 
radikal form av förändring som infattade intrång i medarbetarnas arbetssätt och till viss del 
berörde deras personliga livssituation. Vi ser denna typ av förändring intressant att studera, ur 
ett ledningsperspektiv, eftersom kommunikationen i dessa situationer har en betydande roll 
för organisationens genomförande av förändringen samt organisationens framtida tillvaro. 
 
Tillsammans med vår handledare diskuterade vi möjligheterna att utföra vår studie inom 
Luleå tekniska universitet. Vi var medvetna om att en institution på universitetet nyligen 
genomgått omfattande förändringar som resulterat i personalnedskärningar. Via vår 
handledare fick vi klartecken om att det var möjligt att genomföra vår studie på den berörda 
institutionen. 
 

 

4.4 Litteraturstudie 
För att få fram relevant material inom ämnet kommunikation i samband med 
personalnedskärningar använde vi oss av Luleå tekniska universitets databas och bibliotek. De 
databaser som främst användes för att finna lämpliga vetenskapliga artiklar och litteratur var 
Lucia och Emerald. De svenska sökord vi använde oss av var: organisation, kommunikation, 
förändring, budskap, personal, nedskärning samt återkoppling. De engelska sökord som 
användes var: organization, communication, change, message, personnel downsizing, samt 
feed-back. Både de svenska och engelska sökorden användes var för sig i olika kombinationer 
för att få en förbättrad sökning. 
 
Vi fördjupade oss i ämnet genom att studera vetenskapliga artiklar och litteratur inom 
problemområdet Studien inleddes med att vi arbetade fram en problemdiskussion för att 
kunna utveckla relevanta forskningsfrågor inom ämnet. 
 
 

4.5 Forskningsstrategi 
Eftersom vi i våra forskningsfrågor valt att studera hur ledningsgruppen försäkrar sig om att 
ett förändringsbudskap uppfattas av medarbetarna, kändes det naturligt att använda sig av en 
fallstudie som forskningsstrategi. Denscombe (2000) beskriver en fallstudie som en studie på 
djupet med fokus på relationer och processer.  Genom denna typ av studie finns enligt 
författaren möjlighet till olika datainsamlingsmetoder för att erhålla redogörelser för 
händelser, erfarenheter eller processer som uppträder i en specifik undersökningsenhet.  
 
 

4.6 Datainsamling 
Eftersom de frågeställningar och problem vi utgått från är baserade på erfarenheter och 
känslor såg vi intervju som den mest lämpliga datainsamlingsmetoden för att få detaljerade 
svar. För att kunna vara flexibel vid intervjutillfället valde vi att utföra en semistrukturerad 



___________________________________Metod___________________________________ 

 
21 

 

___________________________________________________________________________

intervju. Med det menar Denscombe (2000) att intervjuaren listat ämnen och frågor som ska 
behandlas men som ändå ger utrymme för den intervjuade att utveckla sina synpunkter och 
idéer. 
 
Vi valde att intervjua prefekten samt en avdelningschef, som båda ingår i ledningsgruppen på 
den berörda institutionen. Dessa personer tog vi kontakt med, både via telefon och via 
personlig presentation. I samband med detta bokade vi även in tid för intervju. För att under 
intervjutillfället kunna nå den information, som var intressant för vår studie, valde vi att i 
förväg utforma en intervjuguide. Intervjuguiden innehöll diskussionsområden med tillhörande 
frågeställningar som vi tidigare noggrant diskuterat fram. Vi valde att båda två delta vid varje 
enskild intervju samt använda oss av ljudupptagningar för att i högre utsträckning erhålla 
fullständigt material. Som komplement till ljudupptagningarna valde vi även att föra 
fältanteckningar under själva intervjun. Direkt efter varje genomförd intervju sammanställde 
vi materialet för att kunna dokumentera så saklig och utförlig information som möjligt. 
Sammanställningen överlämnades sedan till de intervjuade för att försäkra oss om att 
informationen tolkats på ett korrekt sätt. Vi besökte sedan de intervjuade för att korrigera 
materialet så att informationen skulle framställas på ett riktigt sätt i empirin. Slutversionen av 
empirin lämnades även till de intervjuade för att de skulle kunna se helheten i avsnittet innan 
uppsatsen färdigställdes. 
 
För att ta reda på medarbetarnas åsikter gällande kommunikationen under förändringen valde 
vi att genomföra en enkätundersökning. Vi tillfrågade prefekten på institutionen om hans 
medgivande till en enkätundersökning, vilket han inte hade någonting emot. Utifrån vår teori 
utformade vi en enkät med övergripande frågor som innefattade ledningsgruppens 
utformning, kommunikation och återkoppling av förändringsbudskapet. På så sätt kunde vi 
bilda oss en uppfattning om hur ledningsgruppen lyckades försäkra sig om att budskapet 
uppfattades av medarbetarna på ett för ledningsgruppen önskat sätt. Vi delade ut 30 stycken 
enkäter till slumpvalda medarbetare på samtliga institutionens avdelningar. Svarsfrekvenser 
var 87 %, vilket innebar 26 stycken enkäter att sammanställa.  
 
 

4. 7 Mätproblem 
I vår studie anser vi att det är viktigt att diskutera mätproblemen reliabilitet och validitet för 
att få en uppfattning om utgångspunkten i mätningarnas utförande. Reliabilitet är enligt 
Denscombe (2000) ett kriterium för huruvida mätinstrumenten är neutrala till sin verkan och 
om de skulle ge samma resultat vid ett annat tillfälle. Reliabiliteten anger därmed hur 
tillförlitlig undersökningen är. Thurén (2004) anser att validiteten anger om forskaren 
verkligen undersökt det som skulle undersökas och ingenting annat. 
 
Vi anser att reliabiliteten kan ha påverkats genom en väl genomarbetad intervjuguide samt 
ljudupptagningar under intervjutillfället. I vår studie kan det dock finnas brister i reliabiliteten 
eftersom vi inte följde exakta frågor utan använde oss av en intervjuform med en öppen 
diskussion.  I avsikt att upprätthålla en hög validitet var det viktigt att intervjun hölls inom 
ramen för de ämnen vi valt att belysa. Genom att vi intervjuat personer som har haft ledande 
roller i förändringen tror vi att validiteten i våra intervjuer kan ha påverkats positivt. Ett 
medvetet val vi gjorde, var att inte i förväg överlämna intervjuguiden till de intervjuade. På så 
sätt väntade vi oss att respondenterna besvarade våra frågor spontant och utan förberedda 
svar, vilket vi tror kan ha påverkat reliabiliteten. Eftersom vi genom ett slumpmässigt urval 
valt ut ett litet antal medarbetare till vår enkätundersökning ser vi att validiteten i 
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enkätundersökningen kan ha påverkats negativt. De personer som besvarade enkäten hölls 
anonyma vilket ökade möjligheterna för oss att få ärliga svar. Ett annat validitetsproblem kan 
vara att vi endast undersökte en organisation, vilket gjorde att vår undersökning blev 
begränsad.  Eftersom vi intervjuade två personer i organisationens ledning kan validiteten ha 
påverkats eftersom de intervjuade kan ha besuttit andra åsikter än övriga ledningsgruppen. 
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5. Empiri 

5.1 Presentation av organisationen 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, benämns även IES, är en av 13 
institutioner på Luleå tekniska universitet. IES bedriver utbildning och forskning inom 
områdena företagsekonomi, systemvetenskap, samhällsvetenskap, logistik samt kvalitets- och 
miljöledning. Institutionen har 170-180 anställda och leds av en prefekt med hjälp av en 
ledningsgrupp som består av avdelningschefer, administrativ chef samt utbildningsledare. 
 
Institutionen har de senaste åren haft en försämrad ekonomi och en radikal förändring inom 
institutionen har därmed varit nödvändig. För att komma till rätt med den försämrade 
ekonomin krävdes omfattande kostnadsbesparingar vilket i slutändan resulterade i att 11 
personer blev varslade, samt 3 personer accepterade förslag om förtidspension. 
 
 

5.2 Redogörelse av genomförd förändring 
På grund av ett minskat studentunderlag och därmed en försämrad ekonomi inom 
institutionen, tog diskussionerna om nödvändiga kostnadsbesparingar fart under våren 2006.  
Under denna period bestod ledningsgruppen av en prefekt, tre avdelningschefer, en 
administrativ chef samt en utbildningsledare. I augusti 2006 utökades ledningsgruppen med 
tre utbildningsledare (en för varje avdelning) samt att det tillsattes en ny prefekt. Prefekten är 
beslutsfattande men ledningsgruppen ses som en rådgivande grupp till denne. Under 
förändringens gång utsåg även universitetsrektorn en referensgrupp som stöd för prefekten i 
hanteringen av förändringssituationen. 

  
Redan 2005 då budgeten för institutionen pekade på höga kostnader och lågt antal studenter 
förstod en del medarbetare att förändringar inom institutionen skulle komma att ske om inte 
studentantalet ökade. Sommaren 2006 diskuterades det inom ledningsgruppen hur 
institutionen kunde försöka nå besparingar genom att förändra utbildningarna, exempelvis 
genom att förändra i program, samköra kurser samt lägga ner vissa kurser. Ledningsgruppen 
insåg då att det var svårt att via förändringar i kurser och program uppnå dessa besparingar. 
Hösten 2006 gjordes omfattande prognoser angående studentantalet för de olika kurserna. 
Dessa prognoser visade en pessimistisk och en optimistisk sida för några år framåt.  

 
Prefekten informerade medarbetarna under ett IES-möte i augusti 2006 om att institutionen 
stod inför kostnadsbesparingar. Vid ett möte två veckor senare informerade prefekten om hur 
stora besparingar som var nödvändiga att genomföra vid varje ämnesområde på de olika 
avdelningarna. Dessa besparingar diskuterades i kronor, inte i personer. Alternativa lösningar 
till kostnadsbesparingar, såsom exempelvis förtidspension och deltidspension för personer 
över 61 år, informerades under mötet. I samband med informationen kring 
kostnadsbesparingarna pågick förhandlingar med facket. Dessa förhandlingar kallades för 
ekonomisk arbetsbrist och protokoll från dessa var någonting medarbetarna löpande kunde ta 
del av. Det var i samband med ett IES-möte i slutet av oktober 2006 som medarbetarna 
informerades om kostnadsbesparingar i kronor. Dessa besparingar diskuterades i motsvarande 
heltidstjänster, vilka eventuellt skulle komma att dras in på institutionen. Först efter årsskiftet 
2006/2007 började ledningsgruppen uttalat diskutera personalnedskärningen i antal personer 



___________________________________Empiri___________________________________ 

 
24 

 

___________________________________________________________________________

eftersom tillräckliga kostnadsbesparingar inte kunde uppnås på annat sätt. I mars 2007 gick 
rektorn ut med varsel och de drabbade individerna fick skriftlig information angående detta.  
 
 

5.3 Intervju med prefekt för institutionen IES 

5.3.1 Kommunikationsstrategi 
Ledningsgruppen hade som strategi att tillsammans diskutera underlaget för förändringen för 
att sedan besluta vad som skulle förmedlas och när. Prefekten ansåg att det var lämpligast att 
han kommunicerade budskapet till medarbetarna eftersom det var han som tagit besluten och 
även han som skulle stå för dem i slutändan.  
 
I samband med att en ny prefekt tillsattes i augusti 2006, infördes tätare IES-möten. Dessa 
möten var tidigare på fredagar men förflyttades, i samband med att den nya prefekten 
tillträdde, till torsdagar. Detta var en uttalad och medveten strategi där prefekten ansåg att 
medarbetarna skulle få möjlighet att samtala om tankar och funderingar, angående 
informationen på mötet. Detta kunde då ske innan helgen kom. I början av förändringen då 
situationen var som mest turbulent valde prefekten att införa möten varje vecka. En annan 
medveten strategi gällande IES-mötena var att dessa hölls oavsett om ny information 
tillkommit eller inte. På så sätt gavs möjlighet till repetition av budskapet.  
 
Ett medvetet val för prefekten gällande kommunikationen av budskapet var att endast 
informera via IES-mötena en gång i veckan. Det gavs ingen kompletterande information kring 
mötena i efterhand, som exempelvis protokoll. På så sätt blev intresset av att närvara vid 
mötena större hos medarbetarna.  
 
En kanal som planerades att använda under förändringen var ett web-forum för institutionens 
personal. Detta för att medarbetare skulle få tillgång till information och möjlighet att 
ventilera tankar och åsikter. Prefekten ansåg dock att ett web-forum hade varit för 
tidskrävande att engagera sig i eftersom denna förändringssituation innebar många olika 
frågor för medarbetarna där svaren lätt kunde misstolkas.  Forumet blev därför aldrig 
verklighet. Istället valde ledningsgruppen att satsa på IES-möten varje vecka eftersom 
situationen var så pass laddad i och med den omfattande förändringen. 
 
En annan strategi som prefekten ansåg viktig var att, inför varje rapportering av 
förändringsplanen till rektorn på LTU, en eller ett par dagar innan informera medarbetarna om 
förändringsplanen. Prefekten ansåg att det var viktigt att informera medarbetarna först 
eftersom det var de som var närmast berörda av förändringen.  
 

5.3.2 Budskap 
Prefekten menar att avsikten med budskapet var att få medarbetarna att inse allvaret i 
situationen. Han anser att det var svårt att få medarbetarna att förstå att IES-institutionen 
befann sig i en svår ekonomisk situation eftersom att institutionen under de senaste 25 åren 
haft en positiv utveckling. Institutionen har dock under några perioder haft en försämrad 
ekonomi, men olika åtgärder har vid dessa tillfällen vidtagits för att justera balansen i 
ekonomin. Detta har tidigare medfört att medarbetarna inte har blivit nämnvärt drabbade av 
den försämrande ekonomin. Den här gången hade prefekten som avsikt att kraftfullt och 
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tydligt uttrycka skälet till förändringen, det vill säga en olönsam ekonomi. För att 
medarbetarna till så stor del som möjligt skulle ta till sig budskapet och inse att problemet inte 
skulle försvinna, valde prefekten att presentera den mer negativa av de två prognoser som 
tagits fram.  Den presenterade prognosen visade sig även vara den mest realistiska. 
 
Prefekten tror inte att medarbetarna uppfattade hans budskap på ett för honom önskat sätt. 
Han tror att det beror på att alla medarbetare har ett eget sätt att uppfatta och tolka ett 
meddelande. Han menar att individer delvis hör vad de vill höra.  
 
Prefekten anser att budskapet hade kunnat förbättras och tydliggöras i ett tidigare skede 
eftersom han i efterhand insåg att många medarbetare inte förstod budskapets kommande 
konsekvenser, det vill säga sannolika personalnedskärningar. Prefekten tror att anledningen 
till att medarbetarna inte förstod budskapets följder kan ha berott på att ledningsgruppen valde 
att informera om kostnadsbesparingarna i kronor samt presentera ett flertal alternativa 
åtgärder. Det var först i slutet av oktober 2006 som ledningsgruppen informerade om att 
personalnedskärningar var ett faktum. 
 

5.3.3 Kommunikation av budskap 
När prefekten tillträdde tjänsten valde han att omgående skicka ut ett informativt e-mail till 
samtliga medarbetare på institutionen. Genom meddelandet förmedlade han sin viktigaste 
uppgift som prefekt, som han själv uttryckte det ”mitt uppdrag under denna tid är glasklar, att 
arbeta med att ta fram en åtgärdsplan för att få IES’s ekonomi i balans”. I mailet uttryckte han 
även att åtgärdsplanen skulle vara färdigställd en månad senare och att ett första IES-möte 
skulle hållas redan en vecka efter utskicket av informationsmailet. 
 
De informativa IES-mötena hölls till en början varje vecka. När turbulensen efter några 
veckor lagt sig glesades dessa ut till var 14:e dag. Prefekten anser att det inte går att informera 
tillräckligt mycket men tycker att ledningsgruppens informationsflöde var på en acceptabel 
nivå. Han anser även att medarbetarna har olika stort behov av information. I och med 
institutionen stora antal medarbetare kunde han inte tillgodose allas behov av information 
under förändringen, därför var det viktigt att bestämma sig för en viss nivå av information 
även om det innebar att alla inte blev nöjda. 
 

5.3.4 Återkoppling 
Prefekten såg det som sin uppgift att informera medarbetarna. Han tog gärna emot åsikter från 
medarbetarna innan beslut gällande förändringen var fastställda. Efter att beslut väl var tagna 
såg han ingen direkt anledning till återkoppling från medarbetarna. Han menar, i sin uppgift 
att ta beslut och förmedla information, måste han vara konsekvent och inte låta sig påverkas 
av andras åsikter, så länge inte ny information tillkom. Åsikter och diskussioner med 
medarbetarna ansåg han var mer naturligt för avdelningscheferna att hantera. 
 
Prefekten tror att de flesta medarbetarna har varit ärliga i sina kommentarer gällande 
förändringen och ser inte någon direkt anledning till att de inte skulle vara det. 
 
Prefekten anser att kontinuerlig repetition av budskapet var det främsta sättet att försäkra sig 
om att budskapet uppfattas på ett för honom önskat sätt. Dessutom anser han att ett 
slagkraftigt utformat budskap fick medarbetarna att tydligare förstå innebörden av budskapet. 
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På så sätt kunde han enklare försäkra sin om att budskapet uppfattats på ett för honom önskat 
sätt. 
 
 

5.4 Intervju med avdelningschef på institutionen 

5.4.1 Kommunikationsstrategi 
En kanal som planerades att använda under förändringen var ett web-forum för institutionens 
personal. Detta för att medarbetare skulle få tillgång till information och möjlighet att 
ventilera tankar och åsikter. Forumet blev dock aldrig verklighet. Istället satsade 
ledningsgruppen på att hålla regelbundna möten på institutionen. 
 
En del i kommunikationsstrategin var att kartlägga alternativa lösningar till 
personalnedskärningar, som universitetet kunde stå till tjänst med. Exempel på detta var att ta 
reda på vilka personer som kunde erbjudas förtidspension samt att tillfråga dessa personer. Ett 
accepterande av tillfrågad person sågs som en kostnadsbesparing vilket medförde att ett färre 
antal personer blev varslade.   
 
Avdelningschefen anser att en strategi där kontinuerlig kommunikation av budskapet är 
väsentligt i ett förändringsarbete. Han anser att budskapet lättare kan missuppfattas av 
åhörarna om informationen ges ett fåtal gånger. Därför är det viktigt att repetera budskapet för 
att medarbetarna ska uppfatta det på ett enligt ledningsgruppen önskat sätt. 
 
En svårighet i kommunikationen och dess strategi anser avdelningschefen var att inte kunna 
delge medarbetarna viss information eftersom den inte var fastställd, detta fast han ville 
tillgodose medarbetarnas informationsbehov.  

 

5.4.2 Budskap 
Syftet med budskapet var att informera och förankra behovet av förändringen. 
Avdelningschefen klargör att det främsta ledningsgruppen ville förmedla till medarbetarna var 
att personalnedskärningen berodde på kostnadsbesparingar. Det var även viktigt att förmedla 
att andra lösningar till kostnadsbesparing hade tagits i beaktande men att det av ekonomiska 
skäl inte var tillräckligt, utan att personalnedskärningar var ett faktum. 

 
Enligt avdelningschefen innehöll budskapet även framtida mål såsom att institutionen skulle 
förbättra sin studentrekrytering samt behålla nuvarande och examinerade studenter. Under 
hösten 2006 informerades och diskuterades det mestadels om kostnadsbesparingar och 
eventuella varsel. I början av 2007 förändrades budskapet något och ledningsgruppen 
fokuserade på ett mer mål- och framtida verksamhetsinriktat budskap. 
 
Avdelningschefen försökte förmedla ett övergripande budskap till medarbetarna på sin 
avdelning. I mindre grupper eller vid enskilda samtal kunde budskapet variera beroende på 
personernas individuella reaktioner och behov. Han anser att det hade varit svårt att utforma 
budskapet på något annat sätt än de gjorde. 
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Avdelningschefen använde ledningsgruppen som diskussionspartner i både formulering och 
framställning av budskap, samt till vem och när budskapet skulle kommuniceras. På så sätt 
försökte han bilda sig en uppfattning om hur medarbetarna skulle kunna tolka budskapet. 
 
Avdelningschefen tror att medarbetarna uppfattade budskapet på ett för honom önskat sätt 
trots att flertalet medarbetare inte hade samma åsikter i frågan gällande 
personalnedskärningen. För att budskapet skulle uppfattas på ett önskat sätt anser han att det 
krävdes upprepad information samt diskussioner med medarbetarna. Endast 
informationsmöten räckte inte för att budskapet skulle nå fram. Han tror att det kan ha berott 
på att medarbetarna endast valde att ta till sig en viss del av informationen samt att 
ledningsgruppen inte var nog tydliga i sitt framförande av budskapet. En annan orsak kan ha 
varit att medarbetare ibland var frånvarande vilket gjorde att de istället fick andra- och 
tredjehandsinformation av övriga medarbetare. 
 

5.4.3 Kommunikation av budskap 
Avdelningschefen berättar att kommunikationen ofta var informell vilket var någonting som 
han inbjöd till. Kommunikationen upptog mycket tid från övriga arbetssysslor, någonting som 
han ändå tyckte var viktigt med hänsyn till de drabbade medarbetarna.  
 
Avdelningsmöten skedde en gång i månaden. Avdelningschefen såg dessa möten som 
komplement till IES-mötena eftersom man här repeterade den information som gavs på IES-
mötena. Han anser att repetitionen var nödvändig för att budskapet skulle nå fram till alla 
medarbetarna. Under avdelningsmötena fanns även möjlighet för medarbetarna att ställa 
frågor gällande förändringen. 
 
Ämnesmöten var ett annat sätt för medarbetarna att, i mindre grupper, resonera kring 
förändringen. Dessa möten ordnades dock inte i alla ämnen. De ämnen som arrangerade 
möten gjorde detta i olika omfattning. I förekommande fall fick medarbetarna inom respektive 
ämne möjlighet att mer djupgående diskutera arbetssituationen för varje ämnesområde. 
 
En annan typ av kommunikationskanal som användes var att anordna IES-dagar. Under dessa 
dagar fick personalen tillsammans arbeta med olika frågor som rörde förändringssituationen 
på institutionen. Syftet var att få medarbetarna delaktiga i diskussionerna. Avdelningschefen 
ansåg att det var viktigt att medarbetarna under dessa dagar fick möjlighet att visa känslor och 
uttrycka uppfattningar angående den nuvarande och framtida situationen på IES. Responsen 
han fick från medarbetarna gällande dessa dagar var både positiv och negativ. I efterhand tror 
han att den negativa responsen berodde på att IES-dagarna kom för tidigt i medarbetarnas 
medvetande om förändringen. Avdelningschefen tror att skälet till detta kunde ha varit att 
ledningsgruppens tankar om förändringen hade bearbetats under en längre tid än 
medarbetarna. Han tror att ledningen befann sig i ett annat stadium i förändringsprocessen 
jämfört med medarbetarna som fortfarande bearbetade det som ledningsgruppen tidigare 
begrundat.   
 
Ett fåtal gånger använde avdelningschefen e-mail som kommunikationskanal för att förtydliga 
viss information. Detta gällde endast om informationen var okänslig och kortfattad eftersom 
denna typ av kommunikation lätt kan missuppfattas. 
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Innan varslet delgavs till de berörda medarbetarna, valde avdelningschefen att via ett 
personligt samtal med de flesta individer informera om att de skulle bli varslade. Anledningen 
till det personliga samtalet var att han ville förbereda personen på det kommande varslet. 
 
Avdelningschefen anser att den medmänskliga biten i hur kommunikationen av 
personalnedskärningen sker, det vill säga att medkänsla och ödmjukhet visas till 
medarbetarna, är viktig med respekt för de drabbade.  
 
Avdelningschefen anser att kommunikationen hade kunnat förbättras genom en tydligare och 
mer frekvent kommunikation. Trots att det genomfördes ett stort antal möten menar han att 
det aldrig kan bli för många möten. Kommunikationen i en förändring är väldigt viktig och 
desto mer frekvent kommunikationen är, desto bättre är förutsättningarna för att medarbetarna 
ska förstå budskapet. Någonting annat som hade kunnat göras annorlunda var att använda sig 
av fler kommunikationskanaler. Det hade eventuellt kunnat ske via skriftlig dokumentation av 
möten som medarbetarna i efterhand skulle kunna ta del av. Förutom dokumentation av 
mötena, har han dock inga konkreta förslag på vilket sätt som det borde ha skett på. 
 

5.4.4 Återkoppling 
Avdelningschefen berättar att han ägnat många timmar till samtal med medarbetare, både i 
grupp och enskilt. Han anser att det är viktigt att medarbetarna får prata och få svar på sina 
frågor. Han poängterar även vikten av att ledningen intar en pedagogisk roll och ger 
medarbetarna tid att smälta in förändringen. Enligt avdelningschefen så inbjöd han inte 
verbalt till återkoppling men de som uttryckte oro och funderingar tilldelade han mycket tid 
till. 

 
Avdelningschefen tror att de flesta medarbetare var ärliga och uppriktiga i sin kommunikation 
angående personalnedskärningen. 
 
Avdelningschefen anser att det är viktigt med återkoppling, både genom informella och 
formella samtal. Han anser att det är viktigt att kunna avläsa varandra vid återkoppling för att 
försäkra sig om att budskapet uppfattats på önskat sätt. Det är därför viktigt i situationer där 
återkoppling sker, att både chef och medarbetare är tydliga i vad som sägs, hur det sägs och 
även betoning av ord och användandet av kroppsspråk. Det leder till att avdelningschefen till 
stor del utesluter kommunikationskanaler såsom telefon och e-mail vid känsligare frågor som 
personalnedskärningar. 
 
Han anser att det främsta sättet för att försäkra sig om att medarbetarna uppfattat budskapet på 
önskat sätt är genom ständig repetition av budskapet. Genom att vara lyhörd och fånga upp 
signaler hos medarbetarna anser han också vara ett sätt att bilda sig en uppfattning om hur de 
har tolkat budskapet. I samband med informella samtal har han vid vissa tillfällen uttryckligen 
frågat om medarbetaren uppfattat innebörden av budskapet. Vid situationer då han konstaterat 
att medarbetarna misstolkat budskapet har det för honom gällt att omgående repetera och 
förankra budskapet till medarbetarna. 
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5.5 Enkätundersökning 
Utifrån de besvarade enkäterna har vi sammanställt hur medarbetarna svarade på 
frågeställningarna gällande deras syn på hur ledningsgruppen hanterade kommunikationen av 
budskapet under den genomförda förändringen. Svarsalternativen utformades som en skala 
mellan 1-6, där 1 står för ”stämmer inte alls” och 6 står för ”stämmer mycket bra”. 
  

5.5.1 Sammanställning av enkät 
 
Fråga 1. Anser du att ledningsgruppens budskap var så pass tydligt formulerat, under 
personalnedskärningen, att det för dig inte fanns några oklarheter om vad som skulle ske? 
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Enkäterna visade att 57 % av medarbetare uppfattade ledningsgruppens budskap som otydligt, 
vilket medförde att det fortfarande hos medarbetarna fanns oklarheter om vad som skulle ske. 
Av medarbetarna ansåg 38 % att budskapet var relativt tydligt utformat. 
 
 
2. Anser du att ledningsgruppen upprepade sitt budskap tillräckligt många gånger för att du 
tydligt skulle förstå budskapet om personalnedskärningen? 
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Av medarbetarna svarade 38 % att ledningsgruppen repeterade sitt budskap någorlunda ofta. 
Repetitionen av budskapet hade dock kunnat vara mer frekvent för att medarbetarna tydligare 
skulle förstå budskapet. 
 
 
3. Anser du att ledningsgruppen kommunicerat budskapet via rätt kanal (exempelvis via 
informationsmöten, enskilda samtal, e-mail etc) angående personalnedskärningen? 
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För denna fråga var spridningen i svaren stor hos medarbetarna. Av dessa ansåg 42 % att valet 
av kommunikationskanal var felaktigt medan 27 % ansåg att ledningsgruppen hade 
kommunicerat via rätt kanal. Resterande 31 % ansåg att valet var förhållandevis rättfärdigt. 
 
 
4. Anser du att ledningsgruppen informerade dig gällande personalnedskärningen vid rätt 
tidpunkt? 

0

5

10

15

20

25

Antal 
personer

1 2 3 4 5 6

Svarsalternativ

Personer

 
Av medarbetarna ansåg 50 % att tidpunkten för informationen var någorlunda bra. 
Fördelningen i övrigt var något mer negativ än positiv. 
 
 
5. Anser du att du fick möjlighet att framföra dina åsikter och funderingar till ledningsgruppen 
under personalnedskärningen? 
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Av medarbetarna ansåg 46 % att det inte stämde medan 38 % dock ansåg att de har haft 
relativt stor möjlighet att framföra sina åsikter och funderingar till ledningsgruppen. Det var 
16% av medarbetarna som var relativt nöjda gällande återkopplingen. 
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5.6 Sammanfattning av empiri 
Det visade sig under intervjuerna att prefekten med hjälp av ledningsgruppen tagit fram 
strategiskt genomtänkta val gällande kommunikationen. Innan budskapet kommunicerades till 
medarbetarna diskuterades innehållet som skulle förmedlas och när kommunikationen skulle 
ske. Både prefekten och avdelningschefen hade redan från början som avsikt att budskapet 
kontinuerligt skulle repeteras för att kunna försäkra sig om att budskapet uppfattades hos 
medarbetarna, på ett enligt företagsledningen önskat sätt. 
 
Prefektens avsikt med budskapet var att få medarbetarna att inse allvaret med institutionens 
ekonomi. Därför valde han att kraftfullt och tydligt uttrycka skälet till förändringen genom att 
presentera den mest pessimistiska prognosen. Till en början innehöll budskapet främst 
kostnadsbesparingar men förändrades eftersom till att även innehålla framtida mål. I efterhand 
anser prefekten att budskapet hade kunnat tydliggöras eftersom flertalet medarbetare inte 
förstod budskapets kommande konsekvenser. Avdelningschefen däremot förstod det som att 
medarbetarna uppfattade budskapet på ett för ledningsgruppen önskat sätt. Drygt hälften av 
medarbetarna uppfattade budskapet som otydligt vilket medförde att det under förändringens 
gång fanns oklarheter hos medarbetarna om vad som skulle ske. 
 
Som en första kommunikation valde prefekten att skicka ut ett e-mail till samtliga 
medarbetare, där han informerade om hans tillträde som prefekt, institutionens försämrade 
ekonomi samt om kommande informationsmöte om möjliga åtgärder. Detta var någonting 
som prefekten själv tog initiativ till. De kommunikationskanaler som ledningsgruppen valt att 
använda sig av i sin kommunikation, det vill säga kontinuerliga IES-möten, avdelningsmöten 
samt ämnesmöten, nyttjades som planerat. Även IES-dagar anordnades, där ledning och 
personal tillsammans fick arbeta med frågor gällande förändringssituationen. Gällande 
ledningsgruppens val av kommunikationskanaler var spridningen av medarbetarnas åsikter 
stor. Hälften av de tillfrågade medarbetarna ansåg även att tidpunkten för kommunikationen 
av budskapet var någorlunda bra. 
 
Både prefekten och avdelningschefen menade att det aldrig går att kommunicera för mycket i 
en förändringssituation. Prefekten tyckte dock att kommunikationen var på en acceptabel nivå 
medan avdelningschefen ansåg att kommunikationen hade kunnat förbättras, genom att vara 
tydligare och mer frekvent. De flesta medarbetare ansåg dock att budskapet repeterades 
någorlunda ofta.  Avdelningschefen upplevde att en svårighet i kommunikationen var att inte 
kunna tillgodose medarbetarnas informationsbehov på grund av att delar av informationen 
inte var fastställd. 
 
Prefekten såg det som sin uppgift att informera medarbetarna medan ansvaret för återkoppling 
från medarbetarna låg hos avdelningscheferna.  I sin uppgift att ta beslut och förmedla 
informationen vill prefekten vara konsekvent och inte låta sig påverkas av andra personers 
åsikter, så länge inte ny information tillkom. Avdelningschefen anser att det är viktigt att 
ledningsgruppen intar en pedagogisk roll i ledningen av förändringen och ger medarbetarna 
möjlighet att diskutera och få klarhet i sina frågeställningar. Flertalet medarbetare ansåg att de 
inte fick möjlighet att framföra sina åsikter och funderingar, medan en nästan lika stor andel 
medarbetare ansåg att de hade den möjligheten.  
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Både prefekten och avdelningschefen anser att det främsta sättet att försäkra sig om att 
medarbetarna uppfattar budskapet, på ett för ledningsgruppen önskat sätt, är genom repetition 
av budskapet. Prefekten anser även att ett slagkraftigt utformat budskap fick medarbetarna att 
tydligare förstå innebörden av budskapet, vilket gjorde att han kunde försäkra sig om att 
budskapet uppfattats på ett för honom önskat sätt. Avdelningschefen anser även att en 
försäkran om att budskapet når fram kan ske både genom formella och informella samtal 
mellan chef och medarbetare.  
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6. Analys 
  

6.1 Analysmetod 
Teorikapitlet behandlar ämnen som berör ledningsgruppens kommunikation i samband med 
personalnedskärningar. Kapitlet avslutas med en figur som beskriver hur ledningsgruppen kan 
försäkra sig om att medarbetaren har uppfattat budskapet. Figuren tydliggör fyra block som 
ledningsgruppen använder sig av i sin försäkran om att ett budskap uppfattas, på ett för 
ledningen önskat sätt. Dessa är kommunikationsstrategi, budskap, kommunikation av budskap 
och återkoppling.  Utifrån dessa block har vi byggt upp vår empiriska studie och vi använder 
oss även av dessa i vår analys. 
 

 

6.2 Kommunikationsstrategi 
För att medarbetarna ska förstå förändringen krävs det att ledningsgruppen tar fram en 
kommunikationsstrategi. Denna strategi bör innehålla riktlinje för vem som ska kommunicera 
budskapet och till vilka, när kommunikationen ska ske, vad som ska kommuniceras samt hur 
kommunikationen av budskapet ska ske (Smeltzer & Zener 1994; Kinding & Gotthardson 
2001). Utifrån empirin visade det sig att både prefekten och avdelningschefen ansåg att de 
hade tagit fram strategiskt genomtänkta val gällande kommunikationen av förändringen. 
Prefekten ansåg det naturligt att han var ansvarig för att förmedla budskapet till medarbetarna. 
Detta för att han som beslutsfattare även skulle få stå för tagna beslut. Kinding och 
Gotthardson menar att det i stora organisationer, omfattande omorganisation eller om 
organisationen är i ett känsligt läge kan det vara nödvändigt att anlita en 
kommunikationsexpert. Den som bör förmedla förändringsbudskapet, enligt Smeltzer och 
Zener (1994), är den person/personer som innehar störst förtroende hos medarbetarna. 
 
Enligt Kinding och Gotthardson (2001) finns det inget entydigt svar på när ledningsgruppen 
bör kommunicera budskapet gällande personalnedskärningen. De anser dock att de inledande 
diskussionerna angående förändringen bör hållas inom ledningsgruppen fram till att beslut är 
tagna. Om rykten och eventuella fel uppstår bör ledningsgruppen kommunicera snarast 
möjligt. Avdelningschefen upplevde det som en svårighet att inte kunna delge medarbetarna 
viss information då den inte var fastställd, trots att medarbetarna efterfrågade ständigt 
uppdaterad information. I efterhand menar avdelningschefen att ledningsgruppen och 
medarbetarna i vissa skeden under förändringen var i olika faser av förändringsprocessen. 
Enligt Balogun och Hailey (2004) är det viktigt att ledningsgruppen är medveten om 
individers olika faser i förändringsprocessen. Ledningsgruppen bör därmed anpassa 
tidpunkten och innehållet av kommunikationen . 
 
Prefektens avsikt med budskapet var att kraftfullt uttrycka skälet till förändringen för att på så 
sätt få medarbetarna medvetna om allvaret i situationen. Avdelningschefen menar att det 
främsta ledningsgruppen ville förmedla genom budskapet var orsaken till 
personalnedskärningen. Smith (2006); Katz & Kahn (refererade i Armenakis och Harris 2002) 
menar även de att orsak och behov av förändringen är viktig att framställa i budskapet. 
Larsson (1997); Balogun & Hailey (2004) anser även de att en personalnedskärning kräver en 
kommunikationskanal i forma av möten. Prefekten ansåg att kommunikationen skulle 
förmedlas och upprepas via möten, vilket minimerade risken för missuppfattningar. 
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Avdelningschefen menar att han, i känsligare situationer såsom personalnedskärningar, helst 
undviker kommunikationskanaler såsom e-mail och telefon. Dessa kanaler kan lätt misstolkas 
då möjligheten att läsa av varandra via betoningar och kroppsspråk minskar. 
 
 

6.3 Budskap 
Kinding och Gotthardson (2001) anser att budskapet bör innehålla organisationens mål, hur 
marknaden ser ut, vilka trenderna är och vad som bör åstadkommas för att nå organisationens 
mål. Enligt Armenakis med flera (refererad i Armenakis & Harris 2002) bör budskapet bland 
annat förmedla vad som är bristfälligt i organisationen och vad som ska förändras. Budskapet 
bör även förmedla varför förändringen är lämplig utifrån de behov som finns samt göra 
medarbetarna medvetna om vilken betydelse förändringen kommer att innebära för varje 
enskild individ. Prefekten och avdelningschefen förklarar att de i sitt budskap förmedlade ett 
framtida mål, institutionens situation, prognoser gällande trendriktningar i studentantal samt 
möjliga återgärder till kostnadsbesparingar. För att medarbetarna skulle uppfatta budskapet på 
ett för ledningen önskat sätt menar prefekten att ledningsgruppen borde ha utformat ett 
budskap där det tydligare framgick att personalnedskärningar skulle komma att ske. 
Avdelningschefen använde övriga ledningsgruppen som diskussionspartner i formuleringen 
av budskapet. På så sätt försökte han bilda sig en uppfattning om hur medarbetarna skulle 
komma att uppfatta budskapet. 
 
 

6.4 Kommunikation av budskap 
Ekstam (2005) menar att kommunikationen i samband med personalnedskärningar är en 
känslig process som kräver omfattande information så att mottagarna förstår budskapet. Han 
anser att ledningsgruppen, i kommunikationen, bör fortlöpande informera budskapet samt visa 
förståelse och ge stöd till medarbetarna. Avdelningschefen anser att medkänsla och 
ödmjukhet till de drabbade är viktigt att visa i samband med kommunikationen gällande 
personalnedskärningen. 
 
Prefekten och avdelningschefen anser att kommunikationen i en komplex förändringssituation 
har stor betydelse och desto mer frekvent kommunikationen är, desto bättre är 
förutsättningarna för att medarbetarna ska förstå budskapet. De menar även att det främsta 
sättet att försäkra sig om att medarbetarna uppfattar budskapet på ett för ledningsgruppen 
önskat sätt är genom ständig repetition. Ledningsgruppen valde att hålla informationsmöten 
trots att ny information inte tillkommit eftersom de såg mötena som en möjlighet att få 
repetera budskapet. Brattemo och Holmberg (1994) menar att det är nödvändigt att 
kontinuerligt informera medarbetarna eftersom kännedomen gällande personalnedskärningen 
tar tid att förstå. Klein (1996) anser att upprepad kommunikation, genom olika 
kommunikationskanaler, ökar medarbetarnas mottaglighet för budskapet. Dessa aspekter 
anser avdelningschefen att de hade kunnat förbättra för att öka medarbetarnas förutsättningar 
att uppfatta budskapet på ett önskat sätt.  
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6.5 Återkoppling 
Moran & Brightman (2000) anser att ledningsgruppen bör använda sig av en 
kommunikationskanal där möjlighet till återkoppling från medarbetare till chef finns. Detta 
för att ledningsgruppen ska få en uppfattning om medarbetarnas tolkningar och en förståelse 
för om medarbetarna har uppfattat budskapet på önskat sätt. Prefekten anser att han i sin roll 
som beslutsfattare inte ser något direkt behov av återkoppling från medarbetarna, efter att 
beslut var tagna. Han anser dock återkoppling som viktigt men ser det mer naturligt för 
institutionens avdelningschefer att hantera. Avdelningschefen menar att det är viktigt att 
medarbetarna får diskutera förändringen, både genom informella och formella samtal. Han 
poängterar även vikten av att ledningsgruppen intar en pedagogisk roll och ger medarbetarna 
tid att bearbeta budskapet. 
 
I vissa fall bör chefen ställa en direkt fråga till medarbetaren om hur informationen har 
uppfattats, för att kunna försäkra sig om att budskapet har uppfattats på ett för ledningen 
önskat sätt (Ekstam, 2005). Kinding och Gotthardson (2004) delar samma åsikt men belyser 
att frågan bör vara utformad på ett sätt som inbjuder medarbetaren att svara mer utförligt än 
enbart med ett ja eller ett nej. Avdelningschefen menar att han vid vissa tillfällen, i samband 
med informella samtal, uttryckligen har frågat medarbetaren hur budskapet uppfattats. Om det 
visat sig att medarbetaren missuppfattat budskapet gällde för avdelningschefen att snarast 
repetera budskapet. Avdelningschefen ansåg även att ett tillvägagångssätt, för att bilda sig en 
uppfattning om hur medarbetarna har tolkat budskapet, var genom att vara lyhörd och fånga 
upp signaler från medarbetarna. 
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7. Slutsatser 
Med utgångspunkt i våra analyser har vi insett att det finns aspekter i kommunikationen som 
har en mer avgörande betydelse för hur ledningsgruppen kan försäkra sig om att ett budskap 
uppfattas på önskat sätt. Utifrån vår analys besvarar vi nedan de forskningsfrågor vi ställt oss i 
studien. 
 
Hur kan ledningsgruppen utforma och kommunicera budskapet för att försäkra sig om 
att budskapet uppfattas av medarbetarna på ett för ledningsgruppen önskat sätt? 
 
Som det framgår i teorin så är kommunikationsstrategin en väsentlig del i kommunikationen 
av ett förändringsbudskap. Detta visade sig också i empirin där prefekten och 
avdelningschefen klargjorde vikten av olika strategier de använt sig av för att medarbetarna 
skulle uppfatta budskapet. Utifrån den empiriska studien framgick det att avdelningschefen 
insåg att ledningsgruppen och medarbetarna befann sig i olika faser i förändringsprocessen, 
vilket han tror kan ha utgjort en negativ inverkan på medarbetarnas syn på kommunikationen. 
För att bli tydligare i sin kommunikation bör ledningsgruppen, enligt teorin, försöka att 
anpassa tidpunkten och innehållet i budskapet så att medarbetarna har möjlighet att uppfatta 
budskapet. Både prefekten och avdelningschefen hade som avsikt att i sitt budskap tydligt 
förmedla orsaken till personalnedskärningen, detta för att budskapet skulle uppfattas. Vår 
uppfattning är att orsaken till förändringen var påtagligt formulerad i budskapet medan 
informationen kring kommande åtgärder var utryckt på ett sätt som medförde att budskapet 
inte uppfattades. Det är därför viktigt att budskapet, förutom orsaken till förändringen, även 
innefattar vilka åtgärder som ska vidtas och hur dessa kommer att påverka medarbetarna. 
Både prefekten och avdelningschefen anser att repetition av budskapet är det främsta sättet att 
försäkra sig om att medarbetarna uppfattar budskapet, på ett för ledningsgruppen önskat sätt. 
De anser att de under förändringen skapade situationer, genom olika kommunikationskanaler, 
där repetition gavs. Något som prefekten även berörde, var att budskapet hade kunnat 
repeteras än mer frekvent. 
 
Vi anser att nedanstående punkter bör beaktas av ledningsgruppen i utformning och 
kommunikation av budskapet: 
 

• Utveckla en väl genomtänkt kommunikationsstrategi genom att diskutera fram 
strategins riktlinjer för hur kommunikationen ska ske: vem, när, vad, hur? 

• Anpassa tidpunkten för kommunikationen och innehållet i budskapet med hänsyn till 
var i förändringsprocessen medarbetarna befinner sig. 

• Budskapet ska innefatta orsaken till förändringen, kommande åtgärder och hur dessa 
kommer att påverka medarbetarna. 

• Repetition av budskapet genom olika kommunikationskanaler.  
 
 
På vilket sätt kan ledningsgruppen använda sig av återkoppling för att försäkra sig om 
att berörda medarbetare uppfattat budskapet på ett för ledningsgruppen önskat sätt?  
 
I empirin framkom det att både prefekten och avdelningschefen ansåg att återkoppling var 
nödvändigt för att kunna försäkra sig om att ett budskap uppfattas av medarbetarna på ett 
önskat sätt. Däremot ansåg prefekten att när väl beslut var tagna var det avdelningschefens 
ansvar att hantera återkoppling från medarbetarna. Under förändringen använde sig 
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ledningsgruppen av formella och informella möten, som kommunikationskanal, för att 
möjliggöra återkoppling av budskapet. I vissa fall ställdes en direkt fråga till medarbetarna för 
att få en uppfattning om att budskapet har uppfattats. Avdelningschefen ansåg även att han, 
genom att vara lyhörd och fånga upp signaler från medarbetarna, kunde uppfatta hur 
medarbetarna tolkat budskapet. 
 
Vi anser att nedanstående punkter bör beaktas av ledningsgruppen i användandet av 
återkoppling: 
 

• Inbjud medarbetarna till återkoppling.  
• Använd personliga möten som kommunikationskanal 
• Ställ direkta frågor till medarbetarna för att få en uppfattning om hur de tolkat 

budskapet. 
• Var lyhörd gentemot medarbetarna. 
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8. Avslutande diskussion 
Vi vill i detta avsnitt diskutera aspekter som vi betraktar som relevanta för arbetet men som 
inte varit nog stärkta i teoriavsnittet för att kunna dra några direkta slutsatser. En punkt 
gällande återkopplingen som vi tror kan inverka på ledningsgruppens försäkran om att ett 
budskap uppfattas hos medarbetarna är att återkoppling bör hanteras av den person/personer i 
ledningsgruppen som står medarbetarna närmast. Vem denna person är kan dock vara svårt att 
klargöra. Återkoppling från medarbetarna kan även ske till den person som tagit beslutet om 
personalnedskärningen, vilket ofta är en högre uppsatt chef. Vi tror dock att återkoppling till 
den chef som medarbetarna har mest förtroende för är den som bör hantera detta. På så sätt 
tror vi att medarbetarna mer naturligt kan framföra sina åsikter och uppfattningar kring 
förändringen vilket gör att chefen kan försäkra sig om hur budskapet har uppfattats av 
medarbetarna. 
 
Vi anser att de aspekter som vi lyft fram i slutsatsen, gällande ledningsgruppens sätt att 
åstadkomma en försäkran om att medarbetarna uppfattat meddelandet på önskat sätt, kan vara 
komplicerade att implementera. Det visade sig i vår empiriska studie att ledningsgruppen i 
efterhand insåg att kommunikationen hade kunnat förbättras trots att de hade en 
genomarbetad kommunikationsstrategi som de även tog i anspråk när budskapet 
kommunicerades. Eftersom även en del av medarbetarna tyckte att utformningen och 
kommunikationen av budskapet var bristfällig anser vi att ledningsgruppen inte kunde 
försäkra sig om att budskapet uppfattats på önskat sätt. För att ledningsgruppen i vår studie 
skulle ha haft större möjlighet till en försäkran om att medarbetarna uppfattade budskapet på 
önskat sätt, anser vi att de borde ha fokuserat på de aspekter vi har kommit fram till i 
slutsatsen. 
 
Den figur vi presenterade i den inledande teorin anser vi även vara användbar i andra 
avseenden. Vi skapade denna figur för detta sammanhang men under arbetets gång har vi 
insett att figuren borde kunna användas i olika situationer och av olika typer av ledare och 
individer.  
 
Vi ser en fortsatt forskning inom området som intressant. Förslag till fortsatta studier inom 
ämnet är att studera andra organisationer som genomgått personalnedskärningar med 
utgångspunkt i den figur vi utvecklat. Med hjälp av fler empiriska fall kan det vara möjligt att 
generalisera och utrangera hypoteser. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide 
 
 
Allmän information 

• Hur och när fick du reda på att behovet för nedskärningen fanns? 
• Informerade du medarbetarna om behovet av förändring och försökte med andra 

åtgärder för att hitta en lösning där du kunde undvika en personalnedskärning? 
• Hur arbetar ledningsgruppen? Är alla med och tar beslut? 
• Hur lång tid tog det från att ett behov av förändring fanns tills att ett beslut om 

nedskärning togs? 
• Vem informerade medarbetarna om nedskärningen?  
 

Kommunikationsstrategi 
• När uppsägning var ett faktum, hur planerade ni kommunikationsstrategin? När, hur, 

vad, varför budskapet skulle förmedlas. 
• Hur lång tid tog planeringen av kommunikationen innan de anställda informerades? 
• När du fick reda på att nedskärningen skulle ske, valde du att avvakta med beskedet 

tills du fick mer detaljerad information eller informerade du så fort som möjligt? 
Fanns det någon bakomliggande strategi i ert val av tidpunkt för att förhindra 
exempelvis ryktesspridning?  

• Vilka kommunikationskanaler planerade ni att använda? 
 
Budskap 

• Vad ville du uppnå med budskapet (endast informera eller öka förståelsen)? 
• Var du tydlig med att informera skälet till neddragningen? Fanns det oklarheter i ert 

budskap som var svåra att svara på? 
• Förklarade du fördelarna med nedskärningen? 
• Innehöll budskapet framtida mål eller fokuserade du budskapet på endast 

neddragningen? 
• Anpassade du budskapet efter varje enskild individ eller förmedlade du ett 

övergripande budskap? 
• Var ledningsgruppen ense om vad budskapet var och vad som var anledningen till 

nedskärningen? 
• Anser du att budskapet var välformulerat eller känner du i efterhand att det kunde ha 

förbättrats?  
 
Kommunikation av budskap 

• Hur kommunicerade du personalnedskärningen till medarbetarna? 
• Vilka kommunikationskanaler användes och varför? Användes flera olika? Användes 

andra än de planerade kanalerna, och i så fall varför? 
• Hur ofta kommunicerade du?  
• Anser du att kommunikationen av budskapet genomfördes på ett optimalt sätt eller 

kunde den ha förbättrats? 
 



 

  
 

Återkoppling 
• Tolkade du det som att medarbetarna uppfattade budskapet på ett önskat sätt? 
• På vilket sätt fick du återkoppling av medarbetarna? 
• Fick medarbetarna uttrycka sina åsikter och funderingar gällande neddragningen? 

Fanns grupp eller individuella samtal eller endast informationsmöten? 
• Hade du som avsikt att endast framföra budskapet eller strävade du för att få 

återkoppling? 
• När du informerade om nedskärningen tror du medarbetarna var ärliga i sina åsikter? 
• På vilket sätt försäkrade du dig om att medarbetarna uppfattade budskapet på ett för 

dig önskat sätt? Via väl utformning och kommunikation eller via återkoppling? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Bilaga 2  
 
Enkät 
Vi heter Hanna Sundbom och Mia Sundvall och arbetar med att skriva c-uppsats inom 
organisation och ledarskap. Det vi behandlar i vår studie är hur ledningsgruppen på IES, 
under personalnedskärningen, försäkrade sig om att medarbetarna uppfattade 
förändringsbudskapet på ett för ledningen önskat sätt. Vi vill med denna enkät få en 
uppfattning om hur du som medarbetare anser att ledningsgruppen hanterade 
kommunikationen av förändringsbudskapet. Svaren behandlas helt anonymt. 
 
Instruktioner. 
Ringa i det alternativ på nummerskalan som du anser stämmer överrens med din åsikt i 
frågan. Skala 1-6 där 1 är stämmer inte alls och 6 stämmer mycket bra. 
 
1. Anser du att ledningsgruppens budskap var så pass tydligt formulerat, under 
personalnedskärningen, att det för dig inte fanns några oklarheter om vad som skulle ske? 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer inte alls     Stämmer mycket bra 
 
2. Anser du att ledningsgruppen upprepade sitt budskap tillräckligt många gånger för att du 
tydligt skulle förstå budskapet om personalnedskärningen? 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer inte alls     Stämmer mycket bra 
 
3. Anser du att ledningsgruppen kommunicerat budskapet via rätt kanal (exempelvis via 
informationsmöten, enskilda samtal, email etc) angående personalnedskärningen? 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer inte alls    Stämmer mycket bra 
 
 
4. Anser du att ledningsgruppen informerade dig gällande personalnedskärningen vid rätt 
tidpunkt? 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer inte alls    Stämmer mycket bra 
 
 
5. Anser du att du fick möjlighet att framföra dina åsikter och funderingar till ledningsgruppen 
under personalnedskärningen? 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer inte alls    Stämmer mycket bra 
 

Tack för din medverkan! 
 
 
 



 

  
 

Bilaga 3 
 
Tabell över enkätsvar 
 
 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.4 Alt.5 Alt. 6 

1 4 10 1 5 5 1
2 6 4 5 5 5 1
3 3 8 3 5 5 2
4 3 5 9 4 4 1
5 9 3 1 6 4 3

 
 




