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I 

Sammanfattning 

Att genomföra förändringar är inget nytt. Redan 500 år före vår tideräkning sägs den 
grekiske filosofen Herakleitos ha myntat uttrycket ”Ingenting är permanent förutom 
förändringar”. I dagen föränderliga samhällen är det av stor vikt att kunna förändra sin 
organisation efter ändrade krav från omgivningen. Brist på kommunikation anses vara den 
främsta orsaken till att förändringar misslyckas samtidigt som god kommunikation ofta 
framhålls som ett tecken på framgångsrika förändringar. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en omstrukturering av verksamheter initialt 
bör kommuniceras så att medarbetare förstår och tar till sig informationen om 
förändringen. Undersökningen är utförd vid Luleå tekniska universitet där enkäter delades 
ut till medarbetare vid två olika avdelningar, svarsfrekvensen blev 68 procent. Enkäten 
beskrev en fiktiv organisationsförändring, där frågan löd: hur vill du att denna 
organisationsförändring initialt ska kommuniceras ut till dig? Därefter gavs åtta alternativa 
kommunikationskanaler som de svarande fick gradera mellan 1 och 6, där 1 motsvarade 
föredrar ej och 6 motsvarade föredrar. Resultatet visar att ett informationsmöte är att 
föredra vid initial information vid omstruktureringar av verksamheter, storleken på mötet 
verkar dock ha en mindre betydelse. Personligt möte med närmste chef är också något 
som ansågs vara ett fördelaktigt sätt att fördela informationen på. Det framkom även att en 
kombination av olika kommunikationskanaler är föredra genom att olika medarbetare 
föredrar olika kommunikationskanaler, för att kunna förstå och ta till sig informationen, 
men även att en användning av både muntliga och skriftliga kommunikationskanaler väger 
upp respektive kommunikationskanals svagare sidor.  



II 

Abstract 

Implementing change is nothing new. Even 500 years B.C. the Greek philosopher 
Heraclitus is said to have coined the phrase "Nothing is permanent except change." In the 
ever changing societies of today, it is essential to be able to adapt their structures to 
changing demands of the environment. Lack of communication is considered to be the 
main cause of why changes fail while good communication is often picked out as a sign of 
successful change.  
 
The purpose of this study is to investigate how the restructuring of businesses initially 
should be communicated so that employees understand and embrace the information 
about the change. The investigation is carried out at Luleå University of Technology, 
where questionnaires were distributed to employees at two different departments, the 
response rate was 68 percent. The survey described a fictitious organizational change, 
where the question was: how would you like this organizational change to be initially 
communicated to you? Then a selection of eight different communication channels were 
purposed that the respondent could grade between 1 and 6, where 1 corresponded to 'do 
not prefer', and 6 corresponded to 'prefer'. The result shows that a meeting is preferred to 
be the source of initial information on restructuring activities, while the size of the 
meeting seems to have a minor importance. A personal meeting with ones supervisor is 
also considered a useful way of sharing this information. It was also found that 
combinations of different communication channels are preferred since different employees 
prefer different communication channels in order to understand and assimilate 
information. Also, the use of both oral and written communication channels weighs up 
the weaker sides of each channel.  
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1. Inledning 

 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det valda problemområdet och därefter mitt övergripande syfte samt 
avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Efter många intressanta kurser som berört förändring och kommunikation har förändring 
och kommunikation tillsammans skapat nyfikenhet och vilja att undersöka på närmare håll. 
Att genomföra organisationsförändringar är inget nytt, redan 500 år före vår tideräkning 
sägs den grekiske filosofen Herakleitos ha myntat uttrycket ”Ingenting är permanent 
förutom förändringar” (Eriksson, 2008). Förändringar är något som alla organisationer i 
större eller mindre utsträckning måste göra i dagens föränderliga samhälle, i annat fall är 
det stor risk att organisationen inte klarar av att möta de nya kraven som omvärlden ställer 
på organisationen. Undersökningar har visat att ca 70 procent av alla förändringsförsök 
misslyckas (Eriksson, 2008), trots den omfattande forskningen på området (Elving, 2005). 
Enligt flera författare är kommunikation avgörande för att effektivt kunna implementera 
organisationsförändringar (Elving, 2005). Bristande kommunikation har enligt Högström 
(1999) under de senaste decennierna varit den främsta orsaken till misslyckade 
förändringsarbeten. Samtidigt som god kommunikation ofta framhålls som ett kännetecken 
för framgångsrika organisationer (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Det finns idag många 
undersökningar kring kommunikation och förändrig som utgår från lednings- eller 
sändarperspektiv samtidigt som undersökningarna oftast berör kommunikationen mitt 
under förändringsprocessen. Därför har jag valt att i min studie utgå från medarbetarnas 
perspektiv, hur vill medarbetarna i ett initialt skede egentligen ha informationen förmedlad?  

1.2 Övergripande syfte 

Denna uppsats kommer att behandla initial kommunikation vid omstruktureringar av 
verksamheter, med fokus på hur denna kommunikation ska gå till för att medarbetare ska 
förstå och ta till sig informationen.  

1.3 Avgränsningar 

Den förändring som i denna uppsats kommer att studeras är omstruktureringar av 
organisationer. I begreppet omstrukturering avser jag även omplacering av personal, 
sammanslagningar av verksamheter och andra liknande förändringar. Jag valde 
omstruktureringar eftersom det är vanligt förekommande, att omstruktureringar är vanligt 
förekommande underlättar också för respondenterna eftersom de troligen varit med om en 
sådan förändring. Det finns flera faser i en förändringsprocess och beroende på var i 
förändringsprocessen man är krävs det troligen att man använder olika 
kommunikationskanaler. Den fas som studeras i denna uppsats är initieringsfasen, det vill 
säga när informationen om omstruktureringen av verksamheten för första gången ska 
kommuniceras ut till medarbetarna.  



 

 2 

2. Teoretisk referensram  

 
Den teoretiska referensramen har till syfte att ge läsaren en inblick i de teorier som är relevanta för studien. 
Först redogörs organisationsförändringar och omstruktureringar, därefter följer kommunikation och problematik 
kring val av kommunikationskanal. Kapitlet avslutas med en modell över hur teorierna sammankopplas.

 

2.1 Organisationsförändringar 

Förändringar kan ha olika orsaker, varaktighet och omfattning. De kan drivas fram inom 
organisationen eller tvingas fram utifrån, genom yttre påtryckningar (Bruzelius & Skärvad, 
2004). Att förändra en organisation kan handla om uppsägningar, sammanslagningar, 
omstruktureringar och nedläggningar (Erikson, 2005). Omstruktureringar är vanliga inom 
både privata och offentliga organisationer (Zorn, Page & Cheney, 2000). En förklaring till 
detta är att omvärldsförhållanden är mindre stabila och förutsägbara än tidigare. Dessa 
förhållanden kommer av ändrade kundkrav, stark konkurrens, teknologiska förändringar, 
ökad globalisering (ibid). Det är därför inte bara omvärlden som förändras utan även 
organisationerna, de måste anpassa sig efter den rådande situationen i omvärlden för att 
överleva. 

2.1.1 Omstrukturering som förändring 

En vanlig typ av förändring är omstruktureringar av organisationer. Omstruktureringar av 
olika slag har varit i centrum för forskning kring organisationsförändringar under minst två 
decennier (Papadakis, 2005). Omstruktureringar är numera en global trend, de uppstår 
överallt – i organisationer, administrativa enheter och i företag i olika branscher och 
storlekar (Balle, 2008). Många människor är inblandade i dessa omstruktureringar. I 
jämförelse med andra typer av förändringar av organisationer, karaktäriseras en 
omstrukturering av att den inkluderar flera olika förändringar. Det är troligt att 
medarbetarna vid omstruktureringar måste genomgå flera förändringar som ny 
organisationsform, ny affärsmodell, nya regler samt arbetsvillkor och rättigheter (ibid). 
 
Att två eller fler organisationer går samman för att dela på kostnader, öka effektiviteten 
eller öka marknadsandelar har blivit allt vanligare. Sammanslagningar som är ofta ingår i en 
omstrukturering har under de senaste åren betraktas som den vanligaste förekommande 
organisationsförändringen (Ross, Westerfield & Jaffe, 2005). Att fler sammanslagningar 
sker nu är tidigare beror på det hårdare klimatet organisationerna ställs inför (ibid). 
Sammanslagningar har även setts som ett relativt snabbt och effektivt sätt att expandera till 
nya marknader, förvärva ny kompetens och skapa skalfördelar (Papadakis, 2005). En annan 
anledning till att sammanslagningar sker i mindre organisationer är att de behöver en 
partner för att överleva, i tider av ekonomisk nedgång (Mullett, 2009). Små organisationer 
kan tvingas att söka en partner att slå sig samman med för att kompensera nedgången som 
exempelvis kan bero på sämre ekonomiska tider (ibid). Balogun och Hope Hailey (2008) 
kategoriserar omstruktureringar som en revolutionär förändring, vilket innebär att 
förändringen ofta sker snabbt, inom en period av ca 18 månader och oftast är det en 
radikal förändring (Bruzelius och Skärvad, 2004). Förändringen är reaktiv eftersom den allt 
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som oftast är framtvingad på grund av yttre omständigheter (Balogun och Hope Hailey, 
2008). 
 
Vid omstruktureringar är kommunikation ett av de viktiga verktygen för att hjälpa 
medarbetarna att förstå, acceptera och till sist handla i enlighet med den nya organisationen 
som bildats (Balle, 2008). Utan kommunikation uppnås inte en framgångsrik och 
bestående förändring enligt Smith (2006), kommunikationen måste därför integreras i 
organisationens strategi (Barrett, 2002). 

2.2. Kommunikation 

Kommunikation är en av de viktigaste komponenterna i en fungerande organisation 
(Larsson, 2008). En organisations kommunikation sker både internt mellan medarbetare 
och chefer, men även externt mot olika intressenter. I denna studie avses endast intern 
kommunikation mellan parterna inom organisationen. I fortsättningen kommer jag endast 
att använda ordet kommunikation för enkelhetens skull, men avser då intern 
kommunikation. Kommunikation definieras enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) som 
en process där en person eller organisation (sändare) överför en typ av information till en 
annan person eller organisation (mottagare), och där mottagaren får insikt om budskapet. 
Det handlar om förmedling av olika signaler i form av budskap, attityder och känslor 
mellan sändare och mottagare (Larsson, 2008). Informationen säger vad som ska göras och 
på vilket sätt, men information kan även skapa deltagande och engagemang i 
verksamheten (Strid, 1999). Kommunikation innebär en tvåvägskommunikation, det vill 
säga flödet mellan två eller flera personer (Strid, 1999), medan information används för den 
enkelriktade kommunikationen (se figur 1 och 2).  
 

 

Figur 1. Tvåvägskommunikation. 

Figur 2. Envägskommunikation. 

2.2.1 Kommunikationsprocessen 

Den första kommunikativa modellen utformades av Shannon och Weaver år 1949 där 
studien från början avsåg telefoni (Larsson, 2008). Kommunikationsmodellen har sedan 
dess utvecklats av flera forskare (se figur 3), där flera nya begrepp tillkommit så som 
feedback, kodning och avkodning (ibid).  

Sändare Mottagare 

Sändare Mottagare 
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Figur 3. Modell av kommunikationsprocessen. Efter Jacobsen och Thorsvik (2008); Larsson (2008).  

Kommunikationsprocessen omfattar två aktörer, en sändare som skickar ett meddelande 
och en mottagare som tar emot och tolkar meddelandet (Jacobsen & Thorsvik, 2008), 
mottagaren som i denna studie är medarbetaren. Sändaren inleder kommunikationen 
genom att koda meddelandet, det innebär att sändaren väljer hur meddelandet ska 
förmedlas exempelvis genom verbala eller icke-verbala signaler. Sedan väljer sändaren 
genom vilken kanal meddelandet ska förmedlas. Vid verbala signaler väljs en kanal som 
lämpar sig för sådan information exempelvis e-post eller rapporter och vid icke-verbala 
symboler som exempelvis kroppsspråk, som används då sändaren har direktkontakt med 
mottagaren. När meddelandet når mottagaren måste det avkodas, det sker genom att 
mottagaren tolkar meddelandets innebörd för att bilda sig en uppfattning om vad sändaren 
vill förmedla. Feedback används för att kontrollera hur framgångsrik överförningen av den 
avsedda informationen varit och visar om meddelandet uppfattats på rätt sätt (ibid).  

2.2.2 Kommunikationens problematik 

Kommunikationen enligt figur 3 ovan är till synes mycket enkel och att uppnå den 
perfekta kommunikationen verkar inte alltför svårt (Barrett, 2006). Det skulle enligt 
figuren inte förekomma några missuppfattningar, sändaren skulle förstå situationen och 
mottagaren, välja rätt kanal och sända ett tydligt meddelande och mottagaren skulle förstå 
meddelande precis på det sätt som sändaren avsåg, men så lätt är det inte i verkligheten 
(ibid). Det är viktigt att komma ihåg att kommunikation med andra människor inte alltid 
blir som sändaren tänkt sig (Balogun & Hope Hailey, 2008). Det som sändaren förmedlar 
och det som mottagaren tar emot kanske inte är detsamma, mottagaren tolkar meddelandet 
och skapar utifrån tolkningen en egen betydelse (ibid). 
 
Som redogörs ovan finns det flera faktorer som måste fungera för att kommunikationen 
ska uppnå sitt syfte, nämligen att mottagaren ska kunna tolka meddelandet på ett sätt som 
stämmer överens med sändarens intentioner. Jag har i denna uppsats valt att inrikta mig 
endast på problematiken kring val av kommunikationskanal när en förändring initialt ska 
kommuniceras. Detta innebär att jag inte kommer att beakta svårigheterna kring kodning 
och avkodning som kan uppstå vi kommunikation. 
 

Figur 4. Val av kommunikationskanal. 

Avkodning Kanal Kodning Budskap Sändare Mottagare 

Feedback 

Sändare Val av kommunikationskanal Mottagare 



 

 5 

2.2.3 Val av kommunikationskanal samt dess för- och nackdelar 

Enligt Erikson (2005) finns det i huvudsak tre olika typer av kanaler för intern 
kommunikation, skriftliga, muntliga och elektroniska kanaler. Samtliga tre har för- och 
nackdelar och med anledning av det är det viktigt för sändaren att fundera över vilken 
kanal som passar mottagarens behov bäst. 
 
Skriftliga kanaler är enligt Erikson (2005) tryckt information på papper eller annat material, 
det kan handla om personaltidningar, rapporter och nyhetsbrev. Skriftliga kanaler har 
fördelen att informationen kan läsas flera gånger och läsaren kan välja när informationen tas 
emot. Risken för feltolkningar och missförstånd är liten, förutsatt att texten är korrekt 
skriven. Nackdelarna med den skriftliga kommunikationen är att det ges liten möjlighet till 
dialog, om inte annat så uppstår en förskjutning mellan fråga och svar (ibid). Skriftliga 
kanaler kan användas vid uppdatering av information och i situationer som inte innebär 
förändring och kräver mindre informationsrika kommunikationskanaler så som brev och 
anslagstavlor (Balogun & Hope Hailey, 2008). Genom skriftliga informationskanaler 
skickas oftast opersonliga meddelanden som berörs av många (Jacobsen och Thorsvik, 
2002). 
 
Möten och andra muntliga kontakter är både betydelsefulla och tidskrävande för en 
organisation, till denna kategori av kanaler räknar Erikson (2005) planerade och informella 
möten, konferenser samt seminarier. Fördelen med de muntliga kanalerna är att de medför 
en dialog mellan sändare och mottagare, där funderingar och förtydliganden kan redas ut 
på en gång (ibid). En generell regel är att icke-rutin och komplexa förändringar som 
kräver djup förståelse för hur de personligen måste förändras kräver informationskanaler 
som är rika på information så som kommunikation ansikte mot ansikte (Balogun & Hope 
Hailey, 2008).  
 
Med elektroniska kanaler avser Erikson (2005) exempelvis e-post, intranät, videokonferens 
och talsvar via telefon. Intranät och e-post är svåra att konkurrera ut när det gäller 
snabbhet, men precis som de andra kanalerna har även de elektroniska kanalerna sina 
svagheter. Det kan exempelvis vara att medarbetare inte har löpande tillgång till en dator.  
 
Effektiv kommunikation 

Daft och Lengel (1986) utarbetade i mitten av 1980-talet en modell som klassificerar olika 
sätt att kommunicera utifrån hur informationsrik informationen är. Begreppet 
informationsrik information definieras enligt Daft och Lengel som ”the ability of 
information to change understanding within a time interval”. Modellen bygger på de olika 
kommunikationskanalernas egenskaper vad gäller kanalernas möjlighet att förmedla rik 
information. Motivet till detta är kanalernas kapacitet till omedelbar feedback, 
individanpassad information, språklig variation och antalet använda kanaler vilket gör att 
kommunikationen blir effektivare (ibid) (se figur 5). Kommunikationskanalerna i figuren 
är uppdelade mellan skriftliga och muntliga kommunikationskanaler, här tas ingen hänsyn 
till om informationen skickas elektronsikt. 
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Figur 5. Förmedling av rik information. Efter Jacobsen och Thorsvik (2002). 

Rika kommunikationskanaler anses enligt Daft och Lengel (1986) vara de som möjliggör 
personlig kontakt. Ansikte mot ansikte är den informationsrikaste kanalen eftersom det ger 
möjlighet till omedelbar feedback så att mottagarens tolkning kan kontrolleras av sändaren. 
Ansikte mot ansikte hjälper också mottagaren att tolka budskapet via kroppsspråk och 
tonen i rösten. Kanaler med låg informationsrikhet präglas av distans mellan sändare och 
mottagare och ger därav färre vägledningar till tolkning av budskapet och begränsar 
möjligheten till feedback, och är därför mindre lämplig att använda vid invecklad 
information. Dock är kanalerna med låg informationsrikedom mycket effektiva vid 
förmedlig av meddelanden som är lätt att förstå och rutinpräglad information det kan 
handla om formella rapporter som förmedlas via exempelvis e-post (ibid). 
 
Nedan visas en figur som kan ge vägledning när kommunikationskanal och mottagare ska 
matchas för att nå en så effektiv kommunikation som möjligt (se figur 6). Jag har valt att 
visa de två extremerna, ansikte mot ansikte och kommunikation genom generella 
bulletiner. Exempelvis så ger ansikte mot ansikte en allt för detaljerad information som kan 
skapa förvirring vid en enkel och rutinpräglad förändring. Ett annat exempel är 
anslagstavlor som vid en omfattande förändring inte ger all information som är nödvändig 
för att medarbetarna ska förstå och ta till sig informationen. Det optimala vore enligt teorin 
att ansikte mot ansikte används vid omfattande förändringar och anslagstavlor vid 
rutinbaserade förändringar. 

Förmedlar rik information   Förmedlar rik information 
i ringa grad    i stor grad 

Formella 
rapporter 

Brev E-post Telefon- 
samtal 

Video- 
konferenser 

Ansikte mot 
ansikte 
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Figur 6. Effektiv kontra ineffektiv förändringskommunikation. Lengel & Daft (1988). 

För att uppnå effektivitet i kommunikationen är en kombination av muntliga, skriftliga 
och elektroniska kanaler att föredra, de kompletterar varandra genom de olika fördelarna 
som varje kanal har (Erikson, 2005). Balansen mellan de olika kommunikationskanalerna 
är mycket viktig, även om den optimala kombinationen varierar från en organisation till 
en annan (Balle, 2008). Det är viktigt att den som kommunicerar ut förändringen förstår 
vikten av att använda sig av olika kommunikationskanaler (Balogun & Hope Hailey, 
2008). Nackdelar med kanaler som stora personalmöten, personaltidning och intranät är att 
det är kanaler som medarbetarna måste aktivt välja. Det innebär att information som alla 
måste ta del av inte kan baseras på dessa kommunikationskanaler, men dessa kanaler har 
andra fördelar. De kan ge en enhetlig och gemensam information till hela organisationen 
(Balle, 2008). 

2.3 Sammanfattning av teorikapitlet  

Att kommunicera en omstrukturering av organisationer eller av en organisations 
avdelningar är svårt, det finns otaliga kommunikationskanaler att välja emellan och vid val 
av kommunikationskanal gäller det att tänka efter för att se varje kommunikationskanals 
för- och nackdelar. Olika kommunikationskanaler ställer olika krav på informationens 
innehåll och utformning, vilket innebär att val av kommunikationskanal är 
situationsberoende. Vid en stor förändring som en omstrukturering av verksamheter kan 
förändringens art tänkas göra valet av kommunikationskanal lite lättare. Att då ha i åtanke 
är att val av kommunikationskanal inte bara sker utifrån förändringens art utan också väljs 
beroende på vem som ska ta emot informationen, ingen organisation, avdelning eller 
person har samma krav och behov.  
 
Som avslutning på teorikapitlet har jag arbetat fram en modell (se figur 7) för att skapa 
förståelse för val av teorier och för att visa sambanden mellan de teoretiska delarna. Nedan 
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Förändring 

Typ av kanal 
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i figuren har jag delat upp egenskaper som olika kommunikationskanaler besitter i två olika 
delar. Dessa faktorer är viktiga att beakta då kommunikation ska utformas. Den vänstra 
delen av figuren visar egenskaper som karaktäriserar information vid stora förändringar, då 
kommunikationen enligt teorin ska vara muntlig, rik på information och ske genom 
tvåvägskommunikation. Den högra delen av figuren karaktäriserar information vid mindre 
och rutinpräglade förändringar, där kommunikation som är snabb, skriftlig och sker genom 
envägskommunikation passar bra enligt teorin. Denna uppdelning har utformats utifrån 
den teori som finns beskriven tidigare i kapitlet. 
 
 

 

Figur 7. Sammanfattning av teorikapitlet. 
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3. Problemdiskussion, syfte och forskningsfrågor 

 
I detta kapitel presenteras studiens problemdiskussion tillsammans med studiens syfte. Kapitlet avslutas med de 
forskningsfrågor som ämnas att besvaras. 

 

3.1 Problemdiskussion 

Kommunikation kan på ett enkelt sätt beskrivas som processen för människors kontakt 
med varandra (Larsson, 2008). En effektiv kommunikation innebär att mottagaren tolkar 
meddelandets innebörd på ett sätt som stämmer väl med sändarens intentioner (Erikson, 
2005). Grunden för en effektiv kommunikation innebär att lära sig att förutse störningar, 
att bedöma sammanhanget, att förstå mottagarna, att välja rätt kommunikationskanal samt 
att skapa tydliga budskap som tillåter meddelandet att nå den specifika mottagaren som 
planerat (Barrett, 2006).  
 
Varför är då kommunikation så viktig vid organisationsförändringar? Jo, information och 
kommunikation kan leda till engagemang och delaktighet enligt Strid (1999). Samtidigt 
som kommunikation också kan vara ett sätt att minska oro (Elving, 2005) och förhindra 
ryktesspridning (Schweiger & Denisi, 1991). För att undvika oro och ryktesspridning samt 
att öka engagemang och delaktighet är det viktigt att i inledningsskedet av förändringen 
kommunicera på ett väl valt sätt, det vill säga frekvent och vid samma tillfälle (ibid). 
 
Att förändra organisationer handlar många gånger om medarbetarnas vara eller icke vara. 
Medarbetarna är ofta inblandade i omstruktureringar av organisationer eller delar av 
organisationer (Erikson, 2005). Människorna i organisationen är de som står för 
förändringen och är därmed nyckeln till lyckad eller misslyckad förändring (Smith, 2006). 
Robertson, Roberts och Porras (1993) menar att organisationsförändringar är beroende av 
möjligheten att förändra individers beteende, därför är det viktigt att kommunicera 
förändringen och informera individerna som är inblandade i förändringen. Trots den 
enorma mängd forskning som har bedrivits på området och beskriver hur man ska göra för 
att lyckas vid omstruktureringar visar studier från mitten på 1990-talet till början av 2000-
talet att mellan 50 och 75 procent av alla omstruktureringar inte uppfyller syftet med 
förändringen (Papadakis, 2005).  
 
Vilka kommunikationskanaler som används vid förändring varierar beroende på storleken 
på organisationen och vilken typ av organisation det handlar om (Daly, Teague och 
Kitchen, 2003). Förutom dessa faktorer betonar Barrett (2006) situationsanpassade 
strategier, där val av kommunikationskanaler stämmer med organisationens ekonomi, 
medarbetare och omvärld. En undersökning av Aaltonen och Ikävalko (2002) visar att det 
ofta sprids stora mängder av information från ledningen till medarbetarna, av både skriftlig 
och muntlig karaktär. Detta är dock ingen garanti för förståelse för kommunikationen eller 
lyckad implementering (ibid). Alla organisationer är inte enhetliga och därför måste 
kommunikationen anpassas efter organisationens olika avdelningar, genom att använda sig 
av olika kommunikationskanaler beroende på de avsedda mottagarna (Smith, 2006).  
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En organisation har en mängd olika kommunikationskanaler till sitt förfogande, som kan 
användas vid förändringsarbete. Kanalerna sträcker sig från informell, nära dialog med 
närmast överordnad, över intranät och Internet, till personaltidningar och VD:ns inlägg 
från maktens podium (Balle, 2008). Det är ett mål för organisationer att ha bra 
kommunikationskanaler så att alla medarbetare får den information de behöver för att 
utföra sitt arbete (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Informationen måste presenteras på ett 
sådant sätt att alla förstår den och därför ställs olika krav på informationen beroende på 
vilken kanal som används, det vill säga informationen styr valet av kommunikationskanal 
(ibid). För att medarbetarna ska förstå förändringen krävs möjlighet att kommentera, 
ifrågasätta och begrunda (Aaltonen och Ikävalko, 2002). Kommunikation är följaktligen 
nödvändig, eftersom avsaknaden av kommunikation och information leder till att ingen 
vet någonting (Erikson, 2005). 
 
Forskare och praktiker har alltmer kommit till insikten att kommunikationen är mycket 
betydelsefull om en förändring ska lyckas eller inte (Kitchen & Daly, 2002), men att välja 
den rätta kommunikationskanalen inför varje specifik situation är ingen lätt uppgift. Det 
finns en uppsjö av olika kommunikationskanaler som alla har sina för- och nackdelar. 
Denna problematisering leder fram till följande syfte och forskningsfrågor.  

3.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ studie undersöka hur en omstrukturering 
av verksamheter initialt bör kommuniceras så att medarbetare förstår och tar till sig 
informationen om förändringen.  

3.3 Forskningsfrågor 

Syftet preciseras genom följande forskningsfrågor: 
 
· Vilka kommunikationskanaler bör enligt medarbetare användas vid initial information vid 
en omstrukturering?  
 
· Vilka styrkor och svagheter har de olika kommunikationskanalerna som enligt 
medarbetare bör användas vid initial information vid en omstrukturering?  
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4. Val av metod 

 
I detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som har används i undersökningen. Jag börjar med att 
presentera metodsynsätt, vetenskaplig ansats och strategi. Därefter följer valet av fallstudieobjekt och 
tillvägagångssätt för data- och empiriinsamlingen. Kapitlet avslutas med och en diskussion kring metodproblem 
och analysmetod. 

 

4.1 Metodsynsätt och vetenskaplig ansats 

Arbnor och Bjerke (1994) talar om tre olika metodsynsätt, aktörssynsätt, systemsynsätt och 
analytiskt synsätt. Vilket synsätt som används vid undersökningar beror på studiens syfte, i 
denna studie är syftet att undersöka hur en organisationsförändring initialt bör 
kommuniceras så att medarbetare förstår och tar till sig informationen om förändringen. 
Utifrån mitt syfte har jag valt att använda mig av det analytiska synsättet. Det analytiska 
synsättet utgår från en objektiv verklighet och ambitionen enligt Arbnor och Bjerke 
(1994) är att förenkla verkligheten med hjälp av modeller, vilket är lämpligt i och med 
syftet i min undersökning. Det analytiska är också givet i och med att siffror granskas i 
första hand (ibid). Detta stämmer bra med det kvantitativa angreppssättet som jag använt 
mig av. 
 
Denscombe (2000) menar att kvantitativ forskning ofta förknippas med analyser och utförs 
ofta på storskaliga studier. Även om kvantifiering innebär storskalig forskning kan det med 
gott resultat användas även på småskalig forskning (ibid). Kvantitativa angreppssättet 
handlar om att beskriva och förklara och innebär att informationen omvandlas till siffror 
och mängder (Holme & Solvang, 1997).  
 
Det första jag gjorde var att samla in teoretisk information kring mitt problemområde, 
därefter samlades det empiriska materialet in. Det innebär att jag utgick från befintliga 
teorier inom området och sedan testade dessa i praktiken mot verkligheten (Jacobsen, 
2002). Detta är i enlighet med deduktiv ansats.  

4.2 Vetenskaplig strategi 

Det finns fem olika forskningsstrategier som kan användas vid undersökningar, 
surveyundersökning, fallstudier, experiment, observationer och etnografi (Denscombe, 
2000). I min studie har jag valt att använda mig av en blandning av surveyundersökning 
och experiment. Surveyundersökningen använde jag mig av eftersom jag ville få en 
omfattande täckning i studien samt att jag ville söka efter detaljer och konkreta mått som 
går att mäta och registrera (Denscombe, 2000), men jag har även använt mig av ett 
experiment eftersom jag använde mig av en fiktiv organisation och dess förändring. 
Anledningen till detta var att det var svårt att hitta en organisationsförändring som just ska 
initieras, eftersom det är mycket få personer som vet om att förändringen ska ske. Eftersom 
undersökningen var fiktiv var variablerna som påverkade undersökningen samma för alla 
respondenter, det gör att undersökningen kunde kontrolleras (Densocombe, 2000). 
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4.3 Litteratursökning 

Litteraturstudien började med att jag tog del av relevant litteratur inom det valda 
ämnesområdet, för att på så sätt skapa en bredare kunskapsbas. För att finna lämplig 
litteratur använde jag mig av databaser som finns tillgängliga via Luleå tekniska universitets 
bibliotek. De databaser som jag använde för att finna böcker och vetenskapliga artiklar är 
Lucia, Libris, Emerald Insight och Business Source Elite (Ebsco). Jag har även genom 
funna böcker och artiklar tagit hjälp av deras referenser för att hitta ytterligare litteratur 
inom det valda ämnesområdet. I och med detta kunde jag söka direkt i specifika tidskrifter. 
Denna typ av informationsinsamling kommer inte direkt från källan utan baserar sig på 
information från tidigare forskning. Informationen har därför insamlats för ett annat 
ändamål och med andra frågeställningar än vad forskaren har, denna information benämns 
sekundärdata (Jacobsen, 2002) och redovisas i teorikapitlet. 
 
Sökorden som användes vid litteratursökningen var: kommunikation, förändring, organisation, 
intern kommunikation, omstrukturering, sammanslagning, initiering, kommunikationsegenskper, 
kommunikationskanal, framgångsrik förändring. Jag använde mig även av synonymer, 
trunkering och sammansättningar av orden på såväl svenska som engelska. Vid 
användandet av sökorden kommunikation och förändring fick jag en stor mängd träffar 
och jag var därför tvungen att begränsa sökningen genom att kombinera kommunikation 
och förändring med något eller några av de andra sökorden. 

4.4 Val av undersökningsenhet 

Eftersom Luleå tekniska universitet är en stor organisation som ständigt genomgår 
förändringar och omstruktureringar kändes det naturligt att genomföra undersökningen 
inom Luleå tekniska universitet. Genom att organisationen är stor valde jag att begränsa 
min undersökning till en institution och därefter till två avdelningar inom den 
institutionen. Valet av fallstudieobjekt föll också på Luleå tekniska universitet eftersom 
organisationen under de senaste åren har drabbats av kostnadsbesparingar med 
uppsägningar och omplaceringar som följd, vilket gör att medarbetarna som arbetar på 
avdelningarna kan relatera till en tidigare omstruktureringar för att lättare kunna besvara 
frågorna i enkätundersökningen. Jag valde att dela ut enkäter till alla medarbetare på 
avdelningarna då de inte var så många till antalet. Därför gjordes inget urval bland 
respondenterna utan en totalundersökning genomfördes. 

4.5 Datainsamlig 

Enkäter är lämpligt att använda då undersökningen innebär ett stort antal respondenter, när 
informationen som efterfrågas är okomplicerat och när det finns behov av standardiserad 
data från identiska frågor, utan krav på personlig interaktion (Denscombe, 2000). Dessa 
kriterier stämmer väl överens med min undersökning och därför har denna metod valts för 
datainsamlingen.  
Det finns två typer av information som samlas in med hjälp av enkäter; fakta såsom adress, 
ålder och kön och åsikter såsom attityder och synpunkter (Denscombe, 2000). I denna 
undersökning är det som samlas in i form av åsikter, när respondenterna genom en 
graderad skala angett hur väl en viss kommunikationskanal stämmer med respondentens 
åsikt. Denna datainsamlingsmetod kallas primärdata och innebär att forskaren samlar in 
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informationen för första gången samt att den är skapad för dennes problemställning 
(Jacobsen, 2002), primärdata redovisas i empirikapitlet. 
 
Alla medarbetare på avdelningarna fick enkäten utdelad i dess postfack, men informerades 
även via e-post att de fått en enkät utdelad och vad som var syftet med enkäten samt 
tidpunkt för senaste svarsdatum. Enkäten bifogades så att de som önskade även hade 
möjligheten att besvara enkäten via e-post. En påminnelse skickades ut när tiden för sista 
svarsdatum passerat, några ytterligare svar inkom dock inte. 

4.5.1 Utformning av enkät 

För att ta reda på medarbetarnas syn på val av kommunikationskanal användes ett 
frågeformulär (se Bilaga C). Utifrån teorin utformades en enkät med en presentation av en 
fiktiv organisation med huvudfrågan: hur vill du att denna organisationsförändring initialt 
ska kommuniceras ut till dig. Därefter gavs åtta alternativa kommunikationskanaler som de 
svarande fick gradera mellan 1 och 6, där 1 motsvarade föredrar ej och 6 motsvarade 
föredrar. Enkäten avslutades med några rader där man kunde ange en annan 
kommunikationskanal som föredrogs samt skriva motivering till den. På detta sätt kunde 
jag bilda mig en uppfattning om vilken kommunikationskanal medarbetarna föredrog 
respektive inte föredrog vid den givna förändringen.  

4.5.2 Svarsfrekvens enkätundersökning 

Totalt delades 22 enkäter ut till medarbetarna på de båda avdelningarna, svarsfrekvensen 
var 68 procent, vilket innebar 15 stycken enkäter att sammanställa. Bortfallet var således 32 
procent. Alla besvarade enkäter hade graderats mellan 1 och 6, förutom en respondent som 
hade utelämnat frågan om personligt möte med närmsta chef. Vid tre av enkäterna var inte 
alla svar motiverade, men 50 procent eller fler av alternativen hade en motivering. Det 
interna bortfallet kunde inte kopplas till något specifikt svarsalternativ, eftersom de 
svarsalternativen utan motivering inte hade något samband mellan de tre enkäterna. 
Bortfallen från de två avdelningarna skiljer sig inte nämnvärt, och därför kan inte heller 
bortfallet kopplas till en specifik avdelning. Nedan återfinns ett diagram över svarsfrekvens 
och bortfall.  
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Diagram 1. Svarsfrekvens och bortfall. 

4.6 Metodproblem 

Genom att använda standardiserade frågor och ett visst antal svarsalternativ ökar 
tillförlitligheten i studien. Att använda en skala mellan 1 och 6 gör att respondenten är 
tvungen att ta ställning till frågan, de kan inte vara neutrala och välja alternativet i mitten. 
Undersökningens tillförlitlighet ökar eftersom de standardiserade frågorna gör det möjligt 
att utföra samma underökning flera gånger, samtidigt som samma undersökning kan göras 
igen (Denscombe, 2000).  
 
Enkäter har nackdelen att svarsfrekvensen kan bli låg, det kan enligt (Denscombe, 2000) 
bero på att respondenter anser att enkäter är opersonliga och kan därför lätt utelämnas. 
Genom att skriva en introduktion med syftet med enkäten hoppades jag att enkäten skulle 
bli mer personlig. Enkäten utformades också på ett sådant sätt att längd och utseende skulle 
vara tilltalande för respondenten. 
 
Relevanta frågor utformades med hjälp av teorin och frågorna kopplades till 
forskningsfrågorna för att nå syftet med undersökningen. Att enkäten testades på ett antal 
personer innan den delades ut samt att enkäten diskuterades tillsammans med 
seminariedeltagarna gör att validiteten ökar. Validitet innebär att det som är relevant i 
sammanhanget mäts och inget annat (Denscombe, 2000). Det finns en risk för att 
respondenterna kan svara missvisande på frågorna, men eftersom frågorna inte var av 
känslig karaktär och anonymitet användes så anser jag inte att det fanns någon anledning 
till detta. Svaren på frågorna kan ha påverkats av vilken position respondenterna har idag i 
organisationen, exempelvis om respondenterna innehar en chefsposition eller inte.  
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De 32 procent som inte svarat på enkäten inom den tid som respondenterna hade till sitt 
förfogande betraktas som bortfall. Bortfallet kan bero på olika orsaker, men jag anser inte 
att mina frågor varken var av känslig karaktär eller väldigt tidskrävande. Därför tror jag att 
bortfallet kan bero på bland annat ointresse för undersökningen. Detta kan visa sig i 
undersökningen, men jag anser att en svarsfrekvens på ca 70 % gör att undersökningen är 
tillförlitlig. 

4.7 Analysmetod 

Analysen av informationen från enkäterna har skett med hjälp av Excel. Jag började med 
att göra en sammanställning över svarsfrekvensen. Jag använde fyra olika graderingar på de 
inkomna svaren, fullständigt besvarad enkät, gradering av svarsalternativ med motivering 
till 50 procent eller fler av svarsalternativen, gradering av svarsalternativ med motivering 
mindre än 50 procent av svarsalternativen och gradering av svarsalternativ utan motivering 
samt bortfall för de enkäter som jag inte fick svar på. Detta gjorde jag för att få en 
fullständig blick över svaren. Jag gjorde även en sammanstämning över de besvarade 
enkäterna i en tabell för att få en överskådlig syn över resultatet. Sedan överförde jag 
resultatet för varje kommunikationskanal till ett diagram, jag valde diagram för att på ett 
överskådligt sätt kunna visa mina resultat. För att kunna jämföra de resultat som de flesta 
föredrog gjorde jag även en tabell över hur varje respondent svarat på de tre alternativen 
som fick en topplacering. Genom den tabellen kunde jag utläsa kopplingar mellan de olika 
svarsalternativen. 
 
Informationen från enkäterna kunde därefter kopplas samman med teoriavsnittet, för 
analys. Motiveringarna till val av kommunikationskanal analyserades genom att 
kategorisera svaren, för att hitta gemensamma nämnare och avvikande svar. Denna 
information kopplades samman med teoriavsnittet på samma sätt som enkäterna. Utifrån 
detta kunde jag besvara mina forskningsfrågor och därmed syfte. 
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5. Empiri 

 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Resultaten har sammanställts i 
stapeldiagram, ett diagram för varje kommunikationskanal. Sist i kapitlet presenteras respondenternas egna 
förslag på val av kommunikationskanaler. 

 

5.1 Sammanställning av resultat 

Utifrån de besvarade enkäterna har en sammanställning av resultatet gjorts, där 
medarbetarna fick svara på hur de föredrog att den fiktiva organisationsförändringen initialt 
skulle kommuniceras ut. Svarsalternativen utformades av en skala mellan 1 och 6, där 1 
motsvarade föredrar inte och 6 motsvarade föredrar. Här har jag valt att presentera de tre 
kommunikationskanalerna som var populärast hos de tillfrågade. Det vill säga de 
kommunikationskanaler som medarbetarna tyckte att man bör använda vid initial 
information om omstrukturering av verksamheter. Dessa tre skilde sig markant i 
popularitet från de övriga fem kommunikationskanalerna. Resultaten nedan redovisas med 
koppling till forskningsfrågorna. Övriga resultat återfinns i Bilaga A och i Bilaga B återfinns 
en sammanställning av alla enkäter. Resultaten nedan är avrundade och angivna i procent. 

5.1.2 Forskningsfråga 1: Vilka kommunikationskanaler bör enligt 
medarbetare användas vid initial information vid en omstrukturering?  

Enkäten visade att det råder oenighet bland de tillfrågade om förändringen ska förmedlas 
genom ett personligt möte med närmste chef eller inte. 36 procent av medarbetarna var 
helt emot ett personligt möte samtidigt som 43 procent tyckte att ett personligt möte med 
närmste chef var det bästa sättet att förmedla denna typ av information. Övriga 
medarbetare befann sig i mitten av skalan vilket visar att kommunikationskanalen varken 
ansågs som den bästa eller sämsta, en respondent har ej graderad denna 
kommunikationskanal.
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Diagram 2. Kommunikation via personligt möte. 
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Enkäten visade att 60 procent av medarbetarna i hög grad föredrog kommunikation 
genom ett stort informationsmöte, samtidigt som 93 procent av medarbetarna (gradering 
4-6) var mer positiva än negativa till kommunikation via ett stort informationsmöte. 
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Diagram 3. Kommunikation via ett stort informationsmöte 

 
 
Enkäten visade även att 67 procent av medarbetarna i hög grad föredrog kommunikation 
genom ett litet informationsmöte, samtidigt som de resterande respondenterna i överlag 
var mer positiva än negativa (gradering 4-6).  
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Diagram 4. Kommunikation via ett litet informationsmöte 
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5.1.3 Forskningsfråga 2: Vilka styrkor och svagheter har de olika 
kommunikationskanalerna som enligt medarbetare bör användas vid 
initial information vid en omstrukturering?  

Motiveringarna till personligt möte var på grund av de varierande svaren både positiva och 
negativa. De positiva motiveringarna var att mötet sker ansikte mot ansikte och då kan 
frågor ställas samtidigt som chefen kan lugna medarbetarna. En annan motivering var att 
informationen från chefen anses vara tillförlitlig. Negativa kommentarer var att alla inte får 
informationen samtidigt, vilket medför att rykten och oro kan hinna sprida sig innan 
chefen samtalat med alla samt att tillvägagångssättet inte är effektivt och att det ses som 
överdrivet. 
 

Det positiva med det stora informationsmötet var att samma information erhålls initialt av 
samtliga medarbetare samtidigt vilket gör att det inte är någon risk för skvaller och rykten 
som kan skapa oro och osäkerhet. Stora möten är ett bra forum för dialog och utrymme 
för frågor och svar, dessutom får alla medarbetare ta del av frågorna och svaren samtidigt. 
Det som kan vara en nackdel med stora informationsmöten är att det vid många frågor inte 
är säkert att alla frågor hinner besvaras på den tid som finns till förfogande. 
 

Det visade sig vara en mycket liten skillnad mellan motiveringarna till stort respektive litet 
informationsmöte. Det som tillkom som motivering till ett litet informationsmöte var att 
det är en lagom stor grupp men att det då finns risk att vissa vet före andra och 
informationen sipprar ut fel väg och möjligen förvanskat. 

5.2 Kombination av olika kommunikationskanaler 

När respondenterna fritt fick skriva hur de ville att informationen skulle förmedlas blev 
svaren tämligen lika varandra. De var överens om att en kombination av olika 
kommunikationskanaler vore det bästa, kombinationerna varierade dock lite. För att 
sammanfatta de övriga kommentarerna låter den optimala förmedlingen av information så 
här: ett initialt möte med en större grupp medarbetare som kompletteras med mindre 
möten där man går in på vad som kommer att ske med varje grupp och/ eller individ samt 
skriftlig information. Det fanns även kombinationer med skriftligt material på intranätet 
och personliga diskussioner vid behov. Något som alla kommenterade var att situationen 
då informationen förmedlas kräver möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter, helst i 
flera omgångar efter medarbetarna diskuterat och samrått med varandra.  
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6. Analys 

 
I detta kapitel presenteras den analys som genomförts på studiens empiriska material, det kommer även att 
finnas jämförelser med den teoretiska referensramen. De tre populäraste kommunikationskanalerna kommer att 
presenteras samt en jämförelse mellan dessa. 

 

6.1 Tre i topp 

Det empiriska materialet har visat att olika personer önskar att olika 
kommunikationskanaler används för att förmedla information till medarbetarna, för att de 
ska förstå och ta emot informationen. Därför är det uppenbart att man bör använda olika 
kommunikationskanaler beroende på vem informationen ska förmedlas till. Detta för att 
undvika att det som sändaren förmedlar och det mottagaren tar emot inte är detsamma. 
Ovanstående resonemang stödjer Smith (2006) samt Balogun & Hope Hailey (2008) som 
menar att mottagaren tolkar meddelandet och skapar utifrån tolkningen en egen betydelse 
samtidigt som meddelandets betydelse bygger på mottagarens möjlighet att tolka 
meddelandet rätt, med hänsyn till behovet mottagaren har. Att alla 
kommunikationskanaler har sina för- och nackdelar har också visat sig, ingen 
kommunikationskanal är oklanderlig. Det som är fördelen med en kommunikationskanal 
är också nackdelen med den andra och tvärt om (Erikson, 2005). 
 
De tre kommunikationskanalerna; personligt möte, litet informationsmöte samt stort 
informationsmöte, var enligt respondenterna de kommunikationskanaler som föredrogs vid 
en omstrukturering. Dessa kommunikationskanaler har enligt respondenterna flera 
gemensamma nämnare, kommunikationskanalerna är muntliga, sker ansikte mot ansikte, 
ger känslan av att informationen är tillförlitlig men ger även möjlighet att ställa frågor, ge 
feedback och synpunkter eftersom det sker en tvåvägskommunikation som gör det möjligt 
att göra förtydliganden allt eftersom informationen sprids. Enligt teorin är det just ansikte 
mot ansiske som är att föredra vid en omfattande förändring för att kommunikationen ska 
bli effektiv (Lengel & Daft, 1986). Alla dessa positiva egenskaper som dessa 
kommunikationskanaler besitter gör att de enligt Daft och Langel (1986) anses vara rika på 
information vilket medför att tolkningen av budskapet kontrolleras genom att rik 
information tillåter omedelbar feedback, individanpassad information och språklig 
variation.  
 
Det som skiljer dessa kommunikationskanaler åt är att kommunikationen ansikte mot 
ansikte sker i olika utsträckning. Vid personliga möten är mötet mycket personligt, men 
vid stora informationsmöten sker kommunikationen ansikte mot ansikte men inte alls i 
samma utsträckning. I vissa fall tror jag att ett stort informationsmöte inte med säkerhet 
upplevs som ansikte mot ansikte eftersom det är så många åhörare och känslan av personlig 
interaktion då kan försvinna, vilket kan göra det svårare att ställa frågor och få svar på en 
och samma gång.  
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6.2 Jämförelse mellan de tre topplacerade kanalerna 

I tabellen nedan följer en presentation av resultatet bland de topplacerade alternativen; 
personligt möte, samt litet och stort informationsmöte. Tabellen visar hur varje respondent 
graderat sitt svar mellan 1 och 6, där 1 motsvarade föredrar inte och 6 motsvarade föredrar. 
Genom denna tabell kan man se hur svaren förhåller sig mellan varandra och därigenom se 
likheter och skillnader i respondentens uppfattningar. 
 
Överst i tabellen återfinns de som i hög grad föredrog informationsmöten det vill säga de 
som svarade 6 på den sexgradiga skalan (enkätsvar 1-7). I mitten av tabellen återfinns de 
respondenters svar som ansåg att personliga möten och informationsmöten var ungefär lika 
bra, de hade graderat alla alternativen mellan 4-6 (enkätsvar 7-10). Nederst i tabellen 
återfinns de respondenters svar som föredrog personliga möten med närmste chef framför 
informationsmöten, det vill säga se som svarade 6 på den sexgradiga skalan (enkätsvar 11-
15). För att förtydliga tabellen ges nedan ett exempel där enkätsvar 1 förklaras. 
Respondenter som svarade på enkät 1 (1 av 15 enkätsvar) graderade personligt möte med 
en 1:a (föredrar ej), litet och stort informationsmöte graderades med en 6:a (föredrar).  
 

Tabell 1. Tre i topp 

Tre i topp 

 Personligt möte Litet informationsmöte Stort informationsmöte 

Enkätsvar 1 1 6 6 

Enkätsvar 2 1 6 6 

Enkätsvar 3 1 6 6 

Enkätsvar 4 1 6 6 

Enkätsvar 5 1 1 6 

Enkätsvar 6 3 5 6 

Enkätsvar 7 4 6 6 

Enkätsvar 8 4 6 5 

Enkätsvar 9 * 6 6 

Enkätsvar 10 6 6 6 

Enkätsvar 11 6 3 1 

Enkätsvar 12 6 4 4 

Enkätsvar 13 6 5 4 

Enkätsvar 14 6 6 5 

Enkätsvar 15 6 6 5 
 
* Internt bortfall 
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6.2.1 Personligt möte kontra informationsmöte 

Tabell 1 visar att de respondenter som i hög grad (gradering 6) föredrog stora eller små 
informationsmöten i 5 fall av 8 var mycket negativa (gradering 1) till personliga möten 
(enkätsvar 1-5), medan resterade som var positiva till informationsmöten hade graderat 
personligt möte till 3 och 4 på skalan (enkätsvar 6-8).  Längst ner i tabellen visar enkätsvar 
11-15 de som i hög grad (gradering 6) föredrar personligt möte före informationsmöten. 
Det går också att utläsa att respondenterna inte har en negativ inställning till 
informationsmöten, utan bara positiva i mindre utsträckning. Det finns en skillnad mellan 
de som är positiva till informationsmöten och de som är positiva till personliga möten. De 
respondenter som var positiva till informationsmöten var mycket negativa till personliga 
mötet, medan de som var positiva till personliga möten inte var negativa till 
informationsmöten utan bara positiva i mindre utsträckning. 
 
Det som skiljer informationsmöten och personliga möten åt är att vid ett informationsmöte 
får alla informationen vid samma tidpunkt. Genom att alla medarbetare får höra frågorna 
och svaren på samma gång menar respondenterna att risken för att svaren blir olika 
försvinner, vilket skulle kunna ske om var och en av medarbetarna ställer frågor vid olika 
tidpunkter. Ovanstående resonemang är likstämmigt med Schweiger och Denisi (1991) 
resonemang, då det minskar risken för oklarheter och ryktesspridning (ibid). Positivt med 
personliga möten är enligt respondenterna att frågor som kanske inte skulle ställas vid 
större möten får en chans att bli besvarade, det kan vara frågor som upplevs som känsliga. 
Negativa aspekter med personliga möten är just att alla inte får informationen samtidigt 
och att ryktesspridning kan ske, de anses enligt respondenterna även vara tidskrävande och 
ett överdrivet sätt. Att kommunikationskanalen är överdriven beror troligtvis på graden av 
förändring personen själv drabbas av, drabbas personen i stor utsträckning av 
omstruktureringarna är det förmodligen ingen person som skulle säga nej till ett personligt 
möte med närmste chef. Personliga möten delar respondenterna i två grupper (se diagram 
1). Den markanta skillnaden mellan dessa två grupper påvisar vikten av att använda olika 
kommunikationskanaler eftersom olika personer föredrar olika kommunikationskanaler för 
att de ska förstå och ta till sig informationen, det stämmer överrens med resonemanget av 
Balogun och Hope Hailey (2008), Daft och Lengel (1986) samt Erikson (2005). 

6.2.2 Litet informationsmöte kontra stort informationsmöte 

Det lilla informationsmötet var den kommunikationskanal som flest respondenter i högsta 
grad föredrog, tätt följt av det stora informationsmötet (se diagram 2 och 3). Motiveringen 
till det mindre informationsmötets fördel var att det var en lagom stor grupp för att kunna 
föra en dialog med den som presenterar informationen, vid en allt för stor grupp minskar 
denna möjlighet. Trots att fler respondenter valde det lilla informationsmötet som det allra 
bästa alternativet framför det stora informationsmötet, är det stora informationsmötet totalt 
sett bättre. Detta då fler respondenter, 93 %, föredrog stort informationsmöte (gradering 4-
6) än de 87 % som föredrog det lilla informationsmötet (gradering4-6). Det var alltså fler 
som var mer negativa till det lilla informationsmötet och graderade mellan 1 och 3. Endast 
en respondent som i hög grad föredrog stort informationsmöte var mycket negativ till det 
lilla informationsmötet, övriga ansåg att skillnaden mellan stort och litet informationsmöte 
inte hade något större påverkan vid förmedling av information. 
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6.3 Kombination av olika kommunikationskanaler 

Avslutningsvis verkar det som att den empiriska undersökningen stämmer överrens med 
teorin, där en kombination av olika kommunikationskanaler är att föredra precis som 
Erikson (2005) förespråkar. I min undersökning var den främsta kombinationen 
informationsmöte och skriftligt dokument som har visat sig vara fördelaktigt. När båda 
dessa kanaler används kommer kommunikationskanalernas olika fördelar till användning 
exempelvis den skriftliga kanalens snabbhet tillsammans med den muntliga kanalens 
informationsrikhet (Daft & Lengel, 1986). Dessa åskådliggörs i figur 7, sammanfattning av 
teorikapitlet. Informationen blir därmed både muntlig och skriftlig, vilket enligt Daft och 
Lengel (1986) samt Erikson (2005) gör att frågor kan ställas genom den muntliga 
kommunikationen, samtidigt som den skriftliga kommunikationen gör att informationen 
kan läsas om och om igen när mottagaren själv vill. Genom den muntliga 
kommunikationskanalen skapas också tvåvägskommunikation med alla dess fördelar, som 
berörts under 6.1, samtidigt som den skriftliga står för snabb information när det är 
nödvändigt, kanske för att förtydliga eller upprepa budskapet (Erikson, 2005). Muntlig 
kommunikation skapar också informationsrikedom, eftersom den medför individanpassad 
och språklig information tillsammans med de egenskaper som nämnts ovan (Daft & 
Lengel, 1986). Det är viktigt att hitta en balans mellan de olika kommunikationskanalerna 
för att nå en effektiv kommunikation, detta anser även Balle (2008) i sin undersökning. 



 

 23 

7. Slutsatser 

 
För att sammanfatta det som har kommit fram i analysen presenteras i kapitlet studiens slutsatser, genom att 
besvara forskningsfrågorna.  

 
 
Med utgångspunkt i analysen har det framkommit att vissa kommunikationskanaler är att 
föredra framför andra vid omstruktureringar. Det har också framkommit vilka styrkor och 
svagheter respektive kommunikationskanal har när det gäller att förmedla initial 
information vid omstruktureringar. Utifrån analysen besvaras nedan forskningsfrågorna. 

Vilka kommunikationskanaler bör enligt medarbetare användas vid initial 
information vid en omstrukturering?  

Det som framkommit i undersökningen är att ett informationsmöte är att föredra vid initial 
information vid omstruktureringar av verksamheter. Det gör ingen större skillnad om det 
är ett mindre eller större informationsmöte. Personligt möte med närmste chef är också 
något som kan rekommenderas eftersom över hälften av respondenterna ansåg att ett 
personligt möte är den bästa kommunikationskanalen att förmedla denna information 
genom. Oavsett vilken av dessa tre kommunikationskanaler som väljs så är det tydligt att 
när det är en förändring såsom en omstrukturering som är komplex och inte rutinpräglad 
och som kräver djup förståelse är det rika kommunikationskanaler som bör användas. Det 
vill säga muntliga med personlig interaktion.  
 
Det har även framkommit att en kombination av olika kommunikationskanaler är att 
föredra eftersom olika personer kräver olika kommunikationskanaler för att kunna förstå 
och ta till sig informationen. Genom att använda sig av både muntliga och skriftliga 
kommunikationskanaler utnyttjas fördelarna med respektive kommunikationskanal. Det 
gäller att hitta en balans mellan olika kommunikationskanaler som främjar så många 
medarbetare som möjligt. Vid utformning av kommunikation vid initial information vid 
omstruktureringar bör kommunikationskanalerna som finns till förfogande beaktas samt 
vilka som är mottagarna till informationen. 

Vilka styrkor och svagheter har de olika kommunikationskanalerna som enligt 
medarbetare bör användas vid initial information vid en omstrukturering?  

Det har framkommit i undersökningen att en kommunikationskanals fördelar är en annan 
kommunikationskanals brister. Informationsmöten har den positiva egenskapen att alla får 
informationen vid samma tidpunkt, vilket gör att risken för oro, missuppfattningar och att 
rykten sprids minskar. Nackdelen med informationsmöten är enligt undersökningen att 
stora informationsmöten kan leda till att alla frågor som finns inte hinner bli besvarade 
inom mötets tidsram. För mindre informationsmöten kan nackdelen vara att det finns en 
risk för att vissa medarbetare får informationen före andra och att snedvriden information 
då möjligtvis sprids.  
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Det positiva med personliga möten är att mötet sker mellan fyra ögon som gör att frågor 
kan ställas och besvaras samtidigt, kanske frågor som inte ställts vid ett informationsmöte på 
grund av frågans karaktär. Ett personligt möte kan också lugna medarbetarna. De negativa 
aspekterna är att alla inte får informationen samtidigt och ryktesspridning kan uppkomma. 
Personlig möten anses också vara tidskrävande och ett överdrivet sätt att sprida denna 
information. 
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8. Avslutande diskussion 

 
I detta kapitel reflekterar jag över det valda ämnesområdet och resultaten i undersökningen. Kapitlet och 
därmed uppsatsen avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

 

8.1 Egna reflektioner 

Att muntlig tvåvägskommunikation skulle gå vinnande ur striden var kanske ingen 
överraskning, men det finns indikatorer på att skriftlig envägskommunikation inte är att 
förglömma. Primärt är nog skriftlig envägskommunikation ingen fördelaktig 
kommunikationskanal då den inte främjar diskussion på ett sätt som kan lösa svårigheter. 
Vid uppdatering och spridning av rutinbaserad information kan skriftlig 
envägskommunikation vara bland de bästa sätten att kommunicera, speciellt om det sker 
via e-post, då går att erhålla en tvåvägskommunikation om än med viss fördröjning mellan 
frågor och svar. 
 
Det har inte framkommit några stora överraskningar i resultaten, det som förvånade mig 
en aning var att åsikterna kring det personliga mötet skiljde sig så markant, jag personligen 
hade trott att respondenterna överlag skulle vara mer positiva. Vad det kan bero på går 
bara att spekulera i men jag kan tänka mig att det kan bero på vilken position respondenter 
har idag, om man tänker sig själv som chef eller anställd. Är respondenten exempelvis chef 
av något slag idag så kan personen ha en annan syn på exempelvis tidsåtgång vid spridning 
av information än vad en anställd har. En chef skulle förmodligen tycka att det är otroligt 
tidskrävande att ha ett möte med varje medarbetare samtidigt som chefen skulle tycka det 
var effektivt att få träffa alla på ett stort möte, där alla frågor kan besvaras på en gång. Är 
man däremot anställd så tror jag de flesta skulle föredra personligt möte med chefen, 
eftersom det inte på något sätt är negativt för den enskilde. Detta kan ha visat sig på 
enkäten, trots de instruktioner som gavs i början av enkäten. Något som skulle ha kunnat 
spetsa undersökningen ytterligare är om personligheter eller erfarenheter skulle kunna ha 
kategoriserats för att också kunna dra paralleller från resultaten till dessa faktorer.  
 
Att inte förglömma är att situationen, mottagarens behov och krav har en stor inverkan på 
val av kommunikationskanal. Hur orolig personen är inför förändringen och hur påverkad 
man själv tror att man kommer att bli tillsammans med vilken erfarenhet som personen har 
från tidigare förändringar påverkar sannolikt valet av kommunikationskanal. Mycket 
beroende på hur den tidigare förändringssituationen upplevdes. Hur som helst är det 
tydligt att man bör använda olika kommunikationskanaler beroende på vem informationen 
ska förmedlas till och ingen vill förmodligen har informationen kommunicerad på samma 
sätt, vilket försvårar det hela. 

8.2 Fortsatt forskning 

Efter ovanstående resonemang skulle det vara intressant att göra denna underökning med 
ett större antal respondenter där personligheter och erfarenheter inkluderades. Det skulle 
även vara intressant att undersöka varför man tycker som man gör, det kanske kan hänföras 
till personligheten eller någon annan variabel. En annan typ av förändring exempelvis en 
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mindre och inte lika omfattande förändring skulle troligen förändra resultaten i stor 
utsträckning och därav vara en annan intressant infallsvinkel. 
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BILAGA A 

I 

Övriga resultat 
 
Resultaten nedan är avrundade och angivna i procent. 
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Diagram 5. Kommunikation via anslagstavla 

 
Enkäten visade att 100 procent av medarbetarna inte föredrog att förändring skulle 
kommuniceras ut genom anslag på anslagstavlan. Motiveringarna varierade och löd som 
följer. Viktiga förändringar bör kommuniceras ut muntligt på ett personligt sätt, där det 
finns möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter det vill säga tvåvägskommunikation. För 
att inte orsaka förvirring, oro och ”prat” bland medarbetarna. Andra motiveringar var att 
alla inte läser anslagstavlor och därför når informationen inte alla berörda samt att 
kommunikationskanalen är fattig på information. 
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Diagram 6. Kommunikation via E-post 

 



BILAGA A 

II 

Enkäten visade att 73 procent av medarbetarna inte föredrog att förändring skulle 
kommuniceras ut genom e-post, övriga 37 procent var inte heller positiva till förmedlig 
via e-post (gradering 1-3). Motiveringarna var desamma som för kommunikation via 
anslagstavla (se ovan), men de medarbetare som inte var alltför negativa menade att 
kommunikation via e-post gör att meddelandet når alla mottagare vid samma tillfälle. 
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Diagram 8. Kommunikation via kollegor 

 
Enkäten visade att 80 procent av de tillfrågade inte föredrog att denna information skulle 
förmedlas via kollegor. Motiveringarna var att informationen blir andrahandsinformation 
och det kan innebära att informationen inte är tillförlitlig, men även att risken för 
missförstånd är stor när det inte går att ställa frågor. Stor risk för rycktesspridning som kan 
orsaka förvirring, oro och prat bland medarbetarna, samtidigt som alla medarbetare inte får 
informationen samtidigt. Medarbetare som inte var helt emot denna kommunikationskanal 
ansåg att något eller några av de andra alternativen var sämre än kommunikationen genom 
kollegor. 
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Diagram 8. Kommunikation via intranät 

 
Enkäten visade att 80 procent av medarbetarna inte föredrog kommunikation via intranät. 
Motiveringarna var desamma som för kommunikation via anslagstavla (se ovan) samt att få 
läser information på intranätet. Medarbetarna ansåg däremot att intranätet kan användas 
som diskussionsforum kring förändringen och för att hämta underlag för beslut om 
förändringen, men inte för att kommunicera ut förändringen. 
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Diagram 9. Kommunikation via skriftligt dokument i postfack 

 
Enkäten visade att 87 procent av medarbetarna inte föredrog skriftliga dokument i sitt 
postfack. Motiveringarna var att kommunikationskanalen var opersonlig 
envägskommunikation och att det är svårt att ge fullständig information. De som inte var 
fullständig negativa menade att ett skriftligt dokument i postfacket kan vara ett 
komplement till ett informationsmöte. 



BILAGA B 

I 

Enkätsammanställning 
 
 

Gradering av svarsalternativ 

Kommunikationskanal        
 1 2 3 4 5 6 Antal svar 

Anslagstavla 15 0 0 0 0 0 15 

E-post 11 1 3 0 0 0 15 

Genom kollegor 12 3 0 0 0 0 15 

Intranät 12 2 1 0 0 0 15 

Postfack 13 2 0 0 0 0 15 

Personligt möte 5 0 1 2 0 6 14 

Litet infomöte 1 0 1 1 2 10 15 

Stort infomöte 1 0 0 2 3 9 15 

 



BILAGA C 

I 

Enkät 
 
Hej, jag heter Elin Andersson och skriver C-uppsats inom organisation och management. 
Min uppsats handlar om hur en organisationsförändring initialt ska kommuniceras ut till 
medarbetarna i organisationen så att de förstår och tar till sig informationen. Svaren 
behandlas anonymt. 
 
Nedan återfinns en beskrivning av en fiktiv organisation som ska genomföra en omfattande 
förändring med omplacering och uppsägning av personal. Tänk dig att du tillhör denna 
organisation och i högsta grad är påverkad av förändringarna som ska ske. Läs igenom hela 
enkäten innan du börjar svara på frågorna. 
 
Du tillhör en avdelning i en större organisation med ca 1000 medarbetare, avdelningen du 
arbetar på har ca 20 medarbetare. På grund av omvärldsförändringar har er avdelning 
drabbats av nedskärningar och omstruktureringar av verksamheten. Halva personalstyrkan 
kommer att slås ihop med en annan avdelning, fem personer kommer att omplaceras till 
ytterligare en annan avdelning och fem personer kommer att sägas upp. Du vet inte hur 
denna organisationsförändring kommer att påverka dig. 
 
Hur vill du att denna organisationsförändring initialt ska kommuniceras ut till 
dig (första gången du hör talas om denna förändring)? 
 

Anslagstavla 

1 2 3 4 5 6 
Föredrar inte   Föredrar 

 
Motivering (varför föredrar respektive föredrar du inte denna kommunikationskanal): 

E-post 

1 2 3 4 5 6 
Föredrar inte   Föredrar 

 
Motivering (varför föredrar respektive föredrar du inte denna kommunikationskanal): 

Genom kollegor 

1 2 3 4 5 6 
Föredrar inte   Föredrar 

 
Motivering (varför föredrar respektive föredrar du inte denna kommunikationskanal): 

Personligt möte med närmste chef 

1 2 3 4 5 6 
Föredrar inte   Föredrar 

 
Motivering (varför föredrar respektive föredrar du inte denna kommunikationskanal): 
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Intranät 

1 2 3 4 5 6 
Föredrar inte   Föredrar 

 
Motivering (varför föredrar respektive föredrar du inte denna kommunikationskanal): 

Skriftligt dokument i ditt postfack 

1 2 3 4 5 6 
Föredrar inte   Föredrar 

 
Motivering (varför föredrar respektive föredrar du inte denna kommunikationskanal): 

Litet informationsmöte (mindre än 15 personer) 

1 2 3 4 5 6 
Föredrar inte   Föredrar 

 
Motivering (varför föredrar respektive föredrar du inte denna kommunikationskanal): 

Stort informationsmöte (mer än 15 personer) 

1 2 3 4 5 6 
Föredrar inte   Föredrar 

 
Motivering (varför föredrar respektive föredrar du inte denna kommunikationskanal): 
 

Annat sätt (Hur?) 

________________________________________________________________________ 
 
Motivering: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 

Enkäten lämnas i en låda märkt ”Enkät C-uppsats 
organisation” ovan era postfack i korridoren. 

 


