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Sammanfattning 
Organisationsförändringar blir allt vanligare fenomen i såväl privata som offentliga 
organisationer. Förändringar i omgivningen förutsätter att organisationer kan anpassa 
sin verksamhet. Organisationsförändringar anses ibland vara nödvändiga för att möta 
förändringar som sker internt och externt i organisationer, trots detta visar studier att 
endast 30 % av de större organisationsförändringar som genomförs når ett lyckat 
slutresultat (Kotter, 2007, s.96; Washington and Hacker, 2005; Kitchen & Daly, 2002).  
Forskning visa att det inte finns något bästa sätt att genomföra en 
organisationsförändring dock tyder studier på att kommunikationen mellan ledare av 
organisationsförändringen och medarbetare i den organisation där 
organisationsförändringen implementeras, är viktigt för att nå ett lyckat slutresultat. 
Studien baseras på ett fall där en kommun genomför den största 
organisationsförändringen på cirka 40 år. Syftet med denna uppsats är att analysera hur 
kommunikationen mellan förändringsledningen och medarbetarna påverkar en 
organisationsförändring i en kommunal verksamhet. Syftet är även att belysa vilka 
effekter bristfällig eller utebliven kommunikation kan få i en pågående 
organisationsförändring.   

För att besvara syftet med studien utfördes kvalitativa intervjuer med personer som 
berörs av den studerade verksamhetens organisationsförändringar. Genom denna metod 
undersöktes medarbetarnas och delar av förändringsledningens uppfattning om 
kommunikationen i den pågående organisationsförändringen. Författaren har valt att 
använda sig av teorier och modeller kring organisationsförändringar och 
kommunikation. Detta för att kunna analysera det empiriska materialet som insamlats 
för att sedan kunna dra slutsatser om syftet med studien. 

Respondenterna ansåg att det varit oroligt bland personalen under 
organisationsförändringen. De svarade även att många medarbetare inte hade klart för 
sig hur organisationsförändringen skulle påverka deras arbetssituation. Respondenterna 
berättade även att ryktesspridning varit påtaglig i organisationen och att medarbetarna 
inte varit klara med vilka arbetsuppgifter de skall ta sig an. Majoriteten av 
respondenterna ansåg även att de velat vara mer delaktiga i förändringsarbetet och att 
kommunikationen mellan förändringsledningen och medarbetarna varit bristande. Med 
stöd i tidigare forskning har tydlig och frekvent kommunikation av såväl 
envägskommunikation och tvåvägskommunikation kunnat minska oro, tvivel och 
ryktesspriding genom förändringsprocessen.  

Författaren kan efter studien dra slutsatsen att utebliven eller bristande kommunikation 
mellan förändringsledningen och medarbetare genom en organisationsförändring i en 
kommunal verksamhet kan bland annat bidra till oro bland medarbetarna, 
ryktesspridning i organisationen och tvivel till resultatet av organisationsförändringen. 
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1. Inledning  
Detta inledande avsnitt syftar till att ge läsaren en inblick i det valda ämnesområdet. Det 
avser även att ge läsaren förståelse för vilka motiv som ligger till grund för studien. 
Avsnittet innehåller en verksamhetsbeskrivning av den studerade organisationen samt 
en modell med tillhörande beskrivning av hur uppsatsen är disponerad, allt för att 
underlätta den fortsatta läsningen.   

 

1.1 Problembakgrund  
Sveriges ekonomi har börjat återhämta sig från den ekonomiska kris som blev påtaglig 
hösten år 2009. Den finansiella turbulensen fick negativa konsekvenser som 
synliggjordes genom bland annat ökad arbetslöshet, minskad export till andra länder 
och lägre konsumtion hos de svenska medborgarna. Den ekonomiska krisen har blivit 
märkbar bland svenska företag och även blivit påtaglig i Sveriges kommuners ekonomi 
som bland annat påverkas av faktorer som det svenska BNPs, brutto national 
produktens, utveckling samt hur arbetsmarknaden och löneutvecklingen ser ut i Sverige.  
Under en tid av försämrade ekonomiska förutsättningar har företag och organisationer i 
Sverige, tvingats se över vilka förändringar som kan utföras för att förbättra 
verksamheten och på sikt skapa bättre lönsamhet. Att se över vad som kan förbättras i 
verksamheten när företaget visar en försämrad ekonomi är ett vanligt förekommande 
fenomen bland organisationer (Jacobsen, 2005, s.61-63, Kotter & Schlesinger, 2008, 
s.130-132).  

Människor har länge oroat sig för hur den organisation de arbetar för skall kunna möta 
och anpassa sig till de förändringar som sker i organisationens omvärld. Förändringar i 
omgivningen förutsätter att organisationer kan anpassa sin verksamhet efter dessa vilket 
kan resultera i organisationsförändringar (Kotter & Shlesinger, 2008, s.130). 
Organisationsförändringar i en verksamhet blir allt vanligare fenomen bland privata 
företag och även i den offentliga sektorn, där målet vanligtvis är att vida åtgärder för att 
förbättra hela eller delar av verksamheten (Corma & Burnes, 2001, Osborne & Geabler 
refererad i Watherhouse & Lewis, 2004, s.345). Bloisi et, al (2003, s.843-844) beskriver 
ordet förändring som processen av att röra sig från ett tillstånd till ett annat. 
Organisationsförändringar kan vara olika omfattande beroende på storleken på 
organisationen, omfattningen av personal och hur mycket som skall förändras i 
organisationen. Miller (1987) delar in organisationsförändringar i evolutionära och 
revolutionära, beroende på vilken typ av förändring som genomförs. De evolutionära 
förändringarna är av mindre omfattande karaktär och berör en liten del av den 
verksamhet där organisationsförändringarna tillämpas. Den revolutionära 
organisationsförändringen är av motsatt karaktär och ingriper större mer omfattande 
förändringar. Organisationsförändringar kan göras med syftet att bland annat 
kostnadseffektivisera verksamheten, förbättra servicen mot externa intressenter eller 
skapa en bättre arbetsmiljö för de som är verksamma i organisationen (Coram & 
Burnes, 2001). Implementering och genomförandet av organisationsförändringar kan 
vara komplicerat arbete och är en process som ställer höga krav på de som leder 
processen och även de som berörs av förändringarna. Organisationsförändringar 
behöver heller inte leda till det önskade resultatet och visar många gånger på en 
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missgynnande effekt på verksamheten vilket kan medföra förödande konsekvenser för 
verksamheten som genomför organisationsförändringen (Kotter & Schlesinger, 2008, 
s.130-132, Sonenshein, 2010). Organisationsförändringar anses ibland vara nödvändiga 
trots detta visar detta visar studier att endast 30 % av de större organisationsförändringar 
som genomförs når ett lyckat slutresultat (Washington and Hacker, 2005, Kitchen & 
Daly, 2002).  Studier visar att det finns många faktorer som påverkar resultatet av den 
organisationsförändringen som genomförs där bland den personliga inställningen till 
organisationsförändringen hos de som berörs av organisationsförändringen (Kotter, 
2007) 

Organisationsförändringar kan innebära praktiskt arbete av komplex karaktär men 
framförallt komplext samspel mellan berörda individer (Jacobsen, 2005).  Reaktioner 
hos medarbetare är svåra att förutsäga och organisationsförändringar kan leda till svåra 
situationer. Forskning påvisar även att det inte finns något bästa sätt att genomföra 
förändringar, dock är många forskare inom området eniga om att fungerade 
kommunikation i organisationen är avgörande för att en förändringsprocess skall nå 
positiva resultat (Kotter, 2007,Corma & Burnes, 2001, Klein, 1996). Kommunikation är 
ett vetenskapligt begrepp med stor bredd som kan preciseras som en process där 
individer integrerar med varandra med syfte att föra över information från de ena till 
den andra parten. Detta kan göras verbalt eller ickeverbalt (Larsson, 2008, s.81, 82). 
Kommunikationen vid en organisationsförändring utförs ofta genom informationsmöten 
där förändringsledningen kommunicerar med sina medarbetare (Klein, 1996).  
Förändringsledningen består i de flesta fall av högsta chefer eller lägre, mellanchefer. 
Johnson et al (2008 s.527, 528) visar dock att det finns fall där förändringsagenter utses 
för att leda organisationsförändringen. Förändringsledningen kan bestå av en grupp eller 
en enskild individ antalet individer i förändringsledningen kan bero på organisationens 
storlek och komplexitet (Johnson, et, al, 2008). Ledningen av 
organisationsförändringen, förändringsledningen, bör formulera och kommunicera 
förändringsbudskapet, om hur och varför organisationsförändringarna skall genomföras 
i organisationen, till sina medarbetare (Smith, 2005). Detta bör göras tidigt i 
förändringsprocessen. Förändringsprocessen i detta fall startar när förändringsledningen 
tagit beslut om förändringen forstsätter genom implementeringen av förändringen och 
avslutas när organisationen anpassat sig till förändringen. Att förändringsledningen 
kommunicera förändringsbudskapet till medarbetare genom hela förändringsprocessen 
är avgörande för vilket resultat förändringen får (Klein, 1996). Detta på grund av att 
utan förståelse för organisationsförändringen kan medarbetarna bilda sin egen uppfatta 
organisationsförändringarna och vilka konsekvenser detta får för individens 
arbetssituation. Forskning visar även att risken för ryktesspridning, som kan skapa oro, 
ökar vilket kan föra med sig konsekvenser gällande organisationsförändringens utgång 
och effektiviteten i förändringsprocessen (Johansson & Heide, 2008,  Klein, 1996).  
Kommunikationen bör därför vara väl strukturerad och kommuniceras genom 
förändringsprocessen i olika steg (Klein, 1996).  

Perfekt kommunikation vid en organisationsförändring uppstår när 
förändringsledningen förmedlar förändringsbudskapet tydligt och anpassar detta till sina 
medarbetare. Medarbetaren i sin tur förstår budskapet och tolkar det som 
förändringsledningen avsett att informationen skulle tolkas (Larsson, 2008).  Forskning 
tyder på att verkligheten ser annorlunda ut eftersom förändringsbudskapet tenderar att 
misstolkas av medarbetaren, beroende på en mängd faktorer (Ford & Ford, 1995, 
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s.541.). För att förändringsledningen skall nå framgång i kommunikationen om 
organisationsförändringen i verksamheten krävs kunskap om medarbetarna och 
utarbetade kommunikationsstrategier förändringsprocessen (Ford & Ford, 1995). 

För att lyckas nå det mål som ligger bakom organisationsförändringen kan 
kommunikationen mellan förändringsledningen och medarbetare, vara avgörande i 
processen och för vilket utfall förändringarna får i verksamheten (Ford & Ford, 1995, 
s.555-565. Där det många gånger är förmågan hos förändringsledningen att 
kommunicera med verksamhetens personal som kan vara en avgörande faktor i vilken 
effekt blir av förändringen (Klein, 1996). Larsson (2008) menar att effektiv 
kommunikation startar i organisationerna. På grund av att omstruktureringar i många 
fall grundas av ekonomiska skäl tenderar kommunikativa utvecklingen komma i andra 
hand och fokus på de ekonomiska i första hand vilket skapar problem i många 
organisationer (Larsson, 2008, s. 65).  

Coram och Burnes (2001) visar att organisationsförändringar genomförs i såväl privata 
som den i den offentliga sektorn. Organisationsförändring i den offentliga sektorn kan 
jämföras med organisationsförändring den i den privata sektorn. Författarna lyfter dock 
fram faktorer som skiljer den offentliga sektorn från den privata sektorn. Dessa faktorer 
är bland annat den mängd lagar som offentliga sektorn skall rätta sig efter, skyldigheten 
att förvalta medlen från skattebetalarna så väl som möjligt samt möta de behov av 
service och kvalitet som förväntas av såväl privatpersoner som politiker (Coram & 
Burnes, 2001, s.94, 95). Som en del av den offentliga sektorn i Sverige finns kommuner 
runt om i landet. Den kommunala verksamheten regleras av demokratiskt valda 
politiker samt lagar och förordningar som har stiftas för att upprätthålla ordning i de 
svenska kommunerna. Kommunallagen säger att svenska kommuner är skyldig att 
bedriva viss verksamhet för att ge service åt kommunens medborgare. Utöver de 
lagstiftade verksamhetsområdena beslutar även många kommuner att bedriva 
verksamheter utöver detta som kan vara till gagn för medborgarna i kommunen. Den 
kommunala organisationen tenderar att vara spretig på grund av de olika 
verksamhetsområden som kommunen upprätthåller. För de olika verksamhetsområden 
ansvarar politiker, uppdelade i kommunens nämnder, för att tjänstemännen utför det 
som styrande organet, kommunfullmätige, beslutat om att genomföra, verkställs i 
praktiken. Tjänstemännen är fördelade på förvaltningar där varje förvaltning bedriver 
sin verksamhet under förvaltningschefens samtycke. Organisationens spretiga karaktär 
och ledarstruktur kan försvåra kommunikationen vid en organisationsförändring (Coram 
& Brunes, 2001). 

1.2 Beskrivning av den studerade organisationen  
Örnsköldsviks kommun är en av många verksamheter som valt att se över sin 
organisation och hur den skall kunna förbättras. Örnsköldsviks kommun har cirka 
55000 invånare. Den kommunala verksamheten syftar till att utföra olika typer av arbete 
för att tillfredställa delar av de behov som kommunmedborgarna har. Den kommunala 
organisationen i Örnsköldsvik omfattas av en personalstyrka med cirka 5500 anställda. 
De anställda, tjänstemännen, är uppdelade i förvaltningar. På förvaltningarna jobbar 
tjänstemännen med olika verksamheter för att bland annat ge service åt medborgarna 
genom kommunala verksamheter och tjänster samt utveckla Örnsköldsviks kommun till 
en attraktiv kommun att leva i, arbeta i samt att besöka. Örnsköldsviks kommun har 
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under en tid sett över verksamheten och tagit beslut om omfattande 
organisationsförändringar i verksamheten som är de mest komplexa på många år. Det 
faktiska organisationsförändringen startade i januari år 2011 och förväntas vara helt 
färdigställt efter en två år lång period. I praktiken innebär organisationsförändringarna i 
Örnsköldsviks kommun att åtta förvaltningar blir fem. Detta genom att bland annat 
skapa en helt ny förvaltning, konsult- och serviceförvaltningen samt att sammanföra två 
förvaltningar, omsorgs- och humanistiskaförvaltningen blir en förvaltning, 
välfärdsförvaltningen. Förvaltningsstrukturen förändras även genom att ekonomer, 
anställda vid personalavdelningen och förvaltningschefer centraliseras med medarbetare 
som har samma profession och verksamhetsområde.  

1.3 Syftet med uppsatsen 
Syftet med den här studien är att analysera hur kommunikation mellan 
förändringsledningen och medarbetare påverkar organisationsförändringen i en 
kommunal verksamhet. Syftet är även att belysa vilka effekter bristfällig eller utebliven 
kommunikation mellan förändringsledningen och medarbetarna kan få vid en 
organisationsförändring. Författaren eftersträvar slutligen att komma fram till förslag på 
hur kommunikation kan användas i syfte att förbättra genomförandet av en 
förändringsprocess.   För att förstärka syftet med uppsatsen preciseras närmare en 
frågeställning som författaren eftersträvar att besvara i studiens avslutande kapitel.  

1.4 Forskningsfråga  
Hur påverkar kommunikationen mellan förändringsledningen och medarbetare 
organisationsförändringar i en kommunal verksamhet?  

1.5 Benämningar  
Benämningar som kommer att användas frekvent genom studien förklaras nedan för att 
undvika missuppfattningar och tydliggöra för läsaren vad dessa ord kommer att 
innebära genom uppsatsen. Dessa ord presenteras nedan i tabellen: 

Tabell 1. Begreppsförklaringar 

Benämningar  Förklaringar 
Organisationsförändring En förändring av strukturen, systemet eller 

strategier i en organisation. I studien kommer 
framförallt strukturförändringar och mer 
omfattande organisationsförändringar att 
behandlas.  

Förändringsledare/förändringsledning Förändringsledningen består ofta av högsta 
chefer och/eller mellanchefer i en organisation. 
I den studerade verksamheten består 
förändringsledningen av högsta cheferna i den 
studerade verksamheten 

Medarbetare Medarbetare är anställda i den studerade 
verksamheten. Dessa kan vara anställda med 
olika arbetsuppgifter och roller i verksamheten 

Förändringsbudskap Förändringsbudskapet är en gemensam 
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benämning för bakgrunden till förändringen, 
vad som skall förändras målet med 
organisationsförändring samt hur medarbetare 
påverkas av organisationsförändringarna.  

Förändringsprocessen  Förändringsprocessen inkluderar tiden från att 
förändringen implementeras i organisationen 
till att förändringen är genomförd i 
organisationen.  

Evolutionära 
organisationsförändringar 

Organisationsförändringar som berör en liten 
del av organisationen med mindre omfattande 
karaktär. Ofta i syfte att förbättra delar av den 
befintliga organisationen.  

Revolutionära 
organisationsförändringar 

Organisationsförändringar av omfattande 
karaktär. Revolutionära förändringar omfattar 
stora delar av den organisation som 
implementerar förändringarna.  

1.6 Uppsatsens disposition  
Uppsatsen har nu inletts med ett kapitel där bakgrunden till studien presteras och vilken 
problembakgrund som ligger bakom studien. Den inledande delen har även innehållit en 
beskrivning av vald verksamhet syftet med uppsatsen som sedan mynnade ut i studiens 
frågeställning. Den andra delen av arbetet innefattar de teorier som legat i grund till 
arbetet i den teoretiska referensramen för studien. Fortsättningsvis följer metoddelen av 
arbetet, där vetenskapliga förhållningssätt hos författaren och motivering av vald 
verksamhet, finns beskrivet. Vidare i den delen av uppsatsen beskrivs den praktiska 
metoden och hur författaren gått tillväga genom studien. Därefter följer studiens 
empiriska delar med ingående beskrivning av det organisationsförändring som bedrivs i 
den studerade verksamheten. Följande kapitel beskriver den kvalitativa studien, 
intervjuerna, som genomförts i arbetet sam sedan analyseras i uppsatsen sjätte kapitel. 
Uppsatsen avslutas med att studiens forskningsfråga besvaras i studiens slutsats och 
slutligen en diskussion där bland annat framtida forskningsförslag presenteras. Nedan 
visas en modell över studiens disposition. 

Figur 1.  Bild över uppsatsens disposition 
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2. Teori 

Kapitlet inleds med att ge läsaren en förståelse för begreppen organisationsförändringar 
och kommunikation. Teorier om kommunikation vid organisationsförändring och hur 
dessa, enligt forskning, påverkar såväl medarbetaren som förändringsledaren kommer 
att introduceras för läsaren. Därefter presenteras ingående kommunikationsmodeller, 
kommunikationshinder och vilka kommunikationsformer som är påtagliga vid en 
organisationsförändring. Teorikapitlet kommer att avslutas med en 
kommunikationsmodell som där delar av den teoretiska referensramen finns inkluderat. 

2.1 Perspektiv på förändringsprocessen  
Förändringsprocessen i en organisation kan ses utifrån olika perspektiv. Johnson et al 
(2008) presenterar två perspektiv, som beskriver två ytterligheter, top-down 
perspektivet och bottom-up perspektivet genom en organisationsförändring. Bottom up 
perspektivet innebär att förlaget på organisationsförändringen kommer från 
medarbetarna och kommuniceras till cheferna i organisationen. Ledaren behöver utifrån 
detta perspektiv inte nödvändigtvis vara en individ som är involverad i hur förändringen 
skall genomföras eller målen med organisationsföränringen (Johansson, Scholes & 
Whittington, 2008, s.448, 535). Top-down strategin i en organisationsförändring 
innebär att en eller flera ledare i en organisation fasställer strategi och taktik för 
organisationsförändring. De planerar ett mål som skall nås genom att genomföra 
förändringarna i organisationen. Detta kommuniceras därefter till medarbetarna som 
förväntas ta del av processen och utföra förändringarna efter önskemål från ledningen 
och de förväntas även nå de uppsatta målen med organisationsförändring (Johnson et al. 
2008, s.528-548). Detta görs efter att organisationsstrukturen bygger på en hierarkisk 
underordning (Ibid). Top-down strategin kan upplevas effektiv eftersom de 
underordnade i många fall rättar sig efter ledningsgruppens direktiv. Detta perspektiv 
kräver dock en ledare som kan anpassa förändringsstrategierna till sina medarbetare för 
att nå framgång (ibid).  Med detta perspektiv väntas medarbetarna förlita sig på 
ledningen i organisationen. Den oro och det motstånd som kan uppstå hos medarbetare 
och mötas vid implementeringen och genomförandet av organisationsförändringar kan 
vid denna strategi enbart tillfredställas genom ledaren för organisationsförändring 
kommunicerar information till medarbetare samt integrerar med dem för att stödja dem 
genom processen (Ibid). Högsta förändringsledningen kan ha förmågan att inspirera och 
effektivisera förändringen genom delaktighet i processen (Ibid).  För att effektivt kunna 
leda förändringsprocessen bör ledaren kommunicera med sina medarbetare (Johnsson, 
et al 2008, s.518-545). Författarens motiv är utifrån detta perspektiv undersöka 
framförallt den vertikala kommunikationen från förändringsledaren till sin medarbetare 
påverkar förändringsprocessen.  

 

 
 
 

Förändringsledningen 

Mellanchefer 

Medarbetare 
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Figur 2. Illustration av Top-Down perspektivet 

2.2 Organisationsförändring 
Jones (2007, s.297) anser att organisationsförändringar är ständigt pågående processer i 
en verksamhet. Vad organisationsförändring innebär för den organisation där 
förändringarna verkställs, varierar mycket beroende hur många individer som berörs av 
förändringen, omfattningen av den verksamhet som bedrivs samt hur mycket som skall 
förändras från nuvarande struktur. Organisationsförändringar kan utgöras av förändring 
i organisationsstrukturen, strategier i organisationen eller organisationssystemet. Miller 
(1982, s.132ff) delar in organisationsförändringar i evolutionära och revolutionära 
organisationsförändringar, beroende på vilken typ av förändring som genomförs och 
omfattningen på organisationsförändring. De evolutionära förändringarna är av mindre 
omfattande karaktär och berör en liten del av den verksamhet där 
organisationsförändringarna tillämpas. Förändringar av evolutionär karaktär genomförs 
ofta i syfte att ta till åtgärder för att förbättra den nuvarande organisationen. 
Förändringarna är dock av den karaktär att de inte skapar dramatiska skillnader i den 
organisation som den verkställs i eller berör stora delar av den berörda verksamheten. 
Evolutionära förändringar sker ofta genom en förändring av nuvarande strategier eller 
enklare förändringar av systemet i organisationen. Den revolutionära 
organisationsförändringen är av motsatt karaktär och ingriper större mer omfattande 
förändringar. Förändringar som fokuseras på stora delar av organisationen och dess 
struktur hör enligt forskaren till revolutionära organisationsförändringar (Miller, 1982, 
s.132ff). På grund av att omfattningen på organisationsförändringar kan variera och 
vissa förändringar av evolutionär karaktär kan upplevas ske dagligen kommer 
framförallt denna studie behandla organisationsförändringar som förändringar av mer 
revolutionär karaktär. Omfattande revolutionära organisationsförändringar kan vara 
komplicerade att genomföra framförallt om en organisation inte förändrats kontinuerligt 
(Jones, 2007, s269-297). Jones (2007) anser att en organisation är läraktig och lär sig av 
genomförandet av organisationsförändringar. Detta resulterar i att ju mer frekvent en 
organisation förändras desto effektivare kan nya förändringar bedrivas. Författaren 
anser även planera förändringen är avgörande för att nå ett lyckat resultat av 
organisationsförändring. Organisationsförändringar innebär ofta att individer tvingas 
skapa nya relationer eller förändra relationen till nuvarande kollegor vilket kan innebära 
stor omställning för medarbetarna (Jones, 2007, s269-297) . Forskare är enade om att 
kommunikation mellan förändringsledningen, ofta bestående av organisationens chefer, 
och deras medarbetare är viktig för att en organisationsförändring skall nå ett lyckat 
resultat.  

2.3 Kommunikation  
Kommunikation är ett vetenskapligt begrepp som kan krävas att definiera närmare 
(Larsson, 2008, s.31, 32).  Enligt Larsson (2008)  är innebörden av ordet 
kommunikation, en process som uppkommer när individer möts och integrerar med 
varandra. Genom att kommunicera förmedlas information och ett budskap som kan vara 
verbalt eller ickeverbalt från den ena individen till den andra (Barret, 2006, s.385, 386). 
Larsson (2008, s.31,32) beskriver kommunikation som en social samverkan mellan 
individer där förmedlandet av information har en central roll. Med information i detta 
sammanhang menas alltså innehållet i den kommunikationsprocess som uppstår mellan 
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individer (ibid). Kommunikation vid en organisationsförändring kan användas som en 
hävstång för att motivera, övertyga och skapa enighet mellan förändringsledningen och 
de berörda individerna genom en organisationsförändring.  Klein (1996) visar att 
fungerade kommunikation är en förutsättning för att de berörda av 
organisationsförändring skall nå det uppsatta målet med organisationsförändringarna. 
Forskaren menar även att många av de problem som uppstår vid 
organisationsförändring kan undvikas eller förminskas genom att förändringsledningen 
utvecklat en väl fungerande kommunikation till sina medarbetare (Klein, 1996). 

 2.4 Organisationsförändring i den offentliga sektorn 
Coram och Burnes (2001) menar att organisationsförändringar i den offentliga sektorn 
kan jämföras med organisationsförändring som utförs i den privata sektorn. Forskning 
visar att det dock finns skillnader mellan den privata och offentliga sektorn som kan 
påverka vid en organisationsförändring (Leslie & Tilley, 2004). Dessa faktorer är bland 
annat den mängd lagar som offentliga sektorn skall rätta sig efter, skyldigheten att 
förvalta medlen från skattebetalarna så väl som möjligt samt möta de behov av service 
och kvalitet som förväntas av såväl privatpersoner som politiker (Leslie & Tilley 2004, 
Coram & Burnes, 2001, s.94, 95).  Den kommunala organisationsstrukturen som 
framförallt kan behandla humanistiska verksamhetsområden ställer hårda krav på att de 
tjänstemän och politiker som verkar inom den kommunala sektorn rättar sig efter att 
utveckla dessa.  Dessa skyldigheter kan även verka som ett hinder i 
organisationsförändringar i den offentliga sektorn och försvåra möjligheterna med 
utvecklad kommunikation och informationsflöde i organisationen (Leislie & Tilley, 
2004).  Den kommunala verksamheten bygger många gånger på en hierarkisk struktur. 
Larsson (2008, s.71) menar att kommunikationen i hierarkiska organisationer ser 
annorlunda ut tillskillnad från den som sker i flexibla nätverk och projektstrukturerade 
organisationer.  Den hierarkiska strukturen kan fungera mer rationellt, kontinuerligt och 
med mer precision än den mer fria strukturen som återfinns i projektstrukturerade 
organisationer, dock bör nämnas att författaren inte påvisar att den ena är sämre än den 
andra (Larsson, 2008, s.71). Kommunikation i den hierarkiska organisationen kräver 
påtagliga gånger bestämda sammanträden där roller i organisationen skall tillämpas 
(Ibid). Detta faktum kan göra hierarkiska organisationer mer trögflytande och 
svårföränderliga enligt författaren (Ibid).   

2.5 Förändringsprocess  
Begreppet förändringsprocess ingriper att en eller flera individer, ofta bestående av 
organisationens ledare, startar aktiviteter för att förändra nuvarande organisation, över 
en tid (Jacobsen, 2005, s.167) . Förändringsprocesser är svåra och kan mötas av 
motstånd dock kan väl utvecklad kommunikation i symbios med 
organisationsförändring underlätta och effektivisera organisationsförändring (Klein, 
1996, s.44).  Forskare har länge studerat förändringsprocesser som organisationer tar sig 
an.  Lewin (1952), refererad i McCabe (2010), presenterar en modell över 
förändringsprocessen som är indelad i tre steg, un-frozen, moved och re-frozen 
(McCabe, 2010, s.230). Denna klassiska modell visar att organisationer som genomgår 
förändringar frigörs flyttas och fryser arbetet till och fortsätter i det nya mönstret medan 
den tidigare organisationsstrukturen upphör helt (McCabe, 2010, s.230, Sohnenshein, 
2010, s.478-480). Första fasen motsvarar det stadiet där den nuvarande organisationen 



 

  9 

ifrågasätts. Steg två implementeras förändringen och slutligen steg tre kan liknas med 
att organisationen stabiliseras och medarbetarna förväntas arbeta enligt den nya 
organisationsstrukturen. Nya studier kritiserar denna linjära modell på grund av att ny 
forskning visar att tidigare organisationskultur följer medarbetaren efter genomförd 
organisationsförändring istället för att organisationen börjar om enligt den nya 
strukturen helt (McCabe, 2010). Detta trots att företag genomgår omfattande 
kommunikationsstrategier med gruppdiskussioner, informationsmöten och individuella 
möten med tvåvägskommunikation så fortsätter medarbetarna mer eller mindre från 
tidigare strukturer (McCabe, 2010).  

 
Figur 3. Tolkning av Kurt Lewins modell över en förändringsprocess 

2.6 Förändringsbudskap 
Begreppet förändringsbudskap kan tolkas som vad som har beslutats att förändras, 
varför förändringen skall ske, målet med förändringen och hur detta påverkar den 
enskilda individen i organisationen (Klein, 1996). Förändringsbudskapet kan även 
innefatta den planerade tiden för olika aktiviteter samt vad som förväntas av olika 
aktörer i organisationen (Johansson & Heid, 2008). Denna studie kommer bakgrunden 
till organisationsförändringen, vad som skall förändras i organisationen, målet med 
organisationsförändring samt hur medarbetaren påverkas av organisationsförändringen 
att behandlas under förändringsbudskapet. Armenakis och Harris (2001) menar att 
förmedlandet av förändringsbudskapet är avgörande för utgången av en 
förändringsprocess. Författarna menar även att det är viktigt att förändringsbudskapet är 
genomtänkt och att detta hålls konstant genom hela förändringsprocessen. 
Förändringsbudskapet skall förmedla en känsla till medarbetarna om innebörden av 
organisationsförändring (Armenakis & Harris, 2001, s.169).  Nedan presenteras 
förändringsbudskapets olika delar mer ingående.  

2.6.1 Bakgrunden till organisationsförändring 
Bakgrunden till en organisationsförändring i organisationer kan bero på en mängd olika 
externa och interna faktorer. Jones (2006, s.269-277) nämner teknologiska-, 
ekonomiska-, politiska- och sociala faktorer som vanliga anledningar till att 
förändringar genomförs i organisationer. Detta kan alla vara drivkrafter till att 
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förändring blir nödvändig i en organisation. Jacobsen (2005, s.59) anser att det inte 
enbart är avgörande att ha förståelse för hur förändringar sker utan det är även viktigt 
för individer att varför förändringar sker.  Armenakis och Harris (2002, s.170) visar i en 
studie, att det är viktigt att medarbetarna först får konstaterat för sig att det är något är 
fel i den nuvarande organisationsstrukturen och att en förbättring måste till för att 
organisationen skall fungera.   Medarbetarna kan då se en anledning till att genomföra 
organisationsförändring och känner sig motiverad till att genomföra 
organisationsförändringen.  Det är därför viktigt att bakgrunden till förändringen 
kommuniceras till de som berörs av organisationsförändring för att de skall motiveras 
att tillämpa de förändringar som önskas från förändringsledningen. En medarbetare som 
är förberedd och vet bakgrunden till organisationsförändring kan motta förändringen 
och vara motiverad att genomföra organisationsförändringen. Författarna visar att 
motsatta effekter gäller vid utebliven eller bristande kommunikation (Armenakis, et. al, 
2007).  

2.6.2 Vad som skall förändras i organisationen 
Förändring kan framförallt ses som ett praktiskt fenomen. Jacobsen (2005, s87ff) 
poängterar dock att organisationsförändringar även ingriper enskilda individers 
påverkan och hur dessa påverkas och förändras i symbios med organisationsförändring. 
Vilka påtagliga förändringar som skall genomföras i organisationen är det viktigt att 
kommunicera redan när förslag till förändringar börjar övervägas. Detta för att förhindra 
att rykten börjas spridas i organisationen.  Medarbetare som saknar information om vad 
som skall förändras i organisationen kommer motsätta sig organisationsförändringen 
(Bloisi, et, al,. 2003, s.843-849). Motsättningar från medarbetare kan uppstå framförallt 
på grund av rädsla för det okända (Ibid). Medarbetare som får tillräckligt med 
information om vad som skall förändras i organisationen upplever mindre rädsla inför 
förändringarna och känner sig mer motiverad att genomföra förändringarna med en 
positiv inställning till den (Ibid).  

2.6.3 Målet med organisationsförändringen 
Målet med organisationsförändring varierar mellan organisationer. Vanliga mål vid en 
organisationsförändring är att öka effektiviteten i verksamheten och eller minska 
kostanden i organisationen (Kotter, 1995, s.63; Bloisi et, al, 2003 s.852-859). Genom att 
kommunicera till medarbetare var organisationen är nu och vart förändringsledningen 
önskar att den skall vara efter förändringsprocessen kan har medarbetarna ett 
gemensamt mål att sträva mot vilket kan underlätta deras arbete genom 
förändringsprocessen (Kotter, 1995, s.62-64).  

2.6.4 Medarbetares uppfattning av organisationsförändring 
För att kunna skapa en effektiv förändringsprocess är de viktigt att medarbetare i 
verksamheten först och främst är medvetna om förändringsbudskapet (Ford & Ford, 
2009, s.100).  Forskning visar att medarbetare, av många olika anledningar, tenderar att 
reagera mycket olika på organisationsförändring, såväl positivt som negativt (Piderit, 
2000, s.783, 784). Vanliga reaktioner är dock att medarbetarna nonchalera 
förändringsbudskapet, visar frustation, visar passivitet eller aggressivitet och är aktiva 
för att motverka förändringen (Kotter & Schlesinger, 2008; Ford & Ford, 2009,s;99-101 
Frahm & Brown, 2007, s.374). Tidigare studier visar att medarbetarnas mottaglighet av 
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förändringsbudskapet är en viktig faktor för hur väl förändringen genomförs i 
organisationen (Frahm & Brown, 2007, s.370). Vidare anser forskare att de anställdas 
mottaglighet för organisationsförändring kan vara viktig faktor för hur väl 
förändringsprocessen kan genomföras och vilket som blir resultatet av processen. Med 
mottaglighet menas såväl negativa som positiva reaktioner på förändringarna i 
organisationen (Pettigrew et al., 2001; Frahm & Brown, 2007 s. 373). En av 
anledningarna till att anställda upplever förändringar i organisationen som en negativ 
upplevelse beror på deras egenintresse där framförallt rädslan att förlora något av de 
som de har idag, är framträdande. De anställda tenderar att se till sitt eget bästa istället 
för vad som är bäst för den organisation de arbetar för (Kotter & Schlesinger, 2008, 
s.132-135).  Medarbetare motsätter sig även förändringar för att de är rädda att de inte 
kommer kunna hantera sin nya arbetssituation (Kotter & Schlesinger, 2008, s.130-135). 
Studier visar att en medarbetare som får en bättre arbetssituation efter 
organisationsförändring kan bli mycket glad över detta men de är lika vanligt att denna 
situation resulterar i att personen känner sig olustig inför den nya arbetsuppgiften. Detta 
på grund av att oförmågan att förutse vad förändringen kommer att innebära för 
individen. Forskning visar även på att betydande förändringar i en individs 
arbetssituation aktivt mottsätts av individen om dess toleransnivå är låg ett beteende 
som kan var utanför individens medvetande (Kotter & Schlesinger, 2008).   Johansson 
och Heide (2008) visar att de anställda i det främsta fall vänder sig till sin närmaste 
mellanchef vid frågor och funderingar angående organisationsförändring. 

Frahm och Brown (2007) menar att kommunikation är avgörande mellan ledare och 
medarbetar för att medarbetaren skall ta del av organisationsförändring och vara 
mottagliga för att genomföra organisationsförändringen. De anställda måste ha målet 
med organisationsförändring klart för sig för att organisationen skall uppnå de uppsatta 
målen med organisationsförändring (Frahm & Brown, 2007, s.372-374). 
Kommunikation är viktigt för att minska den problematik och motsträvighet som kan 
uppstå hos individer vid förändringar (Frahm & Brown, 2007, s.371).  Forskning visar 
även att det är viktigt att ledaren har förståelse för sina medarbetare och deras 
uppfattning av organisationsförändring. Att upprätta den kommunikation som kan 
komma till gagn för ett lyckat organisationsförändring. Medarbetare förväntar sig att 
höra informativ och korrekt information från sin chef (Klein, 1996, s.35). Medarbetare 
tenderar även att rätta sig efter denna information om top-down struktur tillämpas i 
organisationen (Johnson et al 2008, s.528-548). Där chefer förväntas vara väl 
informerade och de förväntas även kunna ge svar på de underordnandes frågor i en 
förändringsprocess (Ibid).  

2.7 Kommunikationsmodell för envägskommunikation 
Studier visar att kommunikationen, vid organisationsförändring, förmedlas påtagliga 
gånger genom envägskommunikation (Bloisi et al, 2007,s.355). Med detta menas att 
kommunikationen går från en individ till en annan i en linjär bana (Larsson, 2008, s.47).  
Stegen och strukturen i denna process kan förklaras med hjälp av den 
kommunikationsmodell som konstruerades av Shannon och Weaver (1949) och som 
refereras i Larsson (2008, s.47-49). Modellen delar upp de medverkande i rollerna, 
sändare och mottagare, där ledningen oftast är sändaren och medarbetaren är 
mottagaren. Barret (2006) menar att perfekt kommunikation skulle uppstå om 
informationen skulle flöda från sändaren till mottagaren utan missförstånd eller 
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störningar i kommunikationen. Avsändaren skulle ha förståelse för mottagaren och 
anpassa sin kommunikation till denna som i sin tur skulle förstå det avsända budskapet 
(Barret, 2006). Verkligheten ser dock annorlunda ut och kommunikationsflödet är inte 
alltid optimalt. Komplikationer i samband med kommunikationen kan uppstå genom 
störningar eller avbrott i informationsöverföringen som kan orsakas av såväl mottagaren 
som sändaren, dessa störningar kallas brus (Barret, 2006, Larsson, 2008, s.47-49). 
Omfattningen av bruset kan påverkas av faktorer som till exempel den omgivningen där 
informationen förmedlas, valet av kommunikationsform eller det språk som användas 
vid kommunikationen (Barret, 2006). Forskning visar att avsaknandet av gemensamma 
koder och brister på relevant information kan leda till svårigheter för mottagaren att 
förstå budskapet som sändaren avsåg att det skulle mottagas. Resultatet av dessa 
störningar kan bli att mottagaren missuppfattar det sändaren vill meddela (Barret, 2006). 
Vidare i modellen kan begreppen kodning och avkodning skönjas (Larsson, 2008, s.48-
50). Kodning av budskapet menas vilket mening sändaren lägger i informationen till 
mottagaren medan avkodning menas hur mottagaren uppfattar budskapet (Ibid).   
Effektiv kommunikation uppstår när mottagaren avkodar budskapet som sändaren avsett 
och kodat budskapet. Hur korrekt informationen förmedlas beror bland annat på 
faktorer som sändarens bakgrund, självuppfattning och omgivning medan mottagaren 
påverkas av likande faktorer dock påverkas denna även av hur budskapet kommuniceras 
(Larsson, 2008, s.49).  Effektiv kommunikation är en viktig del för att skapa en 
fungerande organisation (Bloisi et al 2007, s.355).   Kommunikation i en 
förändringsprocess syftar ofta till sändaren vill motivera eller påverka mottagaren med 
sitt budskap om organisationsförändringen (Azzone & Palermo, 93).            

 
Figur 4. Modell över envägskommunikation, tolkning av Shannon och Weavers modell 

2.8 Kommunikationsmodell för tvåvägskommunikation 
Ströh och Jaatinen (2001) menar att envägskommunikation vid organisationsförändring 
inte är att föredra. Envägskommunikation kan upplevas tideffektiv dock kan detta 
hämma medarbetarens deltagande i organisationsförändring. Forskarna anser att 
tvåvägskommunikation mellan förändringsledningen och medarbetarna bör tillämpas i 
stor grad under organisationsförändringar (Ströh & Jaatinen, 2001). 
Tvåvägskommunikation har många fördelar vid en organisationsförändring och kan få 
positiva effekter som tillexempel aktiva medarbetare och mindre missförstånd i den 
pågående organisationsförändringen. Skulle förändringsledningen kunna hantera 
kommunikation mellan medarbetare och ta tillvara på de åsikter individerna har skulle 
även organisationsförändring bli mer effektivt genom att relationerna mellan de olika 
nivåerna i organisationen förbättras (Ströh & Jaantinen, 2001). Forskning tyder på att 
förändringsprocesser som hanteras med utvecklad tvåvägskommunikation blir mer 
framgångsrika (Ströh & Jaantinen, 2001). 
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Figur 5. Modell över tvåvägskommunikation, tolkning av Shannon och Weawers modell 

2.9 Kommunikationshinder 
Enligt den modell som Shannon och Weaver (1949) refererad i Larsson (2008,s. 47-49) 
konstruerade kan brus uppstå och förhindra hela eller delar av sändarens budskap att nå 
mottagaren. Enligt Golen (1987, s.1) kan det brus som Larsson (2008) visar ur Shannon 
och Weavers (1949) modell liknas med de kommunikationshinder som uppstår när 
individer skall kommunicera med varandra. Med ett hinder i detta fall menas alltså den 
faktor som kan förhindra eller försämra det fria informationsflödet mellan sändare och 
mottagare av ett budskap (Golen, 1987). Golen (1987) visa i en studie att det är viktigt 
för chefer att identifiera potentiella hinder i kommunikationen mellan chef och 
medarbetare för att kunna upprätthålla en effektiv relation mellan dessa (Golen, 1987). 
Om chefen har förmågan att identifiera dessa hinder kan kommunikationen anpassas till 
individen vilket i sin tur kan medverka till att budskapet avkodas mer korrekt samt att 
den personliga relationen förbättras mellan chef och underordnade. Brist på förtroende 
och känslan av att den individ som medarbetaren kommunicerade med inte lyssnade 
anses vara en av de främsta hinder (Golen, 1987, s.1). Johnsson och Heid (2008) anser 
att det även kan uppstå hinder mellan medarbetare och ledare pågrund av detta de har 
olika status i organisationen. Författaren menar på att medarbetare inom samma 
hierarkiska nivå i verksamheten tenderar att kommunicera lättare mellan varandra 
jämfört med en ledare som sitter på en högre position.  

2.10 Kommunikationskällor  
Individer som berörs av organisationsförändringar söker information genom såväl 
formella källor som informella källor.  De formella källorna är den information som 
skapas av förändringsledningen och kommuniceras medvetet till medarbetarna, medan 
informella källor är den information som medarbetarna själva konstruerar eller hämtar 
från annan källa än förändringsledningen (Larsson, 2008, s.80, 81). Forskning visar att 
medarbetaren som känner oro inför kommande situation är mån om att hämta 
information. Vid organisationsförändring vänder sig medarbetare till såväl formella som 
informella källor (Larsson, 2008,s.80,81) Nackdelen med informell information som 
främst sker mellan kollegor och med utomstående är att denna information kan sakna 
förankring i det riktiga förändringsbudskapet vilket kan resultera i falsk ryktesspridning 
och på sikt även hemma organisationsförändring (Larsson, 2008, s.80,81). 
Förändringsledningen kan minska den informella kommunikationen genom att utföra 
formell kommunikation med sina medarbetare (Klein, 1996). Medarbetarna kan med det 
sakna motiv till att vända sig till en informell källa. Dock är det svårt att helt undvika att 
informell kommunikation uppkommer vid organisationsförändring (Klein, 1996). Något 
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som visar sig uppstå även i de organisationer där kommunikationen anses som god och 
är mycket utvecklad (Larsson, 2008, s.80, 81). 

2.11 Kommunikationsformer 
Larsson (2008) att det är fördelaktigt att använda sig av flera kommunikationsformer 
vid förmedlandet av information i samband med organisationsförändringar. Detta på 
grund av att det som kommuniceras kan upplevs tydligare och medarbetarna tenderar att 
förstå budskapet bättre. Vanligt förekommande kommunikationsformer vid 
organisationsförändring är en kombination av muntlig kommunikation och skriftlig 
kommunikation mellan förändringsledningen och medarbetarna (Larsson, 2008). Nedan 
förklaras innebörden av muntlig och skriftlig kommunikation i samband med en 
organisationsförändring mer ingående. 

2.11.1 Muntlig kommunikation 
Vid muntlig kommunikation med envägskommunikations karaktär till medarbetare bör 
förändringsledningen undvika att använda sig av avancerade uttryck eftersom detta kan 
försvåra möjligheterna för medarbetaren att ta till sig informationen och kan av den 
anledningen ställa sig negativ till förändringsbudskapet (Klein, 1996). 
Informationsmöten om organisationsförändringarna bör hållas kortfattade och enbart 
den mest väsentliga informationen bör kommuniceras (Ibid). Vid långa 
informationsmöten tenderar intresset hos åhörarna att vika vilket kan medföra att de inte 
tar del av den information som kommuniceras (Ibid).   Åhörarnas intresse för 
informationen kan öka om bilder används genom informationsmötet, dessa kan även 
tydliggöra det budskap som förmedlas (Ibid).  Vilket kan få positiva effekter på 
organisationsförändringen. 

Forskning visar att den mest effektiva kommunikationsform, vid omfattande 
organisationsförändring, är personlig kommunikation, som till exempel gruppsamtal 
informationsmöten eller samtal med enskild individ (Lengel & Daft, 1988, Ströh & 
Jaahtinen, 2001). Forskning visar även att gruppmöten är vanligaste förekommande 
kommunikationsformen vid organisationsförändring i en organisation (Larsson, 1997). 
Fördelen med mindre gruppmöten är att det finns utrymme för medarbetaren att yttra 
sina åsikter och skapa tvåvägskommunikation mellan förändringsledningen och 
medarbetaren (Larsson, 1997). För att gruppmöten skall bli så effektiva som möjligt vid 
organisationsförändringar bör dessa inte vara för långa samt hållas i mindre grupper 
eftersom individer tenderar att det obekvämt att yttra sig i stora grupper (Klein, 1996). 
Klein (1996) menar att det mest effektiva sättet att engagera och motivera en 
medarbetare i organisationsförändring är att kalla till individuella möten, öga mot öga, 
eftersom denna typ av kommunikation kan minska missuppfattningarna och 
förändringsledningen kan reagera och tillrättavisa medarbetaren omedelbart (Klein, 
1996). De individuella samtalen kan även vara ett sätt att skapa god relation mellan 
förändringsledningen och medarbetaren. Detta kan vara ett forum för 
förändringsledaren att ta del av informell kommunikation och ryktesspridning vilket kan 
användas för att tillrättavisa felaktig information och förhindra att denna sprids vidare 
(Larsson, 2008).  
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2.11.2 Skriftlig kommunikation 
Skriftlig kommunikation kan till exempel förmedlas genom personaltidningar, 
personliga meddelanden eller nyhetsbrev. Skriftlig kommunikation till medarbetaren 
kan vara användbar och effektiva kommunikationsformer vid större 
organisationsförändringar (Lengel & Daft, 1988). Skriftlig information kan även vara 
effektiv då medarbetaren har möjlighet att repetera det som står i texten vilket kan vara 
betydande vid förändringar av komplexa slag. En brist med kommunikation i skrift är 
att denna enbart blir envägskommunikation från sändare till mottagaren och att den an 
misstolkas då eftersom texten inte kan förstärkas med icke verbala uttryck. Den som 
kommunicerar budskapet kan heller inte se den respons som mottagaren ger på 
informationen som kommunicerats vilket kan missgynna kommunikationen mellan 
individerna (Larsson, 2008, s.81, 82).  

2.12 Ledarens roll i organisationsförändring 
Förändringsledningen kan mötas av motstånd av sina anställda på grund av att 
förändringen kan komma att ändra den nuvarande arbetssituationen (Ford & Ford, 2009 
s. 99-101). En effektiv och framstående förändringsledning bör ha insikt i vikten av att 
skapa en positiv inställning hos sina medarbetare (Weber & Weber, 2001). Forskning 
tyder på att ledare för en organisationsförändring kan skapa irritation mot de 
medarbetare som väljer att ta avstånd från organisationsförändring om denna inte låter 
medarbetarna vara delaktiga (Ford & Ford 2009, s.100). Ledaren som inte får med sig 
gruppen kan tendera att skylla en negativ utgång av en organisationsförändring, på sina 
medarbetare och låta sig övertygas om att förändringen skulle fått en annan utgång om 
de berörda var medgörliga till förändringen. Ledaren kan även vid motsättningar visa ett 
destruktivt ledarskap. Forskare menar på att en förändringsledare som tar motstånd och 
uppmaningar från sina medarbetare som en möjlighet att ta lärdom av de som jobbar 
nära organisationen kan organisationsförändring förbättras och leda till att medarbetarna 
känner sig delaktiga i processen vilket kan vara till gagn för det framtida resultatet av 
organisationsförändring (Ford & Ford, 2009). 

En organisation som genomför en organisationsförändring genom top-down struktur bör 
ledningen vara i god relation med medarbetarna för att underlätta 
organisationsförändring (Johnson et., al, 2008, s.528-548). Ledningen måste se ett 
behov av förändring och sedan kommunicera budskapet och visionen med 
organisationsförändringen för att få aktiva medarbetare (Ibid). Genom att ge stöd, 
inspirera och transformera kunskap genom att kommunicera med sina medarbetare kan 
organisationsförändring fortskrida effektivt (Ibid).   

Endast i få organisationer finns en hög grad av tillit mellan ledaren och medarbetare. 
Detta faktum leder till att missförstånd mellan förändringsledare och medarbetare kan 
uppstå. Anställda som känner tillit till individen som leder förändringsprocessen 
tenderar att känna kongruens med ledaren och respektera de värderingar ledningen har 
vilket resulterar i att medarbetaren ser mer positivt på organisationsförändring (Weber 
& Weber, 2001). Forskning visar även att de ledare som ger sina medarbetare 
uppmuntran för idéer de kommer med i förändringsprocessen och agerar stöd för sina 
medarbetare är mer villiga att agera frivilligt för att effektivisera förändringsprocessen 
och är även mindre defensiva i sitt beteende (Weber & Weber, 2001).  
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Om chefen inte väljer att bearbeta och klargöra missförstånden kan detta utvecklas till 
motstånd från medarbetaren mot organisationsförändringen (Kotter & Schlesinger, 
2008). Människor kommer att motsätta sig förändringar framförallt vid brist av tillit och 
i det fall där missförstånd till organisationsförändring uppstår, vilket kan skapa 
illusioner om att förändringen kommer att missgynna individen mer än den gynnas av 
den, situationer som uppkommer främst när det saknas tillit mellan medarbetare och 
förändringsledare (Kotter & Schlesinger, 2008).  En annan vanlig orsak till att 
medarbetare upplever organisationsförändringar som negativa till skillnad från 
förändringsledaren är att de skapar olika uppfattningar om förändringsprocessen och 
vad förändringarna kommer att leda till (Kotter & Schlesinger, 2008, s.131-134). 
Förändringsledare tenderar att lägga fokus på vilka kostnadsbesparingar som kan göras 
medan medarbetaren främst fokuserar på hur förändringarna kommer påverka de 
anställda, vilket kan vara en källa till konflikter mellan dessa parter (Kotter & 
Schlesinger, 2008).  

Forskning visar på att organisationsförändringen påverkas negativt främst på grund av 
att förändringsledaren har svårigheter att ändra sitt beteende och anpassa sin attityd till 
det som organisationen kräver vilket kan bero på brister i ledarens känslomässiga 
intellekt. På grund av att reaktionen och agerandet hos medarbetaren kan yttra sig på 
många olika vis bör förändringsledaren vara förbereda sig på detta (Kotter & 
Schlesinger, 2008). Många chefer tenderar att underskatta hur medarbetare reagerar vid 
ett förändringsbudskap och hur de agerar genom förändringsprocessen. 
Förändringsledarna kan även underskatta sin roll och möjlighet att påverka sina 
medarbetare positivt vid organisationsförändring (Ibid).  Kotter och Schlesinger (2008) 
skriver att kommunikation av förändringsbudskapet och under förändringsprocessen 
kan hjälpa medarbetare att se fördelarna och logiken med förändringarna, vilket är 
viktigt för att skapa en effektiv och lyckad förändringsprocess.  Kommunikation kan 
vara ett verktyg när problematiken i organisationsförändring sitter i bristfällig 
information, missförstånd eller om medarbetaren vill känna stöd vid 
organisationsförändring. Forskning visar att om förändringsledaren lyssnar till sina 
medarbetare i en förändringsprocess och aktivt vidtar åtgärder baserade på 
medarbetarnas önskemål kan detta både underlätta organisationsförändring och bygga 
upp förtroendet hos medarbetaren till sin ledare (Kotter & Schlesinger, 2008, s.131-
133).   

Undersökningar visar att förändringsledare agerar mycket olika vid en 
organisationsförändring där två ytterligheter kan tolkas. Den ena ytterligheten är chefen 
anser att det är fördelaktigt att implementera och ge direktiv till förändring men sedan 
hålla sig hålla sig utanför processen medan den motsatta är delaktig i hela 
förändringsprocessen (Kotter & Schlesinger, 2008). Kotter och Schlesinger (2008) anser 
att båda dessa extremer kan skapa problem i en förändringsprocess och ingen av dem är 
heller realistiska. Anledningen till detta är att processen där ledaren försöker att delta 
genom hela organisationsförändringen resulterar i att organisationsförändring bli 
ineffektivt och där främst kommunikation och dividerande mellan medarbetare och 
förändringsledare tar mycket tid och energi genom processen. Medan en ledare som inte 
deltar skapar irritation och motstånd hos medarbetarna på grund av bristfälligt synligt 
engagemang viket även det kan bidra till att processen blir ineffektiv (Kotter & 
Schlesinger, 2008).  Det är inte bara högsta cheferna som är viktiga i en 
förändringsprocess. Mellanchefen har även en viktig roll i organisationsförändring. 
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Dessa måste förstå det budskapet som skall kommuniceras från förändringsledningen 
annars tenderar dessa chefer att anpassa sig efter de åsikter som medarbetaren har 
istället för att stå upp för budskapet som skall förmedlas (Johansson & Heide, 2008).  

2.13 Kommunikationsstrategier  
Studier tyder på att det finns fördelaktiga kommunikationsprinciper som kan användas 
vid organisationsförändringar, vilket delvis redan framkommit ovan i den teoretiska 
referensramen (Klein, 1996 s.44). Dessa principer kan gemensamt utvecklas en 
kommunikationsstrategi att tillämpa vid organisationsförändring. Tidigare forskning 
visar att lyckade kommunikationsstrategier vid förändringsprocesser innehåller 
kommunikationsprinciper som kommunikation via flera kommunikationskanaler, 
kommunikation där individerna träffas fysiskt, personlig kommunikation samt 
kommunikation som är tydligt formulerad till medarbetaren. Studier visar att ett 
budskap som kommuniceras upprepade gånger och via olika kommunikationskanaler 
ökar medvetandet om organisationsförändringen hos medarbetaren och har även den 
effekten att medarbetaren minns förändringsbudskapet under en längre period (Klein, 
1996).  En kommunikationsstrategi bör konstrueras i symbios med 
organisationsförändring så att organisationsförändrings olika steg kompletteras med 
tillhörande information till de berörda (Kotter, 2007,s 96-100; Klein, 1996).  Klein 
(1996) medar på att kommunikationsstrategin bör anpassas efter de olika stegen i en 
förändringsprocess. Nedan presenteras de olika stegen som en organisationsförändring 
kan delas in i. Stegen är i enighet med Lewins (1949) modell som presenteras tidigare i 
teorikapitlet. 

 
Figur 6. Illustration av kommunikationsstrategiernas olika steg 

2.13.1 Kommunikationsstrategi steg ett  
Studier visar att de organisationer där förändringsledningen lyckats förmedla tydliga 
mål tidigt i förändringsprocessen blir mer lyckade och effektivare än de 
förändringsprocesser där målet inte är tydligt för medarbetarna (Weber & Weber, 2001).  
Anledningen till att många organisationsförändringar inte lyckas är bristen på 
kommunikation mellan förändringsledningen och medarbetarna i organisationen (Ströh 
& Jaatinen, 2001, s.163).  
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Steg ett, inför förändringsprocessen, där kommunikationsmålet skall vara att förbereda 
medarbetaren för den framtida förändringen i organisationen (Klein, 1996). Forskning 
visa att det är mycket viktigt at kommunicera förändringen innan förändringsprocessen 
påbörjas, eftersom förändring kan mötas av motstånd (Johansson & Heide, 2008). Klein 
(1996) menar att det är lättare att möta det starka motstånd som kan uppstå vid en 
organisationsförändring innan processen påbörjas och att det är lättare ett vidtaga 
åtgärder vid detta stadium som kan förbättra den framtida processen. Det första steget 
bör även målet med förändringarna kommuniceras, för att förbereda de individer som 
berörs av förändringen bör även information om hur förändringarna skall göras och 
varför kommuniceras i det första steget (Klein, 1996).  Informationen i det första stadiet 
bör förmedlas genom verkställande direktör eller enhetschefer. Forskning visar att 
förändringsprocessen blir effektiv om medarbetaren efter det första informationsmötet 
får kommentera förändringen skriftligt för att sedan få möjlighet att yttra sig muntligt i 
ett möte där möjlighet finns för att ställa frågor och yttra sig muntligt (Klein, 1996). 
Steget inför organisationsförändringarna bör även medarbetarens attityd och värderingar 
ses över för att längre fram kunna vidtaga åtgärder. Detta genom sammankomster i 
större och mindre grupper. Kommunikation kan tillrättavisa negativ inställning till 
förändringar i organisationen. I detta steg bör förändringsledningen vara ytterst 
delaktiga i medarbetarnas funderingar (Klein, 1996). Upprepande sammankomster där 
förändringsledningen kan ge information och svara på frågor, bör hållas i detta stadium 
(Klein, 1996). Genom att låta medarbetarna vara delaktiga, genom sammankomster, 
innan organisationsförändring påbörjats kan motståndet minska eftersom medarbetaren 
känner att de fått yttra sina åsikter (Klein, 1996). 

2.13.2 Kommunikationsstrategi steg två  
Organisationsförändringar i en stor verksamhet kan beröra individer olika mycket 
beroende på arbetsuppgift eller arbetsplats (Klein, 1996). Klein (1996) beskriver steg 
två i kommunikationsprocessen som förändringssteget. Kommunikationsmålen i detta 
steg är dels att informera de individer som berörs mindre av förändringarna, detta för att 
förhindra ryktesspridning. Det är även att klargöra hur arbetsuppgifter eller 
arbetssituation kommer förändras i detalj samt för förändringsledningen att aktivt 
deltaga vid konversationer för att tillrättalägga möjliga missförstånd rörande 
organisationsförändring (Klein, 1996).    För att förstärka informationsflödet i 
organisationen bör förändringsledaren vid upprepade gånger klargöra ledningsgruppens 
stöd till medarbetaren samt belysa de framsteg medarbetarna gör detta kan göras 
personligen eller genom tryckta medier (Klein, 1996). 

2.13.3 Kommunikationsstrategier steg tre 
Steg tre beskriver stadiet efter genomförd förändring. Studier visar att medarbetare bär 
på många frågor efter en genomförd organisationsförändring. Det är viktigt att dessa blir 
besvarade för att göra individens bild av förändringen och framtiden efter förändringen 
positiv för medarbetaren (Klein, 1996). Det är viktigt att förändringsledningen är 
delaktiga i detta stadium för att besvara frågor och möta medarbetare öga mot öga 
(Klein, 1996). För att säkerställa att budskapet avkodats på ett korrekt och önskat sätt 
bör förändringsledningen därför göra återkoppling mot sina medarbetare. Vid en 
uppföljning av medarbetarnas inställning och uppfattning av förändringsbudskapet kan 
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eventuella brister korrigeras och på så vis underlätta framtida organisationsförändring 
(Klein, 1996).   

2.14 Kommunikationsmodell, sammanfattning av teorikapitlet 
För att läsaren skall få en övergripande bild mellan kommunikationsteorierna och 
förändringsprocessen som presenterats i teorikapitlet har författaren konstruerat en 
modell i enighet med forskningen och de teorier som presenteras ovan.  
Kommunikationsmodellen visar hur kommunikationen enligt teorier kan vara en viktig 
faktor för en lyckad förändringsprocess. Modellen kommer att fokusera på 
kommunikation genom en revolutionär organisationsförändring och tar inte vidare 
hänsyn till andra interna- och externa faktorer som kan påverka en förändringsprocess. 
Modellen är konstruerad utifrån ett Top-Down perspektiv på en organisationsförändring 
eftersom detta perspektiv inkluderas i studien. Modellen kommer att presenteras i 
samband med analysen längre fram i uppsatsen. Modellen kommer att presentera olika 
steg i en förändringsprocess. Dessa steg kommer att illustreras i figurer i modellen. 
Figurer kompletteras med korta texter där effekten av kommunikation (K) i det valda 
steget presenteras samt effekterna av utebliven eller bristande (U/B) kommunikation. 
Dessa texter finns nedanför stegen i figurer.     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Figur 7. Kommunikationsmodellen 

Enligt vad som framkommer i modellens första steg som även symboliserar unfroze 
stadiet bör eventuell förändring kommuniceras till medarbetarna i detta stadium.  Av 
vad som framkommer i modellen kan brister i kommunikationen i detta steg innebära 
spekulationer och ryktesspridning vilket kan få konsekvenser för eventuell framtid 
implementering. Kommuniceras däremot information kring eventuell förändring kan 
ryktesspridning elimineras och medarbetaren kan redan i detta studie känna delaktighet i 
processen (Kotter, 2007). Steg två i modellen motsvarar den del i förändringsprocessen 
när förändringsledningen med en bakgrund till varför organisationsförändringarna bör 
genomföras, konstruerat vad som skall förändras, vilka mål som finns med 
organisationsförändring samt hur detta kommer att påverka medarbetarna i 
organisationen. Det är viktigt att förmedla förändringsbudskapet tydligt och frekvent till 
medarbetarna genom olika kommunikationsformer (Klein, 1996). Medarbetare som har 
förändringsbudskapet klart för dig kan vara lugna genom processen och sträva mot 
samma mål som de uppsatta. Motsatsen gäller vid utebliven eller bristfällig 
kommunikation av förändringsbudskapet som kan leda till att medarbetarna söker sig 
till informella källor vilket kan resultera i ryktesspridning vilket i sin tur kan vara en 
källa till oro bland medarbetarna (Kotter, 2007). Steg tre i modellen motsvara 
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implementeringen av förändringsbudskapet om kan liknas med Lewins (1949) move 
fas. I detta steg kan kommunikation från förändringsledningen till medarbetaren 
underlätta förändringsprocessen om de berörda vet vad de ska utföra och vilka 
förändringar i det dagliga arbetet som förändringen kommer att innebära. Medarbetaren 
kan vid brist på information agera motsträvande mot förändringarna i detta stadium.  
Som fortsättning på den tredje fasen kommer den fjärde fasen med att åtgärder vidtas. 
Detta stadium är det viktigt att förändringsledningen kommunicerar hur ställningen är i 
organisationen och hur medarbetaren skall agera. Detta kan med fördela genomföras 
genom tvåvägskommunikation för att förändringsledningen skall ha omöjlighet att 
upptäcka eventuella rykten eller feltolkningar av det budskap som kommunicerats till 
medarbetarna (Ströh & Jaatinen, 2001). Utebliven eller bristande kommunikation i 
denna fas kan resultera i att medarbetaren inte är aktiv i förändringsprocessen och 
organisationsförändring drar ut på tiden. Det sista avslutande stadiet kan liknas med re-
frozen stadiet (McCabe, 2010; Sonenshein. 2010)När implementeringen är klar och den 
nya organisationsstrukturen verkställts i verksamheten är det viktigt att medarbetarna 
får ta del av uppföljning och vad organisationsförändringen har resulterat i 
verksamheten. Utebliven eller bristfällig kommunikation kan i denna fas resultera i att 
medarbetarna ser fördelar i sin föregående arbetssituation och tenderar att utveckla 
negativ inställning till organisationsförändringen som genomförts.  
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3. Metod  
Denna del av uppsatsen presenteras hur författaren har gått tillväga när studien 
genomförts och uppsatsen bearbetats. Kapitlet kommer att delas i en teoretisk och en 
praktisk del. Vilket perspektiv författaren utgått från när data bearbetats genom arbetet, 
vilken metod som används under uppsatsen kommer att presenteras i kapitlets första del. 
Metodkapitlets senare del kommer det att framgå hur den kvalitativa studien har 
genomförts samt en beskrivning av vilket motiv som ligger bakom studien. Avsnittet 
avlutas med att sanningskriterier för studien presenteras. 

 

3.1 Vetenskapliga förhållningssätt och förförståelse  
Forskarens förförståelse kan påverka uppsatsens innehåll och resultat. Faktorer som 
utbildning, erfarenheter, värderingar och social bakgrund kan inverka på forskarens 
tolkning av verkligheten vilket i sin tur kan påverka den genomförda studien.  Bryman 
och Bell (2005, s.42) menar att värderingar och forskares personliga åsikter kan komma 
att spegla den studie forskaren genomför.  Johansson - Lindfors (1993) presenterar 
bland annat forskarens teoretiska förförståelse där bland företagsekonomiska och 
sociologiska inomdisciplinära kunskaper behandlas.  Forskarens förförståelse kan även 
delas i förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse. Förstahandsförförståelsen 
kan kopplas samman med det forskaren har självupplevt medan andrahandsförförståelse 
är hämtat från den kunskap forskaren fått genom litteratur eller undervisning 
(Johansson- Lindfors 1993, s.76). Johansson-Lindfors (1993) visar att författaren till en 
studie påverkar hur studien utförs och vad studien visar. Författaren visar även att den 
som utför studien redan vid konstruktionen av problemformuleringen visar vilken 
ontologisk inställning denne har (Johansson-Lindfors, 1993, s.32ff) .  

Författaren bakom studien har studerat ekonomi i tre år på handelshögskolan vid Umeå 
universitet. Författaren antar att andrahandsförförståelse i denna studie har påverkats av 
bland annat utbildningsbakgrunden och medvetna val under studietiden. Detta eftersom 
uppfattar att den akademiska bakgrunden har påverkat författarens sätt att se och tolka 
omgivningen vilket i sin tur kan komma att påverka studien. Som grund till varför 
författaren tog sig an studien ligger även en praktikperiod på den studerade 
verksamheten vilket påverkar forskarens förstahandsförförståelse där egna erfarenheter 
från praktikperioden kan komma att påverka studiens resultat.  Författaren har även 
under åtta år jobbat i handelsbranschen och kan därför reflektera över egna erfarenheter 
i samband med kommunikation och evolutionära organisationsförändringar i den 
verksamheten vilket kan påverka förstahandsförförståelsen hos forskaren och slutligen 
studiens resultat.  

3.2 Kunskapssyn 
Kunskapssynen presenterar hur forskaren studerar verkligheten (Bryman & Bell, 2005, 
26ff). Bryman och Bell presenterar två kunskapssyner, positivismen och hermeneutiken. 
Positivismen står för objektivitet, beskrivning och förklaring av det studerade. Inom 
hermeneutiken behandlas känslor, tolkningar och värderingar där subjektivitet hos 
forskaren inte nödvändigtvis är negativt (Ibid).  
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Kunskapssynen bakom denna uppsats en delvis positivistisk kunskapssyn. Den 
positivistiska kunskapssynen innebär att forskaren använder sig av naturvetenskapliga 
metoder för att studera den sociala verkligheten (Holme & Slovang, 1996 s.332-337). 
Vid positivistisk kunskapssyn ligger fokus på de kunskaper som kan konstateras via 
människans sinnen, kunskap som genom teorier förklarar det mänskliga beteendet 
(Bryman & Bell, 2005, s.26). Positivismen eftersträvar en objektiv syn hos forskaren 
vilket betyder att studien skall vara värderingsfri (Ibid). Inom den positivistiska 
kunskapssynen vill forskaren göra en bild av verkligheten vilket förutsätter ett objektivt 
förhållningssätt (Ibid).  Författaren bakom studien eftersträvar att vara objektiv genom 
studien och är medveten om att författarens egna upplevelser och erfarenheter kan 
påverka studiens resultat. Men genom att eftersträva objektivitet och vara medveten om 
möjligheten att personligen färga omgivningen anser författaren kunna agera medvetet 
och att studien kan hållas mer objektiv. Där och författaren undviker att prägla studien 
med sina egna värderingar. Studiens forskningsproblem fokuserar delvis på 
grundläggande föreställningar hos forskaren och men även en vision hos forskaren om 
att studera organisationen utan egna värderingar (Johansson-Lindfors, 1993, s39ff). 
Författaren har genom studien försökt att finna egenskaper hos de berörda individerna 
som återkommer och analysera detta genom befintliga teorier. Dock har författaren 
svårt att i enighet med positivistiska kunskapssynen, där relationen mellan den 
respondenten och intervjuaren anse att hennes egna värderingar kan hållas helt fria från 
studien.  

3.3 En fallstudie 
Studien baseras på en fallstudie av Örnsköldsviks kommun. Bryman och Bell (2005) 
säger att en fallstudie skall förknippas med en vald organisation, lokal, specifikt fall 
eller en specifik arbetsplats. Studien kommer att koncentreras till ett specifikt fall i en 
vald organisation, organisationsförändringarna i Örnsköldsviks kommun och gå på 
djupet av kommunikationen genom organisationsförändring vilket är 
överensstämmande med faktorer som Byman och Bell (2005, s.71) presenterar som 
typiska för en fallstudie. Genom att använda fallstudie som uppsatsdesign kan 
komplexiteten och omgivningen i det specifika fallet undersökas vilket harmonierar 
med studiens syfte. Studien fokuserar framförallt på individernas uppfattning av 
omgivningen vilket även det är signifikant för en fallstudie och vilket författaren anser 
kan vara av intresse för framtida forskning inom det specifika området. Författaren har 
delvis bedrivit studien på den studerade verksamheten. Genom att bedriva fallstudien 
förväntar författaren komma fram till om kommunikation mellan förändringsledningen 
och medarbetare påverkar organisationsförändring i den kommunala verksamheten.  

3.4 Deduktion som angreppsätt  
Bryman och Bell (2005) presenterar två angreppssätt som används av forskare för att 
utföra studier, det deduktiva angreppssättet och det induktiva angreppssättet. Dessa två 
ytterligheter skiljer sig åt främst genom att i det deduktiva angreppssättet utgår 
forskaren från befintliga teorier och testar dessa. Forskaren deducerar hypoteser vilket 
sedan bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell, 2005. s.23). Den induktiva ansatsen 
utgår forskaren från en observation som sedan resulterar i en teori (Ibid).  

Författaren till studien har valt att genomföra studien med ett deduktivt angreppssätt, 
där studien grundas i en befintlig teori som sedan jämförs med den empiri som studien 
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påvisar, vilket sedan kommer resultera i slutsatser (Holme & Solvang, 1996, s.50-57). 
Valet av angreppsätt för studien anser författaren vara naturligt. Detta på grund av att 
författaren delvis har akademisk bakgrund i det valda ämnesorådet vilket medfört att 
författaren skapat en teoretisk kunskapsgrund till studien. Uppsatsen syftar till att se 
samband mellan företeelser och variabler vilket även underlättas genom den deduktiva 
ansatsen (Johansson – Lindfors, 1993, s. 55). Forskningen inom området 
kommunikation och organisationsförändringar är väl utbredd och det finns utförliga 
teorier och forskning på organisationsförändringar och kommunikation. Att bilda egna 
teorier genom och det induktiva angreppssättet kändes på grund av de nämnda 
faktorerna därför inte lika relevant för denna studie. Den deduktiva ansatsen anses även 
lämplig till studien på grund av att den empiriska data som insamlats ställs mot de 
befintliga teorierna för att deduktera om dessa är troliga (Ibid).  På grund av den 
deduktiva ansatsen har teorikapitlet fått en framträdande roll i arbetet och även placerats 
efter det inledande kapitlet för att tidigt ge läsaren en inblick i de teorier som ligger som 
grund för studien. 

3.5 Val av litteratur och teorier   
Forskaren bör vara kritisk vid sitt val av litteraturkällor och välja de källor som hör till 
det valda forskningsområdet med noggrannhet (Backman,1998, s.26ff.).  Studien 
baseras på insamlad litteratur från både tryckta källor och vetenskapliga artiklar hämtad 
från databaser detta för att kunna författaren skall kunna få den kunskap som hon anses 
trovändig för att betrakta det valda forskningsområdet.  Författaren har även valt att 
använda sig av internet vid sökning av information om den studerade organisationen 
och på så vis kunnat finna aktuell information om den studerade verksamheten. 
Författaren har valt dessa litteraturkällor för att hon anser att de varit signifikanta för det 
studerade området och viktiga för att nå studiens resultat. För att finna signifikanta 
artiklar kopplade till problemområdet har framförallt sökorden, organizational change, 
redesign, communication, change message change model och public sector använts. 
Författaren har genom att titta på artiklar inom ämnesområdets källor kunnat finna 
signifikant forskning inom problemområdet.   De artiklar som har används i studien är 
vetenskapliga artiklar och enligt författaren publicerade i tillförlitliga tidsskrifter. 
Artiklarnas tillförlitlighet anses framförallt på grund av att de har granskats av forskare 
med kunskaper inom området. Dessa artiklar har sökts utifrån Umeå 
Universitetsbiblioteks databaser där främst Buisness Source Premier och Emerald 
dominerat. Författaren har även sökt i specifika Journals som Journal of Organizational 
Change Management, Journal of Communication Management och International 
Journal of Public Sector Management. Genom sökningsprocessen har författaren 
betraktat källor vars andra vetenskapliga artiklars författare refererar frekvent till som 
extra användbara och trovärdiga. Johansson- Linfors (1993,s 88) menar att det kan vara 
svårt för en författare att bedöma när tillräcklig med litteratur har insamlats till studien. 
Författaren till denna studie avbröt sökandet när ytterligare kompletterade litteratur 
visade på likande resultat som den litteratur som redan inkluderats i studien. Johansson-
Lindfors (1993, s.88) beskriver detta fenomen som mättnad och är enligt författaren en 
indikator på att litteratursökningen kan avbrytas.   

Teorivalet i en studie spelar en avgörande roll för studiens resultat (Johansson- 
Lindfors, 1993, 87ff). Organisationsförändringar blir allt mer frekvent förkommande 
vilken kan vara anledningen till att området som denna studie behandlar har intresserat 
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forskare vilket resulterat i en mängd forskningsrapporter och artiklar dock främst på den 
privata sektorns organisationsförändringar. Trots att denna studie inte behandlar den 
privata sektorn har teorier som fokuserat på den privata sektorn använts och anses av 
författaren vara relevanta källor för studien, detta på grund av brist på signifikanta 
teorier specifikt riktade mot den offentliga sektorn. Teorierna som bearbetas i studien är 
utvalda utifrån frågeställningen och de teorier som författaren anser relevanta för 
studien.    

De valda teorierna kan framförallt kopplas till studiens problemområde, 
organisationsförändringar. Teorier om organisering och organisationsförändringar har 
komplicerats med teorier om kommunikation. Teorierna kring kommunikation finns 
med som viktig grund i studien. Teorier om kommunikation med koppling till 
organisationsförändringar har använts för att beskriva komplexiteten i 
kommunikationen mellan individer. Dessa teorier har delvis illustrerats genom modeller 
för att tydliggöra dessa för läsaren.  De valda teorierna skall alla göra det möjligt för 
författaren att med ett deduktivt angreppsätt besvara studiens frågeställning och även 
uppnå syftet med studien.   

3.5.1 Källkritik 
Johansson- Lindfors (1993) anser att det är viktigt att författaren till en studie tänker på 
vilken aktualitet och ursprung källorna har. Dock är det viktigt att ta tillvara på källor 
som är tillförlitliga trots att de inte är den senast publicerade literturen. Författaren till 
studien har medvetet valt aktuella källor med hög tillförlitlighet genom att granska de 
tidsskrifter som använts. Detta har varit möjligt eftersom det finns mycket forskning 
inom ämnesområdet och befintlig forskning ständigt förbättras med nya 
forskningsresultat. Organisationer påverkas av externa faktorer vilket hela tiden 
förändrats vilket är et argument till att ny forskning kan vara användbar. I studien har 
vissa äldre litteratur använts detta i de fall litteraturen känns signifikant för studien. 
Författaren har i den mån det går försökt att undvika att använda sig av 
andrahandskällor eftersom dessa kan visa en förvrängd bild av det förstahandskällan 
konstaterat dock har andrahandskällor bland annat använts i de fall där dessa refererats 
till flitigt av andra forskare .  

Forskaren har på grund av brist på tidigare publikationer där forskare studerar specifikt 
den offentliga sektorn valt att bearbeta forskning inom området på den privata sektorn. 
Detta för att dessa på grund av de olika sektorernas likheter känna applicerbara även på 
denna studie. Den främsta litteratur som använts är litteratur skriven på engelska vars 
studier sällan studerar de svenska kommunerna vilket medfört svårigheter i att finna 
publikationer om det specifika fallorådet. Författaren anser dock inte att detta varit 
något hinder för att finna signifikanta källor. Sammanfattningsvis anser författaren att 
den valda litteraturen håller god kvalité och är såväl reliabel och valid för denna studie.  

3.6 Motivering till val av studerad verksamhet 
Jag har under min utbildning på Handelshögskolan vid Umeå universitet läst 
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. Som del i 
programmet behandlas organisation och organisering vilket givit mig en teoretisk grund 
för att behandla det valda uppsatsområdet.  Kunskapen har gett mig möjlighet att 
bearbeta och applicera de teoretiska kunskaperna jag har i studien. Författaren har under 
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sin tid som studerande till Civilekonom på Umeå universitet även genomfört en 
praktikperiod på Örnsköldsviks kommun. Under praktikperioden fick författaren 
mycket god inblick i verksamheten och var även delaktig under en period som 
kommunen genomförde revolutionära organisationsförändringar. Tillgången till goda 
kontakterna i Örnsköldsvikskommuns verksamhet, intressent för kommunen och 
akademiska kunskaper inom organisering ledde författaren in på tanken att skriva en 
fallstudie om Örnsköldsviks kommuns pågående organisationsförändringar. Johnsson- 
Lindfors (1993) anser att det är viktigt att författaren får access till information för att 
utveckla kunskap om den studerade verksamheten detta för att kunna genomföra en bra 
studie något författaren anser att hon fått genom praktikperioden. 

Organisationsförändringar kan i bästa fall leda till en effektivare organisation och 
kostnadsbesparingar i en verksamhet. Utfallet av organisationsutveckling kan dock vara 
svåra att förutsäga. Det går även att konstatera att kommuner kan effektivisera sin 
verksamhet för att minska onödiga kostnader för skattebetalare samt förbättra servicen 
till medborgare i kommunen. Faktumet att organisationsförändringar kan leda till 
negativa konsekvenser och även leda till otroliga förbättringar i en organisation anser 
författaren vara mycket spännande. Vilket även det är en bakgrund till att författaren 
valde att rikta studien mot organisationsförändringar. Fallstudien av 
organisationsförändring har kunnat genomföras i realtid. Där författaren haft förmånen 
att medverka under processen och där med kunnat analysera kommunikationen mellan 
medarbetare och ledare under förändringsprocessen. Författaren hoppas också att denna 
studie kan användas som stöd i syfte att utföra organisationsförbättringar i likande 
verksamheter som den studerade. 

3.7 Kvalitativ data 
För att kunna besvara frågeställningen i studien anser författaren att en kvalitativ metod 
är mest relevant metod att använda. Genom den kvalitativa metoden kan författaren 
skapa djupgående förståelse för hur kommunikationen mellan individen har varit och 
även hur dessa individer känner och tycker angående förändringsprocessen. Forskare 
visar att den kvalitativa metoden kan vara lämpliga viden en deduktiv ansatts (Bryman 
& Bell, 2005, s.41). Forskare som väljer att utföra en fallstudie använder sig vanligen av 
en kvalitativ metod som djupintervjuer eller ostrukturerade intervjuer eftersom dessa 
kan upplevas positiva då ett specifikt fall skall granskas i detalj (Bryman & Bell, 2005, 
s.72). Det är vanligt att forskaren utvecklar en känslomässig koppling och känner 
empati med de människor som ingår i den kvalitativa studien. Detta faktum bör 
forskaren reflektera över och vara medveten om för att kunna eftersträva att vara 
objektiv genom studien för att få en representativ bild av verkligheten eftersom studien 
framförallt grundas i en positivistisk kunskapssyn (Bryman & Bell, 2005, s.42, 43). Den 
kvalitativa undersökningsmetoden skapar även förutsättningar att hämta mycket 
information inom det begränsade området (Bryman & Bell, 2005, s.322). Genom den 
kvalitativa metoden kan sammanhanget genom organisationsförändringen förstås och 
analyseras samt den mänskliga reaktionen av organisationsförändring i en organisation 
vilket underlättar förutsättningarna för författaren att besvara studiens frågeställning. De 
intervjuer som genomfördes i samband med denna studie genomfördes med syfte att 
skapa förståelse för medarbetarens och förändringsledningens syn på kommunikationen 
genom förändringsprocessen.   
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3.8 Intervjuer 
En kvalitativ intervju kan konstrueras så att den är ostrukturerad eller semistrukturerad . 
Studien kommer att utföras i linje med en semistrukturerad metod. Den 
semistrukturerade intervjun innebär att den som utför intervjun har förberett en manual 
som intervjun följer. Denna manual skall dock lämna utrymme för att frågorna kan tas i 
annan ordning och även att följdfrågor kan bli aktuella. Den som utför en 
semistrukturerad intervju måste vara väl förberedd inför intervjutillfället. Författaren 
valde att vara väl påläst innan intervjutillfället samt förbereda en intervjumanual för att 
underlätta intervjuerna. Den semistrukturerade intervjumodellen kan vara användbar på 
grund av att forskaren sedan kan jämföra olika respondenters svar tillskillnad från den 
ostrukturerade intervjun som kan vara svår att jämföra mellan olika respondenter detta 
på grund av att samtalen kan få varierad utgång (Bryman & Bell, 2005, s.362).  Den 
ostrukturerade intervjun kan liknas med ett samtal mellan individer och lämnar 
intervjun helt åt den rådande situationen. Intervjuerna kommer att hållas i 
respondenternas miljö, detta för att skapa trygghet vid intervjutillfället. Risken att den 
intervjuade påverkas av forskaren är stor vid ett intervjutillfälle, vilket är en nackdel 
med den valda metoden. Intervjuaren har dock tagit hänsyn till detta och skall 
eftersträva objektivitet vid intervjutillfället. Det finns många fördelar med intervjuer där 
bland annat risken för bortfall minimeras vilket kan underlätta arbetet med att jämföra 
svaren mellan respondenterna (Johansson - Lindfors, 1993, s.113). Vid 
intervjuundersökningar finns även möjlighet för forskaren att motivera den intervjuade 
vilket tillsammans med den ökade frekvensen av svar kan påverka reliabiliteten för 
undersökningen (Johansson - Lindfors 1993, s.113). Intervjumetoden för att samla data 
kan även upplevas överlägsen på grund av att språket såväl verbalt som icke verbalt kan 
påvisa mycket om situationen, genom intervjuerna kan den intervjuade få möjlighet att 
uttrycka känslor vilket kan vara svårt att nå vid till exempel en enkätundersökning 
(Johansson - Lindfors, 1993 s.119)   

Varje intervju inleddes med en beskrivning om studien för att de intervjuade skulle 
kunna förstå det bakomliggande motivet till intervjufrågorna. Innan intervjun 
påbörjades hade respondenterna även möjlighet att ställa frågor för att undvika 
missförstånd och oklarheter mellan respondenten och den som utförde intervjun.  
Författaren påvisade även att respondenterna garanteras anonymitet och att svaren 
endast skall användas till studien i syfte att besvara frågställningen. Enligt Johnsson-
Lindfors (1993) bör en intervju inledas med en fråga som inte är känslomässigt 
komplicerad eller känslig för respondenten att svar på .   De inledande frågorna bör vara 
övergripande för att sedan göra dessa mer detaljerade. Frågorna kan grupperas för att 
intervjun ska upplevas genomtänkt, dock bör dessa inte vara disponerad så att en fråga 
går in i den andra. Antalet frågor i intervjun bör vara väl avvägda för att inte tappa 
respondentens engagemang. Frågorna skall formuleras så att de inte misstolkas eller är 
svåra att förstå för respondenten. Den tillfrågade skall heller inte uppleva att frågorna är 
ledande eller att det finns ett rätt svar på frågan som ställs (Johansson – Lindfors, 1993, 
s.112-114). Inför intervjun bör respondenten känna sig trygg i situationen genom att 
intervjuaren klargör bakgrunden till studien samt hur svaren behandlas. Respondenten 
bör även kunna garantera anonymitet om situationen kräver detta (Johnsson – Lindfors, 
1993, s.113). Författaren har tagit hänsyn till ovanstående påståenden för att hålla hög 
kvalité på de genomförda intervjuerna.   
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Efter intervjutillfället bearbetades data där det mest representativa för det studerade 
forskningsområdet valdes ur från varje intervju vilket publiceras längre fram i studien.  
Detta för att respondenterna tenderade att sväva ut något i sina svar och delar av svaren 
anses av forskaren vara irrelevant för studien. Det fanns tillfälle då intervjumallen bröts 
något detta för att främja den pågående intervjun.   

3.9 Val av intervjuade personer 
Urvalet vid en kvalitativ intervju kan avgränsas till fyra eller fem individer, detta på 
grund av att materialet skall bli hanterbart och vid ett stort material att hantera kan 
viktiga detaljer falla bort vilket kan få konsekvenser för studiens helhet (Bryman & Bell 
2006).  Denna studie kommer ingripa fem intervjuer där en av de intervjuade är en del 
av förändringsledningen, en mellanchef med ekonomi- och personalansvar, mellanchef 
med ekonomiskt ansvar, en ekonom samt en utvecklingschef för en av kommunens 
förvaltningar. Alla individer som intervjuats berörs av organisationsförändringen i den 
studerade verksamheten. Dessa har även olika sysselsättning allt för att främja en bred 
kunskap om de olika karaktärerna i organisationen. De intervjuade har även valts på 
grund av att de beröras av alla de främsta delarna av organisationsförändringen. Av den 
anledningen valdes framförallt ekonomer som alla berörs av centraliseringen samt 
behöver byta förvaltning. Detta för att avgränsa urvalet något samt att få de individer 
som verkligen berörs av organisationsförändringens synpunkter. Dessa kan enligt 
författaren ge signifikanta svar på intervjuarens frågor. Intervjuerna genomfördes med 
ett personligt möte med de intervjuade. Detta för att minska chansen att misstolkningar 
uppstår vid intervjutillfället vilket enligt forskning visas uppstå i högre frekvens vid 
telefonintervjuer eller intervjuer över internet (Holme & Solvang, 1997, s.99-108) 

Som delvis framgått tidigare i studien har ett riktat urval tillämpats. Detta för att 
författaren ville fånga respondenter med olika arbetsuppgifter som alla berörts av 
organisationsförändring. Anledningen till att detta urval genomfördes är att kunna 
jämföra om skillnader finns i hur förändringen uppfattas beroende på arbetssituation. 
Det var även an vikt att det intervjuade hade fått erfara organisationsförändringen för att 
kunna yttra sina synpunkter kring organisationsförändringarna. Johnsson- Lindfors 
(1993) menar att i ett riktat urval finns ingen kravbild på att de intervjuade skall vara 
representativa dock är det viktigt att urvalet är i enighet med studiens problemområde.  
Urvalet till intervjuerna skulle även kunna definieras som ett icke-sannolikhetsurval. 
Johansson- Lindfors (1993) delar in icke-sannolikhetsurval i fyra under grupper varan 
en av dessa är subjektiva urvalet, vilket är i enighet med denna studies urval.  Det 
subjektiva urvalet förutsätter att forskaren har kännedom om populationen som skall 
undersökas och väljer ut signifikanta respondenter ur populationen. Urvalet kan även 
ses som kvoturval eftersom författaren eftersträvat att få en viss kvot hos varje grupp i 
populationen. Detta eftersom de intervjuade har olika arbetsuppgifter i organisationen 
vars svar sedan skall analyseras och jämföras. 
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Tabell 2. Tabell över studiens urval 

Respondent Plats för 
intervju 

Titel Tid Datum 

Respondent  Respondentens 
arbetsplats 

Ekonom  Ca 40 min 2011-04-26 

Respondent  Respondentens 
arbetsplats 

Ekonomichef på 
mellanchefs 
nivå 

Ca 50 min 2011-04-26 

Respondent  Respondentens 
arbetsplats 

Utvecklingschef 
över en av 
förvaltningarna  

Ca 30 min 2011-04-26 

Respondent  Respondentens 
arbetsplats 

Ekonomi/person
alchef på 
mellanchefsnivå 

Ca 40 min 2011-04-26 

Respondent  Respondentens 
arbetsplats 

Del av 
förändrings-
ledningen 

Ca 40 min 2011-05-12 

3.10 Intervjumanualer 
Utifrån studiens frågeställning och syfte har intervjufrågor konstruerats (Appendix, 
intervjumanual 1.). Detta för att med hjälp av teorier kunna analysera den insamlade 
data genom intervjuerna och besvara frågeställningen i studien. Intervjufrågorna 
kommer att formuleras så att det är enkla och tydliga för att minska risken att 
respondenten misstolkar eller glömmer bort den ställda frågan (Holme & Solvang, 
1996, s.99-108). 

Författaren skapade två olika intervjumanualer, där den ena vänder sig till medarbetarna 
och den andra till förändringsledningen (Appendix, Intervjumanual 1, Intervjumanual 
2.). Detta på grund av det fanns svårigheter att kombinera en manual som skulle ge 
signifikant och viktig information till studien med en enda manual. De båda manualerna 
bygger främst på två rubriker med undergrupper av olika teman. Den första delen 
kretsar främst kring förändringsbudskapet i organisationen det vill säga bakgrunden till 
organisationsförändring i organisationen, vad som skall förändras, vilka mål som är 
uppsatta i och med organisationsförändring samt hur medarbetarna kommer att påverkas 
av organisationsförändring. Den andra delen är i huvudsak fokuserad till 
kommunikationen genom organisationsförändring där förändringsledningen roll i 
förändringsprocessen finns som undergrupp samt när och hur organisationsförändring 
kommunicerats. Manualen har konstruerats utifrån frågeställningen och de teorier som 
använts i studien. Detta för att det emiriska materialet skall kunna analyseras genom 
teorierna och slutligen även ge möjlighet för författaren att besvara frågeställningen i 
studien.  

Forskaren valde att inte skicka den konstruerade manualen till respondenterna i förväg. 
Detta på grund av att intervjuerna skulle resultera i så spontana svar som möjligt. Om 
respondenterna skulle fått tillgång till manualen i förväg skulle denna kunna förbereda 
sig inför intervjun och söka information och konstruera ett svar vilket skulle kunna ge 
en skev bild av respondentens egentliga uppfattning. 
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3.11 Sanningskriterier  
För att diskutera en uppsats trovärdighet kan olika sanningskriterier användas. Nedan 
kommer studiens reliabilitet och validitet diskuteras (Johansson-Lindfors, 1993, s.160-
164).  

3.11.1 Reliabilitet 
Innebörden av reliabilitet, som är synonymt med ordet tillförlitlighet, har grunden i 
frågan om hur trovärdig undersökning vid en studie är. Undersökningar som visar 
resultat som är oberoende av vem som utför undersökningen samt visar likvärdiga 
resultat om undersökningen upprepas, håller hög reliabilitet av den anledningen har 
forskaren eftersträvat objektivitet genom studien (Bryman & Bell, 2005, s.48).  
Reliabiliteten blir framförallt viktig att ta hänsyn till vid kvantitativa mätningsmetoder 
men kan med fördel tas i beaktad även vid mer kvalitativa undersökningsmetoder för att 
undersökningen skall bli så korrekt som möjligt och kan framställas som noggrannheten 
i undersökningen (Bryman & Bell, 2005,s 304-307).  Forskare menar att innebörden av 
reliabilitet skall behandlas som i en kvantitativ forskningsmetod trots att 
forskningsmetoden är kvalitativ dock kan det finnas svårigheter vid den externa 
reliabiliteten som syftar till att liknade resultat visar om undersökningen replikeras.  

Inspelade intervjuer kan återuppspelas av forskaren vilket kan resultera i att få detaljer 
missas vid intervjutillfället som kan vara viktiga för studiens resultat. Bryman & Bell 
(2005) menar att genom att spela in intervjuerna kan forskaren påminnas om 
intervjutillfället och därför öka reliabiliteten i studien.  Forskaren bör även komplettera 
inspelningen med att föra anteckningar vid intervjutillfället.  Författaren har vidtagit 
dessa åtgärder för att eftersträva hög reliabilitet vid datainsamling. Under de kvalitativa 
djupintervjuerna fördes anteckningar under den pågående intervjun. Detta för att 
författaren skulle ha möjlighet att gå tillbaka till dessa när svaren från intervjuerna 
skulle sammanställas. Majoriteten av intervjuerna spelades även in med en tillförlitlig 
röstinspelare för att författaren ska ha möjligheten att gå tillbaka till det inspelade 
materialet om någon under intervjun var oklart eller inte antecknades. Författaren 
avsatte även tid för att transkribera och sammanställa intervjuerna direkt efter att 
intervjun genomförts för att undvika att tekniska problem uppstår eller data försvinner. 
Författaren har även ickeverbala uttryck färska i sitt minne och kan därför skapa en så 
korrekt bild av intervjutillfället som möjligt direkt efter intervjutillfället (Bryman & 
Bell, 2005, s. 304-307).  

Författaren valde att testa den intervjumall som konstruerat på två oberoende individer. 
Detta för att kunna urskilja om det kan finnas begrepp eller oklarheter i 
intervjumaterialet. Genom att testa manualen innan intervjutillfället kunde eventuella 
oklarheter korrigeras innan intervjutillfället. 

3.11.2 Validitet 
En studie vars empiri bygger på materialet från en intervju blir strukturen på intervjun 
avgörande för studiens validitet (Johansson- Lindfors, 1993 s. 111). Validitet i en studie 
visar på hur vida gjorda undersökningar studerar det som skall studeras i sammanhanget 
och huruvida de slutsatser som är dragna finner kopplingar med den undersökning som 
genomförts i studien (Bryman & Bell, 2005, s.48). Författaren har utgått från syftet, 
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frågeställningen och den teoretiska referensramen när frågorna konstruerats för att hålla 
hög validitet i studien.  

Huruvida resultatet från en undersökning kan generaliseras utöver den specifika 
undersökningskontexten är även en del av validitetsbegreppet. Bryman och Bell (2005) 
antyder att fallstudier kan vara svår att generalisera eftersom dessa ingriper ett specifikt 
fall istället för den generella verkligheten Författaren anser dock att studiens resultat 
kan appliceras och vara till hjälp vid liknande kontexter (Bryman & Bell, 2005, s.49).  
Förslagsvis på en kommun i liknande storlek som Örnsköldsviks kommun.  

3.12 Författarens väg mot studiens slutsats 
Det empiriska materialet kommer att analyseras genom de valda teorierna i studien. 
Analysen kommer behandla de teorier som presenterats i studiens teorikapitel. Analysen 
kommer att delas in delarna, förändringsbudskap och kommunikation genom 
organisationsförändringen. Detta för att det skall underlätta för läsaren att behandla och 
förstå texten. Forskningsfrågan kommer sedan besvaras i studiens slutsats. Detta genom 
att det empiriska materialet analyseras med hjälp av de teorier som presenteras i 
studiens teorikapitel.  

 

 

 

 

 
 

Figur 8. Modell över författarens väg mot studiens slutsats 
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4. Organisationsförändringarna i den studerade 

verksamheten 
Kapitlet kommer att innehålla en beskrivning av den studerade verksamheten och den 
organisationsförändring som genomförs. Avsnittet kommer även att behandla 
bakgrunden till organisationsförändringen den studerade verksamheten samt vilka 
förändringar som skall genomföras i och med den studerade verksamhetens 
organisationsförändringar.  

4.1 Den kommunala verksamheten 
De svenska kommunerna styrs demokratiskt av politiker, valda av befolkningen i den 
tillhörande kommunen. Kommunens högs styrande demokratiska organ är 
kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige sitter politiker och beslutar vad som skall 
göras i kommunen för de resurser som finns att tillgå. Politikerna måste förhålla sig till 
lagar och regler i sitt arbete i den kommunala organisationen. I den politiska processen 
ingår även kommunens nämnder. Antalet nämnder och uppdelningen av nämnderna 
varierar mellan olika kommuner. I nämnderna sitter delar av de politiker som 
sammanträder i kommunfullmäktige men även fler politiker med olika partitillhörighet 
och ansvarsområde. Nämnderna styr på detaljnivå över vad som skall uträttas i 
kommunens förvaltningar. Förvaltningarna är i sin tur en uppdelning av de 
verksamheter som kommunen bedriver och de kommunala tjänstemännen. Antalet 
förvaltningar varierar även mellan olika kommuner. På förvaltningarna arbetar 
kommunens tjänstemän för att verkställa det politiken beslutat och tillgodose delar av 
de behov som befolkningen i kommunen har. Enligt lag är kommuner i Sverige skyldiga 
att bedriva viss verksamhet för att tillfredsställa vissa behov som befolkningen i 
kommen har. Detta bekräftas i kommunlagen vilket är en av de mer omfattande lagarna 
som kommunens politiker och tjänstemän skall förhålla sig till. Enligt kommunallagen 
skall även den kommunala verksamheten skapa ekonomi i balans samt frambringa god 
ekonomisk hushållning i verksamheten (SFS 1977:179). Intäkternas omfattning, till en 
kommunal verksamhet, påverkas av faktorer som befolkningsmängd, lönenivåernas 
utveckling och vald kommunal skattenivå. Kostnadssidan omfattning i den kommunala 
verksamheten kan vara svårare att påverka i den eftersom kommuner enligt lag är 
skyldig att erbjuda invånare vissa tjänster och bedriva verksamheter för att tillfredställa 
delar av befolkningens behov. Den del av kostnadssidan som kommunala politiker och 
tjänstemän kan påverka är hur effektivt arbetet i verksamheten bedrivs. Genom att 
effektivisera arbetet på kommunen skulle kostnaderna i verksamheten kunna minska.  
Ett sätt att skapa möjligheter för att effektivisera verksamheter är att se över den 
nuvarande organisationen och genomföra organisationsförändringar.  I figuren nedan 
förtydligas Örnsköldsvikskommuns organisation fördelade i nämnder och förvaltningar.  
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Figur 9. Modell över nämnder och förvaltningar i den studerade kommunen 

4.2 Förändringsprocessen 
Förändringsprocessen i den studerade verksamheten startade med ett beslut om 
förändring från tjänstemannasidan i kommunledningen. Beslutet kommunicerades efter 
en tid av överläggningar och diskussioner till medarbetarna. Medarbetarna fick efter en 
tid veta vad som skulle förändras i organisationen och när förändringen skulle 
genomföras. Steg ett i kommunens förändringsprocess var att ändra 
förvaltningsstrukturen i verksamheten. Örnsköldsviks kommun har tidigare varit 
uppdelade i åtta förvaltningar, barn- och utbildningsförvaltningen, 
omsorgsförvaltningen, tekniska förvaltningen, humanistiska förvaltningen, 
kommunledningsförvaltningen samt plan- och miljöförvaltningen. 
Organisationsförändringarna kom att innebära att åtta förvaltningar skulle komprimeras 
till fem. De tidigare åtta förvaltningarna har komprimerats bildningsförvaltningen, 
välfärsförvaltningen, konsult- och serviceförvaltningen, kommunledningsförvaltningen 
samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta genom att slå ihop några av de dåvarande 
förvaltningar och flytta verksamheter från en förvaltning till en annan. Förändringarna 
innebar dåvarande förvaltningschefer blev för många till antalet och blev tillsatta på 
andra tjänster inom kommunen. Under förändringen av förvaltningsstrukturen började 
förändringsledningen se över de dåvarande chefsposterna vilket resulterade i att många 
chefer lämna sin position, detta motiverades olika. Detta innebar att en 
rekryteringsprocess blev påtaglig och kom att pågå under en länge period. Vidare i 
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processen skulle centralisering av personal verkställas genom att många av de anställda 
fick byta arbetsplats och även förvaltningstillhörighet. Genom hela processen har 
datasystem fått anpassas efter den nya strukturen.  Processen är nu i slutet av 
förflyttningsstadiet och delar av den praktiska organisationsförändringen har verkställts 
i organisationen.  Nedan visas en figur över de gamla förvaltningarna, de vita rutorna 
och hur det av dessa har bildats nya nämnder, motsvara de blå rutorna. 

 

 
Figur 10. Förvaltningarna före och efter organisationsförändringen 

4.2.1 Tidsperspektiv innan förändringen 
Kommunledningen beslutade i mars 2010 att verksamheten skulle omvandlas från åtta 
förvaltningar till fem. Vidare i maj månad, samma år stod förvaltningarnas 
verksamhetsinnehåll klart.  I oktober presenterades det första förslaget till 
organisationsstrukturen som sedan har bearbetats ytterligare. Den första december stod 
den framtida organisationsstrukturen klar på detaljnivå. Justeringar har gjorts fram till 
en slutlig detaljerad plan som började gälla från och med januari 2011. I mars månad 
förväntades centraliseringen och den fysiska förflyttningen av de som berörs av 
centraliseringen påbörjas och färdigställas inom en rimlig tid. Detta genomfördes på 
grund av olika omständigheter först i maj månad i år. 

 
Figur 11. Viktiga datum innan organisationsförändringen verkställts  

4.3 Förändringsbudskap 
Vilket förändringsbudskap som ligger bakom förändringen i den studerade 
organisationen, det vill säga bakgrunden till förändringen, vad som skall förändras, 
målet med organisationsförändring samt hur medarbetarna berörs av förändringen 
presenteras nedan. 
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4.3.1 Bakgrunden till organisationsförändring 
Kommunstyrelsen beslutade år 2007 att genomföra en utredning av en av kommunens 
dåvarande förvaltning, teknik och service förvaltningen. Detta efter att delar av 
förvaltningens verksamhet skulle gå över till bolagsstyrning. Förstudien resulterade i 
två förslag som presenterades för kommunstyrelsen under år 2008. Kommunstyrelsen 
valde då att utreda ett av förslagen ytterligare. Förslaget innebar mer omfattande 
förändringar i organisationsstrukturen. Externa konsulter började därefter, under år 2009 
att på uppdrag se över de befintliga förvaltningarna. Där huvuduppdraget var att se över 
en ny organisationslösning som skall kunna vara fungerande i syfte att frigöra 
ekonomiska resurser samt att öka effektiviteten i organisationen. Konsulterna 
konstaterade att många av de jämförbara kommunerna hade organiserat sig i färre 
förvaltningar än Örnsköldsviks kommuns dåvarande struktur.  

Kommunledningen organiserade utredningsgrupper kopplade till varje förvaltning. 
Syftet med utredningsgrupperna vara att genom diskussioner komma fram till risker och 
möjligheter som skapas i och med att åtta förvaltningar blir fem som konsulterna givit 
förslag om. Vissa utvalda nyckelpersoner fick möjlighet att deltaga i dessa grupper. 
Dessa skulle sedan på ett gemensamt möte presentera vad de kommit fram till för den 
framtida förändringsledningen.   

Den anledning som ligger till grund för organisationsförändring är framförallt tron på 
att verksamheten skall kunna bli mer effektiv. Förändringsledningen tror även att det 
finns stora fördelar med att samordna vissa grupper för att kunna uppnå gemensam 
styrning i organisationen. Som produkt av dessa anser kommunfullmäktige att det finns 
pengar att spara genom att genomföra förändringarna samt att organisationen på sikt 
skall kunna erbjuda bättre service mot medborgare i Örnsköldsviks kommun. Delar av 
förändringsledningen säger att medarbetare och chefer varit delaktiga och arbetat fram 
den nya organisationsstrukturen i kommunen (ornskoldsvik.se).  

4.3.2 Organisationsförändringar   
Efter utredningar beslutade kommunledningen om att genomföra omfattande 
förändringar i organisationsstrukturen. Organisationsförändringen är det största i 
kommunen på nära 40 år (ornskoldsvik.se). Förändringarna innebär delvis att åtta 
förvaltningar komprimeras till fem. Det innebär även att delar av personalstyrkan 
centraliseras istället för att decentraliseras på olika förvaltningar. Detta är främst 
ekonomer, förvaltningschefer och anställda vid personalavdelningen. Förändringarna 
illustreras i modellen nedan. 



 

  36 

 
Figur 12. Organisationen före och efter organisationsförändringarna 

4.3.3 Målet med organisationsförändring 

Förändringsledningen har fastställt att målet med organisationsförändringen är att öka 
samordningen och den gemensamma styrningen i organisationen. Ledorden genom 
organisationsförändring har varit att samverka och samarbeta mellan kommunens 
avdelningar och förvaltningar. De konkreta målen är att genom förändringarna kunna 
erbjuda medborgare bättre service. Målet med förändringarna är även att minska 
kostnaderna inom den kommunala verksamheten. Riktpunkten har varit att minska 
kostnaderna för den gemensamma verksamheten med fem miljoner år 2011. År 2012 
skall denna siffra uppgå till sex miljoner, 2013 sju miljoner och så vidare. Detta görs 
genom att minska förvaltningarnas rambudget efter en procentuell andel i proposition 
till hur mycket den belastar organisationen ekonomiskt. Organisationsförändringarna 
och de förväntade effekterna presenteras i modellen nedan.  

 
Figur 13, Förändringar och förväntade effekter av organisationsförändringen 
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4.3.4 Medarbetarens arbetssituation 
Den kommunala organisationen bedriver en komplex verksamhet som är uppdelad i 
olika förvaltningar. Organisationsförändringarna väntas beröra medarbetarna olika 
mycket beroende på vilken förvaltning de tillhör (ornskoldsvik.se). Vissa förvaltningar 
får nya verksamhetsområden. Många förvaltningar genomgår även en förändring 
gällnade förvaltningschefer som lämnar sina poster och tillträds av nya chefer. 
Medarbetarna som berörs av centraliseringsprincipen är framförallt ekonomer, 
förvaltningschefer och anställda vid personalavdelningen. För dessas innebär 
förändringarna att de lämnar ett arbetssätt med en nära koppling till verksamheten och 
de förväntas, efter förändringen trätt i kraft, att arbeta mer begränsat till ekonomi 
respektive personalfrågor.  Delar av organisationen blir organiserade i nya arbetslag. 
Vissa blir tvungna att lämna sina nuvarande skrivbord och byta avdelning.  
Centraliseringen innebär även att de som berörs av centraliseringen kommer att byta 
förvaltning och tillhöra den nya kommunledningsförvaltningen.  

4.4 Kommunikationsformer av organisationsförändring 
Genom processen av utredningar, som konsulterna genomfört, gällande hur 
organisationen skulle kunna förbättras kunde medarbetarna aktivt sätta sig in. Dessa 
kommunicerades genom att de publicerades på kommunens intranät. Vidare har 
medarbetarna kunnat följa utredningsrapporterna på intranätet eftersom de publicerats. 
Förändringsbudskapet har kommunicerats muntligt via envägskommunikation vid 
specifika tillfällen och varit ett samtalsämne vid kontinuerliga arbetsplatsträffar i olika 
grupper i kommunen där tvåvägskommunikation varit möjlig. Under tiden som 
organisationsförändringarna genomförts har individuella samtal mellan delar av 
förändringsledningen och medarbetarna genomförts (personlig kommunikation, del av 
förändringsledningen, 12, maj 2011).  

Förändringsprocessen och förändringsbudskapet har vid några tillfällen kommunicerats 
på kommunens intranät kommunens anställda har då haft möjlighet att aktivt söka fram 
informationen individuellt.  Den kommunikation som kommunicerats har varit 
information av allmän kvalité och inte riktad till individuella personer. Förändringarna 
har även kommunicerats via mejl mellan förändringsledningen och medarbetarna vilket 
delvis varit riktad information (personlig kommunikation, del av förändringsledningen, 
12, maj 2011).  
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5. Intervjuer  
Kapitlet kommer att presentera de insamlade data från djupintervjuerna som 
genomfördes i samband med studien. Detta för att presentera hur de individer som blir 
berörd av den studerade organisationens förändringsprocess uppfattade detta. Delar av 
materialet kommer att sammanställas i tabeller för att göra respondenternas svar mer 
överskådliga för läsaren samt underlätta möjligheterna att jämföra svaren från olika 
respondenter.   

 

Semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med fem personer som deltagit vid 
organisationsförändring i Örnsköldsviks kommun. Dessa har alla valts ut för att de har 
olika positioner och arbetsuppgifter i verksamheten. På grund av respondenternas olika 
positioner kan materialet studeras utifrån de olika respondenternas syn på 
organisationsförändring, vilket kan ge studien ett bredare data att analysera.  För att 
kunna belysa eventuella skillnader mellan hur medarbetarna respektive respondenten 
som är en del av förändringsledaren resonerar kring organisationsförändring har dennes 
svar särskiljts från de övriga respondenternas. Det som bör tillägga redan i inledningen 
av detta avsnitt är att synen på vilka individer som ingår i förändringsledningen är olika 
hos vissa medarbetare. Respondenten som har deltagit i studien och av författaren 
framställs som delar av förändringsledningen är enligt en av respondenterna inte en del 
av förändringsledningen vilket kan resultera i att denna person får ta kritik som 
egentligen inte är riktad till individen. Dock är denna respondent formellt utsedd som 
del av förändringsledningen och bekräftar detta själv vid intervjutillfället.  

5.1 Förändringsbudskapet 
Vid intervjun svarade respondenterna på frågor kopplade till förändringsbudskapet.  I 
förändringsbudskapet inkluderas bakgrunden till förändringsprocessen, vilka 
förändringar som skall göras i organisationen, målet med organisationsförändringen 
samt hur förändringen påverkar medarbetarna.  

5.1.1 Bakgrunden till förändringsprocessen 
Vid intervjun ställdes frågan om vad respondenterna uppfattat som bakgrunden till 
organisationsförändringen i kommunen. En av respondenterna hade uppfattning av att 
förändringen genomfördes främst att förändringsledningen ansåg att effektivisering av 
verksamheten skulle kunna göra organisationen bättre. Det var även en av 
respondenterna som saknade konkret uppfattning om vilken bakgrund som fanns till 
förändringen. De respondenter som har mellanchefsposition och även 
förändringsledaren i organisationen besvarade frågan mer ingående och berättade att det 
hade börjat med att delar av verksamheten blev bolagiserat och en av kommunens 
förvaltningar fick mindre att reglera under sin förvaltning. Detta ledde i sin tur till att 
konsulter såg över förvaltningsstrukturen. Effektivisering blev därefter ledordet och 
förslag till ny förvaltningsstruktur lyftes med tiden fram.  
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5.1.2 Vilka förändringar skall genomföras 
Respondenterna inklusive förändringsledaren fick även besvara vilka förändringar som 
förväntas genomföras i samband med organisationsförändringarna. Respondenterna var 
eniga om vilka förändringar som skulle genomföras och även vilka som redan 
verkställts. Respondenterna svarade att det framförallt var förvaltningsstrukturen som 
förändrats där förvaltningarna i organisationen blivit färre. En av respondenterna tryckte 
mycket på att chefspositionerna förändrats och att många av föregående chefer bytt 
arbetsuppgifter. Centraliseringen av personal var även en del av förändringen som 
respondenterna diskuterade i samband med frågan och med detta även den fysiska 
förflyttningen av personal i verksamheten. Förändringsledarens svar var ingående i 
denna fråga och detaljerna av organisationsförändringarna framgick i respondentens 
svar.  

5.1.3 Målet med organisationsförändringen 
Vad som var målet med organisationsförändring var de flesta eniga om och det främsta 
målet som uppfattades i intervjuerna var att effektivisera verksamheten. Fyra av 
respondenterna nämnde även att ett av målen var att minska kostnaderna i 
organisationen. Två av dessa berättade att planen från förändringsledningen är att 
kostnaderna skall minska successivt med en miljon ytterligare för varje år. En av 
respondenterna förklarade även att detta verkställdes genom att minska ramarna för 
varje förvaltnings budget. Respondenten tillade även att detta var ett mycket svårt mål 
att uppnå och såg med skepticism på det mål förändringsledningen satt upp.  

Respondenten som är en del av förändringsledningen berättade mer utförligt om målet 
med organisationsförändringarna. Det denne såg som det främsta målet och fördelen 
med organisationsförändring var att samordna delar av verksamheten.  Han förstärkte 
även att kostnadsbesparingsmålet var ett krav från den politiska ledningen sidan och 
inte från ledningsgruppen på tjänstemannasidan.   

5.1.4 Arbetssituationen för medarbetarna 
Respondenterna fick även besvara frågor gällande hur de upplever att deras 
arbetssituation har förändrats eller kommer att förändras. De fick även ge svar på hur de 
upplever att deras arbetskollegor reagerat på organisationsförändring och hur 
verksamheten påverkas av organisationsförändring. Respondenten som är en del av 
förändringsledningens svar presenteras i slutet av denna underrubrik. 

Alla respondenter svarade att de upplever att det varit tumult i verksamheten på grund 
av organisationsförändringarna. De anser att den främsta oron ligger i att de som berörs 
av förändringen inte vet vad som kommer att hända framöver. En av respondenterna 
berättade att hans uppfattning bland medarbetare var att de inte vet vad deras framtid 
arbetsuppgifter kommer att innebära. Tre av respondenterna anser att många oroar sig 
om sin framtida arbetssituation och saknar information om vad de ska uträtta framöver. 
En av respondenterna svarade även att det har varit oklart länge vem som är närmsta 
chef och att detta var en källa till oro bland medarbetare och även bland potentiella 
chefernas arbetssituation. Respondenten anser att det är en stor omställning enbart det 
faktum att byta chef  och även  att inte riktigt veta vad framtida arbetssituationen 
kommer att innebära skapar ytterligare oror. Det saknas förståelse hos cheferna som bytt 
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verksamheten och det krävs en tid för dem att iaktta och lära sig av förvaltningen som 
de skall leda menar en av respondenterna. Två av respondenterna uttryckte att den 
främsta problematiken med att chefsposterna har ändrats vilket inneburit att även 
cheferna haft svårt att svara på frågor angående organisationsförändringen.  Alla 
respondenterna var eniga om att förändringsprocessen har kunnat göras mer effektiv och 
att de fått lite information om förändringsbudskapet genom organisationsförändring. 

I en av intervjuerna framgick det att medarbetarna har uppfattat det som att 
förändringsledningen ifrågasatt medarbetarnas arbetsprestationer där bland främst 
chefernas prestation. Många av mellancheferna har efter utredningar fått byta position i 
organisationen vilket orsakat såväl oro som frustation i arbetskåren.  En av 
respondenterna illustrerade under intervjun, sin uppfattning av medarbetarnas oro under 
den pågående förändringsprocessen, med en kurva, en likartad bild presenteras nedan. 
Bilden illustreras så att januari månad motsvarar siffran 1 på den horisontella axeln, 
februari siffran 2 på den horisontella axeln och så vidare. Orosnivån illustreras genom 
siffrorna på den vertikala axeln där 10 är mycket hög orosnivå och vid noll upplevs 
ingen oro.   

 
Figur 14. Graf över hur en av respondenterna upplever oron under organisationsförändringen 

Hög oro blev påtaglig när de nya förvaltningarna skulle börja gälla i och med årsskiftet. 
Enligt respondenten saknade personalen uppfattning av vilka arbetsuppgifter som de 
skulle utföra och vad förändringen innebar för deras arbetssituation. Stressnivån och 
orosnivån gick därefter ner något detta på grund av att vardagen började flyta på och 
vissa problem kring arbetsfördelning i verksamheten kunde lösas. Stressnivån blev 
därefter påtagligt högre i slutet av mars då lönerna ifrågasattes i organisationen och 
medarbetarna genomgick lönesamtal, delvis på grund av ändrade arbetsförhållanden, 
med sin närmsta chef. Efter en tid blev stressnivån påtagligt lägre dock har kurvan en 
ytterligare topp menar respondenten. Detta är nuläget när den fysiska förflyttningen 
skall verkställas. Många av de berörda saknar information om var de kommer att sitta 
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och vilka medarbetare som kommer att sitta nära dem. Oron över hur medarbetarnas 
nya arbetsplats kommer att se ut är också påtaglig. Respondenten tillägger även att 
centraliseringen är en del av organisationsförändringen som dragit ut på tiden. 

Medarbetarna önskar alla att de fått mer information och även fått varit mer delaktiga 
genom förändringsprocessen. Två av respondenterna som även är chefer på 
mellanchefsnivå upplever att de haft svårt att svara på frågor eftersom de känner att de 
delvis saknar information om de pågående organisationsförändringarna. Två av 
respondenterna tryckte på att det inte fanns en optimism hos vissa individer i 
förändringsledningen. De ansåg att motivationen hos förändringsledningen att 
genomföra förändringsprocessen inte var påtaglig vilket påverkade deras egna 
engagemang genom organisationsförändring. Kritik som dock inte riktades mot den 
respondent i förändringsledningen som deltagit i studien. Tre av respondenterna ansåg 
att förändringen på sikt kunde vara gynnsam för organisationen. En av respondenterna 
var mer skeptisk och ansåg att det kommer att ta lång tid innan organisationsförändring 
kan ge positiva resultat i verksamheten.  ”Det har varit för påfrestande för många 
medarbetare att genomgå förändringen. Som jag hör i korridoren att jaha vad gör du nu? 
Vet du jag vet inte riktigt vad jag ska göra framöver jag vet inte vem jag ska prata med 
heller, man får som inga svar, det känns inte riktigt bra” citat från en av respondenterna. 
Respondenten menar också att den formella information som kommunicerats till 
medarbetarna många gånger ändrats och ny information har ersatt den som tidigare 
kommunicerats. Detta har påverkat situationen negativt enligt en av respondenterna.  

Respondenten som är en del av förändringsledningen hade en något annan syn på hur 
medarbetarna påverkats. Denna reflekterade i enighet med de övriga respondenterna 
över att det funnits oror bland medarbetarna. Dock anser respondenten att enligt sin 
uppfattning har funkat förhållandevis bra genom organisationsförändring och att inget 
större motstånd varit påtagligt. Anledningen till att oro uppstått anser respondenten 
framförallt grundas i att medarbetarna inte riktigt är klara med vad som skall hända i 
framtiden. Denne nämner även att det varit oklart med chefer till delar av verksamheten 
men poängterar att det varit viktigt att rekryteringsprocessen fått dra ut på tiden så att 
det blir rätt person på rätt chefsposition.  

5.1.5 Sammanställning av svar kopplade till förändringsbudskapet.  
Tabell 3. Sammanställning av respondenternas svar, del 1. 

 Vilken är 
bakgrunden till 
organisationsför
ändringen 

Vad skall förändras 
i samband med 
organisationsföränd
ringarna 

Vilka är målen 
med 
organisationsförän
dringarna 

Hur påverkas 
medarbetarna av 
organisationsföränd
ring 

Respondent 
1 

Förändringslednin
gen ansåg att 
verksamheten 
skulle kunna 
effektiviseras 

Förvaltningsstrukture
n har förändrats och 
delar av 
verksamhetsområden 
skall centraliseras 

Effektivisering och 
kostnadsbesparinga
r 

Arbetsuppgifter 
oklara, många som är 
oroliga, nya chefer, 
nya arbetsuppgifter, 
fysiska förflyttningar 

Respondent 
2 

 Förvaltningsstrukture
n har förändrats och 
delar av 
verksamhetsområden 
skall centraliseras 

Effektivisering Nya chefer, fysiska 
förflyttningar, oro 
bland medarbetare. 
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Respondent 
3 

Bolagisering och 
konsulter som 
ansåg att 
organisationsförä
ndring skulle 
gynna 
verksamheten 

Förvaltningsstrukture
n har förändrats och 
delar av 
verksamhetsområden 
skall centraliseras 

Effektivisering och 
kostnadsbesparinga
r 

Arbetsuppgifter 
oklara, många som är 
oroliga, nya chefer, 
nya arbetsuppgifter, 
fysiska förflyttningar. 

Respondent 
4 

Bolagisering och 
konsulter som 
ansåg att 
organisationsförä
ndring skulle 
gynna 
verksamheten 

Förvaltningsstrukture
n har förändrats och 
delar av 
verksamhetsområden 
skall centraliseras 

Effektivisering och 
kostnadsbesparinga
r 

Arbetsuppgifter 
oklara, många som är 
oroliga, nya chefer, 
nya arbetsuppgifter, 
fysiska förflyttningar 

Respondent 
5 

Bolagisering och 
konsulter som 
ansåg att 
organisationsförä
ndring skulle 
gynna 
verksamheten 

Förvaltningsstrukture
n har förändrats och 
delar av 
verksamhetsområden 
har eller skall 
centraliseras 

Framförallt en 
gemensam styrning 
och samordning av 
ekonomin, 
Kostnadsbesparings
kraven är politikens 
beslut. 

Arbetsuppgifter 
ändras i enighet med 
de anställdas 
önskemål (om det är 
möjligt), viss oro 
uppstått, 
förändringsprocessen 
har fungerat 
förhållandevis bra. 

 

5. 2 Envägs kommunikation och tvåvägskommunikation 
Respondenterna inklusive respondenten som är en del av förändringsledningen, fick 
svara på frågor angående kommunikationen under förändringsprocessen. Nedan 
presenteras hur respondenterna resonerat kommunikationen mellan medarbetare och 
förändringsledningen genom förändringsprocessen. 

Medarbetarna var övervägande eniga om att förändringsprocessen främst hade 
kommunicerats via envägskommunikation från förändringsledningen till medarbetarna. 
Den tvåvägskommunikation som en av respondenterna konstaterat var främst påtaglig 
för något år sedan då förändringsprocessen påtalades från första början. Ekonomerna 
fick då sitta gemensamt i grupper och diskutera för och nackdelar med att centralisera 
ekonomerna i verksamheten. Enligt respondenten kom gruppen fram till att nackdelar 
övervägde fördelarna med en centralisering, förslaget röstades därför ner. Trots detta 
beslutade, enligt respondenten, förändringsledningen om att centralisera ekonomerna i 
den pågående förändringsprocessen i den studerade kommunen. Den 
tvåvägskommunikation som blivit påtaglig tycker två av respondenterna varit med deras 
närmsta chef, vilket motsvarar en mellanchef. En av respondenterna anser att vid möte 
med närmsta chefen kunnat ställas frågor men dessa frågor har varit svåra att besvara 
för den närmsta chefen på grund av bristande information om 
organisationsförändringen.   

Två av respondenterna ansåg att förändringsprocessen fram till sin nuvarande fas inte 
upplevts effektiv. En av dem ansåg att anledningen till att förändringsprocessen dragit 
ut på tiden var bristande kommunikation mellan medarbetare och förändringsledningen. 
Den andra respondenten ansåg främst att det var på grund av den information som 
kommunicerats inte varit gällande och kompletterats med andra direktiv. De båda sa att 
förändringsprocessen inte kändes riktigt genomtänkt.  
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Respondenten som är en del av förändringsledningen svarade att envägskommunikation 
tillämpats och kompletterats med tvåvägskommunikation genom 
organisationsförändringen.  

5.2.1 Kommunikationskällor  
Kommunikationen har delvis gått genom informella källor enligt tre av respondenternas 
uppfattning. Dessa källor är medarbetares uttalanden i korridorerna och under 
fikarasterna. Några av respondenterna nämner även att de varit tvungna att hämta 
information genom informella källor på grund av brist på information från formella 
källor. Två av respondenterna nämnder även att de har fått information genom sin 
närmsta chef. De upplever dock att dessa inte kunnat besvara alla frågor som 
kommunicerats mellan medarbetare och mellanchef.  

Respondenten som är en del av förändringsledningen hade en något annan syn på 
kommunikationskällor. Han nämnde att det funnits utrymme för en hel del formella 
källor där bland speciella informationsmöten, arbetsplatsträffar och individuella samtal 
mellan förändringsledningen och medarbetarna. Denne beskriver även intranätet som en 
kommunikationskälla och även mejl från förändringsledningen till medarbetarna. 

5.2.2 Kommunikationsformer 
Den formella information som kommunicerat har främst publicerats på kommunens 
intranät enligt tre av respondenterna. En av dessa respondenter anser att den 
informationen varit bristande och inte gett svar på de mest väsentliga inom 
förändringsprocessen. Den fjärde respondenten ansåg att det som kommunicerats varit 
bra men att det skulle varit mer frekvent för att medarbetarna skulle känna delaktighet 
och motivation genom processen.  

Tre av respondenterna tillägger att medarbetarna inte har fått personlig kommunikation 
med förändringsledningen, utan fått vända sig till sin närmsta chef och information via 
arbetsplatsträffar. Arbetsplats träffarna genomförs i större grupper med små möjligheter 
till samtal och tvåvägskommunikation. Enligt en av respondenterna tenderar dessa 
möten även att påskyndas eftersom det finns mycket att prata om och medarbetarna är 
måna om att gå tillbaka till sina arbetssysslor. Två av respondenterna ansåg att 
informationen vid arbetsplatsträffarna var bristande och önskade att de fått bättre 
möjligheter till att ställa frågor samt att de frågor som ställts skall kunna besvaras vid 
dessa tillfällen.  

Respondenten som tillhör förändringsledningen poängterade att olika 
kommunikationsformer som använts i samband med organisationsförändringarna. Han 
nämner bland annat kommunikationsformer som individuella samtal mellan 
förändringsledaren och medarbetare och informationsmöten.  

5.3 Förändringsledningens roll i processen 
Medarbetaren upplever att delar av förändringsledningen inte varit närvarande genom 
processen. De tillfrågades om de fått möjlighet att kommunicera med 
förändringsledningen genom processen. En av mellancheferna som intervjuades som 
har en bakgrund i ett stort företag berättade att det var stor skillnad mellan hur 
förändringsprocessen hanterades inom på kommunen i jämförelse med respondentens 
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tidigare erfarenheter vid förändringsprocesser inom den privata sektorn. Respondenten 
menar att det fanns en öppenhet till att kommunicera med förändringsledningen på det 
privata företaget som inte alls är lika påtaglig under förändringsprocessen i kommunen 
vilket var mycket synd eftersom respondenten såg fördelar med att medarbetarna var 
delaktig i förändringsprocessen.  

Medarbetarna fick vid intervjutillfället reflektera kring vilket förtroende de har för 
förändringsledningen. En av respondenterna berättade att hon hade förtroende för 
förändringsledningen men att de har kunnat sköta organisationsförändring bättre. Två av 
respondenterna meddelande att de inte känner något förtroende för hur processen har 
hanterats medan en av medarbetarna var kluven i frågan och valde att inte yttra någon 
direkt åsikt kring förtroendet för förändringsledningen.  

5.4 Kommunikationsstrategier  
Respondenterna fick möjlighet att yttra sin åsikt om de upplever att det funnits en 
utpräglad kommunikationsstrategi genom organisationsförändring. En av 
respondenterna ansåg att det möjligt vis fanns det på grund av att kommunikationen på 
intranätet uppdaterats med mellanrum och att sammankomsterna med arbetsplatsträffar 
varit ett forum som använts för att kommunicera organisationsförändring. De övriga 
respondenterna ansåg att det inte fanns någon påtaglig kommunikationsstrategi utan att 
det som förmedlas har varit mycket lite och med allt för långa mellanrum. De ansåg att 
de fått inledande information till organisationsförändring men att denna information 
avtagit med tiden och att de senare i processen inte fått ta del av kommunikation av 
organisationsförändring.  

Respondenten som är en del av förändringsledningen antyder att det funnits en 
kommunikationsstrategi som har anpassats efter det pågående organisationsförändring. 

5.6 Sammanställning av svar, kommunikationen genom 

förändringsprocessen 
Tabell 4. Sammanställning av respondenternas svar, del 2 

 Hur har 
förändringsbudsk
apet 
kommunicerats 

Anseenden gällande 
kommunikationen 
genom 
förändringsprocessen 

Upplevelsen av 
förändringsledningen 

Upplever du att det 
funnits någon 
kommunikationsstrat
egi genom 
organisationsförändri
ng 

Respondent 
1. 

Genom APT 
samt närmsta 
chef 

Har kunna varit 
bättre och mer 
frekvent 

Relativt närvarande, 
känner tillit men 
förändringsprocessen 
skulle kunnat göras 
bättre 

Ja  

Respondent 
2. 

Nästan ingen 
information 

Lite information Har inte haft kontakt 
med 
förändringsledningen 

Nej 
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Respondent 
3. 

Nästan ingen 
information, lite 
via intranätet 

Bristfällig nästan 
utebliven 

Tycker att 
förändringsledningen 
skött 
förändringsprocessen 
dåligt 

Nej 

Respondent 
4. 

Information via 
intranätet under 
APT 

Bristfällig Förändringsprocessen 
har kunnat göras 
bättre 

Nej 

Respondent 
5, del av 
förändrings-
ledningen  

Individuella 
samtal, riktade 
mejl, intranätet, 
APT samt 
speciella 
informationsmöt
en 

Medarbetarna har 
delgetts den 
information som 
varit möjlig. Vissa 
delar av 
kommunikationen 
har kunnat förbättras 

Den egna 
uppfattningen var att 
stämningen i 
förändringsgruppen 
var god 

Det har funnits en 
strategi 
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6. Analys  
Det följande kapitlet kommer det empiriska materialet att analyseras och jämföras med 
hjälp av de teorier som presenterats tidigare i studien.  Analysen kommer att göras i 
syfte att lägga en grund för framtida slutsatser och efterföljande kapitel även göra det 
möjligt för författaren att besvara studiens forskningsfråga:  

- Hur påverkar kommunikationen mellan förändringsledningen och medarbetare 
organisationsförändring i en kommunal verksamhet.  

 

6.1 Top-down perspektiv på organisationsförändringen 
Författaren kan genom det empiriska materialet konstatera att den studerade 
verksamheten genomför en organisationsförändring i enighet med ett top-down 
perspektiv som presenterats tidigare i studien och även varit det perspektiv som legat 
som grund för arbetet. Detta genom att organisationsförändringen implementerats av 
organisationens chefer till medarbetarna i organisationen och att medarbetarna förväntas 
arbeta för att nå de mål som förändringsledningen implementerat i organisationen 
(Johnson et al, 2008, s.528-548). 

6.2 Förändringsbudskapet 
I denna studie har förändringsbudskapet varit ett begrepp för, varför förändringen 
behövs i organisationen, vad som skall förändras, vad som är målet med 
organisationsförändring och hur medarbetaren påverkas av förändringen (Klein, 1996). 
Dessa delar kommer att analyseras, med bakgrund i det empiriska materialet, nedan.  
Förändringsbudskapet presenterades som en del av teorikapitlet och var något som 
respondenterna fick resonera kring vid intervjutillfället. Nedan presenteras författarens 
analys, om förändringsbudskapets delar, av det empiriska materialet med hjälp av 
studiens teoretiska referensram. 

6.2.1 Bakgrunden till organisationsförändring 
Medarbetarna var delvis oeniga om den egentliga bakgrunden till förändringen. Två av 
respondenterna beskrev i enighet med den information som framkommit, i konsulternas 
rapporter, att delar av verksamheten som kommunen bedriver övergick till att bli 
bolagsstyrt och att processen startade med det. Detta är informations som 
respondenterna enligt deras svar, aktivt hämtat från kommunens interna hemsida vilket 
tyder på att det inte är givet att alla tagit del av denna information. Vilket även bekräftas 
genom att de andra respondenterna inte hade samma svar. Anledningen till att två av 
respondenterna inte uttalade sig lika utpräglat om de bakomliggande faktorerna kan 
bero på avsaknad av information om den egentliga bakgrunden. Respondenterna var 
eniga om att detta inte var information som hade kommunicerats direkt till dem trots att 
två av respondenterna är chefer på mellanchefsnivå och skall ha möjlighet att 
kommunicera budskapet vidare till sina medarbetare (Johnson et al, 2008.s.528, 529). 
Armenakis och Harris, (2002) anser att det är viktigt att medarbetaren vet bakgrunden 
till varför organisationsförändringen genomförs i organisationen. Av den anledningen är 
det viktigt att förändringsledningen kommunicerar detta till sina medarbetare för att 
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förändringsprocessen skall nå ett önskat resultat (Armenakis & Harris, 2002). Saknar 
medarbetaren information om bakgrunden till förändringen kan oro uppstå bland 
medarbetarna. Effekterna av att förändringsledningen och medarbetarna har olika 
uppfattning om varför förändringen skall genomföras kan även resultera i att dessa 
parter strävar åt olika håll i förändringsprocessen vilket även kan vara ett motiv för 
medarbetarna att agerar motsträvande i förändringsprocessen (Kotter, 2007,s 96-100, 
Armenakis & Harris, 2002). Oklarheten tyder även på att förändringsledningen skulle 
kunnat kommunicera bakgrunden till organisationsförändring tydligare till sina 
medarbetare. Klein (1996) visar att medarbetare som har förståelse för bristerna i den 
nuvarande organisationsstrukturen känner sig mer motiverade till förändring.  
Organisationsförändring har på grund av detta kunna gynnats av tydligare 
kommunikation av förändringsbudskapet från förändringsledningen till medarbetarna.  

6.2.2 Vad som skall förändras i organisationen  
Enligt den information som kommunen publicerat på den kommunala hemsidan, som 
allmänheten har möjlighet att ta de av innebär förändringarna främst att 
förvaltningsstrukturen ändras i kommunen. Delar av förändringarna har redan 
verkställts i den studerade verksamheten vilket innebär att dessa förändringar blivit 
påtagliga för medarbetarna. Respondenterna var eniga om vilka förändringar som skulle 
genomföras. Vilket kan ha att göra med att stora delar av organisationsförändring redan 
verkställts eller att denna del av förändringsbudskapet kommunicerats mycket väl. De 
menar dock på att de inte vet hur förändringarna kommer att påverka deras arbete vilket 
tyder på att personlig kommunikationen kan vara bristande (Klein, 1996). Medarbetarna 
anser även att de inte fått påverka vilka förändringar som skulle genomföras. Endast en 
av de tillfrågade berättade att det funnits grupper med personer från varje förvaltning 
som diskuterat kring organisationsförändringarna. Dessa hade dock inte tagit kontakt 
med övriga medarbetare. Enligt Klein (1996) kan gruppdiskussioner vara ett bra forum 
inför och under en organisationsförändring. Forskarna menar dock att det är viktigt att 
alla får känna sig delaktiga och yttra sin åsikt och även känna att de kan påverka 
organisationsförändring (Ford & Ford, 2009, s.101ff). Vad som framgår, även av de 
övriga respondenterna har de inte varit med och påverkat vad som skall förändras i 
organisationen. En av respondenterna styrker detta med att de haft ett möte för ett par år 
sedan där de kommit fram till att en centralisering av ekonomer inte vore att föredra. 
Trots detta motsätter sig förändringsledningen detta och tar beslut om att centralisera 
ekonomerna mot deras egen vilja. Detta kan därför medföra att individerna som berörs 
av organisationsförändring inte känner sig delaktiga i processen och därför agerar 
negativt och omotiverat inför den (Ibid). 

Respondenten som är en del av förändringsledningen berättar att medarbetarna som 
påverkats av organisationsförändringarna har fått möjlighet till individuella samtal 
vilket talar mot medarbetarnas uppfattning om vad som skall förändras i organisationen. 
Detta skulle kunna bero på att medarbetarna inte uppfattat detta samtal som riktar mot 
organisationsförändring eller att det finns hinder i kommunikationen mellan dessa parter 
(Larsson, 2008, s.47-49).  

6.2.3 Målet med organisationsförändring 
Effektivisering och kostnadsbesparingar var det majoriteten av respondenterna såg som 
målet med organisationsförändring. Detta stämmer även överens med målet som 
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kommunicerat från förändringsledningen till allmänheten via kommunens hemsida. 
Vilket tyder på att målet med organisationsförändring blivit kommunicerat till 
majoriteten av medarbetarna enligt respondenternas svar. Anledningen till att nästan alla 
respondenter hade klart för sig att målet bland annat var att effektivisera verksamheten 
samt minska kostnaderna i verksamheten kan bero på majoriteten av de tillfrågade 
jobbar kring ekonomi och berörs i deras arbetssituation av besparingarna och 
effektiviseringen. En av respondenterna nämner samordning av verksamheten som ett 
av målen. Detta stämmer även överens med förändringsledningens mål med 
organisationsförändring men enbart en av respondenterna som nämnder detta vis 
intervjutillfället. Att döma av vilka respondenterna som framförde de olika målen blev 
det tydligt att de respondenter som tydligt blivit berörda av kostnadsbesparingarna och 
effektiviseringarna i sitt arbete nämner detta som målet med organisationsförändring.  

Respondenten som är en del av förändringsledningen förstärkte att det främsta målet var 
att samordna organisationens delar och på sikt även kunna uppnå samordnad styrning. 
Vilket även det var i enighet med respondenternas svar och vad som framgår på den 
kommunala hemsidan.  Enligt denna respondent har politikerna satt upp mål om 
kostnadsbesparingarna som följd av organisationsförändringarna. Vilket av författarens 
uppfattning av respondenternas svar uppfattats som ett mål från tjänstemannasidan 
förändringsledningen.  Tvetydigheten i vilken part som satt upp målet med 
kostnadsbesparingarna kan del grundas i ryktesspridning eller otydlig kommunikation 
mellan förändringsledningen och medarbetarna (Kotter & Schlesinger, 2008, s.130-
135).  

6.2.4 Hur medarbetarnas påverkats av förändringsprocessen  
Respondenterna svarade alla att de tyckte att de fått för lite information genom 
förändringsprocessen angående hur deras arbetssituation kommer att påverkas. De 
upplevde även att det varit oroligt i organisationen och en av respondenterna förstärker 
detta och anser att det råder tumult runt om i verksamheten. Majoriteten av 
respondenterna berättar att många av deras medarbetare inte vet vad deras nuvarande 
eller framtida arbetsuppgifter är och vad som förväntas av dem i deras arbetssituation.  
Detta kan vara konkreta exempel på att medarbetarna saknar information från 
förändringsledningen angående organisationsförändring. Enligt Elving (2005) är det 
viktigt att förändringsledningen klargör för sina medarbetare hur deras framtida 
arbetssituation kommer att se ut. Medarbetare tenderar annars att bilda sin egen 
uppfattning om förändringens påverkan på dess arbetssituation vilket kan resultera i 
onödig oro och ryktesspridning. Tolkat av respondenternas svara har oro uppstått i 
organisationen vilket kan vara en effekt av den bristande informationen som enligt 
respondenterna svar blir konkretiserat. Det enligt respondenterna håller inte 
organisationsförändring den uppsatta tidsplanen vilket kan vara en effekt av den oro 
som råder i verksamheten och på grund av att medarbetarna inte vet vilka uppgifter de 
skall utföra (Kotter & Schlesinger, 2008, s.130-135).  

Några av respondenterna uppger även att det rått oklarhet i vilken som kommer att bli 
kollegor och medarbetarnas närmaste chef.  De uppger även att oro upplevts i samband 
med detta vilket är ett argument i enighet med det resonemang Kotter och Sclesinger 
(2008) för. Forskning visar att oro kan uppstå om medarbetare saknar känsla för vilken 
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som är närmsta chef och vilka som kommer att bli dennes närmsta kollegor (Johnson,  
2008, s.528).  

Majoriteten av respondenterna hade till viss del oklarhet i hur deras egen arbetssituation 
skulle påverkas av organisationsförändring, detta trots att stor del av de planerade 
förändringarna redan verkställts. Många av respondenterna var klara med att de i och 
med centraliseringen skulle samarbeta med andra kollegor men saknade delvis 
uppfattning om hur detta samarbete skulle fungera i praktiken. Vilken kan upplevas 
frustrerande och väcka oror på grund ovisshet iför framtiden (For & Ford 2008).  

Enligt författarens konstaterade rekryteras personal till chefpositioner i ett sent skeende 
av processen. Många av chefsposterna har tillsatts medan rekrytering av vissa 
fortfarande pågår. Detta framhåller även förändringsledaren men menar på att det är 
viktigt att rekryteringsprocessen fått dra ut på tiden som att det blir rätt person på rätt 
position. Att rekryteringsprocessen dragit ut på tiden tyder på att många av 
medarbetarna saknat en mellanchef eller närmsta chef att vända sig till. Weber och 
Weber, (2001) menar även på att det kan finnas hinder i kommunikation mellan 
medarbetare och högsta chefer vilket skulle kunna vara en anledning till att 
medarbetarna inte sökt sig till högsta förändringsledningen för formell information. 
Detta förstärks även genom en av att en av respondenterna menade på att det inte 
upplevdes naturligt att i organisationen vända sig till de personer som är högsta ledare i 
organisationen och även del av förändringsledningen. Faktumet att många medarbetare 
saknat en chef att vända sig till kan även det resulterat i ryktesspridning och osäkerhet 
bland medarbetare (Johanson, et al 2008, s.528)  

6.2.5 Sammanfattning förändringsbudskapet 
Det empiriska materialet från intervjuerna tyder på att delar av förändringsbudskapet 
inte nått medarbetarna som berörs av förändringarna. Detta skulle kunna bero på att 
förändringsledningen inte kommunicerat detta till sina medarbetare tillräckligt tydlig 
och frekvent eller att det finns kommunikationshinder mellan dem som gör att 
budskapet inte når fram som förändringsledningen kodat det (Larsson, 2008, s.48-50). 
En av dessa hinder kan vara brist på tillit från medarbetaren till förändringsledningen 
(Golen, 1987, s.1). Respondenterna fick besvara huruvida de känner att de har tillit till 
förändringsledningen. Två av respondenterna ansåg att de inte kände tillit till hur 
förändringsprocessen har hanterats medan de andra respondenterna var kluven i frågan. 
Tvetydigheten i kommunikationen av förändringsbudskapet visar att 
förändringsledningen skulle lagt mer tid och arbetet för att säkerställa sig att 
förändringsbudskapet nått medarbetarna i organisationen för att förbättra den framtida 
förutsättningen för en lyckad förändringsprocess. Förändringsbudskapet kan även antas 
framförts otydligt vilket kan vara anledningen till att medarbetarna haft bristande 
uppfattning om förändringsbudskapet (Klein, 1996). Den största oklarheten i 
förändringsbudskapet fanns gällande vilken arbetssituation berörda medarbetare 
förväntas åstadkomma. Detta förstärkte även förändringsledaren genom att bekräfta att 
det ibland varit svårt att besvara medarbetarnas frågor om hur deras arbetssituation 
kommer att påverkas av organisationsförändringen vilket tyder på att det kan varit 
bristfällig information som kommunicerats. Förändringsledaren menar även att detta 
varit svårt att i förväg kunnat förutse i planeringsstadiet av organisationsförändringarna 
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och innan behov i organisationen kunnat urskiljas vilket kan vara ett motiv till att 
informationen kommunicerats senare än medarbetarna önskat. 

6.3 Förändringsprocessen 
Förändringsprocessen har gått från den studie som (McCabe, 2010, s.230) kalla un-
frozen och är av författaren anseende i det senare stadiet av move i sitt nuvarande läge i 
förändringsprocessen. Enligt modellen skall förändringarna som tillämpats försätta 
organisationen i re-frozen stadiet där verksamheten förväntas fortsätta i den nya 
organisationsstrukturen. Av det som framgick i intervjuerna var en del av 
respondenterna kritiska till organisationsförändring. En av respondenterna förstärkte 
även att det skulle ta lång tid innan medarbetarna hämtat sig efter den rådande tumulten 
som effekt av organisationsförändring. Detta kan vara motiv till att 
organisationsförändringen kan bli svårt att tillämpa fullt ut i re-frozen stadiet. Detta 
eftersom McCabe (2010) menar att medarbetarna som är negativt inställd till 
organisationsförändringarna tenderar att falla tillbaka till den föregående strukturen. 
Författaren upplever även att det råder olika kulturer i olika delar av verksamheten. 
Enligt Jacobsen (2004, s.148-153) är detta faktorer som påverkar möjligheten att arbeta 
vidare efter den nya strukturen efter en organisationsförändring. Med en utpräglad 
kommunikation mellan förändringsledningen och medarbetare har några av dessa 
faktorer kunnat undvikas (Kotter & Schelsinger, 2001). Vilket möjligen kunna 
underlättat förutsättningarna att skapa en väl fungerade ny organisationsstruktur som 
medarbetare tar till sig och arbetare i re-frozen stadiet (McCabe, 2010).  

Förändringsprocessen har enligt tre av respondenterna inte hållit sig till den tidplan som 
först var uppsatt. Vilket de anser berott främst på att mycket av den information som 
kommunicerats förändrats och ersatts av ny information. Några av respondenterna har 
saknat klarhet i vad som skall uträttas och hur de ska agera genom 
organisationsförändring. Detta kan vara faktorer som skapar negativ inställning hos 
medarbetarna mot organisationsförändring och kan även resultera i att de saknar 
motivation till att genomföra organisationsförändring vilket i sin tur kan bidra till att 
förändringsprocessen blir ineffektiv och lämnar den uppsatta tidsplanen (Armenakis & 
Harris, 2001, s.169). Respondenterna antyder även att det praktiska arbetet som skall 
genomföras i och med organisationsförändringen känns ogenomtänkt. Detta på grund av 
att de fått lite information och att den information som kommunicerats ändrats och 
ersatts av ny information. Ovanstående resonemang skulle även kunna vara ett motiv till 
varför förändringsprocessen inte håller tidsplanen.  

Respondenten som är en del av förändringsledningen berättar även att 
organisationsförändringarna tagit längre tid än planerat där det framförallt gäller 
centraliseringen som inte hållit tidplanen. Respondenten berättar att anledningen till 
detta är framförallt den komplexitet som finns i organisationen. På grund av detta har 
det varit svårt att i planeringsstadiet kunnat förutsäga en tidsplan. Det har även varit 
oklart var alla medarbetare skall sitta och vad som är den optimala konstellationen i 
organisationen. Osäkerheten och oklarheten i förändringsprocessen kan medföra att 
medarbetarna känner oro i förändringsprocessen (Armenakis & Harris, 2001, s.169).  
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6.4 Envägskommunikation/tvåvägskommunikation 
Majoriteten av respondenterna ansåg att de fått för lite kommunikation för att känna 
delaktighet i organisationsförändring. De ansåg även att de som kommunicerats var 
övervägande genom envägskommunikation. Enligt Ströh och Jaatinen (2001) är 
tvåvägskommunikation viktigt och kan vara ett sätt att få medarbetarna ett känna sig 
delaktiga genom en organisationsförändring. Delaktigheten kan motivera medarbetarna 
att genomföra förändringen vilket kan leda till att organisationsförändring blir mer 
effektiv och målen med arbetet lättare att uppnå.  Enligt några av respondenterna är den 
tvåvägskommunikation som tillämpats varit påtaglig vid arbetsplastträffar som enligt 
respondenterna inte inrättades på grund av organisationsförändring utan sker 
kontinuerligt i verksamheten ändå. Respondenterna ansåg alla att det vid dessa tillfällen 
var svårt att få svar på de frågor som tog upp vid arbetsplatsträffarna. Dessa träffar har 
kunnat vara ett bra forum för förändringsledningen att kommunicera med sina 
medarbetare och på så vis minskat osäkerheten och ökat delaktigheten i 
förändringsprocessen. Effekten av att inte vidta tvåvägskommunikation frekvent mellan 
förändringsledningen och medarbetare kan resultera i att medarbetarna får sämre tillit 
till förändringsledningen på grund av att de känner att förändringsledningen inte lyssnar 
till vad de har att säga och kan uppleva att förändringsledningen inte bryr sig om 
medarbetarna (Klein, 1996).  

Vid intervjun, med respondenten som även är den av förändringsledningen, berättade 
denne att de tillämpats individuella samtal mellan delar av förändringsledningen och 
deras underordnade. Anledningen till att respondenterna inte berättade detta vid 
intervjutillfället kan bero på att förändringsledningens konstellation inte står klart för 
alla respondenter. Anledningen skulle även kunna vara att andra frågor behandlats vid 
dessa samtal så att medarbetarna inte uppfattat detta som ett samtal kring 
organisationsförändringarna. Majoriteten av kommunikationen av envägskaraktär kan 
även vara bidragande till att delar av förändringsbudskapet uppfattats olika eller inte 
uppfattats alls av medarbetarna.  För att alla medarbetarna skulle uppfattat budskapet 
korrekt skulle förändringsledningen med fördel använt sig av riktad 
envägskommunikation och tvåvägskommunikation (Ströh & Jaatinen, 2001). Detta har 
även varit ett tillfälle för förändringsledningen att reda ut rykten och svara på 
medarbetarnas frågor vilket på sikt kunnat leda till att medarbetarna varit mer 
motiverade och aktiva i organisationsförändring samt att ryktesspridningen i 
organisationen minskat (Ibid).   

6.5 Informella/formella kommunikationskällor 
Majoriteten av de intervjuade sa att det spridits en hel del rykten under den pågående 
förändringsprocessen. Detta skulle kunna bero på att medarbetarna inte fått tillräckligt 
med information från formella källor och därför sökt sig till informella källor för att få 
information vilket kan leda till ryktesspridning (Larsson, 1996, s.81, 82, Klein, 1996). 
Ryktesspridning kan få förödande konsekvenser för organisationsförändring eftersom 
osanningsenlig information kan oroa medarbetarna ytterligare och skapa tvivel i 
förändringsprocessen (Ibid). Ryktesspridningen har kunnat motverkas genom att 
förändringsledningen kommunicerat frekvent och tydligt med sina medarbetare 
eftersom det då har saknats motiv för medarbetarna att söka sig till informella källor 
(Ströh & Jaatinen,2001, s.163 ).  Medarbetarna har då kunnat utgå från den korrekta 
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informationen istället för kollegor eller egna spekulationer. Den påtagliga 
ryktesspridningen som medarbetarna upplever kan även kan konstateras av 
medarbetarnas och förändringsledarens olika svar vid intervjutillfället. Detta kan vara 
en effekt av den bristfälliga information som medarbetarna anser att 
organisationsförändring haft. Denna ryktesspridning kan även vara grunden till oro band 
medarbetarna i verksamheten. 

6.6 Förändringsledningen 
För att motivera och övertyga medarbetare om fördelarna med att genomföra 
organisationsförändringarna bör förändringsledningen vara entusiastiska och positivt 
inställda till organisationsförändring (Kotter & Schelsinger, 2001, s.131-137). 
Respondenterna menade att deras uppfattning av förändringsledningen var att delar av 
förändringsledningen själva upplevdes skeptiska till organisationsförändringen. Tre av 
respondenterna hade i en text som nått dem kunna tyda att delar av 
förändringsledningen var skeptisk till såväl vilket resultat förändringen skulle komma 
att ge samt mot förändringsbudskapet.  Några av respondenterna ansåg även att delar av 
förändringsledningen inte varit delaktig vid organisationsförändringen vilket de såg som 
en nackdel. Weber och Weber (2001) menar att förändringsledningen kan genom sin 
delaktighet motivera och stötta medarbetarna vilket kan få positiva effekter i en 
organisationsförändring.  

6.7 Kommunikationsstrategier 
Förändringsledningen skall förmedla förändringsbudskapet och kommunicera den 
eventuella förändringen i god tid för att inte oror bland medarbetarna skall uppstå och 
falska rykten skall spridas som kan försämra förändringsprocessen effektivitet (Klein, 
1996).  Enligt det empiriska materialet som insamlats gör författaren reflektionen att 
förändringsbudskapet förmedlats först efter alla beslut om förändringen fattats och 
beslutet skall verkställas i organisationen. Enligt Klein (1996) bör denna information 
kommuniceras till de berörande redan i den fas där spekulationer förs. Detta för att 
förhindra att ryktesspridning påbörjats redan innan förändringsbudskapet 
implementerats. Detta kan vara ett motiv till att medarbetarna upplever att det tidigt 
varit ryktesspridning i organisationen kring organisationsförändringarna.  

Respondenterna fick besvara frågan om de upplever att det funnits någon 
kommunikationsstrategi genom organisationsförändringen. Majoriteten av 
respondenterna ansåg att de inte kommit i kontakt med kommunikation av 
organisationsförändring så att det uppfattas som en strategi från förändringsledningen. 
Klein (1996) beskriver vikten av att förändringsledningen konstruerat en tydlig 
kommunikationsstrategi i symbios med förändringsprocessen. Forskaren menar att detta 
kan vara avgörande i hur medarbetarna uppfattar förändringsprocessen och även hur 
organisationsförändringen utvecklas (Klein, 1996). Två av respondenterna ansåg att 
frekvensen på information varit för låg för att det skulle funnits någon strategi bakom 
den.  

Respondenten som är en del av förändringsledningen besvarade frågan med att det 
funnits en kommunikationsstrategi som fåt anpassats efter hur 
organisationsförändringen utvecklats i verksamheten. Detta kan vara en av 
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anledningarna till att förändringsledningen inte upplevt något aktivt motstånd från 
medarbetarna till organisationsförändringarna (Klein, 1996)).  

6.8 Kommunikationsmodellen 
Enligt den modell som författaren konstruerat genom de teorier som använts i studien 
och vad som framkommer i modellens första steg som även symboliserar un-frozen 
stadiet bör eventuell förändring kommuniceras till medarbetarna redan i detta stadium. 
Enligt några respondenter har detta varit information som lagts ut på den interna 
internetsidan och varit information som medarbetarna aktivt kunna tagit del av dock 
anser några att detta var information som kommit fram först senare stadium. Av vad 
som framkommer i modellen kan brister i kommunikationen i detta steg innebära 
spekulationer och ryktesspridning vilket kan få konsekvenser för eventuell framtid 
implementering av organisationsförändringarna. Kommuniceras däremot information 
kring eventuell förändring kan ryktesspridning elimineras och medarbetaren kan redan i 
detta stadige känna delaktighet i processen. Enligt vad som framkom vid intervjuerna 
kände sig inte medarbetarna sig tydligt informerade innan organisationsförändringarna 
var beslutade. Vilket kan vara ett motiv till att ryktesspridning blivit påtaglig i 
organisationen (Larsson, 2006, s.81, 82). Steg två i modellen motsvarar den del i 
förändringsprocessen när förändringsledningen med en bakgrund till varför 
organisationsförändringarna bör genomföras, konstruerat vad som skall förändras, vilka 
mål som finns med organisationsförändring samt hur detta kommer att påverka 
medarbetarna i organisationen. Vad som framkommer ovan i texten har detta delvis 
varit oklart för respondenterna vilket kan vara en källa till oro bland medarbetarna som 
även modellen visar som en effekt av bristande kommunikation (Frahm & Brown, 
2007). Steg tre i modellen motsvara implementeringen av förändringsbudskapet om kan 
liknas med Lewins modell, referat i McCabe (2010) move fas. I detta steg kan 
kommunikation från förändringsledningen till medarbetaren underlätta 
förändringsprocessen om de berörda vet vad de ska utföra och vilka förändringar i det 
dagliga arbetet som förändringen kommer att innebära. Några av respondenterna anser 
att det varit brister i kommunikationen genom denna fas och att delar av den 
kommunikation som kommunicerats ändrats och ersatts av andra direktiv.  Detta faktum 
kan vara en bidragande anledning till att medarbetarna känner osäkerhet och tvivel 
genom organisationsförändring. Medarbetaren kan vid brist på information agera 
motsträvande mot förändringarna i detta stadium och utveckla tvivel mot 
organisationsförändring. Respondenten som är en del av förändringsledningen, anser 
inte att medarbetarna har motsatt sig organisationsförändringen, vilket motsätter sig den 
konstruerade modellen och effekterna av bristande kommunikation. Som fortsättning på 
den tredje fasen kommer den fjärde med att åtgärder vidtagas. Detta stadium är det 
viktigt att förändringsledningen kommunicerar hur ställningen är i organisationen och 
hur medarbetaren skall agera. Många av de respondenter som skall göra en fysisk 
förflyttning i organisationen har länge varit ovetande om var de skall placeras. Vilket 
kan bero på att det inte funnits möjlighet att informera medarbetarna om det eftersom 
det framgår av respondenten som är en del av ledningsgruppen att detta inte varit klart 
vid planeringsstadiet innan implementeringen av organisationsförändringen. Enligt 
teorier kan utebliven eller bristande kommunikation i denna fas kan resultera i att 
medarbetaren inte är aktiv i förändringsprocessen och organisationsförändring drar ut på 
tiden. Detta är något som blivit tydligt i den studerade organisationen. Det femte steget 
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som motsvara re-frozen stadiet är svårt att analysera eftersom den studerade 
organisationen inte har nått den delen av processen än.  

 

 

Figur 15. Kommunikationsmodellen 
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7. Slutsats  
Avsnittet kommer att innehålla svar på forskningsfrågan i studien. Inledningsvis i detta 
kapitel publiceras studiens forskningsfrågor för att påminna läsaren om denna. Vidare i 
avsnittet kommer slutsatser i hur kommunikation genom förändringsprocessen kunnat 
förändra utgången av förändringsprocessen att publiceras. Genom författaren besvara 
studiens forskningsfråga kommer även syftet med studien att bemötas.  Kapitlet avslutas 
med att författaren knyter an till den modell som konstruerats i början av uppsatsen.  

 

7.1 Studiens forskningsfråga 
Den frågeställning som legat som grund för studien är:  

Hur påverkar kommunikationen mellan förändringsledningen och medarbetare 
organisationsförändringar i en kommunal verksamhet?  

Ovanstående frågeställning kommer att besvaras nedan med grund i det teoretiska och 
empiriska materialet som framgått i studien och även varit beståndsdelarna till 
uppsatsens analys.  

7.2 Kommunikationens inverkan på en organisationsförändring 
Efter att analyserat det empiriska materialet kan författaren dra slutsatsen att det inte 
rådde total klarhet hos alla respondenter om förändringsbudskapets innerbörd, detta 
trots att den respondent som är delar av förändringsledningen visade på att budskapet 
kommunicerats till medarbetarna. Författaren kan även konstatera efter den genomförda 
studien att medarbetare som upplever att informationen genom förändringsprocessen är 
bristfällig. Medarbetarna menar även på att de saknar att få vara delaktig och påverka 
förändringsprocessen. Den bristfällighet i kommunikation som medarbetarna upplever 
kan motivet till att några av respondenterna inte känner att organisationsförändringen är 
genomtänkt och planerad. Avsaknandet av delaktighet och av information kan även vara 
ett motiv till att tvivel uppstår (Kotter & Shlesinger, 2008).  Effekten av detta kan även 
vara påtaglig genom att några av medarbetarna tvivlar på organisationsförändrings 
effekter på organisationen i framtiden (Kotter, 2007). Den bristfällighet i informationen 
kan med stöd i teorier även tolkas som en grund till den ryktesspridning som många av 
respondenterna ansåg varit påtaglig i organisationen. Medarbetarna söker sig till 
informella källor om de inte får svar eller tillräckligt med information i formella källor 
(Larsson, 2008, s.81, 82). Organisationsförändringarna i Örnsköldsviks kommun har 
inte kunnat hålla den först tänkta tidsplanen vilket både medarbetarna och respondenten 
som tillhör förändringsledningen poängterar. Detta skulle kunna vara en effekt av 
bristande kommunikation mellan förändringsledningen och medarbetarna genom 
organisationsförändringen i den studerade verksamheten (Kotter & Shlesinger, 2008). 
Det kan även grundas i komplexiteten av organisationsförändring. Dt skulle även kunna 
bero på förarbetet till organisationsförändringarna. Vissa faktorer kan dock vara 
nästintill omöjliga för förändringsledningen att i förväg förutse och kan bli allt svårare 
om organisationsförändringen är revolutionär och organisationen är ovan att genomföra 
organisationsförändringar. Några av respondenterna hade en negativ syn på 
organisationsförändring. Detta skulle kunna bero på ovissheten inför framtiden som 
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grundas i att individen tvingas lämna den trygga vardagen som funnit innan 
organisationsförändring implementerats i organisationen. Den negativa inställningen 
kan förstärkas av upplevelsen av bristande eller utebliven kommunikation i vilket även 
kan upplevas förstärkt i den studerade verksamheten på grund av att respondenterna är 
ovana att genomföra organisationsförändring.  

7.3 Åtgärder  
Författaren kommer med bakgrund i presenterade teorier och analyserade material 
komma med konkreta förbättrade kommunikationsåtgärder som kan vidtagas vid 
organisationsförändringar i den studerade verksamheten.  Dessa åtgärder presenteras 
nedan.  

För att klargöra förändringsbudskapet och få alla medarbetare att fårstå dess innerbörd 
skulle budskapet kunnat förmedlas upprepade gånger genom flera olika 
kommunikationsformer för att öka möjligheterna att medarbetarna förstår och tar till sig 
förändringsbudskapet (Kotter, 2007; Klein, 1996). Eftersom upplevelsen hos många av 
respondenterna var att de främst fått information genom envägskommunikation skulle 
tvåvägskommunikation kunnat tillämpas mer frekvent genom organisationsförändring. 
Genom att tillämpa tvåvägskommunikation mer frekvent skulle förändringsledningen 
kunna få medarbetarna att känna sig mer delaktiga i förändringsprocessen vilket skulle 
kunna få effekterna att de agerar med övervägande positiv inställning till 
organisationsförändring (Klein, 1996). Respondenterna berättade att det upplevt att det 
varit oroligt i verksamheten under organisationsförändring. Många tillägger även senare 
i intervjun att det länge varit oklar hur deras egna eller deras kollegors framtida 
arbetsuppgifter kommer att se ut.  Enligt den teoretiska referensramen i denna studie 
kan okunskap inför framtida arbetsuppgifter vara en källa till oro. Av den anledningen 
skulle information tidigt i förändringsprocessen kring medarbetarnas arbetssituation 
kunnat tillämpas vilket skulle kunnat minska oron bland medarbetarna.    

Enligt det analyserade materialet kan författaren konstatera att om medarbetaren 
upplever brister i kommunikationen och saknar information om hur deras situation kan 
komma att se ut i framtiden tenderar denna att söka sig till informella källor. Detta 
resulterar i ryktesspridning som kan konstateras uppstått i den studerade organisationen.  
För att förhindra ryktesspridning skulle utökad information från förändringsledningen 
till medarbetarna som kommunicerats klart och tydligt genom olika 
kommunikationsformer kunnat tillämpas. Denna information skulle med fördel kunnat 
förmedlas vid fler tillfällen för att göra informationen tydligare.  

De uttryckte sitt missnöje med att inte få vara delaktig i processen och att 
förändringsledningen inte tagit del av de åsikter som medarbetarna hade redan innan 
förändringsprocessen blev påtaglig (Kotter, 2007; Klein, 1996). Delaktighet hos 
medarbetarna visa enligt forskning ha positiva effekter på organisationsförändring. 
Författaren anser att det kan dock vara svårt att tillämpa fullt ut i en organisation som 
omfattar en personalstyrka på cirka 5500 personer. Dock har personliga mejl i 
kombination med utökad tvåvägskommunikation kunnat vara förhållandevis enkla 
metoder att tillämpa för att öka delaktigheten hos medarbetarna. Effekten av detta har 
kunnat generera en mer positiv inställning hos medarbetarna samt underlättat arbetet i 
den nya organisationsstrukturen.   
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7.4 Kommunikationsmodellen 
I slutet av studiens teorikapitel konstruerade författaren en modell där många av de 
bakomliggande teorierna till studien kopplades samman. Modellen användes i analysen 
för att granska det empiriska materialet utifrån studiens teoretiska referensram. 
Författaren kommer slutligen med hjälp av kommunikationsmodellen att dra slutsatser 
krig hur vida den är överensstämmande med den studerade organisationsförändringen. 

Många av de faktorer som modellen visar som konsekvenser av bristande eller utebliven 
kommunikation har även blivit tydliga i studien. Där bland ryktesspridning, tvivel och 
att medarbetarna inte känner delaktighet i processen (Kotter & Schlesinger, 2008). 
Författaren kan dock dra slutsatsen att aktivt motstånd från medarbetarna inte varit 
synbart i under tiden författaren utfört studien. Detta bekräftas även hos 
förändringsledningen. Vilket säger mot den tidigare forskningen och modellen som 
författaren konstruerat. Författaren vill även poängtera att den sista fasen är svår att dra 
slutsatser kring eftersom organisationsförändringen inte är helt genomförd i den 
studerade verksamheten. Författaren anser dock att den var viktig att ta med för att visa 
hela förändringsprocessen och tillhörande kommunikation. Detta för att läsaren skall ha 
förståelse för kommunikationens påverkan även i sista steget.  
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8. Diskussion 
Detta avslutande kapitel kommer att innehålla en diskussion kring den studerade 
organisationens organisationsförändring. Diskussionskapitlet kommer att innehålla 
författarens anseende som även rör andra faktorer som påverkar organisationsförändring 
i den studerade organisationen än kommunikationen.  

 

8.1 Organisationsförändringar är komplicerade 
Författaren kan efter att analyserat den studerade organisationsförändringen och tagit 
del av tidigare forskning konstatera att det är många faktorer som påverkar en 
organisationsförändring. Studien syftar till att analysera hur kommunikationen mellan 
medarbetarna och förändringsledningen påverkar en organisationsförändring. 
Kommunikationen som en av faktorerna om påverkar vid en organisationsförändring 
kan bara den upplevas komplex. Där främst svårigheten för förändringsledningen att 
förbereda sig på reaktioner hos medarbetarna och effekter av förändringen i 
organisationen kan upplevas svårt. På grund av att människan i sin natur kan ha negativ 
inställning till olika typer av förändring kanske inte ens den perfekta kommunikationen 
genom hela förändringsprocessen kan skapa nöjda medarbetare (Jacobsen, 2004, s.48, 
49).  

8.2 Kritik mot tidigare forskning 
Förändringsledningen kan omöjligt förutse de reaktioner som uppkommer hos 
medarbetare vilket även resulterar i svårigheter att förutsäga ett resultat av en 
organisationsförändring. Förändringsledningen kan i och med detta omöjligt kunna 
planera organisationsförändringen helt och hållet i förväg vilket även poängteras av den 
respondenten som är del av förändringsledningen. Många av de teorier som använts i 
studien anser att planering av förändringsprocessen på detaljnivå med tillhörande 
kommunikation är en framgångsfaktor. Detta kan ses av författaren som näst intill 
omöjlighet att uppnå eftersom organisationsförändringens utfall påverkas av externa och 
interna faktorer som kan vara omöjlig at förutse och påverka och kräver anpassning 
vilket gör att förändringsprocessen kan vara svårt att utföra efter uppsatta planer. 

Teorierna som behandlats har även förespråkat att kommunikationen från 
förändringsledningen till medarbetarna börja redan i det stadiet där eventuell 
organisationsförändring diskuteras. Detta kan enligt författaren vara en källa till oro 
eftersom medarbetarna i studien var frustrerade över att information publicerats och 
sedan ersatts av ny information vilket kan bli påtaglig om eventuell 
organisationsförändring kommuniceras. 

8.3 Effekter av organisationsförändringar i den studerade organisationen 
De främsta argumenten till varför förändringsledningen ansåg att 
organisationsförändringarna skulle genomföras i den studerade organisationen var att 
den nya organisationsstrukturen skulle kunna leda till samordning och gemensam 
styrning vilket anses relevant mål att nå genom organisationsförändringen. Som effekt 
av organisationsförändringarna förväntas politikerna att kommunen skall kunna leda till 
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kostnadsbesparingar. Den siffra som politikerna satt som besparingsmål är fem miljoner 
kronor. Beräkningar bakom denna summa finns enligt författarens uppfattning dock inte 
att tillgå vilket gör detta argument mindre trovärdigt. Förändringsledningen antar även 
att organisationsförändringen ska kunna resultera i att befolkningen i kommunen får 
bättre service. Vad som ligger bakom detta argument är även det otydligt. Osäkerheten 
återfinns även hos några av medarbetarna som inte känner sig informerade i vad 
organisationsförändringarna kommer att resultera i vilket kan göra det svårare för dem 
att sträva mot de uppsatta målen.  

8.4 Åtgärder för att förbättra reliabilitet och validitet i studien 
En kvalitativ studie genomfördes i uppsatsen den kvalitativa metoden valdes eftersom 
denna skapade data som kan analyseras på djupet. För att öka trovärdigheten i studien 
har den kvalitativa studien kunna kompletterats med en kvantitativ studie, detta för att 
öka möjligheten till att generalisera studien ytterligare.  

På grund av att förändringsprocessen påbörjats och delar av den även verkställts har 
medarbetarna delvis möjlighet att se på organisationsförändringen i backspegeln. Detta 
underlättar möjligheten för dem att svar på frågor som rör redan tillämpade delar av 
organisationsförändringen. Det kan även resultera i att de svar respondenterna ger känns 
aktuella eftersom de är mitt upp i förändringsprocessen vilket kan vara positivt för 
trovärdigheten i den genomförda studien. Effekten kan även bli att respondenterna 
upplever det som redan verkställts i verksamheten som kommunicerat och har svårt att 
återberätta det som skedde för en tid sedan. Författaren vill även poängtera att studien 
genomfördes i move stadiet vilket författaren anser är en kritisk del av en 
organisationsförändring. Detta kan medföra att medarbetarna förmedlar frustration som 
de kanske inte kommer att uppleva när hela förändringsprocessen är genomförd och 
organisationsförändringen är i re-froze stadiet. 

Författaren eftersträvar viss generaliserbarhet genom studien. Kritik kan riktas mot att 
en fallstudie skulle kunna vara generaliserbar.  Detta på grund av att en fallstudie bland 
annat syftar till att undersöka ett specifikt fall vilket gör denna typ av studie svårare att 
generalisera (Yin, 2007, s.28, 53). Yin (2007) visar att generaliserbarheten kan delas in i 
olika grupper som syftar till att uppnå olika typer av generaliserbarhet. Dessa grupper är 
statistisk generaliserbarhet och analytisk generaliserbarhet. Den statistiska 
generaliserbarheten kan framförallt uppnås vid en statistisks undersökningar med 
kvantitativa undersökningsmetoder. Författaren anser att studien inte uppnår statistisk 
generaliserbarhet, delvis på grund av dem typ av studie som bedrivs och även på grund 
av att denna typ av generaliserbarhet inte anses relevant vid en fallstudie (Yin, 2007, 
s.51-53). Författaren anser dock att studien uppnår viss analytisk generaliserbarhet. 
Detta eftersom analytisk generaliserbarhet uppnås om studien kan tolkas som 
vägledning i likande situationer. Författaren anser att studien kan vara användbar för att 
ge vägledning, för kommuner i likande storlek som Örnsköldsviks kommun, genom 
organisationsförändringar. Författaren anser även att studiens resultat kan ge en bild för 
hur kommunikation genom en organisationsförändring kan påverka en 
kommunalverksamhet även utanför Örnsköldsviks kommun (Yin, 2007, s.28, 53; Kvale, 
2009, s.285). Dessa argument anser författaren visar på viss analytisk generaliserbarhet 
för studien. Ytterligare studier och framtida kompletterande undersökningar har dock 
kunnat bidra till att allt högre analystik generaliserbarhet uppnås (Ibid). Resultatet har 
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med fördel även kunnat testas på andra likande fall vilket har kunnat leda till högre grad 
av analytisk generaliserbarhet om dessa visar likande resultat som denna studie visa.   

8.5 Förslag till framtida forskning 
Många forskare har valt att studera kommunikation och organisationsförändringen och 
hur kommunikationen inverkar på individer som berörs av en förändringsprocess. Dock 
har den mesta forskning som författaren studerat valt att forska kring den privata 
sektorn. Den privata sektorn har likheter med den offentliga men skiljer sig många 
gånger från den publika på grund av organisationsstrukturen är olika, verksamheterna 
regleras även av skilda lagar och har olika interna och externa intressenter. Den 
kommunala sektorn har även ytterligare ståndpunkter som skiljer sig från delar av den 
övriga offentliga sektorn och privata företag där framförallt de olika 
verksamhetsområdena i en kommun kan göra organisationen komplex att förändra. 
Detta gör att forskning i mer frekvent omfattning om organisationsförändringar inom 
den offentliga sektorn som ett intressant framtida forskningsområde. 

Genom att göra mer frekvent forskning inom organisationsförändringar inom den 
kommunala verksamheten skulle mer utvecklade råd och tips kunna ges till kommuner 
runt om i Sverige om hur organisationsförändringar kan bedrivas för att nå ett önskat 
resultat. Forskningen kan möjligen hjälpa kommuner som genomgår 
organisationsförändring att undvika misstag och genomföra lyckade 
organisationsförändringar. 

En fallstudie kan vara svår att generalisera på grund av att denna metod syftar till att gå 
djupare in på till exempel ett specifikt fall eller organisation. För att utveckla och 
bekräfta ovanstående studie skulle därför kompletterande studier över kommuner i 
likande storlek som denna göra forskningen inom det valda ämnesområdet mer 
trovärdig och möjlig att generalisera.  

Denna studie har fokuserat på kommunikationen genom en förändringsprocess och hur 
processens resultat kan påverkas av kommunikationen i verksamheten. Det finns dock 
en mängd andra faktorer som kan vara bidragande till hur en förändringsprocess 
fortskrider. Författaren anser därför att det skulle vara intressant att komplettera denna 
forskning i den valda verksamheten med att titta på andra faktorer som kan vara 
avgörande för att förbättra en förändringsprocess. 



 

 

Källförteckning  

Litteratur 
 
Armenakis A. A. and Harris S G, (2002), Crafting a change message to create 
transformational readiness Journal of Organizational Change Management, vol. 15, No 
2, pp 169-184  
 
Armenakis A. A. Bernerth J, B and Walker H .J, (2007), Factors influencing 
organizational change efforts An integrative investigation of change content, context, 
process and individual differences,  Journal of Organizational Change Management  
Vol. 20 No. 6, pp. 761-773 
 
Azzone, G and Palermo, T (2011). Adopting performance appraisal and reward systems 
- A qualitative analysis of public sector organizational change. Journal of 
Organizational Change Management Vol. 24 No. 1, pp 90-111 
 
Barret, D. J. (2006) Strong communication skills a must for today’s leaders. Handbook 
of Business Strategy, Vol. 7, No 1, pp: 385-390 
  
Coram, R. and Burnes, B. (2001) Managing organisational change in the public sector - 
Lessons from the privatisation of the Property Service Agency. International Journal of 
Public Sector Management Vol.14 No 2, pp: 94-110 
 
Ford, J, D.  and Ford, L. (2009), Decoding Resistance to Change. Harvard Business 
Review;  Vol. 87 No 4, pp99-103  
 
Ford J. and Ford  L. (1995), The Role of conversation in producing intentional change 
in organizations, Academy of Management Review, Vol 20, No 3, pp 541-570 
 
Frahm, J. and Brown, K. (2007) First steps: linking change communication to change 
receptivity. Journal of Organizational Change Management Vol. 20 No. 3, pp. 370-387  
 
Golen, S.,(1987) An Analysis of Communication Barriers of Managers in Health 
Services Organisations. Management Research News, Vol. 10, No 4, 1987, pp: 1-2 
 
Johansson, C , and Heide, M. (2008), Speaking of change: three communication 
approaches in studies of organizational change. Corporate Communications: An 
International Journal. Vol. 13, No.3, pp 288-305 

Kitchen, P.J., Daly, F. (2002), "Internal communication during change management", 
Corporate Communications: An international journal Vol. 7, No.1, pp.46-53. 
 
Klein, S. (1996), A Management communication strategy for change. Journal of 
Organizational Change Management, Vol.9 , No. 3, pp.32-46 
 
Kotter, J. P. (1995), Leading Change: Why Tranformation Efforts Fail, Harvar



 

 

 
Buisness Review, Vol 73, No 2, pp 59-67  
 
Kotter, J. P. (2007) Leading Change: Why Tranformation Efforts Fail, Harvard 
Buisness Review, Vol 85, No 1, pp96-103 
  
Kotter, J, P., Schlesinger, L.A. (2008), Choosing Strategies for Change Harvard 
Business Review, Vol. 86, No 7/8, pp 130-139 
 
McCabe, D. (2010) Taking the long view – A cultural analysis of memory as resisting 
and facilitating organizational change, Journal of organizational change management 
Vol 23, No 3, pp.230-250 
 
Miller D. (1987) Evolution and Revolution : A quantum View of structural change in 
organizations , Journal of management studies, Vol 19 pp.110-151 
 
Leslie K. and Tilley C. (2004) , Organizing for effectiveness in the public sector, 
McKinsey Quarterly No 4, pp 104- 113 
 
Pettigrew, A.M., Woodman, R.W. and Cameron, K.S. (2001), “Studying organizational 
change and development: challenges for future research”, Academy of Management 
Journal, Vol. 44 No. 4, pp. 697-713.  
 
Piderit, S.K. (2000), Rethinking resistance and recognizing ambivalence: a 
multidimensional view of attitudes towards change, Academy of Management Review, 
Vol. 25 No. 4, pp. 783-94.  
 
Ströh, U.  and  Jaatinen,  M.  (2001).  New  approaches  to  communication  
management fortransformation and change in organizations. Journal of Communication 
Management, Vol. 6 No. 2.  pp148-167 
     
Sonenshine, S, (2010), We´re changing – or are we? Untangling the role of progressive, 
regressive and stability narritives during strategic change implementation. Academy of 
Management Journal, Vol. 53, No. 3,pp 477–512.  
 
Washington, M and Hacker M, (2005) Why Change Fails; knowledge counts. 
Leadership and Organizational Development Journal, vol 26 pp 400-411 
 
Waterhouse, J. and Lewis, D. (2004), Communicating culture change. Public 
Management Review; Sep2004, Vol. 6 No 3, pp353-376 
 
Weber, P., S. And Weber, J. E. (2001)Changes in employee perceptions during 
organizational change. Leadership and Organizational Development Journal, Vol.22, 
No.6, pp.291-300 

Backman J. (1998), Rapporter och uppsatser, Lund: studentlitteratur 
 
Bloisi, Wendy, Cook, Curtis W. & Hunsaker, Phillip L. (2006). Management and 
organisational behaviour. 2. European ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education 



 

 

 
Bryman, Alan & Bell, Emma (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1. uppl. 
Malmö: Liber ekonomi 
 
Jacobsen, D. I. ,(2005), Organisationsförändringar och förändringsledarskap, Lund: 
Studentlittertur  
 
Johansson-Lindfors, Maj-Britt (1993). Att utveckla kunskap: om metodologiska och 
andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur 
 
Johnson, Gerry, Scholes, Kevan & Whittington, Richard (2008). Exploring corporate 
strategy: text and cases. 8. ed. Harlow: Financial Times Prentice Hall  
 
Jones, Gareth R (2007). Organizational theory, design, and change. 5th ed. Upper 
Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall 
 
Larsson, Larsåke (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. 3. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratu 

Yin, Robert K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. 1. uppl. Malmö: Liber 

 
 
 
Lagtexter 
 

SFS 1977:179, Kommunallagen, Stockholm, Justitiedepartementet 

 
Internet 
 

Rebecca Eriksson, (2011) Örnsköldsviks kommuns hemsida, 
http://www.ornskoldsvik.se/Kommunen/Kommunens-organisation.html. (2011-04-18) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Intervjumall 1. 
 
 
Förändringsbudskapet 
 
- Respondentens uppfattning av bakgrunden till organisationsförändringen 
 
- Respondentens uppfattning av vad som skall förändras 
 
- Respondentens uppfattning av målet med organisationsförändringen 
 
- Medarbetarna påverkas av organisationsförändringen 
 
 
Kommunikationen genom organisationsförändringen 
 
- Hur har förändringsbudskapet kommunicerats 
Vilka kommunikationsformer har använts  
Genom vilka källor har respondenten fått information 
 
- Upplevd/icke upplevd kommunikationsstrategi 
 
- Upplevelse av kommunikationen genom organisationsförändringen 
 
 
Förändringsledningen  
 
- Tillit, förtroende för förändringsledningen  
 
- Förändringsledningens påverkan/medverkan i organisationsförändringen 
 
 
Personlig inställning till organisationsförändringen 
 
- Motivation 
 
- Effekter av organisationsförändringen 
 
- Organisationsförändringens effekter på den framtida organisationen 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Intervjumall 2. 
 
 
Förändringsbudskapet 
 
- Vilken är bakgrunden till förändringsarbetet 
 
- Vilka förändringar skall/har genomföras 
 
- Uppsatta målen, kommer dessa att nås 
 
- Upplevelsen av medarbetarnas respons på organisationsförändringen 
 
 
Kommunikationen genom organisationsförändringen 
 
- Hur har förändringsbudskapet kommunicerats 
Vilka kommunikationsformer har tillämpats 
Vilken frekvens  
 
- Upplevd ryktesspridning 
 
- Kommunikationsstrategier genom organisationsförändringarna 
 
- Vilken respons har medarbetarna gett på den information som kommunicerats 
 
 
Förändringsledningen  
 
- Hur har förändringsledningen varit delaktiga i organisationsförändringen 
 
 
Personlig inställning till organisationsförändringen 
 
- Motivation 
 
- Framtida effekter av organisationsförändringen 
 
- Vad har kunnat göras annorlund 
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