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Sammanfattning  

I dagens föränderliga värld ställs höga krav på att organisationer ska vara flexibla. Ett sätt att 

göra detta är genom outsourcing. Att genomföra en outsourcing är precis som andra 

organisationsförändringar komplexa och svåra att genomföra och stöter ofta på motstånd. En 

central del i att implementera en organisationsförändring är kommunikation. Hur förändringen 

kommuniceras ligger ofta till grund om den blir lyckad eller inte. I kommunikationsprocessen 

fyller gruppcheferna en viktig funktion. Det är den närmsta chefen som har en frekvent 

kontakt med medarbetarna och kan därför avvärja frågetecken genom att förtydliga 

information till medarbetarna. Detta gör också att gruppchefernas uppfattningar av 

kommunikationen är relevanta att studera. Syftet med studien är att beskriva en outsourcing 

av en IT-avdelning på ett stort svenskt företag utifrån ett kommunikationsperspektiv. Data har 

samlats in genom kvalitativa intervjuer med förändringsledning samt berörda gruppchefer.  

Ett viktigt resultat är att kommunikationen tolkas på olika sätt av olika individer. Det som 

uppfattats självklart för en individ kan var oklart för en annan. Med detta i åtanke visar det sig 

vara viktigt med meddelandets innehåll, kanaler, tidpunkter och medier.    

 

 

 

 

Nyckelord: Outsourcing, kommunikation, organisationsförändring, gruppchefer 

  



Innehållsförteckning 

Inledning ............................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar................................................................................ 2 

Fallföretaget ...................................................................................................... 3 

Teori och forskningsgenomgång ........................................................................ 4 

Drivkrafter till outsourcing ............................................................................. 4 

Historik och spridning ..................................................................................... 5 

Begreppet kommunikation och dess problematik ........................................ 6 

Vad styr tolkandet? .......................................................................................................... 6 

Kommunikation i organisationsförändring .................................................. 7 

Känslor i förändring ........................................................................................ 8 

Mellanchefen roll i organisationsförändring ................................................. 9 

Kommunikationsfaktorer.............................................................................. 10 

Kontext ............................................................................................................................ 10 
Meddelandets innehåll ................................................................................................... 11 

Media i kommunikation................................................................................................. 11 
Tidpunkter för kommunikation .................................................................................... 12 

Kommunikationskanal................................................................................................... 13 

Metod .................................................................................................................. 14 

Metodansats .................................................................................................... 14 

Intervjuerna .................................................................................................... 15 

Urval ................................................................................................................ 16 

Bearbeting och analys av data ...................................................................... 17 

Etiska överväganden ...................................................................................... 17 

Tillförlitlighet och giltighet ........................................................................... 18 

Resultat och Analys ........................................................................................... 19 

Hur har förändringsledningen kommunicerat outsourcingen? ................ 19 

Val av meddelandets innehåll ....................................................................... 21 

Analys – Val av meddelandets innehåll ........................................................................ 22 

Val av kanal .................................................................................................... 23 

Analys – Val av kanal..................................................................................................... 24 

Val av medier .................................................................................................. 25 

Analys – Val av medier .................................................................................................. 26 

Val av tidpunkter ........................................................................................... 27 

Analys – Val av tidspunkter .......................................................................................... 28 



Gruppchefens roll i förändring .................................................................... 29 

Analys – Gruppchefernas roll i organisationsförändring .......................................... 30 

Diskussion ........................................................................................................... 32 

Metoddiskussion ............................................................................................. 32 

Resultat diskussion ......................................................................................... 33 

Framtida Forskning ....................................................................................... 35 

Referenslista ....................................................................................................... 36 

 

 



1 

 

Inledning  

Att samhället förändras i accelererande hastighet är ett allmänt känt begrepp. Ändå råder det 

inget tvivel om att kraven på förändring ökar, för både individer, organisationer och samhället 

(Jacobsen, 2005). Dramatiska förändringar såsom skiftande konjunkturer, teknologiska 

förändringar, nya konkurrensförhållanden, politiska beslut och globalisering ger konsekvenser 

inte bara för oss som enskilda individer och för samhället utan framförallt för de olika 

organisationerna vi arbetar inom (Jacobsen, 2005). Snabb tillväxt, global konkurrens och 

teknologiska genombrott har ifrågasatt flera organisationers existens och förändrat spelplanen 

för flera organisationer (Tomprou, Nikolaou & Vakala, 2012). För att kunna möta dessa 

förändringar och samtidigt förbli konkurrenskraftiga ställs höga krav på organisationer att 

vara flexibla och lönsamma (Jacobsen 2005). 

 

Till följd av detta har många organisationer ifrågasatt det traditionella synsättet: att det bästa 

resultatet nås genom att äga hela produktionskedjan (Maurice F & Greaver 1999). Det är 

istället vanligt att organisationer låter externa aktörer hantera delar av verksamheten, en så 

kallad outsourcing av verksamhet (Maurice F & Greaver 1999). Genom outsourcing av 

verksamhet blir organisationen mer slimmad, kan fokusera på sin kärnverksamhet, hålla sig 

uppdaterade samt minskar kostnader genom att funktioner försvinner från verksamheten 

(Granberg 2008; Maurice F & Greaver 1999). Att genomföra en outsourcing är precis som 

andra organisationsförändringar komplexa och svåra att genomföra och stöter ofta på 

motstånd (Jacobsen 2005). Det är vanligt att de berörda medarbetarna reagerar väldigt 

negativt på outsourcing initiativ (Maurice F & Greaver 1999). 

   

Flera forskare har understrukit vikten av god kommunikation mellan förändringsledning och 

medarbetare under en förändringsprocess (Lewis, 2000; Johansson & Heide, 2008; Balogun & 

Hailey 2008). För att kunna förstå och förutsäga utfallet av en organisationsförändring är det 

centralt att förstå hur kommunikationen påverkar förändringsprocessen (Lewis, 2000). 

Johansson & Heide (2008) menar att hur förändringen kommuniceras ligger ofta till grund om 

den blir lyckad eller inte. Hur ledningen presenterar förändringen och dess motiv kommer att 

påverka huruvida medarbetarna uppfattar denna som positiv eller negativ. Brist på 

kommunikation är inte sällan en av de främsta anledningarna till att förändrings initiativ 

misslyckas. (Johansson & Heide, 2008) 
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Studier visar att gruppchefer har en viktig kommunikativ roll i organisationsförändringar 

(Balogun & Hailey, 2008; Klein, 1996). Genom att de närmaste cheferna är välinformerade 

om de rationella anledningarna och utvecklingen av organisationsförändringen, är det troligt 

att även medarbetarna blir välinformerade (Klein, 1996). Det är därför centralt att gruppchefer 

har tillgång till den information som påverkar sina medarbetare (Peet, 1997).  

 

Syfte och frågeställningar  

Syften med denna studie är att undersöka en outsourcing av en IT-avdelning på ett stort 

svenskt företag utifrån ett kommunikationsperspektiv. Detta innefattar att beskriva och 

analysera hur förändringsledningen kommunicerat outsourcingen till berörda gruppchefer 

samt undersöka hur kommunikationen har uppfattats av dessa.  

 

 Hur har outsourcingen kommunicerats till berörda medarbetare och gruppchefer 

utifrån förändringsledningens perspektiv? 

 Hur har gruppcheferna som mottagare uppfattat att outsourcingen kommunicerats 

utifrån val av innehåll, medier, kanaler och tidpunkter? 

 Hur har gruppcheferna uppfattat rollen att både vara mottagare av budskapet och 

samtidigt förmedla budskapet gentemot sina medarbetare? 
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Fallföretaget 

Det studerade företaget är en stor svensk organisation inom det svenska näringslivet med över 

1500 anställda och känt bland en majoritet av den svenska befolkningen. Företagets styrelse 

konstaterade år 2010 att IT-kostnaderna skenat iväg och måste minskas för att öka 

konkurrenskraften. På grund av IT-verksamhetens omfattande och komplexa teknologi har det 

varit svårt för företaget att över tid ha kompetens i rätt omfattning vilket har gjort att företaget 

har blivit beroende av konsulter och nyckelpersoner samt att kostnaderna ökat. Ett 

effektiviseringsprogram startade för att genomföra kostnadsbesparningar, där en del av 

effektiviseringen innebar outsourcing av viss IT-verksamhet. I arbetet som startades 2010 

valde företaget först att göra en sekventiell outsourcing, det vill säga ett objekt i taget. Arbetet 

kom igång först 2011, då hade företaget hunnit göra tre sekventiella outsourcingar. En analys 

av läget genomfördes där det framkom att detta inte var tillräckligt effektivt. Företaget 

beslutade därför 2012 att skapa ett projekt kallat ”Uppdrag accelererad sourcing”. Detta 

innebar att en större del av IT skulle bli objekt för outsourcing på en gång. Med outsourcingen 

vill företagsledningen säkra IT-verksamhetens kvalitet och kompetens, minska IT-

kostnaderna, minska beroendet av konsulter och enskilda nyckelpersoner samt att öka 

förutsättningarna för innovation och konsolidering. 

 

Outsourcing beslutet innebar att en utav fyra IT-verksamheter valdes att överföras till två 

externa leverantörer. Outsourcingen berörde direkt cirka 100 medarbetare och upp mot 80 

konsulter inom IT-verksamheterna på företaget, däribland även gruppchefer från 

avdelningarna. För de inblandade innebar det att konsultanställningarna avslutades och övriga 

medarbetare erbjöds att följa med och ta anställning hos leverantörerna. Vissa medarbetare 

valde redan direkt efter annonseringen av outsourcingen att ta andra anställningar internt eller 

utanför företaget. Övriga vid tillfället kvarvarande cirka 70 medarbetarna erbjöds att följa med 

och ta anställning hos leverantörerna. Av de 70 tillfrågade medarbetarna valde slutligen 57 att 

gå över till leverantörerna. Bortsett från en kompetensöverföringsperiod sker leverans främst 

från leverantörernas egna lokaler onshore, vilket innebär att medarbetarna som gått över till 

leverantörerna flyttat till nya lokaler i Sverige. Outsourcingen har skett stegvis och är vid 

tiden för studien helt implementerad. 
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Teori och forskningsgenomgång 

I detta avsnitt presenterar jag den tidigare forskning jag anser relevant för mitt område. De 

berörda områdena är: Fenomenet outsourcing, Kommunikation och dess problematik, 

Mellanchefers roll i organisationsförändring, Känslor i organisationsförändring, 

Kommunikationsfaktorer. Dessa ska hjälpa läsaren att få en djupare förståelse för 

problemområdet.  

 

Vad är outsourcing? 

Outsourcing är när en organisation väljer att överföra driften av vissa av verksamhetens 

interna funktioner och aktiviteter till en extern aktör (Maurice & Greaver, 1999; Granberg, 

2008; Lonsdale & Cox, 2000). Outsourcing skiljer sig från användning av konsulter eftersom 

aktiviteterna är återkommande och kontrakterade (Maurice & Greaver, 1999). I outsourcing är 

det inte bara aktiviteterna som överförs till extern aktör utan det är även vanligt att beslutsrätt 

över vissa funktioner samt att produktionsfaktorer också överförs. Produktionsfaktorer är 

resurser som möjliggör produktionen till exempel personal, utrustning, lokal och teknologi 

och andra resurser (Maurice & Greaver, 1999). I och med att produktionsfaktorerna överförs 

till de externa företaget överförs också ansvaret över dessa, exempelvis arbetsgivaransvaret, 

ansvar över lokaler, ansvar över att rätt utrustning finns att tillgå (Maurice & Greaver, 1999).  

 

Drivkrafter till outsourcing 

En av de främsta orsakerna till varför företag väljer att genomföra outsourcing av verksamhet 

är för att företaget vill minska kostnader (Maurice & Greaver, 1999; Freytag, Clarke & Evald, 

2012; Granberg 2008). Genom att överlåta en viss aktivitet till en extern aktör som kan driva 

den till en lägre kostnad kan företaget minska kostnaderna för aktiviteten. (Maurice & 

Greaver, 1999; Freytag, Clarke & Evald, 2012) Ytterligare en orsak till outsourcing är att 

stärka kvalitet och kompetens. En extern aktör med specialistkunskap och förbättrad teknologi 

inom de områden företaget överlåter kan förbättra aktiviteten och därav öka 

konkurrenskraften (Maurice & Greaver, 1999; Freytag, Clarke & Evald, 2012). En annan 

orsak är att genom outsourcing kan företaget fokusera på att utveckla kärnkompetensen, det 

vill säga fokusera resurser på sin huvudsakliga verksamhet (Maurice & Greaver, 1999; 

Freytag, Clarke & Evald, 2012; Granberg 2008). Med outsourcing blir andelen rörliga 

kostnader högre vilket gör organisationen mer flexibel och kan därför lättare anpassa sig efter 
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förändrande företagsklimat, exempelvis varierande efterfrågan på produkter, tjänster eller ny 

teknologi (Maurice & Greaver, 1999). 

 

Historik och spridning 

Outsourcing har inte alltid varit en självklar strategi för organisationer (Lonsdale & Cox, 

2000). Sedan efter krigstiden är det framförallt tre strategier som präglat företag: 

konglomerat, vertikal integration och horisontell integration. Konglomerat är när ett företag 

förvärvar en eller flera andra företag som driver helt skilda verksamheter (Lonsdale & Cox, 

2000). Dessa driver sedan sin affärsverksamhet fristående från varandra. Fördelarna med 

denna strategi är att riskerna sprids eftersom att företagen verkar på olika marknader och 

verksamhetsområden (Lonsdale & Cox, 2000). Vid horisontell integration avser ett företag att 

köpa upp eller skapa ett företag som är verksam i samma distributionskedja för att antingen 

konkurrera med eller komplementtera moderföretaget (Lonsdale & Cox, 2000). På detta sätt 

får moderföretaget ökat inflytande på arbetsmarknaden (Lonsdale & Cox, 2000). Med vertikal 

integration menas att företag förvärvar underleverantörer som tidigare hanterat vissa delar av 

produktionsprocessen (Lonsdale & Cox, 2000). Detta för att få ökad kontroll över 

produktionsprocessen genom att istället kontrollera till exempel råvarukällor eller 

distributionskanaler (Lonsdale & Cox, 2000). Under 70-talet började dock i allt större 

utsträckning många av dessa stora och divisionaliserade företag att underprestera på 

marknaden. Detta blev ännu mer påtagligt under 80-talet med uppkomsten av en global 

lågkonjunktur, vilket gjorde att allt fler företag började överge sin tidigare strategi (Lonsdale 

& Cox, 2000). Istället började företagen att gå tillbaka till att hantera färre aktiviteter och 

fokusera på sin kärnkompetens (Lonsdale & Cox, 2000).  

Begreppet outsourcing började användas av i slutet på 80-talet (Maurice & Greaver, 1999). 

Dock går liknande tjänster att spåra längre bak i tiden. Redan för över hundra år sedan 

förekom det att bönder anlitade grupper med migranter för att stöttning under skördetider 

(Maurice & Greaver, 1999). Byggföretag har också anlitat underleverantörer för att 

genomföra vissa tjänster under ett byggprojekt, till exempel rörmockare och elektriker. Det 

har heller inte varit ovanligt för myndigheter att kontraktera underleverantörer för att tillverka 

delar av militäriskutrustning. Skillnaden mellan dessa liknande aktiviteter och outsourcing är 

att aktiviteterna som överförs vid outsourcing är aktiviteter som traditionellt tillhört 

organisationens egen regim (Maurice & Greaver, 1999). 
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Outsourcing har utvecklats från att till en början mesta del användas för aktiviteter rörande 

tillverkning, främst inom bilindustrin och informationssystem, till att även inkludera alla 

möjliga aktiviteter (Freytag, Clarke & Evald, 2012). Framförallt aktiviteter som kräver 

omfattande expertis, investeringar i systemuppdateringar och support har blivit vanliga 

föremål för outsourcing, till exempel administration, sälj och logistik (Freytag, Clarke & 

Evald, 2012). 

 

Begreppet kommunikation och dess problematik 

Heide, Johansson & Simonsson (2012) beskriver att kommunikation är en process som äger 

rum mellan två eller flera människor och där målet är att ett innehåll ska bli gemensamt, där 

även misslyckade försök är kommunikation. Information är däremot det innehåll som överförs 

i kommunikationen mellan människor. Den tidiga forskningen kring kommunikation talar om 

kommunikation endast som överföring (Shannon & Weaver 1949; Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012. Kommunikationsmodellerna bygger på att sändaren skickar ett meddelande 

till mottagaren genom något media vilket direkt leder till att mottagaren ändrar sitt beteende, 

ståndpunkt eller erhåller kunskap (Shannon & Weaver 1949; Heide, Johansson & Simonsson, 

2012). Kritik har riktats mot dessa modeller för att vara allt för enkelriktade och ytliga. Heide, 

Johansson & Simonsson (2012) menar att de äldre kommunikationsmodellerna möjligtvis kan 

förklara när enkel, entydig och konkret information ska kommuniceras, exempelvis en 

tidpunkt eller en plats. Däremot i mer komplicerade kommunikationsprocesser innebär 

kommunikationen att mottagaren måste aktivt tolka meddelandet avsändaren skickar (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012; Goodman & Truss, 2004). Genom tolkningsprocessen blir 

mottagaren medskapare av betydelsen av meddelandet (Heide, Johansson & Simonsson, 

2012; Goodman & Truss, 2004). En effektiv kommunikation är helt enkelt när mottagaren 

uppfattat det meddelandet avsändaren haft i avsikt att förmedla (Klein, 1996; Goodman & 

Truss, 2004). 

 

Vad styr tolkandet? 

Enligt Balogun & Hailey (2008) är det inte bara orden och språkbruket som styr hur ett 

meddelande uppfattas, utan mottagaren gör även en bedömning av validiteten i vad som sägs 

baserat på tidigare erfarenheter samt beroende på graden av integritet och trovärdighet hos 

kommunikatören. Robbins (2003) är inne på att vi uppfattar ett meddelande olika eftersom att 

vi väver in våra egna värderingar, preferenser, önskemål i tolkningsprocessen och skapar 
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betydelsen i meddelandet anpassade efter dessa. Informationen vi tar in är således anpassade 

för att stämma överens med vår tidigare världsbild. Mottagarens humör spelar också in hur 

meddelandet tolkas, där känslor har en inverkan på hur vi väljer att hantera ett meddelande. 

Detta gör att hur vi tar in ett meddelande kan skilja sig åt också med tiden (Robbins, 2003).  

Hamrefors (2009) menar också att det är utifrån vår tro på hur verkligheten ser ut som vi 

väljer att se det vi vill tro. Vi letar efter och selekterar ut den information som bekräftar vår 

verklighetsbild (Hamrefors, 2009). Detta gör att vi ibland inte ens behöver få information för 

att tro den eller tvärtom, att vi inte behöver tro informationen trots att vi ser den.  Våra 

perspektiv finns lagrade i våra minnen och utgör en referensram för hur vi ska uppfatta får 

verklighet (Hamrefors, 2009). För att förstå referensramens funktion måste man förstå hur 

minnena påverkar denna. Minnen är meningsskapande konstruktioner. Dessa 

minneskonstruktioner består av kombinerade upplevda sinnesintryck (Hamrefors 2009). Ett 

minne fyller ingen meningskapandefunktion isolerat men tillsammans med andra minnen 

skapas en helhet som vägleder oss för hur vi ska förvänta oss att verkligheten är beskaffad 

(Hamrefors 2009). Minneskonstruktionerna kräver dock underhållning. Tidigare stimuli 

tenderar nämligen att försvinna från dessa, vilket gör att de uppstår ett tomrum. För att fylla 

detta tomrum söker vi efter stimuli som påminner om den som fallit ut ur 

minneskonstruktionen (Hamrefors 2009). Enligt Hamrefors (2009) resulterar detta i att 

människor har en grundläggande benägenhet att söka efter bekräftande information. Vi har 

därför svårt att gå ur referensramen och se verkligheten på ett nytt sätt.  Det är också viktigt 

att minnena i referensramen harmonierar med varandra (Hamrefors 2009). Ifall de inte 

harmonierar med varandra uppstår ett mentalt tillstånd kallat kognitiv dissonans. Detta 

tillstånd gör att individen måste förändra de minnen som ligger bakom dissonansen för att 

kunna tolka sin omvärld. Både dessa funktioner, att bevara minnen intakta och att bevaka 

konstruktionens harmoni, opererar för att alltid hitta den perfekta bekräftande informationen 

(Hamrefors, 2009).   

 

Kommunikation i organisationsförändring 

Tidigare forskning är rörande överens om att kommunikation är en viktig del när en 

organisationsförändring ska implementeras (Klein, 1996;Goodman & Truss, 2004; Elving, 

2005). Lewis (2000) studerade vad 89 organisationer ansåg vara det största problemet vid 

implementeringen av en organisationsförändring. Studien visade att 

kommunikationsrelaterade problem rankades högst. Framgångsrik kommunikation under 
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organisationsförändringar kan minska motstånd, osäkerhet, skapa engagemang och 

delaktighet (Klein, 1996; Goodman & Truss, 2004). Balogun & Hailey (2008) menar att 

eftersom att informationen avsändaren tror sig ha kommunicerat nödvändigtvis inte är det 

mottagaren uppfattat bli detta särskilt problematiskt under en organisationsförändring 

eftersom att mottagaren också handlar efter sin egen uppfattning. 

  

Känslor i förändring 

Att genomföra en outsourcing är precis som andra organisationsförändringar komplexa och 

svåra att genomföra. En av förklaringarna till att förändringsinitiativ misslyckas eller blir 

mindre lyckade är att de ofta stöter på motstånd (Jacobsen 2005; Johansson & Heide 

2008;Kotter & Schlesinger 1979). Förändringar innebär en ovis framtid och skapar därför ofta 

känslor av osäkerhet. Osäkerheten kan exempelvis bero på hur förändringen påverkar 

jobbsituationen, osäkerheter kring nya kompetenskrav, samt hur förändringen kommer att 

påverka medarbetarens karriär och vardag (Lewis, 2000). Kotter & Schlesingers (1979)  

beskriver fyra anledningar till att förändring väcker motstånd. En anledning till varför 

individer reagerar negativ på förändringsinitiativ är på grund av rädslan att förlora något på 

förändringen. Det innebär ofta att individer eller en grupp agerar för att behålla det som de 

anser är bäst för sig själva men kanske inte det som är bäst för organisationen i helhet (Kotter 

& Schlesingers 1979). En annan anledning till att individer motsätter sig förändring är för att 

de inte förstår varför det är viktigt att förändringen genomförs. Ifall individen inte förstår 

varför förändringen är nödvändig är det svårt att ta till sig förändringen, resultatet upplevs inte 

vara värt jobbet. Detta uppstår ofta när individen saknar förtroende för förändringsledningen. 

En tredje anledning till motstånd i organisationsförändringar är att det råder skiljda 

uppfattningar hur situationen ser ut och vad den kräver (Kotter & Schlesingers 1979). 

Förändringen uppfattas helt enkelt som en försämring vilket varken gynnar organisationen 

eller individen. Den sista identifierade orsaken till motstånd är att individen är rädd att de krav 

förändringen ställer är svåra att uppnå och av den anledningen väljer att motsätta sig 

förändringen (Kotter & Schlesingers 1979). Hos den enskilda medarbetaren finns det ofta en 

osäkerhet kring hur förändringen ska påverka den enskilda medarbetaren. Frågor som ”Vad 

kommer hända med mig? Kommer jag att ha något jobb efter denna förändringar? Kommer 

jag ha samma kollegor?” är vanliga att individer ställer sig i organisationsförändringar. 

(Kotter & Schlesinger; Johansson & Heide 2008)  
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Tidigare forskning visar att förändring ofta väcker starka känslor (Elving, 2005; Kotter & 

Schlesingers, 1979; Von Platen, 2006; Kitchen & Daly, 2002). I detta hänseende kan 

kommunikation i organisationsförändringar ses som ett medel att kunna minska osäkerhet och 

därmed minska motståndet till förändringen (Elving, 2005). För många medarbetare innebär 

förändring att frångå etablerade rutiner och strukturer till en osäker framtid (Kitchen & Daily, 

2002). Det är därför betydande för organisationer att prägla medarbetarna med positiva 

attityder till förändringen. Genom kommunikation kan organisationer minska osäkerheten mot 

förändring och stärka de positiva attityderna till förändringen (Kitchen & Daily, 2002). 

 

Mellanchefen roll i organisationsförändring 

Forskning visar att i kommunikationen vid förändringar har medarbetarens närmaste chef en 

betydande roll (von Platen, 2006; Klein, 1996). Medarbetarnas närmsta chef uppfattas ofta av 

medarbetarna som ledningens mest tillförlitliga representant och blir därför ofta informell 

opinionsledare för gruppen (von Platen, 2006). Den närmsta chefen förväntas av 

medarbetarna att vara välinformerad och den länk mellan ledning och medarbetare som 

kommunicerar viktig information till medarbetarna. Det är också den närmsta chefen som har 

en frekvent kontakt med medarbetarna och kan därför avvärja frågetecken genom att 

förtydliga information öga mot öga (von Platen, 2006). Genom att de närmaste cheferna är 

välinformerade om de rationella anledningarna och utvecklingen av 

organisationsförändringen, är det troligt att även medarbetarna blir välinformerade (Klein, 

1996). Om medarbetarna är välinformerade minskar osäkerheten inför förändringen vilket i 

sin tur minskar motståndet mot förändring (Elving, 2005). Det är därför centralt att 

mellanchefer och arbetsledare har tillgång till den information som påverkar sina medarbetare 

(Peet, 1997). 

 

Tidigare forskning betonar också vikten av att mellanchefer får stöd med att förstå 

förändringens syfte (Balogun, 2003). Baloguns studie ”From blaming the middle to 

harnesseing it’s potentials: Creating change” (2003) handlar om hur mellanchefer bidrar 

strategiskt i organisationsförändringar. Studien bygger på undersökningar av hur mellanchefer 

upplever sin roll i organisationsförändringar. Resultatet visar att mellanchefer fyller en 

komplex förmedlande roll i sådana förändringar. Först och främst måste mellancheferna tolka 

förändringen på ett personligt plan och anpassa sig efter den förändrade rollen. Vad betyder 

förändringen för mig personligen? Hur påverkar detta min arbetsroll? Sedan har 
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mellanchefen en uppgift att förmedla vad förändringen innebär för medarbetarna och hjälpa 

de att förstå och anpassa sig (Balogun, 2003). Utöver detta måste även mellanchefen få det 

dagliga arbetet att fungera som vanligt under tiden förändringen håller på att implementeras 

(Balogun, 2003). Mellanchefen har även ansvar över att implementera förändringen i 

avdelningen. Detta gör att rollen som mellanchef i förändring innebär en hög arbetsbelastning 

som många gånger blir ohanterlig. Mellancheferna har därför ett behov av stödjande 

aktiviteter hur förändringen ska tolkas personligen och som förmedlare (Balogun 2003).  

 

Kommunikationsfaktorer 

Nedan presenteras faktorer som är viktiga för att effektivt kommunicera en förändring enligt 

tidigare forskning. 

 

Kontext 

Studier visar att kommunikationsstrategier i förändringsprocesser alltid måste vara anpassad 

efter organisationens kontext situation (Balogun & Hailey, 2008; Goodman & Truss, 2006). 

Bara för att en strategi fungerar vid en organisationsförändring behöver inte fungera i ett 

annat sammanhang situation (Balogun & Hailey, 2008; Goodman & Truss, 2006). Det är 

exempelvis skillnad på hur förändring bäst kommuniceras på ett globalt högteknologiskt 

företag i jämförelse med ett litet familjeföretag. Organisationens kontext är aspekter som 

organisationens kultur, kompetens och nuvarande situation (Balogun & Hailey, 2008; 

Goodman & Truss, 2006). Heide, Johansson & Simmonsson (2012) menar det är viktigt att ett 

förändringsbudskap är anpassats till den egna organisationen. Ett budskap som är generellt 

och inte knyter an till organisationen upplevs sällan som trovärdigt.  I studien ”A management 

communication strategy for change” (1996) argumenterar Klein för att kommunikationen 

under en organisationsförändring också har olika syften beroende på vilket stadium 

förändringsprocessen är i. I takt med att förändringsprocessen utvecklas måste även 

kommunikationen anpassas (Klein, 1996). Goodman & Truss studie (2006) visar att även 

valet av kommunikationsstrategi vid en organisationsförändring måste anpassas efter 

medarbetarnas reaktioner. Medarbetarnas reaktioner bör påverka hur kommunikationen 

utvecklas (Goodman & Truss, 2006). Kommunikationen måste matcha mottagarens behov av 

kommunikation (Balogun & Hailey, 2008). Armenakis & Harris (2001) argumenterar för att 

vilken kommunikationsstrategi som lämpar sig bäst beror även på förändringens karaktär.  
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Exempelvis en kulturell förändring kräver en annan kommunikationsstrategi än en fysisk 

omflyttning (Armenakis & Harris, 2001). 

 

Meddelandets innehåll 

Vad förändringsmeddelandet innehåller är viktigt för hur mottagaren uppfattar denna, men 

också väldigt komplext (Kitchen & Daly 2002). Balogun & Hailey (2008) argumenterar för 

att vid en organisationsförändring kommer medarbetare att vilja ha en organisatorisk vision 

och framför allt en personlig vision. Frågan alla medarbetare vill ha svar på är: ”Vad kommer 

hända med mig?”. Innan medarbetaren vet på vilket sätt förändringen påverkar dennes 

arbetssituation är det mindre troligt att denne kan ta in något mer (Balogun & Hailey, 2008).  

 

Ett vanligt misstag förändringsledningen gör när förändring ska kommuniceras är att endast 

slutsatserna och mål pressenteras och tankarna kring beslutsprocessen utelämnas (Balogun & 

Hailey, 2008). Detta kan leda till att medarbetare ifrågasätter förändringsinitiativets hållbarhet 

samt genomförbarhet och varför vissa alternativ inte tagits i beaktning. För att inte riskera att 

förlora trovärdighet är det bättre att informera medarbetarna ifall det finns anledningar till 

varför inte mer färdig information kan delges (Balogun & Hailey, 2008). Johansson & 

Simonsson (2012) menar att det är centralt vad vi väljer att kommunicera i en förändring. 

Detta eftersom hur vi uppfattar förändringen avgör hur vi agerar i och med det också hur väl 

förändringsarbetet fungerar. För att ett förändringsbudskap ska uppfattas som meningsfullt 

bör också detta svara på varför förändringen genomförs, vad som ska genomföras och hur 

förändringen påverkar individen. När en förändring motiveras räcker det sällan med 

rationella, logiska argument utan det gäller att hitta argument som får mottagaren att tycka att 

förändringen är meningsfull. (Heide, Johansson & Simonsson, 2012)    

 

Media i kommunikation 

Nyckeln för att välja lämpliga medier är att anpassa de efter mottagarens behov av 

kommunikationen (von Platen 2006). Beroende på komplexiteten i det som ska 

kommuniceras passar olika medier olika bra. Mindre komplex information, till exempel 

rutinmässig eller uppdaterande information, passar bättre att kommunicera via mejl, brev, 

intranät. Mer komplexinformation ställer däremot högre krav på mediet. Till exempel vid en 

förändring, där det krävs att mottagaren bildar sig en djupare förståelse för hur denne ska 

förändras är de mer passande att informationen kommuniceras öga mot öga (Heide, johansson 
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& Simonsson 2012). Genom att kommunicera information i direkt kontakt tillåts mottagaren 

att uttrycka sin oro, komma med frågor, dela tolkningar, problem och komma med lösningar. 

Detta gör direkt kontakt till det effektivaste mediet när förändring ska kommuniceras 

(Balogun & Hailey, 2008; Klein, 1996). Klein, (1996) menar att mediet ger möjlighet att 

förtydliga perspektiv och tolkningar för att hitta förståelse men menar också att vid större 

förändringsinitiativ kan flera medier behövas parallellt (Klein, 1996). von Platen (2006) 

hävdar att den moderna tekniken möjliggör att informationen om en förändrings process kan 

spridas till medarbetarna genom olika medier. Svårigheten ligger därför inte i att göra 

informationen tillgänglig utan snarare hur den uppfattas. Von Platen (2006) menar också att 

genom att kommunicera öga mot öga möjliggörs direkt återkoppling och informationen kan 

bättre anpassas efter mottagarens behov och intresse. I detta hänseende menar von Platen 

(2006) också att den personliga kommunikationen är att föredra under förändringar. Skriftliga 

medier tillåter oftast inte direkt återkoppling och är bättre lämpad för enklare och entydiga 

ämnen. Människor tenderar att förhålla sig ointresserat och distanserat till skrivna dokument 

(von Platen, 2006). Von Platen (2006) menar att det finns en övertro till intranät. Hemsidor, e-

post och databaser framställs som förklaringen till alla frågor om kommunikation och lärande 

i organisationer. Men dessa anses vara överskattade i detta hänseende. Vanliga problem vid 

med användningen av intranät kan vara; svårigheter att hitta det man letar efter; 

informationsöverflöd; misstro mot mediet och att informationen är svårtolkad (von Platen, 

2006). 

 

Tidpunkter för kommunikation 

Det finns ingen ideal tid när en organisationsförändring ska förmedlas. Medarbetare kommer 

alltid vilja ha så mycket information som möjligt oavsett om förändringsledningen inte har 

möjlighet att delge all information (Balagun & Hailey, 2008). För att skapa en förståelse för 

förändringen och motverka motstånd är det viktigt att kommunicera förändringen i ett tidigt 

stadium. Desto tidigare en förändring kommuniceras desto mer tid har medarbetarna på sig att 

förstå och bearbeta vad som sagts (Balagun & Hailey, 2008). Ofärdiga uttalanden och ärlighet 

är bättre än att undanhålla information från medarbetarna under en organisationsförändring. 

Ifall ledningen inte är ärliga från början kommer annars trovärdigheten till förändringen att 

minska och det ökar även risken för att ryktesspridning (Balogun & Hailey, 2008). Goodman 

& Truss (2006) talar om tidpunkter och kommunikation i termer av att kommunikationen 
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måste anpassas allt efter att förändringen fortlöper. Det vill säga att vid olika tidpunkter i 

förändringsprocessen ser kommunikationsbehovet olika ut (Goodman & Truss 2006). 

 

Kommunikationskanal 

Inte bara vad som kommuniceras och med vilka medier utan även vem eller vilka som 

kommunicerar har betydelse för hur meddelandet uppfattas Goodman & Truss (2006). 

Vid större organisationsförändringar är det uppenbara svaret att ledningen bör kommunicera 

budskapet. Detta för att visa intresse och signalera att förändringsinitiativet är viktigt 

(Armenakis & Harris, 2001). Armenakis & Harris (2001) menar att förändringsviljan hos 

medarbetarna ökar ifall ledningen visar sitt engagemang och sin delaktighet till förändringen 

genom att de visar att de är villiga att investera tid, resurser och energi för att driva igenom 

förändringen.  Tidigare studier argumenterar för att i vissa organisationer passar det bättre att 

använda sig av mellanchefer eller linjechefer för att kommunicera förändringen medarbetare 

(Balogun & Hailey, 2008; Heide, Johansson & Simonsson, 2012; von Platen, 2006;Goodman 

& Truss, 2006). Det är mer troligt att dessa kan förmedla förändringsinitiativet på ett 

språkbruk som är mer relevant för sina medarbetare (Balogun & Hailey, 2008; Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012; von Platen, 2006;Goodman & Truss, 2006). Det är viktigt att 

alla chefer som har ansvar att kommunicera förändring har tillgång till så mycket information 

som möjligt. Detta för att kunna bemöta mottagarnas frågor eller i varje fall mandat att 

vidarebefordra frågorna uppåt för att få svar och på detta sätt engagera medarbetare och skapa 

en förändringsvilja (Balogun & Hailey, 2008).   
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Metod  

Nedan följer en redogörelse för undersökningens tillvägagångssätt och mitt metodval. 

 

Metodansats 

Det empiriska materialet i denna undersökning har samlats in med hjälp av en kvalitativ 

fallstudie. I dessa studier intresserar sig forskaren för ett samtida fenomen i en verklig kontext 

(Yin, 2003). Det vill säga i denna undersökning intresserar sig för att studera fenomenet 

outsourcingen utifrån ett kommunikationsperspektiv. Det är närmare bestämt hur 

outsourcingen kommunicerats av förändringsledningen och uppfattats av gruppcheferna som 

undersöks i studien. Detta gör att det är lämpligt att genomföra en fallstudie enligt Yin (2003), 

som menar att dessa studier lämpar sig bäst när forskaren frågar hur eller varför aktuella 

händelser utspelar sig (Yin, 2003). I studien är förståelsen av kommunikationen central därför 

är de lämpligt att genomföra en kvalitativ undersökning (Kvale & Brinkman 2009). Målet 

med studien är inte att generalisera, utan snarare utifrån det specifika fallet förklara 

sambandet mellan förändringsledningens kommunikation och gruppchefernas uppfattningar 

samt analysera vilka konsekvenser detta kan ha gett för outsourcingprocessen. För att få 

tillgång till förändringsledningen och gruppchefernas uppfattningar om kommunikationen av 

outsourcingen har jag genomfört forskningsintervjuer för att samla in data, i detta fall 

semistrukturerade intervjuer. I den semistrukturerade intervjumetoden utgår forskaren från 

olika teman och förslag till tillhörande frågeställningar. Trots att frågeställningarna finns att 

tillgå ger semistrukturerade intervjuer också forskaren möjlighet att frångå dessa för att 

förändra frågornas form eller följd. Detta för att informantens egen upplevelse av det 

studerade fenomenet alltid ska vara i centrum (Kvale & Brinkman, 2009). 

Jag konstruerade en intervjuguide innan intervjuerna skulle genomföras utifrån studiens 

frågeställningar. Guiden innehöll en översikt av de ämnen som skulle täckas och förslag på 

frågor att utgå ifrån (Kvale & Brinkman, 2009). Innan första intervjun gjorde jag en 

pilotintervju på en utomstående informant. Detta för att utvärdera frågornas följd och struktur 

(Kvale & Brinkman, 2009). För att samla in tillräcklig mängd data för att skapa en förståelse 

över det studerade fallet gjordes fem intervjuer. Sedan bearbetades insamlade data genom att 

jag kodade och kategoriserade materialet för att kunna utläsa likheter och skillnader som 

sedan utkristalliserats till teman.          
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Intervjuerna 

Majoriteten av de utförda intervjuerna har gjorts i avskilda rum på informanternas arbetsplats 

på de studerade företaget. Fördelen med att jag besökte informanterna på plats är att jag kunde 

ställa följdfrågor, lyssna efter reaktioner, ta del av informanternas kroppsspråk samt med 

ögonkontakt och leenden skapa en tillitsfullrelation med informanterna. Intervjuerna hölls i en 

bekant miljö för informanten vilket kan vara betryggande för informanten och därmed 

resultera i mer öppna svar (Kvale & Brinkmann 2009). Tidsbrist gjorde att jag inte kunde 

genomföra alla intervjuer på plats utan resterande intervjuer har gjorts per telefon. Att göra 

intervjuerna per telefon gav mig nästintill alla de fördelarna jag fick genom att göra 

intervjuerna på plats. Det vill säga jag fick möjlighet till att komma med följdfrågor, erbjuda 

en trygg miljö, lyssna på reaktioner för att bilda en djupare förståelse, däremot saknade jag 

möjlighet att studera informantens kroppsspråk till skillnad från de intervjuerna jag 

genomförde på plats. En fördel med telefonintervjuerna kontra de direkta intervjuerna är att 

vid direkta intervjuer påverkas ibland informanten av olika faktorer hos intervjuaren som 

exempelvis, kön, klass, ålder, etnisk bakgrund och även intervjuarens blotta närvaro. Detta 

kan påverka informanten att svara på ett sätt som de tror att intervjuaren uppskattar (Bryman 

2001).  Intervjuguiden som jag utgick ifrån var semistrukturerad. Detta gav mig en viss 

struktur under intervjuernas gång vilket var betryggande. Att hålla en intervju är ofta en 

stressad situation då kan de vara lugnande med ett frågeschema (Bryman 2001). Ordningen på 

mina frågeställningar anpassades efter informanternas svar för att ge informanten möjlighet 

att styra följden på frågorna och ta upp ämnen jag inte planerat att beröra. (Kvale & 

Brinkmann, 2009) Under intervjuernas gång ställde jag sonderade frågor för att få så 

uttömmande svar som möjligt. Det kunde exempelvis vara ifall det krävdes ytterligare 

information på en fråga eller om informanten inte svarat på ett sätt som passar in på en sluten 

fråga. (Bryman 2001). Jag speglade också informanten genom att jag repeterade de 

informanten sagt för att stämma av att jag förstått informationen rätt. Jag använde även 

tystnad för att tillåta informanten att fundera fram och utveckla sina svar (Kvale & Brinkmann 

2009). När varje intervju var färdig gjorde jag en kort summering av vad som sagt under 

intervjun. Detta för att informanten skulle ges möjlighet att korrigera eller utveckla något svar 

och bekräfta att jag uppfattat svaren korrekt. Samtliga intervjuerna varade enligt beräknat 

mellan 25-40 minuter. Variationen på intervjuerna kan förklaras med informanternas långa 

eller korta svar. Intervjuerna hölls mellan den 23 april och 6 maj 2014.  
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Urval 

Jag kom i kontakt med företaget då jag genomfört min praktik på företagets HR-avdelning. 

Efter samspråk blev jag sedan tillfrågad att genomföra denna studie på uppdrag av företaget 

som en del utav företagets utvärdering av uppfattningarna kring outsourcingen. För att 

besvara studiens syfte och frågeställningar har urvalet av informanter baserats på vissa 

kriterier. Först och främst var jag tvungen att komma i kontakt med informanter som varit 

inblandade i kommunikationen av outsourcingen. Kriterierna för urvalet var därför att en 

grupp informanter skulle ha insikt i hur budskapet om outsourcingen kommunicerats till 

medarbetare och gruppchefer. Kriterierna för den andra urvalsgruppen var att informanterna 

skulle bestå av mottagare av budskapet vars personligen berörts av överföringen och som 

därav bildat en uppfattning om hur outsourcingen kommunicerats.  

Med dessa kriterier i åtanke valdes informanterna ut av kontaktpersonen på företaget. Ena 

urvalsgruppen bestod av informanter från den projektgrupp som satts ihop för att driva 

igenom outsourcingen. Ingen ifrån projektgruppen har själva följt med i överföringen men har 

ansvarat över hur outsourcingen kommunicerats till de medarbetare och gruppchefer som 

överförts. Detta har gjorde de har insikt i hur outsourcingen kommunicerats och ansågs därför 

lämpliga att intervjua i detta hänseende. Utifrån totalt åtta personer i projektgruppen valdes tre 

ut för att delta. Den andra urvalsgruppen bestod av gruppchefer. Av totalt sex gruppchefer var 

det tre av dessa som överförts tillsammans med sina avdelningar till någon av leverantörerna. 

Utifrån denna grupp valdes två ut för att undersöka hur de uppfattat kommunikationen. 

Gruppchefernas uppfattning av kommunikationen blev extra intressanta att undersöka 

eftersom att de har haft en dubbelroll i outsourcingprocessen. Deras uppfattning är intressant 

att undersöka eftersom att de samtidigt som de personligen drabbas av förändringsbudskapet 

själva också har haft en kommunikativroll gentemot sina medarbetare. Utöver kriterierna 

valdes informanterna från båda grupperna ut för att de fanns tillgängliga och hade möjlighet 

att ställa upp på intervju. Urvalet i studien är alltså delvis baserat på kriterier och delvis på 

vilka informanter som var tillgängliga. Detta urval är alltså en kombination av två icke-

sannolikhetsurval, ett subjektivturval och ett bekvämlighetsurval (Bryman 2001). Jag fick alla 

kontaktuppgifter till informanterna av min kontaktperson på företaget och tog kontakt med 

informanterna per telefon. Efter intervjuerna med de fem informanterna ansåg jag att jag hade 

tillräcklig mängd data för att kunna göra tolkningar. 
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Bearbeting och analys av data 

Alla intervjuer som genomfördes i studien spelades in och transkriberades därefter ordagrant i 

nära anslutning till intervjutillfället. Detta för att jag skulle ha intervjun färskt i minnet för att 

inte riskera att glömma bort viktig information exempelvis, kroppsspråk och reaktioner 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Analysen började redan vid transkriberingen för genom att 

transkribera intervjuerna fick jag möjlighet att bearbeta materialet och utveckla en första 

förståelse över materialet (Fejes & Thornberg 2009). När transkriberingen färdigställts gick 

jag vidare med analysen. För att bekanta mig med materialet och se en helhet läste jag igenom 

intervjuerna några gånger. Eftersom att intervjufrågorna bestått av öppna frågor och att syftet 

för studien är relativt mångtydigt var det lämpligt att använda sig av kategoriseringar och 

tolkningar för att bearbeta och strukturera upp materialet. Detta gjordes genom kodning, det 

vill säga att bärande meningar markerades för att sedan fördelas i kategorier och därefter i 

teman (Fejes & Thornberg 2009). Under analysen har informanterna uppfattningar utgjort 

utgångspunkten. Detta är således en deduktiv ansats där det är empirin som har styrt analysen 

(Fejes & Thornberg, 2009). De teman som kodningen utmynnade i är: Meddelandets innehåll, 

kanal, medier och tidpunkter. Kodningen genomfördes separat för varje intervju med 

motiveringen att hitta de enskilda uppfattningarna i varje intervju. Dessa granskades sedan 

efter likheter och skillnader kring det studerade fenomenet. I nästa steg valdes de kategorier ut 

som bäst belyste studiens syfte och frågeställningar medan övriga valdes bort. Sedan slogs 

liknande kategorier samman under teman. Resultatet av förändringsledningens bild 

presenteras först i en sammanfattande text. Detta för att ge en övergripande bild av hur 

outsourcingen officiellt kommunicerats. Sedan finns en rubrik för varje tema där 

gruppchefernas uppfattning av kommunikationen presenteras i relation till 

förändringsledningens agerande. Varje tema har också en underrubrik där jag som forskare 

tolkar empirin i relation till teori och resultat från tidigare forskning. 

 

Etiska överväganden 

Under hela undersökningens gång har jag tagit hänsyn forskningsetniska principer som 

samtyckes-, informations-, konfidentialitets och nyttjandekravet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Detta genom att jag redogjort för studiens anonymitet, studiens syfte, att det är valfritt att 

delta i studien samt hur de insamlade materialet ska behandlas. Därefter har informanten fått 



18 

 

ge sitt samtycke att delta och att intervjun spelas in. Både företagsnamn och namn på 

informanter har avidentifierats. Datamaterialet har hanterats med försiktighet. Bland annat är 

det bara jag som har tagit del av materialet samt har materialet inte förvarats tillsammans med 

kodningen och intervjuerna har tagits bort efter transkribering (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

Tillförlitlighet och giltighet 

Under hela forskningsprojektet har studiens tillförlitlighet och giltighet tagits i beaktning. 

Målet med denna uppsats är inte att generalisera utan att få en uppfattning hur outsourcingen 

kommunicerats och uppfattats. Detta bland annat för att urvalet inte varit helt slumpmässigt 

och sett till antalet informanter. När samma resultat kan åstadkommas av en annan forskare en 

och annan tidpunkt ökar en studies tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag anser att 

min studie har hög grad av tillförlitlighet då jag för att underlätta att studien ska kunna 

reproduceras utförligt beskrivit tillvägagångssättet. Genom att ifrågasätta och tolka min 

insamlade data i relation till tidigare forskning inom ämnet har hjälpt till studiens giltighet. 

Under hela studiens process har jag eftersträvat noggrannhet och struktur. Ett viktigt moment 

i studien har varit att har en god intern logik genom uppsatsens alla delar (Fejes & Thornberg, 

2009).  
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Resultat och Analys  

Avsnitten ovan har visat på komplexiteten av att kommunicera en omfattande 

organisationsförändring samt betonat att mellanchefens har en betydande roll för framgången 

vid implementeringen av en organisationsförändring och därav vikten av att mellancheferna 

tolkat förändringen rätt. I avsnittet som följer kommer jag att presentera och analysera hur 

outsourcingen kommunicerats till gruppcheferna och hur kommunikationen uppfattats av 

dessa. Detta görs utifrån de kommunikationsfaktorer som tidigare beskrivits i 

forskningsgenomgången. 

 

Hur har förändringsledningen kommunicerat outsourcingen? 

Outsourcingprojektet kördes igång i februari år 2013. Arbetet bedrevs konfidentiellt fram till i 

mitten av april samma år innan medarbetare och koncernen informerades. Genom ett stormöte 

gick ansvarig chef i koncernledningen ut med informationen om att de berörda IT-

avdelningarna skulle bli objekt för outsourcing. Valet av media och kanal motiveras med att 

förändringsledningen ville att någon som hade varit med och fattat beslutet skulle framföra 

budskapet och att informationen skulle nå vid samma tidpunkt. Under mötet gick information 

ut om motiven bakom outsourcingen, målen med denna, hur tidsplanen såg ut, vilka som 

skulle beröras av outsourcingen och allmänt vad förändringen skulle innebära. 

Förändringsledningen hade förberett frågor och svar men medarbetarna fick även möjlighet 

att ställa egna frågor. Mötet placerades i början av veckan med anledning av att medarbetare 

inte skulle gå hem och vara oroliga över sina anställningsavtal utan gruppcheferna skulle 

kunna ha uppföljningssamtal i slutet av veckan med de medarbetare som var oroliga. 

 

En vecka innan meddelandet blev offentligt för medarbetarna kallades de berörda 

gruppcheferna till ett obligatoriskt ledningsmöte. Väl på plats fick de förhandsinformation om 

outsourcingen. Gruppcheferna fick både läsa, diskutera i grupp och få informationen förklarad 

för sig. Företaget tog även in en extern expert i förändringsprocessen för att gruppcheferna 

skulle få utbildning och verktyg i att hantera denna typ av förändring. Utbildningen bestod 

bland annat av en workshop där gruppcheferna fick information hur de skulle hanterar 

informationen, olika förändringsfaser som är normala att genomgå samt viktiga aspekter i 

förändringsledning. Gruppcheferna fick möjlighet att fundera på hur de kändes och återkoppla 
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sina tankar till sin chef innan meddelandet gick ut till medarbetarna. En informant från 

förändringsledningen beskriver gruppchefernas roll enligt följande: 

 

”Sen blev ju gruppcheferna oerhört viktiga, man kan säga att de blev 

som en kanal också. Dem fick olika sätt att få in information och just 

prata av sig lite innan och fick också material sen att presentera vidare 

i sina grupper. Vad vi gjorde den dagen efter stormötena sa hade varje 

gruppchef mindre möten för att möta reaktioner. Varje chef fick då 

fånga upp sina medarbetare därför att på stormöten blir det alltid att 

många säger ingenting.”(Förändringsledning 1) 

 

Motiven som har kommunicerats till medarbetare och chefer är sammanfattat enligt 

förändringsledningen: att säkra kvalitet och kompetens, få en lägre IT-kostnad, minska 

beroendet av enskilda konsulter och nyckelpersoner samt få bättre förutsättningar för 

konsolidering.  En av de främsta anledningarna till att genomföra outsourcingen beskrivs med 

att den komplexa teknologin med 250 applikationer och 40 olika teknologier har gjort att det 

varit svårt att över tid att ha rätt kompetens bemannad. Detta har gjort att företaget blivit 

mycket konsultberoende, vilket har gett höga kostnader. Företaget kunde vid ett första tillfälle 

inte kommunicera vilka leverantörer som skulle över ta avdelningarna eftersom att det var 

under upphandling men vilka kandidater och kriterier som gällde kommunicerades. En 

informant från förändringsledningen beskriver motiven som kommunicerats på följande vis:  

 

”Motiven som kommunicerats har varit dels kostnadsperspektiv men 

också svårigheten för oss som bolag att ha kompetens inom en mängd 

olika plattformar, olika programmeringsspråk och att kunna vara 

flexibla i att det blir ett stort projekt ena året inom ett område och sen 

två år senare krävs det ett projekt i ett annat område. Det handlar 

också om en sorts riskminimering för hela företaget att lägga det här 

hos bolag som har betydligtstörre kompetensmängd än vad vi kan 

åstadkomma och vi har väldigt många konsulter också som tid till 

annan jobbar inom olika områden.”(Förändringsledning2) 

 

En annan informant från förändringsledningen beskriver vikten av att kommunicera ut läget 

med leverantörerna och varför dessa leverantörer övervägdes. 

 

”Det var jätte viktigt för oss att förklara varför vi valt dessa 

leverantörer som var med i due diligence(…) Det var för att det hade 

bäst förutsättningar att ta över personal, det försökte vi säga i alla 

sammanhang”(Förändringsledning 3)    
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Efter att beslutet offentliggjorts skapades en egen hemsida på intranätet om outsourcingen 

som var tillgänglig för all personal på företaget. På intranätet lades det ut bland annat: frågor 

och svarsforum, tidsplan, och motiven till outsourcingen. Uppdaterad information kring 

outsourcingen har meddelats fortlöpande genom informationsbrev, intranät och regelbundna 

informationsmöten, både avdelningsmöten och personalmöten ända fram till transiteringen. 

Under processens gång har medarbetare och chefer erbjudits samtalsstöd. Mera specifika 

detaljuppgifter kring varje enskilt anställningsavtal har kommunicerats av leverantörerna allt 

eftersom upphandlingarna färdigställts.   

 

Val av meddelandets innehåll 

När beslutet om outsourcingen kommunicerades till gruppcheferna var avsikten att förmedla 

bland annat om varför företaget valt att genomföra outsourcingen, hur den nya organisationen 

skulle se ut, vilka som berördes, hur tidsplanen skulle se ut och att medarbetarna skulle 

erbjudas anställning hos leverantörerna. Specifika detaljer hur anställningsavtal skulle se ut 

kunde förändringsledningen inte delge på grund av att upphandlingen med leverantörerna inte 

var klar. Däremot gick information ut om vilka kriterier som ställdes på leverantörerna.  

 

Gruppchefernas uppfattning om hur outsourcingen kommunicerats skiljer sig ifrån varandra. 

Gruppchef 1 antyder att anledningarna till varför outsourcingen genomförs inte har 

kommunicerats tydligt. Förändringsledningen har använt sig av ett förstårligt språkbruk men 

informationen har upplevts otillräcklig av denne gruppchef. 

 

”Budskapen har varit tydliga och lätt att förstå men inte bakgrunden 

till. Ingen har använt något konstigt språk eller galna uttryck. Det är 

bara det att det är ett kraftfullt budskap som påverkar en så pass 

mycket att det räcker inte med bara några bullets på en powerpoint. Ja 

det är tydligt att du säger åt mig att gå till höger men varför ska jag gå 

till höger? Det får man inte veta, varför har ni tolkat det så? Hur har ni 

kommit fram till detta? Det finns ingen sådan bakgrund”(Gruppchef 

1) 

 

Gruppchef 2 har en helt annan bild av situationen och antyder på att det inte alls förekommit 

några frågetecken.  

 

”Jag tycker att det har varit ganska klart varför man outsourcar, dels 

finns det olika delar i det, men det ena är att man vill reducera 
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kostnader, det andra är att man vill få större säkerhet i och med att det 

faktiskt finns mera kompetens samt att man vill ha högre kvalitet för 

att man faktiskt satsar på att man outsourcar det som inte är core 

business helt enkelt, utan man outsourcar till ett företag som faktiskt 

har IT som core business”(Gruppchef 2) 

 

Gruppchef 2 utvecklar sitt resonemang vidare och menar att personligen har de inte varit 

något problem att förstå outsourcing beslutet men att många medarbetare inte har förstått 

orsaken till outsourcingen. 

 

”Det är väldigt individuellt vad man upplever, jag upplever att jag fick 

tillräckligt med information. Jag har medarbetare som tycker att man 

inte alls fick tillräckligt med information och att de inte kan förstå hur 

dumma företaget är som tar ett sådant här beslut. Lite där kan man 

säga att vi varit hela tiden, vissa förstår och vissa förstår inte alls” 

(Gruppchef2) 

 

 Vidare beskriver gruppchef 1 huruvida de upplevt att informationen varit tillräcklig och 

motsvarat deras behov.  

 

”Jag upplever inte att vi fick tillräckligt med bakgrundsinformation så 

att man eventuellt kunde köpa argumenten. Det var mer bara 

presentera rakt på. Det spelar ingen roll hur vi kommit fram till det 

utan så är det bara. (Gruppchef 1)” 

 

Nedan utvecklar gruppchef 1 avsaknaden av presentation av bakgrund. Gruppchefen beskriver 

hur förändringsledningen presenterat att en avgörande orsak till att genomföra outsourcingen 

är för att spara kostnader men att endast slutsatserna presenteras och inte hur ledningen 

kommit fram till dessa.  

 

”Vi har efterfrågat att eftersom man har tryckt väldigt mycket på att 

det är en kostnadsfråga det här i längden, inte bara på en gång. Har 

man sen konsekvent undvikit att dela med sig av det minsta lilla 

analys på det här eller räkneexempel. Så det mantrat man har ropat ut 

massor av gånger, det ska bli mycket billigare, har man inte visat på 

vad man har för kostnader idag och vad man förväntar sig för 

kostnader imorgon (Gruppchef 1)” 

 

Analys – Val av meddelandets innehåll 

Heide, Johansson & Simonsson (2012) menar att förändringsbudskapet blir meningslöst ifall 

inte anledningarna till varför förändringen genomförs uppfattats.  Kotter & Schlesinger (1979) 
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är inne på att ifall en individ inte förstår meningen med förändringen upplevs inte arbetet som 

krävs för att genomföra förändringen vara värt resultatet, vilket leder till att individens 

motsättningar mot förändringen ökar (Kotter & Schlesinger 1979. Detta bekräftas av att 

gruppchef 1 uttrycker att anledningarna till motiven bakom outsourcingen egentligen inte 

kommunicerats och att detta har gjort det vårt att acceptera beslutet. Utifrån detta kan man 

anta att ifall förändringsledningen hade kunnat hjälpa gruppchef 1 att uppfatta varför 

outsourcingen var nödvändig skulle det underlättat för gruppchefen att acceptera beslutet och 

öka förändringsviljan hos gruppchefen. Till skillnad från gruppchef 1 beskriver gruppchef 2 

att det personligen inte har funnits några oklarheter till varför outsourcingen genomförs men 

att vissa av gruppchefens medarbetare uppfattat oklarheter kring motiven till outsourcingen. 

Med ovanstående resonemang är det rimligt att detta gjort att även dessa medarbetare har haft 

svårigheter att acceptera beslutet och att förändringsviljan även minskat hos dessa.  

 

Balogun & Hailey (2008) menar att ett vanligt misstag förändringsledningen gör när 

förändring ska kommuniceras är att endast slutsatserna pressenteras och tankarna kring 

beslutsprocessen utelämnas. Detta kan leda till att medarbetare ifrågasätter 

förändringsinitiativets hållbarhet och varför vissa alternativ inte tagits i beaktning (Balogun & 

Hailey, 2008). Detta kan kopplas till att Gruppchef 1 uttrycker sig negativt till att endast 

slutsatserna presenterats utan djupare förklaringar. Utifrån teorin kan man anta att 

förändringsledningen hade kunnat öka stödet för outsourcinginitiativet och besluten som 

tagits genom att förtydliga hur de har resonerat när de har kommit fram till slutsatserna. 

 

Val av kanal 

Enligt intervjuerna med förändringsledningen samt gruppcheferna har företagsledningen varit 

den som kommunicerat beslutet om outsourcing för medarbetarna. Detta med motiveringen 

att någon som varit med och fattat beslutet också skulle vara den som lämnar meddelandet. 

Gruppcheferna själva blev informerade om outsourcingen via sina chefer och har sedan som 

närmsta chef fått i uppgift att ta vid kommunikationen till medarbetarna. 

  

Gruppcheferna beskriver i intervjuerna deras uppfattning huruvida det har varit rätt person 

som avsändare av budskapet. Gruppchef 2 anser att det är rätt att outsourcingen 

kommunicerats från ledningen medan gruppchef 1 anser att det var rätt avsändare från början, 
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men också att det inte vid alla möten varit den med mest kunniga som ansvarat för 

kommunikationen 

 

”Informationen om outsourcingen har ju kommunicerats uppifrån och 

ner så att säga så rätt avsändare var de ju, eftersom att det var ett 

ledningsbeslut. Det var ju inte så att det var någon som blev inkallad 

utifrån utan det var vår egen ledning som har kommunicerat budskapet 

men längre in i processen har det inte alltid varit de mest kunniga som 

hållit i möten. De flesta vidarebefordrar bara information från någon 

annan trots allt (Gruppchef 1) 

 

”Det var vår chef på min avdelning /…/ Jag upplever den delen bra, 

det signalerar att de här är på allvar”(Gruppchef 2) 

 

Eftersom att gruppcheferna också blivit en kanal gentemot sin medarbetare fick de svara på 

ifall de anser att de haft tillräcklig information för att kunna besvara medarbetarnas frågor. 

Där beskriver både gruppcheferna att de upplevt att informationen inte alltid varit tillräcklig. 

 

”Jag upplever inte att jag har haft tillräckligt med information för att 

kunna bevara medarbetarnas frågor”(Gruppchef 1) 

 

”Inte i alla lägen men jag vet ju att det var för att processen var 

pågående och att inget facit fanns.”(Gruppchef 2) 

 

Analys – Val av kanal 

Armenakis & Harris (2001) menar att förändringsviljan hos medarbetarna ökar ifall ledningen 

visar sitt engagemang och sin delaktighet till förändringen genom att de visar att de är villiga 

att investera tid, resurser och energi för att driva igenom förändringen. Detta bekräftas av att 

båda gruppcheferna är positiva till att någon som varit med och fattat beslutet också 

presenterat outsourcingen. Med ovanstående resonemang är de rimligt att anta att ledningens 

delaktighet i kommunikationen har ökat engagemanget till förändringen i detta avseende. 

 

Gruppchef 1 uttrycker däremot också ett missnöje mot kanalerna längre in i 

förändringsprocessen, och menar att informationen ofta kommunicerats av någon mindre 

kunnig. Detta kan härledas till Balogun & Hailey (2008) som argumenterar för att det är 

viktigt att alla som har ansvar att kommunicera förändring har tillgång till så mycket 

information som möjligt. Detta för att kunna bemöta mottagarnas frågor eller varje fall 

mandat att vidarebefordra frågorna uppåt för att få svar och på detta sätt engagera 
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medarbetare och skapa en förändringsvilja. Utifrån ovanstående resonemang kan detta tolkas 

som att de som ansvarat över kommunikationen längre in i processen inte haft tillräcklig 

information för att kunna engagera gruppchef 1. Det är rimligt att detta minskat 

förändringsviljan hos gruppchefen. 

  

Gruppcheferna har också varit en kanal gentemot medarbetarna och förändringsledningen 

uttrycker att detta varit en viktig roll i kommunikationen av outsourcingen till medarbetarna. 

Trots detta anser ingen av gruppcheferna i intervjuerna att de haft tillräckligt med information 

för att besvara medarbetarnas frågor och förtydliga all information. Enligt Klein (1996) 

förväntar sig medarbetarna att den närmsta chefen är välinformerad och den länk mellan 

ledning och medarbetare som kan kommunicera viktig information till medarbetarna. Genom 

att den närmsta chefen är välinformerad kan den förtydliga information och oklarheter för 

medarbetarna. Elving (2005) är inne på att genom att medarbetarna är välinformerade minskar 

osäkerheten inför förändringen och därav också eventuella mottsättningar. Detta kan tolkas 

som att ifall gruppcheferna haft tillräckligt med information för att kunna besvara 

medarbetarnas frågor hade de kunnat minska osäkerheten hos medarbetarna och därmed ökat 

deras förändringsvilja.      

 

Val av medier 

Budskapet om outsourcingen har kommunicerats till medarbetare och chefer genom flera 

olika medier. Främst har budskapet kommunicerats öga mot öga, detta med motiveringen att 

medarbetare och chefer skulle kunna komma med frågor och funderingar. Detta har gjorts i 

form av diskussioner i grupp, med extern expert samt med närmsta chef. Utöver 

kommunikation öga mot öga har gruppcheferna även blivit tilldelad skriftlig information. 

Löpande i processen har ny information i processen har kommunicerats via diverse möten och 

detaljerad information samt uppdateringar via nyhetsbrev, intranät och mejl. På intranätet har 

det funnit en egen hemsida där all information om outsourcingen har samlats. Där har det 

även funnits en frågor och svars del på hemsidan.      

 

I intervjuerna uttalar sig gruppcheferna hur de uppfattat fördelarna och nackdelarna med 

medierna. Gruppchef 1 uttrycker sig positivt till att informationen kommunicerats öga mot 

öga. Gruppchefen anser även att intensionerna med intranätet varit bra men upplever inte att 

kommunikationen via intranät fungerat i praktiken.    
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”Fördelen med att få reda på informationen via möte där avsändaren 

har varit med är att man har kunnat ställa frågor och det är öppet och 

så”(Gruppchef 1) 

 

”Intensionen var bra med kommunikation att man skulle ha en 

hemsida på vårt intranät men den var inte uppdaterad alls tyvärr” 

(Gruppchef 1) 

 

En annan gruppchef beskriver workshops som en bra medier och anser att företaget använt de 

medier de kunnat.  

 

”Det har varit bra med gruppsamtal och workshops för att man har 

diskuterat haft möjlighet mycket reaktioner /…/ Det gjorde att vi 

kände oss förberedda”(Gruppchef 2)   

 

”Jag tror inte att man hade kunnat göra så mycket mer utan man har 

satt in allt man har kunnat” (Gruppchef 2) 

 

Analys – Val av medier 

Förändringsledningens beslutet att i det första skedet kommunicera outsourcingen öga mot 

öga går i linje med vad tidigare forskning visar är det effektivaste mediet att förmedla 

förändringsbudskap (von Platen, 2006). Vid omfattande förändringsprocesser då det krävs att 

mottagaren bildar en djupare förståelse för förändringens innebörd är de effektivast att 

informationen kommuniceras öga mot öga (Balogun & Hailey, 2008; Klein, 1996; Von 

Platen, 2006). Detta för att det tillåter mottagaren att uttrycka sin oro och dela tolkningar 

(Balogun & Hailey, 2008; Klein, 1996; Von Platen, 2006) 

Detta bekräftas av att båda gruppcheferna är positiva till att outsourcingen kommunicerats öga 

mot öga i det inledande skedet. Med ovanstående resonemang är det rimligt att valet av media 

möjliggjort att gruppcheferna kunnat få viss informationen förtydligad och därav minskat en 

del av sin oro vilket troligen påverkat förändringsviljan positivt.  

 

Klein (1996) menar att även om att öga mot öga är det effektivaste mediet behöver större 

förändringar kommuniceras från flera medier. Detta för att möjliggöra att så många som 

möjligt uppfattar budskapet. Det var ingen av gruppcheferna som uttryckte specifikt att de 

varit en fördel att budskapet kommunicerats med flera medier. Däremot ansåg gruppchef 2 att 

företaget gjort allt de kunnat för att informationen skulle nå fram vilket kan tolkas som att 

användningen av flera medier haft en positiv effekt på gruppchefens förståelse för budskapet.    
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Förändringsledningen beskriver att ett av de medier som använts i kommunikationen är 

hemsidan på intranätet. Som jag förstår har den bidragit med bland annat, frågor och svars 

del, nyhetsutskick och fungerat som en plattform där all information om processen samlats. 

Gruppchef 1 uttrycker att intensionerna med hemsidan på intranätet varit goda men att den 

tyvärr inte varit uppdaterad alls. Detta kan kopplas till Heide, (2002) som menar att det finns 

en övertro till intranät och att dessa är överskattade i förändrings hänseende. Det som 

gruppchef 1 beskriver kan tolkas som att det funnits över tro på hemsidans användbarhet. 

    

Val av tidpunkter 

Gruppcheferna fick informationen om outsourcingen en vecka innan den offentliggjordes. 

Detta för att gruppcheferna skulle ha möjlighet att hinna bearbeta informationen innan övriga 

medarbetare delgavs. Främst eftersom att gruppcheferna sedan skulle inta en kommunikativ 

roll gentemot sina medarbetare. Uppdaterad allmän information kring outsourcingen 

meddelades fortlöpande allteftersom det funnits en ny beslutspunkt. Mera specifika 

detaljuppgifter kring varje enskilt anställningsavtal har kommunicerats av leverantörerna 

allteftersom upphandlingarna färdigställts.   

 

Gruppcheferna beskriver i intervjuerna huruvida de anser att informationen delgetts i god tid. 

Gruppchef 2 upplever att ifall informationen delgetts vid ett tidigare skede bara hade försvårat 

situationen för gruppcheferna. Gruppchef 1 däremot upplever att de delgetts informationen 

försent och hade hellre velat vara inkluderad i beslutsprocessen men att informationen kom i 

god tid sett till att gruppcheferna ändå inte fick vara delaktiga i beslutet.   

  

”Jag tror inte att de hade varit bra att ge informationen om 

outsourcingen tidigare till oss chefer än vad de gjorde. Det är väldigt 

svårt, folk känner på sig att något är på gång så att jag tycker nog att 

det var ganska väl avvägt faktiskt, det måste jag säga. Det blir svårt att 

hantera frågor som kommer också om man inte, det är aldrig så himla 

lätt att ljuga faktiskt så det är ganska skönt att man inte visste det så 

himla långt innan”(Gruppchef 2) 

 

”Både och eftersom att man ändå inte ville veta vad vi tyckte eller 

tänkte eller ville ha vårat bidrag så var det ju korrekt att göra det just 

innan. Jag hade hellre tagit det långt tidigare och varit inblandad i 

själva beslutsfattandet oavsett ifall det hade hjälpt mig själv eller 

inte”(Gruppchef 1) 
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I citaten nedan uttrycker gruppcheferna vad de saknat i kommunikationen utifrån en 

tidsaspekt. Gruppchef 1 anser att det inte funnits tid för inblandade att informera på ett lugnt 

sätt och gruppchefen 2 uttrycker en önskan efter mer frekventa uppdateringar.    

 

”Det har inte varit tillräckligt med tid för inblandade att kunna 

informera på olika lugnande sätt”(Gruppchef 1)   

 

”Jag hade önskat mer frekventa statusuppdateringar, även då ingen ny 

info finns. Jag kan anse att det är bättre att gå ut med information om 

att information saknas än att inte informera alls”(Gruppchef 2) 

 

Analys – Val av tidspunkter 

Balogun & Hailey (2008) menar att det inte finns någon ideal tid när en förändrings ska 

kommuniceras men betonar vikten av att kommunicera förändringen i ett tidigt skede för att 

mottagaren ska kunna ha tid att skapa en förståelse för förändringen. Desto tidigare en 

förändring kommuniceras desto mer tid har medarbetarna på sig för att förstå och bearbeta 

vad som sagts (Balogun & Hailey 2008). Uppfattningen huruvida outsourcingen 

kommunicerats vid rätt tidpunkt skiljer sig hos gruppcheferna. Gruppchef 1 menar att 

gruppcheferna skulle ha involverats i beslutsprocessen och upplever att det inte har funnits tid 

för en lugn kommunikation. Gruppchef 2 anser att det bara hade inneburit problem ifall 

informationen kommunicerats vid ett tidigare skede. Gruppchefernas helt skilda uppfattningar 

bekräftar att det inte finns någon ideal tid för när en förändring ska kommuniceras utan kan 

tolkas som att den ideala tiden varierar mellan olika individer. Utifrån detta fall kan man anta 

att valet av att kommunicera outsourcingen till gruppcheferna en vecka innan beslutet 

offentliggjordes har gjort att gruppchef 2 haft möjlighet att skapa sig en förståelse för 

budskapet. Det är även rimligt att gruppchef 1 skulle kunnat få en bättre förståelse för beslutet 

ifall informationen kommit i ett tidigare skede.   

 

Gruppchef 2 uttrycker en önskan om mer frekventa uppdateringar även när information 

saknats. Detta kan kopplas till Balogun & Hailey (2008) som argumenterar för att det är bättre 

att förändringsledningen kommer med ofärdiga uttalanden och ärlighet än att undanhålla 

information från medarbetarna. Vidare beskriver Balogun & Hailey (2008) att annars riskerar 

förändringsledningen att förlora trovärdighet hos medarbetarna. Med ovanstående 
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resonemang är det rimligt att förändringsledningen kunnat minska osäkerheter kring 

processen genom mer frekventa statusuppdateringar.     

 

Gruppchefens roll i förändring 

Förändringsledningen beskriver att gruppcheferna har haft en viktig roll i kommunikationen 

av outsourcingen till medarbetarna. För att gruppcheferna skulle känna sig förberedda för 

rollen fick de förhandsinformation om outsourcingen en vecka innan medarbetarna. 

Gruppcheferna fick både läsa, diskutera i grupp och få informationen förklarad för sig. 

Företaget tog även in en extern expert i förändringsprocessen för att gruppcheferna skulle få 

utbildning och verktyg i att hantera denna typ av förändring. Grundtanken var att 

gruppcheferna skulle få möjlighet att fundera på hur de kändes och återkoppla sina tankar till 

sin chef innan meddelandet gick ut till medarbetarna.  

 

Förändringsledning 2 beskriver att gruppcheferna hade en roll att kommunicera vidare 

information till merarbetare samt en viktig roll i att ”fånga upp” reaktioner från sina 

medarbetare: 

 

”Gruppcheferna blev oerhört viktiga för kommunikationen, man kan 

säga att de blev en kanal.” (Förändringsledning 2) 

 

”Varje gruppchef hade mindre möten dagen efter att beslutet 

offentliggjorts. Varje chef fick då fånga upp sina medarbetare” 

(Förändringsledning 2) 

 

Förändringsledning 1 beskriver gruppchefens roll i det inledande skedet av outsourcingen som 

central för att få med medarbetarna: 

 

”Efter att beslutet offentliggjordes tog gruppcheferna och 

kommunicerade med sina medarbetare detta för att det kan ju vara 

någon som mår dåligt och då är det ju gruppchefen som står närmast i 

kedjan” (Förändringsledning 1) 

 

Gruppcheferna beskriver sin egen roll i outsourcingen med att de varit vissa svårigheter att 

både ta emot budskapet för egen del och att förmedla de vidare: 

 

”Det var både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att vi alla satt i 

samma båt vilket innebar att medarbetarna troligen kände ett större förtroende för 
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oss än vad de hade gjort om vi som chefer skulle vara kvar på företaget medan 

medarbetarna outsourcades. Negativt för att det blir lite svårt att skilja ut sina egna 

värderingar och funderingar från det professionella angreppssättet. Svårt att inte 

låta känslor influera diskussionen med medarbetarna” (Gruppchef 2) 

 

”Man hamnar i kläm, svårt att övertyga någon när man själv inte fått blivit 

övertygad. Man får bearbeta sig själv och sina medarbetare samtidigt och det är 

lite knepigt alltså” (Gruppchef1) 

 

”Det har varit svårt att skilja rollen som mottagare från rollen som 

avsändare”(Gruppchef 2) 

 

”Väldigt kluven måste jag säga” (Gruppchef 1) 

 

Vidare svarar gruppcheferna på huruvida de upplevt att de fått stöttning i processen och 

menar att de under processen alltid upplevt att de haft stöd från sina chefer.  

 

”Jag har hela tiden haft min chef som stöd och stöd från leverantören. 

Så jag upplever att vi har haft väldigt bra stöd och att vi haft bra 

verktyg”(Gruppchef 2) 

 

”Jag känner att jag har haft stöd i min chef i rollen som 

avsändare”(Gruppchef 1) 

 

På frågan huruvida de önskat mer stöttning efterfrågar gruppchef 1 mer samtal och 

förankring. 

 

”Mera tid för förankring och mera samtal kring beslutsfattandet och på 

en nivå som visar att de bryr sig”(Gruppchef 1) 

 

Analys – Gruppchefernas roll i organisationsförändring  

Balogun (2003) menar att mellanchefer fyller en komplex förmedlande roll i 

organisationsförändringar. Först och främst måste mellancheferna tolka förändringen på ett 

personligt plan och anpassa sig efter den förändrade rollen. Sedan har mellanchefen en 

uppgift att förmedla vad förändringen innebär för medarbetarna och hjälpa de att förstå och 

anpassa sig. Utöver detta måste även mellanchefen få det dagliga arbetet att fungera som 

vanligt under tiden förändringen håller på att implementeras. Mellanchefen har även ansvar 

över att implementera förändringen i avdelningen. Detta bekräftas också i mina data av att de 

båda gruppcheferna som uttrycker rollen som både avsändare och mottagare som komplex. En 

gruppchef beskriver att de i rollen är svårt att skilja egna värderingar från professionella 
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angreppssätt och inte låta de egna känslorna påverka ens agerande. Den andra gruppchefen 

beskriver rollen som att man hamnar i kläm och att det blir svårt att övertyga någon när du 

själv inte är helt övertygad. 

 

Enligt Balogun (2003) kan rollen som mellanchef i förändring innebära att arbetsbelastningen 

många gånger blir ohanterligt. Hon menar att mellancheferna har ett behov av stödjande 

aktiviteter hur förändringen ska tolkas personligen och som förmedlare (Balogun 2003). 

Förändringsledningens aktiviteter med bland annat workshops och diskussionsgrupper kan 

liknas som stödjande aktiviteter för att underlätta dubbelrollen samt att gruppcheferna anser 

båda att det fått stöttning av sina chefer.  Gruppchef 1 efterfrågar däremot mer tid till 

förankring och mera samtal kring beslutsfattandet. Detta tyder på att insatserna inte varit 

tillräckliga för att gruppchef 1. Det är rimligt att denne har upplevt rollen som svårbemästrad.  
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Diskussion  

I avsnittet nedan diskuteras resultatet i studien samt studiens metod. 

 

Metoddiskussion  

Informanterna i studien är utvalda av min kontaktperson. Detta kan ha fått konsekvenser för 

trovärdigheten i mitt resultat i och med att dessa inte är slumpmässigt valda. Det hade dock 

inte varit möjligt med ett helt slumpmässigt urval eftersom de fanns ett begränsat antal att 

informanter som uppfyllde kriterierna. Sett till valet av informanter i de båda grupperna går 

det att diskutera huruvida antalet informanter påverkat studiens resultat och kvalitet. Genom 

att intervjua flera gruppchefer är de möjligt att jag skulle kunnat bilda mig en mer 

övergripande bild kring hur kommunikationen av outsourcingen uppfattats. Det var dock 

dessa som fanns tillgängliga och hade möjlighet att ställa upp på en intervju. De reslutat som 

analyserats i studien är beroende av de gruppchefer som deltagit. Ifall andra informanter 

deltagit är de möjligen att utsagorna hade blivit annorlunda. Resultaten är däremot en 

indikation på hur gruppcheferna uppfattat outsourcingen. Då det är troligt att dessa 

uppfattningar som gruppcheferna belyser även delas av andra, är studien av intresse för att 

öka förståelsen kring fenomenet förändringskommunikationen. 

 

Mitt val av att använda semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod har gett mig 

möjlighet att få en djupare förståelse över informanternas uppfattning kring fenomenet och 

vad som påverkat deras uppfattning. På så sätt minskade risken för att mig att misstolka 

informanternas utsagor i jämförelse med om jag skulle gjort en enkät. En annan anledning till 

att genomföra intervjuer var att jag bara hade fem informanter och därför var tvungen att ha 

mer uttömmande svar. Jag anser att mina intervjuer var en aning ostrukturerade och tror att 

data insamlingen hade gynnats av en intervjuguide med bättre stuktur för att få ett djupare 

material. Detta hade även gett högre pålitlighet i resultatet då det hade underlättat möjligheten 

att reproducera studien. Dock skulle högre struktur också kunnat strypa informanternas 

möjlighet att rikta intervju och tala fritt. Intervjuerna hölls per telefon eller på plats på 

företaget. Detta för att informanterna skulle känna att de var i en naturlig miljö. Jag tror detta 

bidrog till att informanterna kände sig trygga och därmed gav mer uppriktiga svar. Jag anser 

också att det var en fördel under intervjuerna att jag inte var anställd av företaget för att jag 

därför inte haft någon tidigare relation med informanterna. Jag tror att detta kan ha påverkat 
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informanternas ärlighet i svaren. Jag anser i efterhand att jag har fått en bra inblick hur 

outsourcingen har kommunicerats samt uppfattats av de två gruppcheferna och därför nått en 

viss mättnad.  

 

Resultat diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka en outsourcing utifrån ett 

kommunikationsperspektiv. Syftet omfattade att beskriva och analysera hur 

förändringsledningen kommunicerat outsourcingen till gruppcheferna och skapa en förståelse 

hur dessa uppfattat kommunikationen. Detta har sedan presenterats och analyserats utifrån 

fem kommunikationsfaktorer motiverade genom teorin. I detta avsnitt kommer först en kort 

summering av huvudresultaten utifrån dessa faktorer att diskuteras samt det resultat som varit 

genomgående genom hela studien.  

 

Meddelandets kanaler - Undersökningen visar att förändringsledningens val av kanal när 

meddelandet offentliggjordes stöttas av gruppcheferna som är positiva till valet av kanal. 

Utifrån teorin antas förändringsledningens närvaro ha påverkat gruppchefernas engagemang 

till outsourcingen positivt (ref). En gruppchef uttryckte däremot att längre in i processen var 

det kommunikativa ansvaret ofta vidarebefordrat till mindre kunniga vilket troligen haft en 

motsatt effekt på engagemanget hos gruppchefen. Studien bekräftar att företagsledningens 

engagemang har ett symbolisktvärde för gruppcheferna. Utifrån detta kan man anta att 

gruppchefernas engagemang också har ett symbolisktvärde i sin tur för sina medarbetare.    

 

Meddelandets medier - Samtliga gruppchefer har upplevt att när meddelanden kommunicerats 

direkt kontakt öga mot öga som det bästa. Detta stödjer också teorin kring 

förändringsmeddelandets medier. Enligt teorin och med stöd av mina data har detta gett en 

möjlighet att förtydliga oklarheter och därför är de rimligt att detta minskat osäkerheten hos 

gruppcheferna och ökat deras förändringsvilja.  

 

Meddelandets tidpunkter – Gruppchefernas uppfattning av tidpunkten för kommunikation går 

isär mellan varandra. Mina data bekräftar därmed tidigare forskning som visar att det inte 

finns någon optimal tid att kommunicera förändring och att vad som uppfattas som ”god tid” 

är individuellt.  
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Meddelandets innehåll – Enligt data har funnit frågetecken, hos gruppchef 1 och vissa 

medarbetare, kring kommunikationen gällande varför outsourcingen är nödvändig att 

genomföra. Med stöd av tidigare forskning kring vad ett förändringsmeddelande ska innehålla 

är det troligt att detta skapat en känsla av att outsourcingen är meningslös att genomföra för 

dessa, vilket påverkat deras förändringsvilja negativt (Ref). Denna uppsats styrker antagandet 

att det är centralt att kommunicera hur man har kommit fram till förändringsbeslutet för att 

öka förståelsen för initiativet.  

 

Gruppchefens roll i organisationsförändring – Båda gruppcheferna har uttryck komplexiteten 

att både vara personligen berörd av budskapet och samtidigt vara den som förmedlar 

budskapet vidare till sina medarbetare. Förändringsledningen har betonat att gruppcheferna 

har en viktig roll och har anordnat aktiviteter för att hjälpa gruppcheferna att tolka och hantera 

sin roll. Trots detta har gruppchef 1 uttryckt att beslutet inte förankrats hos gruppcheferna och 

att detta försvårat rollen vilket kan tolkas som att aktiviteterna inte varit tillräckliga och att 

rollen upplevt svår hanterlig. Detta kan även ha fått en effekt på medarbetarna eftersom det 

kan anats bli svårt för en gruppchef att förtydliga information och minska osäkerheten hos 

sina medarbetare om denne själv upplever osäkerheter.   

 

 

Gruppchef 2 anser att det inte funnits några oklarheter kring meddelandets innehåll, är nöjd 

med de kanaler och medier som använts vid kommunikationen och anser att outsourcingen 

kommunicerats i god tid. Detta tyder på att förändringsledningen i detta fall lyckats 

kommunicera outsourcingen effektivt till denna gruppchef. Utifrån detta är även rimligt att 

kommunikationen uppfattas som positiv från flera berörda än gruppchef 2.  Gruppchef 1 har 

däremot inte uppfattat varför outsourcingen egentligen ska genomföras, anser den som 

kommunicerat inte alltid varit den mest kunniga, hade önskat sig mer tid och involvering i 

beslutsprocessen. Det genomgående resultatet under studien är alltså att uppfattningarna om 

kommunikationen skiljer sig åt mellan gruppcheferna. Gruppchef 1 uttrycker en mer negativ 

uppfattning till hur outsourcingen kommunicerats genom alla kommunikationsfaktorer. 

Gruppchef 2 uttrycker sig däremot i de flesta fall positivt till hur outsourcingen 

kommunicerats. Tidigare forskning menar att individer uppfattar och tolkar förändringar olika 

utifrån varje individs egna referensramar (Harmefors 2009; Robbins, 2003). Enligt teori väljer 
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människan att uppfatta vissa saker efter sin verklighetsbild (Harmefors 2009; Robbins, 2003). 

Mottagaren väljer att höra eller ta in saker som passar in till dennes verklighetsbild och väljer 

bort det som inte passar in. Med andra ord man hör det man vill höra (Harmefors 2009; 

Robbins, 2003). Med stöd av detta anser jag att gruppchefernas skiljda uppfattningar av 

kommunikationen kan förklaras av att de har olika referensramar att utgå ifrån. Det är möjligt 

att de bland annat har olika erfarenheter från tidigare förändringar, olika relationer med 

förändringsledningen, personliga mål och uppfattningar om sin förmåga som påverkar deras 

uppfattning. I praktiken betyder det att vad som krävs för att en mottagare ska uppfatta ett 

budskap kan betyda något helt annat för en annan. Oavsett om avsändare anser sig ha 

informerat om exempelvis varför förändringen ska genomföras kan man anta att mottagaren 

nödvändigtvis inte uppfattat detta. Denna insikt anser jag är viktig att ta med sig när 

förändringar ska kommuniceras för att kommunikationen ska bli så effektiv som möjligt. 

 

Framtida Forskning 

Under arbetet av denna studie har de väckts tankar kring perspektiv som skulle vara intressant 

att undersöka närmare i andra studier. Ett komplement till denna studie om 

kommunikationsprocessen utifrån förändringsledningen och gruppchefernas perspektiv skulle 

kunna vara att undersöka hur de berörda medarbetarna uppfattat kommunikationen. Detta 

skulle vara intressant för att få en större inblick hur kommunikationen påverkat medarbetarna 

men även för att undersöka ifall gruppchefernas uppfattningar påverkat hur de förmedlat 

förändringsinitiativet vidare till medarbetarna.  

 

Individer uppfattar kommunikation på olika sätt och uppfattningar förändras med tid 

allteftersom våra referensramar förändras. Detta gör att det skulle vara intressant att gör om 

samma studie längre in i processen för att se ifall uppfattningarna kring kommunikationen 

förändrats med tiden.  
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