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Communication and its effect on coworker’s experience due to company changes 
A qualitative study 

Antal sidor: 39 

Konkurrensen mellan företagen i dagens samhälle har medfört att organisationsförändringar 
ständigt genomförs. De flesta förändringar genomförs av effektiviseringsorsaker men endast ett 
fåtal av alla förändringar uppnår önskat resultat. Kommunikation har visat sig ha stor inverkan på 
utfallet av förändringsprocesser, syftet med studien var därför att studera kommunikationens 
påverkan på medarbetares upplevelse av förändring. Studien har inslag av en fenomenologisk 
ansats. Empirisk data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sju respondenter.  Insamlad 
empiri har därefter kategoriserats i övergripande teman som slutligen mynnat ut i underteman. I 
resultatet framkom att det ofta råder bristande kommunikation vid förändring och att 
medarbetares upplevelse i stor utsträckning påverkas av kvalitén på kommunikationen.  I 
slutsatsen fastställdes, att kommunikationen är grunden för medarbetares upplevelse av 
förändring.   
 
Competition between companies in today´s society is affecting the companies and forcing them to 
undergo organizational transformations. Most of these changes are done by efficiency reasons but 
only a few of them result in real profit or the wished for results. Communication has shown to be a 
huge influence in these organizational changes. The intention of this essay was to look closer into 
communication and its effect on coworker’s experience due to the company changes. This study is 
partially originated from a phenomenological vision. Qualitative interviews with seven 
respondents have been conducted to gather empirical data. The data has been categorized into 
assorted themes, which then where sorted into sub-themes. The result is showing that the changes 
experienced within the company are directly affected by the quality of the communication. The 
conclusion shows that communication is the foundation of coworker’s experience of Company 
change. 
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Inledning 
Som följd av globalisering, teknikutveckling och en föränderlig omvärld genomför 

organisationer ständigt förändringsprocesser (Bernerth, 2004; Brijball Parumasur, 2012; 

Lipiec, 2001). Organisationer befinner sig idag ständigt i ett förändringsstadium (Düren, 

2016). Syftet med förändringsprocesser är i många fall att öka organisationens 

konkurrenskraft och effektivitet (Matos Marques Simones & Esposito, 2014). De 

organisationer som inte genomför förändringar riskerar att inte behålla 

konkurrenskraften, förändringsarbeten är därför frekvent förekommande (Lipiec, 2001; 

Matos Marques Simones & Esposito, 2014; Ning & Jing, 2012). Trots detta uppnår 

många förändringsprocesser inte önskat resultat (Brijball Parumasur, 2012; Düren, 2016). 

Även under förändringsprocessen måste organisationerna prestera. Förändringen måste 

således genomföras så effektivt och taktfullt som möjligt, vilket också är avgörande för 

medarbetarnas motivation och upplevelse av förändringen (Düren, 2016). Folaron (2005) 

menar att bristande motivation till förändring kan bero på att medarbetarna är nöjda med 

nuvarande situation eller är utmattade av ständiga förändringar. Låg motivationsnivå 

påverkar i nästa led organisationens konkurrenskraft (Arnold et al., 2005; Brijball 

Parumasur, 2012).  

 

Under utbildningen på Personalprogrammet har intresse för förändringsprocesser och 

dess påverkan på medarbetare väckts. Den litteraturöversikt som vi tidigare genomfört 

syftade till implementering av förändringsprocesser. Slutsatsen i litteraturöversikten var 

att kommunikation är en grundpelare för utfallet av en förändring och kan användas som 

ett verktyg vid förändring. I denna studie ska således kommunikationens påverkan på 

medarbetarna vid förändring studeras.  Förändringar är kommunikativa utmaningar och 

kärnan för att genomföra en förändringsprocess är effektiv kommunikation (Matos 

Marques Simones & Esposito, 2014). I litteraturöversikten valde vi att definiera en 

lyckad förändring som en förändring som förblir varaktig. Denna definition har vi nu valt 

frångå. Vi anser nu, att det som avgör huruvida en förändring är lyckad, bör bedömas 

efter kriterier som utarbetats innan genomförandet av förändringen. Om förändringen är 

lyckad är upp till organisationen att bedöma med hjälp av uppsatta mål. 
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Genom förvärvad kunskap från litteraturöversikten har reflektion kring egna erfarenheter 

från arbetslivet uppstått. De erfarenheter som främst relaterats till har varit kopplade till 

förändringar där utfallen inte motsvarat förväntningarna. Forskning visar att mer än 

hälften av alla förändringsarbeten misslyckas (Johansson & Heide, 2007). Med 

hänseende till detta är ämnet relevant och viktigt att studera.  

 

Merparten av studierna som studerar kommunikation vid förändringsprocesser förklarar 

fenomenet genom teoretiska ramverk och inte genom empirisk forskning (Johansson & 

Heide, 2007; Matos Marques Simones & Esposito, 2014). Förändringar är komplexa och 

till stor del kontextberoende (Matos Marques Simones & Esposito, 2014). Därav anser vi 

fenomenet svårt att studera utifrån teoretiska termer och har därför valt genomföra en 

empirisk studie. Vi ämnar inte analysera orsaken till eller utfallet av en förändring, utan 

enbart kommunikationens påverkan på förändring. Valet gjordes därför, att genomföra 

intervjuer med medarbetare som har erfarenhet från förändringsprocesser, dessa från 

olika företag och förändringsprocesser.  
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Bakgrund 
Då det är kommunikation vid förändring som ska studeras, görs inledningsvis, i 

kommande avsnitt en kort beskrivning om vad som är en förändringsprocess. Därefter 

sammanställs centrala termer inom begreppet kommunikation. Sedermera redogörs för tre 

centrala aspekter att ta hänsyn till vid förändring. 

 

Förändringsprocesser 
Organisationsförändringar är allt som bryter tidigare mönster inom en organisation (Choi 

& Ruona, 2011). Således kan förändringarna vara av varierande omfattning och i 

begreppet innefattas följaktligen exempelvis nedskärning av personal, förändring av 

arbetsmetoder, implementering av nya system och byte av lokal. Hänsyn måste tas till att 

även mindre förändringsprocesser kan skapa starka känslor hos den enskilda individen 

(Bernerth, 2004). Det finns ingen förändring som är den andra lik (Johansson & Heide, 

2007; Nemec, 2012; Shirey, 2013). Förändringar är också situationsberoende och kan inte 

ses som linjära processer, därför finns ingen genväg för implementering av en förändring 

(Johansson & Heide, 2007). Genom att varje förändringsprocess är unik finns ingen 

normativ förändring, vilket bidrar till komplexitet i att utforma en förändringsteori 

(Nemec, 2012; Shirey, 2013). Då denna studie syftar till att undersöka medarbetarnas 

upplevelser av fenomenet kommunikation, har valet gjorts att inte utgå från en specifik 

förändringsteori, kommunikationstermer har istället varit utgångspunkten.    

 

Kommunikation  
I tidigare genomförd litteraturöversikt kunde det tydligt urskiljas att kommunikationen 

var en avgörande faktor för utfallet av den implementerade förändringen. Därav valdes att 

studera kommunikationen vid förändringsprocesser djupare. Under rubriken 

kommunikation som begrepp redogörs för begreppet kommunikation. Därefter beskrivs 

aspekter som bör beaktas vid förändringsprocesser.  Dessa redovisas enligt ordningen; 

Rollen som ansvarstagare, Kommunicera vision för förändringen och Kommunikationens 

påverkan på medarbetares inställning.   

Kommunikation som begrepp 
Ordet kommunikation har sitt ursprung från det latinska språket och betyder deltagande 

och gemensamt handlande (Matos Marques Simones & Esposito, 2014). I begreppet 

innefattas mer än bara verbal och skriven information. Deltagande, dialog, gester och att 
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tillsammans skapa en social process är också inkluderat (ibid). För att skapa en 

förtroendegivande kommunikation menar Düren (2016) att den icke-verbala 

kommunikationen är minst lika viktig som den verbala. Då kommunikation är ett brett 

begrepp, presenteras nedan centrala kommunikationstermer som har definierats av 

Dimbleby och Burton (1998): 

• Barriär för kommunikation; faktorer som i kommunikationsprocessen hämmar 

öppen kommunikation 

• Dörrvakt; den person som inom organisationen kan kontrollera 

informationsflödet 

• Information; kommunicerad fakta 

• Kanal; det kommunikationsmedel som används för att förmedla ett budskap 

• Budskap; är den informationsenhet om fakta som passerar en kanal 

• Kommunikativa färdigheter; en individs förmåga att behärska 

kommunikationsmedel för att skapa en effektiv kommunikation 

• Kodning; processen och förmågan en person har att översätta känslor och tankar 

• Avkodning; syftar till en individs tolkning och förståelse av tecken 

Kommunikationsprocessen har också förklarats som en process, där sändaren sänder ett 

budskap genom en kanal till mottagaren, som leder till ett visst resultat. Resultatet av det 

kommunicerade påverkas av hur mottagaren avkodar sändarens budskap (Dimbleby & 

Burton, 1998). En premiss för att möjliggöra för kommunikationen är att det finns en 

ansvarstagare som främjar kommunikationsprocessen och som är medveten om sin 

kommunikativa förmåga.  

Rollen som ansvarstagare 
Enligt Shirey (2013) är det mest essentiella, att det finns ett uttalat ansvarstagande och att 

organisationen är överens om ansvarsfördelningen vid en förändring. Minahan (2010) 

samt Goldberg och Jules (2010) menar rentav, att med det förändringstempo som idag 

råder, bör det finnas specifika avdelningar inriktade på förändringsprocesser. Att det är 

kommunicerat vem som är ansvarig för förändringen kan avgöra utfallet av förändringen 

(Shirey, 2013). En förutsättning är, att det finns en strategi för ansvarsfördelning och en 

medvetenhet om vem eller vilken enhet som skall verkställa förändringen, detta bör vara 

uttalat i organisationen (Weick & Quinn, 1999).  

 

God kommunikation är inte enkelt definierat, att informera för mycket har exempelvis 

visat sig kunna ha negativ inverkan (Matos Marques Simones & Esposito, 2014). Att 
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kommunicera med kvalitet snarare än kvantitet är en viktigt faktor (ibid). Individen måste 

ha möjlighet att ta emot informationen för att inte uppfatta det kommunicerade som 

informationsöverflöd (Düren, 2016).  Düren (2016) menar också att tidsperspektivet 

påverkar mottagandet, fördelaktigt är att ansvarig informerar tidigt i processen. Johansson 

och Heide (2007)  betonar i sin tur vikten av god tajming kring valet av att kommunicera 

information.   

 

Den ansvarige vinner på att arbeta för en öppen atmosfär (Düren, 2016). Olika 

informationskanaler tillsammans med öppenhet, tidigt informerande samt dialog skapar 

förutsättningar för en lyckad förändring (Johansson & Heide, 2007). Viktigaste 

egenskapen hos ansvarig är att agera kommunikativt, informera i tidigt skede och visa 

empatisk förmåga. Vidare bör ledaren lyssna mer än prata.  Det förekommer att det finns 

en anspänning mellan ledande i förändringen och medarbetarna, något ansvarige måste ta 

hänsyn till vid kommunicering av förändringen (ibid). De ansvariga för en förändring 

vinner på att kommunicera för att minska osäkerheten bland medarbetarna, vara ärliga 

och våga visa eventuell oro (Matos Marques Simones & Esposito, 2014). Detta stärks 

även av Düren (2016) som menar att uppvisande av oro inte är negativt utan snarare inger 

en känsla av genuinitet. De ansvariga har genom kommunikationen möjlighet att skapa 

hängivenhet och insikt, i behovet av förändringen (Johansson & Heide, 2007).  

 

Sammantaget är det essentiellt för utfallet att medarbetarna har fått information om vem 

som är ansvarig. Denna person bör besitta kommunikativ kompetens och kommunicera 

med god kvalitet, främja dialog samt kommunicera på individens nivå.   

Kommunicera vision för förändringen 
För att hantera medarbetarnas inställning till förändring måste organisationen agera 

enligt särskilda åtgärder, exempelvis informera om avsikter och förfaranden genom att 

ge trovärdiga, konsekventa och tydliga budskap (Dusheng & Zhongming, 2014; Ning & 

Jing, 2012; Shirey, 2013). Om det brister i kommunikationen kommer medarbetarna 

sannolikt förlita sig på egna subjektiva tolkningar, vilket kan leda till negativt utfall av 

förändringen (Dusheng & Zhongming, 2014). 

 

Hawthorne (2004) menar att omständigheter som kan försvåra vid implementering av 

förändring är brist på långsiktiga mål, oengagerad ledning och avsaknad av konkreta mål. 
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Att kommunicera vision för förändringen till medarbetarna är därför av stor vikt. Weick 

och Quinn (1999) menar att det kan vara svårt att implementera en förändring om 

medarbetarna inte upplever förändringen nödvändig. För att medarbetarna ska se behovet 

av förändringen krävs information om varför förändringen ska genomföras, hur 

förändringen kommer inverka på arbetet och hur detta kommer att bidra till ökad 

konkurrenskraft (Dusheng & Zhongming, 2014; Gollan, Kalfa & Xu 2015; Wright 

2008).  Att kommunicera information till medarbetarna bidrar till att de uppfattar 

förändringen som viktig och trolig att lyckas (Folaron, 2005; Shirey, 2013; Weick & 

Quinn, 1999).  Ning och Jing (2012) menar också, att om medarbetarna har förståelse för 

förändringen kan detta bidra till ökad motivation. Medarbetarna måste uppfatta 

förändringen som rättfärdigad, vilket kan uppnås genom att kommunicera vision och 

syfte (Johansson & Heide, 2007). Reaktioner på en förändring är till viss del influerade 

av anledningen till förändringen och de konsekvenser som förändringen bär med sig 

(Nelissen & van Selm, 2008). Tydlig vision hjälper till att bygga en positiv 

förändringsprocess (Bernerth, 2004). Dialog där medarbetarna tillåts diskutera kan 

tydliggöra visionen (Nelissen & van Selm, 2008). Att informera och hålla dialog, även 

när det inte finns något att informera om bidrar till minskad ryktesspridning och att 

misstolkning kring visionen kan undvikas (Düren, 2016).  

 

Sammanfattningsvis kan en väl kommunicerad vision, som är tydlig och konsekvent, 

motverka tolkningar bland medarbetarna. En gemensam vision med konkret 

tillvägagångssätt skapad genom involvering av medarbetarna ger goda förutsättningar för 

förändringen.   

Kommunikationens påverkan på medarbetares inställning 
För en lyckad förändring krävs att de anställda är hängivna förändringen och tror på den 

(Brijball Parumasur, 2012; Choi & Ruona, 2011; Matos Marques Simones & Esposito, 

2014; Ning & Jing 2012; Shirey, 2013; Weick & Quinn, 1999). För att uppnå detta måste 

kommunikationen fungera och anpassas efter varje individ (Wright, 2008). Att 

kommunicera vilka förändringar som ska göras, orsaken till dessa samt individens roll 

och bidrag till organisationen skapar förutsättningar för medarbetarna att bli hängivna 

förändringen (Dusheng & Zhongming, 2014; Gollan et al. 2015; Wright 2008). 

 



7 
 

Bracken och Rose (2011) samt Brijball Parumasur (2012) menar att kommunikationen är 

viktig för att en förändring ska ses som trovärdig bland medarbetarna. Medarbetarna 

spelar en central roll vid förändringsarbeten, vilket är en aspekt som ofta underskattas vid 

implementering av en förändring (Brijball Parumasur, 2012). Den utmaning som är störst 

vid en förändring är att överkomma rädslor och osäkerheter som kan ha negativ inverkan 

på förändringsprocessen, genom god kommunikation kan detta undvikas (Dusheng & 

Zhongming, 2014; Matos Marques Simones & Esposito, 2014; Shirey, 2013). Forskning 

har tidigare fokuserat på motstånd till förändring men det verkliga problemet beror 

egentligen på att implementering sker felaktigt (Choi & Ruona, 2011). Missuppfattningen 

att medarbetare motarbetar förändringar, kanske egentligen grundar sig i rädsla och 

osäkerhet (Choi & Ruona, 2011; Düren, 2016; Ning & Jing, 2012).  

 

Problem vid genomförandet av förändringsprocesser försvinner, mest troligt, om 

medarbetarna informeras om deras roll i förändringen (Johansson & Heide, 2007). För att 

skapa hängivenhet och för att överkomma, rädsla och osäkerhet bland medarbetarna bör 

organisationen tillåta aktivt deltagande (Dusheng & Zhongming, 2014; Choi & Ruona, 

2011; Wright, 2008). Fördelaktigt är, att arbeta för att skapa ägandeskap hos 

medarbetarna, detta väntas ha positiv inverkan på prestation och motivation (Dusheng & 

Zhongming, 2014; Wright, 2008). En negativ atmosfär kan leda till organisatorisk 

cynism, med hög personalomsättning, begränsade prestationer och en känsla av 

uppgivenhet mot ledande funktion (Bernerth, 2004; Nelissen & van Selm, 2008). Något 

som kommunikation präglad av deltagande kan avhjälpa (Bernerth, 2004).  

 

Genom att organisationsförändringar är ett komplext fenomen som ofta påverkar flera 

nivåer av organisationen är det viktigt att en negativ stämning, som inverkar på 

konkurrenskraften inte uppstår (Matos Marques Simones & Esposito, 2014). Deltagande 

bland medarbetarna måste dock vara genuint, ett tvingat deltagande skapar inte 

engagemang, att medarbetarna upplever en dialog snarare än monolog är också 

avgörande (Weick & Quinn, 1999). Det måste dock finnas möjlighet till deltagande innan 

beslut fattas (Matos Marques Simones & Esposito, 2014). Det är skillnad på att informera 

och att kommunicera, informera innebär snarare en monolog än dialog vilket i stor 

utsträckning inte främjar delaktigheten. Dock finns risken vid dialog, att osäkerheter 

kring förändringen förstärks när olika perspektiv delges (ibid).  
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Düren (2016) betonar att tidig kommunikation är viktigt för att minska motstånd. 

Kommunikation tidigt och kontinuerligt i processen bidrar till snabbare återhämtning 

bland medarbetarna (Nelissen & van Selm, 2008). Medarbetarna måste dock uppnå 

individuell beredskap samt bli införstådda i förändringen och känna kontroll för att bli 

engagerade (Choi & Ruona, 2011; Folaron, 2005; Johansson & Heide, 2007; Nelissen & 

van Selm, 2008; Shirey, 2013). Att utforma kommunikationen på individuell nivå är då 

av stor vikt för mottagandet av det kommunicerade (Matos Marques Simones & Esposito, 

2014).  

 

Sammantaget är kommunikationen vid förändring avgörande för individens inställning 

till förändringen. Hängivenhet till förändringen uppnås genom att anpassa 

kommunikationen efter individens förutsättningar, och se medarbetaren som en central 

part i förändringen. Motstånd till förändring grundar sig ofta i osäkerhet som kan 

avhjälpas genom kommunikation.  
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Syfte 
 

Syftet är att undersöka kommunikationens påverkan på medarbetares upplevelse av 

förändring.  

Frågeställningar 

• Hur upplever medarbetarna ansvarstagandet för kommunikationen vid 

förändringen?  
• Vilken information är kommunicerad till medarbetarna?  
• Hur kommuniceras förändringen till medarbetarna?   
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Metod 
I följande avsnitt beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter och tillvägagångsättet 

för analysen av den insamlade empirin. Slutligen redogörs för studiens kvalitet och etiska 

ställningstaganden som beaktats. 

Metodologiska utgångspunkter 

Forskningsmetod 
Vid kvalitativ forskning krävs en medvetenhet om metodval, teoretiska utgångspunkter, 

aktörer som påverkar kontexten och att aktörerna påverkas av kontexten. Genom en 

kvalitativ metod kan kunskap sökas som beskriver ett fenomen (Olsson & Sörensen, 

2011). Baserat på detta har en kvalitativ forskningsmetod valts. Utifrån studiens syfte, att 

studera medarbetares upplevelser, ansågs den mellanmänskliga kontakten viktig. Därav 

gjordes valet att använda en kvalitativ metod med intervjuer. Bryman (2008) och Thomas 

(2011) menar att intervjuer är lämpligt för att etablera kontakt med de respondenter som 

deltar i studien. Därigenom kan mer tillförlitliga svar uppnås (Bryman, 2008). Analysen 

av empirin har inslag av en fenomenologisk ansats. Där fokus för analysen är att utreda 

essensen i det studerade (Szklarski, 2015). Förhållningssättet har varit att närma sig det 

forskade med stor nyfikenhet. Denna forskningsmetod ansågs bäst lämpad för att besvara 

syftet, att undersöka kommunikationens påverkan på medarbetares upplevelse av 

förändring.  

 

Urval 
För att göra ett korrekt urval måste grundläggande kunskap inom forskningsområdet 

besittas (Szklarski, 2015). Således har kunskap i ämnet förvärvats genom att ta del av 

tidigare forskning. Primärt har val av respondenter baserats på ett bekvämlighetsurval, 

sekundärt på ett kedjeurval, förutsatt att respondenten uppfyllde uppsatta urvalskriterier. 

Ett bekvämlighetsurval innebär att respondenter väljs efter vilka som finns tillgängliga 

(Bryman, 2008). Ett kedjeurval innebär att forskaren får information från annan person 

om lämplig respondent (ibid). En av de sju respondenterna valdes genom kedjeurval. 

Resterande respondenter valdes genom bekvämlighetsurval. En god relation till 

respondenten väntas ha positiv inverkan på datainsamling (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Tillvägagångssättet ansågs strategiskt, då en redan etablerad relation kunde säkerställa 

förutsättningar för god datainsamling. Relationen menar även Holme och Solvang (1997) 

är en grundprincip för att respondenterna ska lämna ingående svar. Samtliga skulle varit 
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anställda under en organisationsförändring genomförd i närliggande år. Ambitionen var 

också att respondenterna skulle ha olika utbildningsnivåer, arbeta inom olika branscher 

och ha varit med om olika former av organisationsförändringar. Forskning från 

varierande miljöer och med bredd i urvalet kan bidra till större förståelse av kontextens 

påverkan på individens beteende och tankesätt (Bryman, 2008).  I denna studie har valet 

därför gjorts att studera enskilda individer från olika organisationer med olika 

erfarenheter. Nedan presenteras de yrkesgrupper som respondenterna verkar inom: 

• Ingenjör  

• Ekonom 

• Arbetsterapeut  

• Projektkoordinator 

• Sjukgymnast 

• Polis 

• Rehabiliteringskoordinator 

Att ha ett brett urval har ansetts ha ett värde även för en studie med fenomenologiska 

inslag då detta förväntas skapa större förståelse av kontextens påverkan (Bryman, 2008). 

Detta för att skapa ett djup i analysen av fenomenet kommunikation och för att i större 

utsträckning kunna applicera resultatet till andra kontexter.  

Datainsamling 
Vid uppstart av studie bör frågorna Vad och Varför klargöras, då dessa aspekter påverkar 

Hur datainsamling ska ske (Olsson & Sörensen, 2011). Studiens Vad och Hur 

definierades därför tidigt. Vad som ska studeras är kommunikationens påverkan på 

upplevelsen av förändring och Varför, är för att belysa vikten av kommunikation vid 

förändring. Efter fastställande av Vad och Varför, ansågs för Hur vara lämpligt att 

använda semistrukturerade intervjuer vid datainsamling.  

Vid intervjugenomförandet var intentionen att förhålla sig till Kvale och Brinkmanns 

(2009) medresenärs metafor. Vilket innebar, att samtalet som under intervjun fördes, 

kunde leda till okänt mål. Genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor ämnade 

forskarna förhålla sig som medresenärer. Då valet gjorts att utgå från vissa 

kommunikationsbegrepp finns även inslag av malmletarmetaforen.  
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Empirin har uteslutande inhämtas genom semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

följden på frågorna kan variera, intervjun blir således flexibel och anpassningsbar (ibid). 

Vid semistrukturerade intervjuer är det vanligt att ställa uppföljnings- och 

sonderingsfrågor (Bryman, 2008). Detta ansågs lämpligt för ovana intervjuare då tillfälle 

gavs att ställa kompletterande frågor som möjliggjorde utvecklade och fördjupade svar. 

För att stoffet ska bli tillförlitligt krävs grundliga förberedelser inför intervjun samt att de 

som intervjuar har en samsyn (Bryman, 2008). För att säkerställa samsyn inför 

intervjuerna har syftet med studien diskuteras kontinuerligt och varje fråga granskats 

gemensamt. Kvale och Brinkmann (2009) samt Brymans (2008) rekommendationer är, 

att en intervjuguide utformas med hjälp av teman, anpassat språk och öppna frågor (se 

bilaga 1). Intervjuguiden har inte följts i kronologisk ordning, Holme och Solvang (1997) 

menar att det under intervjun är viktigare att ställa frågor som ger fullvärdig 

empiriinsamling än att helt följa intervjuguiden. Kvale och Brinkmann (2009) nämner det 

som ett vanligt problem att oerfarna forskare inte inser svårigheten i att intervjua. Enligt 

Bryman (2008) kan detta medföra att det uppstår frågor i efterhand men genom övning 

kan intervjutekniken utvecklas. I syfte att undvika oklarheter gjordes valet att genomföra 

två pilotintervjuer. Efter genomförda pilotintervjuer modifierades ett antal. 

Pilotintervjuerna har inte inkluderats i resultatet för studien.  

 

Tillvägagångssätt  

Genomförande 
Första kontakten med respondenterna upprättades via telefonkontakt. Innan intervjuerna 

har samtliga respondenter genom informationsbrev informerats om syftet med studien 

och hantering av resultatet (se bilaga 2). Totalt har intervjuer med sju respondenter 

genomförts med semistrukturerad intervjumetod. 

 

Valet att intervjua respondenter med en redan etablerad relation gjorde att tillfällen för 

intervjuerna gemensamt valdes med respondenterna. Att intervjuerna genomfördes skilda 

dagar gynnade processen för empiriinsamlandet, stoffet hann bearbetas innan nästa 

intervju skulle genomföras. Olsson och Sörensen (2011) samt Bryman (2008) betonar 

vikten av att välja en lämplig plats för genomförandet av en intervju. Valet blev därför, 

att i möjlig mån genomföra intervjuerna i hemmiljö. Två av intervjuerna genomfördes 

dock, i enlighet med respondenternas önskan, på respektive arbetsplats.  
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Respondenterna informerades, innan intervjun påbörjades, om att transkribering av 

intervjun skulle genomföras och att ljudinspelningen av intervjun hanteras konfidentiellt. 

Vid intervjugenomförande bör maktförhållandet mellan forskare och respondent beaktas. 

Att intervjuaren styr intervjun och riktningen på samtalet kan bidra till att respondenten 

upplever sig vara i underläge (Kvale & Brinkmann, 2009). För att respondenten skulle 

vara bekväm i situationen gjordes valet att inleda kontakten med vardagligt samtal, där 

respondenten själv fick driva samtalet. Därefter påbörjades intervjun med utgångspunkt i 

frågeguiden. Olsson och Sörensen (2011) menar att intervjun ska ses som en dialog 

mellan två individer samt att respondenten ska känna sig viktigt, detta förväntas skapa ett 

gott samtalsklimat. Den redan etablerade relationen bidrog till en avslappnad 

intervjuatmosfär.  

 

Intervjuguiden följdes delvis under intervjuerna, men fokus var respondenternas 

upplevelse och frågestrukturen var flexibel; vissa frågor uteslöts samt att nya upprättades 

utefter respondenternas svar. Att intervjun var flexibel bidrog till bättre samtalsklimat. 

Vid intervjutillfällena var endast en intervjuare närvarande, förhoppningen var att även 

detta skulle gynna intervjun och att respondenten inte skulle uppleva sig vara i underläge. 

Då intervjuerna berörde vissa känsliga ämnen och samtal kring dessa kan väcka känslor 

valdes att avsluta intervjun genom att ställa frågan om respondenten själv hade något att 

tillägga. Möjlighet fanns då att avsluta på det sätt de önskade. Varje intervju varade cirka 

30 minuter.  

Analys av data 
För analys av insamlad empiri, har valet gjorts, att inspireras av Giorgis fenomenologiska 

analysmetod, vilket är en lämplig metod vid mindre omfattande studier (Fejes & 

Thornberg, 2016). I första steget av analysprocessen ska en överskådlig bild av det 

studerade skapas (Szklarski, 2015). I samband med varje intervju har den som 

genomförde intervjun sammanfattat sina reflektioner skriftligt för att sedermera 

transkribera hela intervjun. Således frambringades en överskådlig uppfattning av det 

sagda. Transkribering genomfördes löpande efter varje intervjutillfälle, Olsson och 

Sörensen (2011) menar att det är bra om analysen sker kontinuerligt. 
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Vid kvalitativ forskning är forskaren i stor utsträckning intresserad av Vad som sägs men 

också Hur det sägs (Bryman, 2008). Därav ansågs det viktigt att sammanställa de 

reflektioner som uppkom direkt i anslutning till intervjun, detta för att inte förbise viktig 

information. Dessa sammanställningar återgicks sedan till tolkning av empirin. Detta 

menar Bryman (2008) även kan vara avgörande för att en fullständig redogörelse av 

samtalet ska vara möjligt. Vidare i analysen gjordes en mer detaljerad granskning av 

empirin med målet att utröna övergripande teman.  För att finna dessa valdes att 

tillsammans lyssna på intervjuerna och att tolka de olika tonlägen, pauser och röstläge 

som respondenterna svarat med. Detta diskuterades sedan för att få en samsyn på 

insamlad empiri. De transkriberade intervjuerna lästes enskilt igenom och nya 

anteckningar fördes därefter.  

 

Därefter analyserades empirin gemensamt. I enlighet med Girogis analysmodell har de 

olika temana färgmarkerats och grupperats (se bilaga 3). Information som inte bidrar till 

ämnet sorteras då bort. Slutligen sammanställdes samtliga teman som framträtt. Girogis 

fenomenologiska analysmetod har kompletterats med att verifiera resultatet (Fejes & 

Thornberg, 2016). Detta genom att respondenterna delgavs sammanställd empiri och fick 

möjlighet att bekräfta eller modifiera resultatet. För att inga efterkonstruktioner av svaren 

skulle ske fick de inte tillgång till transkriberingarna. Att delge insamlad empiri ämnade 

bekräfta samsyn på resultatet. 

 

 

Kvalitet  

Tillförlitlighet 

För att genomföra forskning med god tillförlitlighet krävs en välplanerad 

forskningsprocess, resultatet kan påverkas av flera faktorer. Det är därför viktigt att ställa 

kritiska frågor, exempelvis om metoden passar studien syfte och frågeställning (Fejes & 

Thornberg, 2016). Då en intervju inte är statisk är det vid kvalitativ forskningsmetod 

forskaren själv som är det viktigaste instrumentet. Vidare krävs god kommunikativ 

förmåga såsom att etablera en god relation, ställa lämpliga frågor och lyssna. Att 

forskaren dessutom besitter kompetens att göra relevanta reflektioner bidrar också till 

bättre analys (ibid). Detta säkerställdes genom att respondenter och forskare redan hade 
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en befintlig relation samt att två pilotintervjuer genomfördes som utvecklade 

intervjutekniken.  

 

Bryman (2008) menar att tillförlitlighet kan delas in i fyra olika kriterier; Trovärdighet, 

Pålitlighet, Överförbarhet samt Möjlighet till att styrka och konfirmera. Ett trovärdigt 

resultat inbegriper att forskningsresultatet rapporteras till de deltagande respondenterna i 

studien, detta för att de ska få möjlighet att bekräfta eller avfärda forskarens uppfattning, 

vilket skapar förutsättningar för god respondentvalidering (Bryman, 2008). Samtidigt kan 

delgivning av resultatet innebära att respondenterna väljer att försköna sina svar vilket 

skulle kunna leda till tillrättalaga svar (ibid). Därför gjordes valet att inte delge 

respondenterna de transkriberade intervjuerna utan endast en sammanställning av 

resultatet. Ambitionen var att skapa möjlighet för revidering av feltolkat resultat samt 

inkludera eventuell negligerad empiri.  

 
Studiens pålitlighet har säkerställts genom att ett granskande synsätt antagits (Bryman, 

2008). Detta genom att dokumentera tillvägagångssätt för genomförandet av 

datainsamling och dataanalys samt att transkriberade intervjuer kontinuerligt har 

granskats. Valet att återigen lyssna på intervjuerna efter transkribering genomförts bidrog 

till säkrare tolkning av respondenternas svar. Vidare har externa granskare använts under 

processens förlopp och i slutskedet av arbetet. För att minimera subjektiva tolkningar av 

resultatet har den fenomenologiska analysmodellen följts samtidigt som resultatet 

kontinuerligt diskuterats.  

 
Överförbarhet syftar till huruvida resultatet kan överföras till andra situationer och 

kontexter (Bryman, 2008), att samtliga respondenter har deltagit i olika 

förändringsprocesser på olika företag ökar överförbarheten. Studiens syfte är att 

undersöka kommunikationens påverkan på medarbetarers upplevelse av förändring vilket 

är ett socialt sammanhang. Thomas (2011) menar att sociala sammanhang är 

oförutsägbara vilket gör resultaten svårare att överföra. Att en studie har stor 

överförbarhet innebär att det framkomna resultatet kan appliceras i andra situationer än de 

fall som ingick i studien (Fejes & Thornberg, 2016). Då denna studie utförts med ett urval 

av respondenter från olika branscher anses resultatet kunna överföras i större utsträckning 

än om studien inkluderat endast respondenter med erfarenhet från samma 

förändringsprocess. Resultatet är således inte lika kontextberoende som ifall studien hade 
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genomförts utifrån en enskild förändringsprocess. Studien har dock inte ett representativt 

urval vilket gör att överförbarhet till en hel population inte är möjligt (Bryman, 2008). 

Beroende på kvalitén i de teoretiska slutsatser som studien resulterat i är överförbarhet till 

teori dock möjlig (ibid). Genom att analysen av insamlad empiri har genomförts med 

inspiration från Giorgis fenomenologiska analysmetod har ambitionen varit att resultatet 

ska generera slutsatser av hög kvalitet och tillförlitlighet. Vilket förväntas bidra till att 

studien kan appliceras även i andra kontexter.  

 

I begreppet möjlighet till att styrka och konfirmera innefattas att forskarna ämnar 

säkerställa att de agerat i god tro och så objektivt som möjligt (Bryman, 2008). 

Forskarens grad av öppenhet och tolerans för tvetydigheter i empirin är av stor vikt för 

tolkning av resultatet (ibid). En medvetenhet måste därför finnas kring egna värderingar 

och förkunskaper för att bedöma nyanser i empirin på ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2008; 

Fejes & Thornberg, 2016; Westlund, 2015). En fördel är att två personer analyserat 

resultatet. Valet gjordes dock att analysera enskilt innan diskussion fördes. Detta för att 

möjliggöra eget reflekterande innan gemensam diskussion. Feltolkningar förväntades 

därigenom minimeras.    

Forskningsetiska överväganden 
Praktiskt taget alla undersökningar inbegriper delar som är etiskt tvivelaktiga (Bryman, 

2008). Hänsyn måste därför tas till forskningsetiska krav vid genomförande av en studie 

(ibid) och det är upp till forskaren att efterleva god forskningsetik (Kvale & Brinkmann, 

2009). Innan respondenterna kontaktades och intervjuer genomfördes diskuterades därför 

de etiska ställningstaganden som var aktuella för studien. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att kvalitativa intervjuer kan ses som en 

kunskapsproducerande aktivitet. Hänsyn togs därför till att intervjuerna skulle komma 

innebära en bearbetningsprocess där respondenterna får ytterligare klarhet och kunskap i 

förändringen. Således har respondenterna fått en större ontologisk autenticitet, vilket 

innebär att de genom studien gavs möjlighet att bättre förstå den situation som de befunnit 

sig i (Bryman, 2008). Respekt har följaktligen tagits till att starka känslor kan uppstå hos 

respondenterna, ambitionen var därför att anta ett neutralt förhållningssätt och varken 

förstärka eller förminska respondenternas upplevelse. Vidare har det även förklarats för 

de respondenter där förändringen varit av personlig karaktär att intervjun kan medföra 
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starka känslor och att de ska beakta detta innan de väljer att delta. Dessa intervjuer följdes 

också upp efter intervjun med ett samtal kring deras upplevelse. 

 

Utifrån informations- och samtyckeskravet ska respondenterna informeras om studiens 

syfte och att deltagandet sker på frivillig basis (Bryman, 2008). Innan intervjutillfället 

översändes information om detta till respondenterna genom informationsbrev (se bilaga 

2), samma information delgavs även muntligt innan intervjugenomförandet. Vi har genom 

studien förhållit oss till konfidentialitetskravet genom att hantera samtliga respondenter 

anonyma både vid transkribering och resultatredovisning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Nyttjandekravet har uppfyllts genom att insamlad empiri endast använts för att besvara 

studiens syfte.   

 

En stor andel forskning bekostas av externa finansiärer med kommersiella avsikter 

(Vetenskapsrådet, 2011). Genom att studien inte genomförts på beställning av extern part 

har oberoende forskning varit möjlig och resultatet har därmed inte färgats av någon 

beställare. Forskningsetiska rådet nämner också fabricering av insamlad data som det 

mest uppenbara forskningsfusket (Vetenskapsrådet, 2011). För att säkerställa att ingen 

förvanskning av insamlad empiri har skett på grund av okunskap delgavs respondenterna 

resultatet före publicering. 
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Resultat 
Under denna rubrik avses att presentera det resultat som framkommit efter analysen av 

studiens empiriska material. Studiens tre första frågeställningar behandlas under de 

övergripande temana; Rollen som ansvarstagare, Kommunicera vision för förändringen 

och Kommunikationens påverkan på medarbetares inställning.  

 

Rollen som ansvarstagare  
Nedan redogörs för respondenternas upplevelser gällande hur kommunikationen från 

ansvarstagaren i anslutning till förändringsprocessen har hanterats. Frågeställningen; hur 

upplever medarbetarna ansvarstagandet för kommunikationen vid förändringen besvaras 

under genom undertemana; Ansvarig och Kommunikativa färdigheter. 

Ansvarig 
Utifrån sammanställd litteratur i studiens bakgrund är det en förutsättning för utfallet av 

förändringen att det finns en ansvarstagare för förändringen. Därav ansågs det viktigt att 

utreda om medarbetarna upplevde, att de visste vem som var ansvarstagare. På frågan 

vem som var ansvarig för förändringen har samtliga respondenter uppgett att de vetat 

vem som bar ansvar för förändringen.  

 
Det finns många gruppchefer men sms:et kom från honom och då visste jag 

att han var ansvarig (Respondent 1) 

 

Frågan ställdes hur relationen till den ansvarige såg ut. Flera respondenter anger att de 

inte haft en nära relation eller förtroende för den ansvarige. Endast ett fåtal uppger att det 

funnits daglig kontakt med ansvarig och att relationen varit bra.   
 

Min chef blev uppsagd precis efter jul så [...] och från det har vi inte haft en 

chef. Eller det fanns men ingen jag hade någon relation till (Respondent 4) 

 
Ne, det hade vi ingen så, jag visste vad han hette (Respondent 3)  

 
Han hade jobbat bra på att hans dörr alltid var öppen 

 (Respondent 2) 
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Hur respondenterna har fått information om vem som är ansvarig har dock varierat, 

övervägande har respondenterna uppgett, att informationen inte skett via direktkontakt 

från de ansvariga utan att de fått informationen på omvägar. Flertalet respondenter uppger 

att de till första början inte fått information om vem som är ansvarig för förändringen 

utan har själva tagit reda på detta.  

 
Ja, det visste jag efter att jag hade frågat, men om jag inte frågat så hade jag 

nog inte vetat. Men då fick jag svaret att det var någon på fastighet som var 

koordinator (Respondent 3)   

 

Angående om den som varit ansvarig för förändringsprocessen har agerat kommunikativt 

under förändringsprocessen, har endast en respondent uppgett att det i hög grad fanns en 

ansvarstagare som kommunicerade i förändringen.  

 
Främst informerades vi genom mail och via vårt intranät genom den som var 

ansvarig, där la man ut information löpande, exempelvis här står vi i 

förändringen nu och det här har vi gjort och det här kommer vi 

göra (Respondent 2)  

 

Angående hur mycket information som respondenterna har delgetts, uppger merparten att 

de upplevde avsaknad av information och att de efterfrågat mer information och 

informationsmöten. En respondent tillägger att det skulle kunna skett informationsmöten 

utan att personen själv medverkat. En annan respondent uppger, att hen tillsammans med 

sin arbetsgrupp upplevde, att de ansvariga för förändringen höll sig undan.   
 

Det kändes som de, cheferna då, HR kändes som att de höll sig undan så 

mycket de kunde. Och egentligen kändes det som cheferna höll på oss men 

inte kunde på grund av facket och då kändes det som att de ville undvika oss 

för att inte sätta sig i någon svår situation (Respondent 6) 

 

Ett par respondenter uppger, att vid möten har de ansvariga valt, att inte kommunicera om 

förändringen utan istället valt informera om andra frågor som inte berör förändringen. 

Således har respondenten upplevt, att frågor inte har besvarats och att ovisshet kring 

situationen kvarstått.  
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Kommunikativa färdigheter  
Ansvarstagaren ska vid förändringsprocesser agera kommunikativt, kommunicera ärligt 

och agera för att skapa en bra atmosfär (Düren, 2016). För att detta ska vara möjligt måste 

det finnas en öppen relation mellan ansvarstagare och medarbetaren. Att den ansvarige 

kan visa empatisk förmåga är viktigt, dock har det under intervju med en respondent 

framkommit att det är viktigt att empati förmedlas på rätt sätt.  

 
Tyvärr är det du, som du kanske har förstått, det är du som ska byta, det 

datumet och ett år framöver. Han sa tyvärr, det var så himla nedvärderande att 

han sa så, tyvärr[…] och också, när han sa tyvärr så ska du få gå in på 

enheten, alltså jag tyckte egentligen inte det är dåligt men han fick mig att 

känna det (Respondent 1) 

 
Ytterligare en aspekt som under intervjun diskuterades var vilket förtroende 

respondenterna haft till ansvarstagaren för förändringen. Efter samtal med respondenterna 

har det framkommit, att respondenterna generellt upplevde att de hade förståelse för 

förändringen men, att de inte hade en god relation till ansvarstagaren, vilket minskade 

förtroendet för förändringen. Nedan respondent hade genom god relation till den 

ansvarige vilket medförde att hen också insåg betydelsen av att genomföra förändringen.  

 
Jag och ganska många med mig, nu pratar jag för mig själv, men jag upplevde 

det nödvändigt, för det är klart, om man står inför stora utmaningar så kan 

man inte fortsätta jobba så som man gjort innan (Respondent 2)  

 

Samtliga respondenter utom en, upplevde brister hos de ansvariga. Det saknades 

verksamhetsnära kunskap och därför minskade förtroendet för den ansvariges kompetens 

att fatta beslut som kommer att bidra till alla delar av verksamheten. Vidare framkom det 

att flera av de som burit ansvar för förändringen saknat känsla för tajming.  

I det här mötet sa de att det skulle bli en organisationsförändring men då sa de 

aldrig hur det skulle se ut. Utan de sa att det skulle komma information om 

det innan jul. Och sen tror jag att det kom den 23 december, där vi fick ett 

utskick med en Powerpoint med ett träd med strukturer[…] Men det var bara 

det och ingen information kring detta (Respondent 4)   

Cheferna och den förra sjuksköterskan ser olika behov för att kunna 

genomföra arbetet som sjuksköterska. Chefen kan inte se vad sjuksköterskan 

menar, hon fattar inte behoven. […] speciellt när man vet sedan tidigare att 
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chefen inte haft någon koll på vår verksamhet och vad sjuksköterskan gjort 

(Respondent 7)  

Under intervjuerna behandlades hur respondenterna upplevde ansvarstagarens 

kommunikation. Generellt har respondenterna uppgett att kommunikationen från 

ansvarstagarnas sida varit bristfällig och otydlig. Den information som kommunicerats 

upplevs inte fullständig utan har lämnat rum för spekulation och ryktesspridning. Flera 

respondenter har menat, att i samband med detta har frustration och irritation uppkommit 

som i senare skede påverkat arbetsprestationen. 

 
Informationen de säger stämmer inte […] då gick jag ibland direkt till honom 

själv, chefen alltså och frågade om det skulle bli jag men han kunde ju inte 

svara, men han var så dålig på att ljuga så jag sa: jag ser att det är jag som står 

på tur (Respondent 1) 

 

Det var så mycket smusslande och det fick man inte prata om, om det inte var 

officiellt. Det var mycket smygande i korridoren [...]  Man har varit så 

förbannad [...] hade de bara kört med öppna kort (Respondent 6) 

 

Sammantaget har det visat sig att respondenterna inte upplevt att någon tagit det fulla 

ansvaret. Däremot har det varit uttalat att det finns en ansvarstagare. Ett antal 

respondenter menar dock, att de fått information om detta genom att själva efterfråga vem 

som är ansvarig. Även information om förändringen har respondenterna själva fått 

efterfråga samt att den information som delgivits inte alltid upplevts öppen och ärlig. 

Detta har påverkat relationen till och förtroendet för ansvarstagaren och organisationen.   

 

Kommunicera vision för förändringen 
För förändringens utfall är det viktigt att visionen för förändringen är kommunicerad till 

medarbetarna. Frågeställningen som syftar till att undersöka vilken information som är 

kommunicerad till medarbetarna behandlas nedan genom undertemana; Förankring av 

vision och Kommunicera tillvägagångssätt. 

Förankring av vision 
I syfte att utreda huruvida respondenterna har haft insikt i visionen för förändringen, 

ställdes frågor om de varit införstådda i visionen. Samtliga respondenter uppgav att de fått 

information om visionen. Angående hur förankring av visionen bör ske, uppger flertalet 
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respondenter att det är viktigt att det finns tydliga planer och tydlighet kring vad dessa 

baseras på. 

 
För mig är det viktigt att de håller sig till det som är sagt. Att de är 

konsekventa och tydliga och att man vet vilka kriterier som allt baserats på 

(Respondent 1)  

  

Generellt har respondenterna upplevt, att en del av informationen som delgivits inte 

bidragit till bättre förståelse för förändringen eller rent av varit felaktig. Detta har bidragit 

till, att kommunicerad vision inte upplevts ärlig. 

 
Det enda som pratats om är att vi är trångbodda, men vi är ännu mer 

trångbodda nu [...] så argumentet att vi är trångbodda håller ju inte 

(Respondent 3) 

 

Förankring av vision bör ske genom att säkerställa med medarbetarna att visionen 

uppfattats korrekt, detta genom att kommunicera vid flera tillfällen och tillåta frågor och 

åsikter (Nelissen & van Selm, 2008). Endast en respondent upplever att detta skett. 

Flertalet respondenter har fått förändringen förmedlad genom en redan fastställd 

planering och vision för förändringen under sådana omständigheter, att inga frågor eller 

åsikter har kunnat förmedlas. Informationsmöten har ägt rum med nästan alla 

respondenter men dessa har inte alltid använts som inledande informationstillfälle. 

Budskapet har för ett antal respondenter inledningsvis förmedlats via olika kanaler så 

som, mail och sms vilket skapat frågor utan möjlighet till förtydliganden. På grund av 

använda kommunikationskanaler som inte skapar möjlighet för dialog uppger några 

respondenter att det funnits utrymme för ryktesspridning.  

 
Man ventilera med arbetskollegorna och smusslar egna planer när ledningen 

inte säger vad som gäller […] Analyserar ihop med dem om vad ledningen 

sagt. Är det verkligen så här eller finns en baktanke […] De måste make 

sense (Respondent 4) 

 

Även om samtliga respondenter informerats om visionen för förändringen, delar inte alla 

respondenter uppfattningen, att förändringen genomförts på rätt sätt eller kommer att 

bidra till visionen. Respondenterna har i vissa fall sett andra möjliga tillvägagångssätt 
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men inte upplevt att dessa fått gehör och utretts i önskvärd mån. Vilket inneburit att de 

fått svårt att identifiera sig med förändringsprocessen och se sin roll i den. 

 
Jag frågade både facket, min nuvarande chef och dåvarande chef vad jag 

kunnat göra annorlunda [...] Deras svar var att jag inte kunde gjort något 

annorlunda och det var det som kändes orättvist. De kunde inte peka på en 

enda grej som jag kunde gjort annorlunda. Och ändå var det jag som fick 

flytta på mig. Jag hade varit där ett och ett halvt år men detta hade pågått i sju 

år på arbetsplatsen (Respondent 6)  

 

Särskilt när vi haft det så tidigare. Varför gå tillbaka till något vi redan sett 

inte fungerar. [...] och istället byggt upp något som fungerar skitbra, varför 

ska man ta ett steg tillbaka, varför kan man inte lära sig av sina misstag? 

(Respondent 7)  

 

En respondent uppger att det varit tydligt vilken roll hen haft vid förändringen och 

upplevde således att personen tillsammans med sin arbetsgrupp varit väl införstådda i 

vilken roll deras avdelning hade. Denna respondent fick tidig information om 

förändringen samt fick möjlighet till deltagande genom workshop under planeringsfasen 

av förändringen. 

 
Ja faktiskt, vi fick bra information om hur detta berörde just oss. Då fick vi 

information om hur detta påverkade just oss, man benade ner det till 

avdelningsnivå och det tror jag var ganska bra (Respondent 2) 

 

Kommunicera tillvägagångssätt  
Generellt pratar respondenterna i termer av information snarare än kommunikation. 

Således har det snarare rått monolog än dialog och kommunikationen kring 

förändringarna har till stor del varit av envägs karaktär. I flera av förändringarna har 

kommunicering av förändringen endast skett vid enstaka tillfälle och via slutna kanaler. 

Bristande dialog mellan medarbetare och ansvarig leder till att informella grupper bildas 

som fyller behovet av att diskutera framtiden.  

 
Men det som är med kommunikationen, där kan man ju säga att den har ju i 

alla fall inte varit tydlig. Och jag kan tycka att när det är så konkreta saker 

som att flytta så måste man nästan vara övertydlig. Synpunkter kanske hade 
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varit skönt att få lämna, för jag menar jag själv då till exempel har ju suttit i 

tolv år på samma våning. Jag har bytt rum en gång men detta blir ju en stor 

förändring bara därför (Respondent 3)  

 

Nej det var informationsmöten (Respondent 5) 

 

En aspekt som lyfts upp under intervjuerna är att respondenterna generellt saknat insikt i 

hur genomförandet av förändringen ska ske och hur det kommer inverka på arbetet 

framöver.  

 
En stor miss är att ingen har pratat om hur man ska genomföra förändringen 

[...] Det är väl just den biten, hur är det tänkt framåt och varför har man gjort 

som man har gjort? Mer än bara siffror (Respondent 4) 

 

Sammantaget har medarbetarna fått information om visionen för förändringarna men 

tillvägagångssättet för att uppnå visionen har bland respondenterna inte ansetts tydligt 

eller väl förankrat. Generellt önskar alla respondenter att kommunikationen ska ske i ett 

tidigt skede samt att det kommunicerade ska vara sanningsenligt, tydligt och konsekvent. 

Respondenterna har också efterfrågat att kommunikationen ska ske vid flera tillfällen. 

Råder inte dialog finns risk för att ryktesspridning och missuppfattningar kring visionen 

uppstår. 

Kommunikationens påverkan på medarbetares inställning 
Medarbetarens inställning till förändring beror till stor del på hur kommunikationen sker. 

Denna rubrik behandlar således frågeställningen; hur kommuniceras förändringen till 

medarbetarna, detta genom undertemana; Skapa delaktighet genom kommunikation och 

Kommunikationens påverkan på arbetsprestationen. 

Skapa delaktighet genom kommunikation  
Majoriteten av respondenterna har inte givits möjlighet att delta i planeringsfasen för 

förändringsprocessen. Flera har uppgett att de efterfrågat mer information och lyft upp 

behovet av att få bidra med sina erfarenheter och lämna åsikter för att trygghet i 

förändringen skall upplevas. I alla förändringarna har, en i stort sett, färdig plan för 

förändringen presenterats och medarbetarna har således inte haft möjlighet att delta i 

planeringsprocessen. Detta har upplevts negativt bland respondenterna som anser, att 
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viktig kunskap de kunnat bidra med inte har tagits i beaktande.  I flera fall har detta 

bidragit till en känsla av exkludering.  

 
Nej inte så mycket, nej, alltså det har varit mer att gilla läget 

 (Respondent 5) 

 

Flera av respondenterna har på frågan hur de hade velat att kommunikationen skett, svarat 

att de önskat tidigare information och mer delaktighet vilket de menar skulle påverkat 

inställningen till förändringsprocessen och arbetsgivaren. En av respondenterna uppger 

spontant att hen önskade tidigare kommunikation och genom det bli mer delaktig.  

 
Mycket tidigare [...] och då hade man varit med och planerat för projektet 

(Respondent 5) 

 
Dock uppger samma respondent att sättet att kommunicera inte påverkat hens inställning 

till förändringen. Utan att det snarare varit inre motivation som drivit hens inställning.  

 
Inte så mycket, i och med att jag är positiv till förändringen, så även om jag 

fått noll information om förändringen så hade jag nog varit positiv 

(Respondent 5) 

 

Ingen av respondenterna uppger att de haft möjlighet till faktisk påverkan på 

förändringen. En respondent har dock haft möjlighet att delta i en workshop där 

förändringen gemensamt diskuterats i arbetsgruppen. Respondenten uppger, att 

medarbetarna kanske inte hade möjlighet att påverka förändringen i sin helhet men menar 

ändå att deltagandet gav möjlighet till att påverka i viss grad.  

 
Ja, vi var väl ganska involverade, för precis innan hade vi i personalen fått ha 

lite workshops om hur vi skulle kunna möta vår framtida utmaning, Men i 

själva, ja vi kunde nog påverka i liten grad, vi hade lite mindre idémöten där 

vi kunde komma med lite input i alla fall. Sen hade man ju en grund i hur 

ledning skulle ske, ledningen hade en grund i hur vi skulle jobba och vilken 

bemanning man skulle ha. Men vi hade möjlighet att påverka i alla fall lite 

grann, det hade vi (Respondent 2) 
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En av respondenterna urskilde sig. Personen har inkluderats i utformandet av 

förändringen, dock uttrycktes trots detta, frustration över utfallet av förändringen. 

Respondenten gavs inte möjlighet att påverka implementeringen, vilket respondenten 

ansåg vara det mest väsentliga i den specifika förändringen.   

Kommunikationens påverkan på arbetsprestationen 
Genom intervjuerna framkom att flertalet respondenter upplevde att förändringen 

påverkat arbetsprestationen negativt. Frustration och minskad arbetsglädje är faktorer 

som nämnts blivit påföljder av ovisshet kring förändringen. Ett antal respondenter uppger 

att förändringarna inte enbart påverkade arbetsgruppen. Även kunder och brukare 

påverkades av den bristande kommunikationen.   

 
Framförallt brukarna som inte kommer få lika bra vård [...] det är ju dem vi 

hjälper och finns till för som inte kommer få lika bra vård (Respondent 7) 

 

Jag vet att folk gick till den gamla avdelningen för de visste inte att vi flyttat, 

så de nya som satt där blev störda av alla som kom och letade efter oss 

(Respondent 3) 

 

På grund av bristerna i kommunikationen och att respondenter inte upplevde efterfrågan 

av deras åsikter och kunskap förändrades deras syn på arbetsgivaren och således arbetet. 

Detta bidrog till att vissa av respondenterna inte kände sig uppskattade vilket ledde till 

minskad motivation. Ett par respondenter upplevde så kraftigt missnöje att tankar på att 

byta arbetsgivare uppstod. En respondent uppger att flera av hens medarbetare valt att 

byta arbetsgivare på grund av en känsla av osäkerhet efter förändringen. En respondent 

menade att om en till oönskad förändring sker, som påverkar personen på samma 

personliga plan, kommer hen direkt byta arbetsgivare.  

 
Min arbetsglädje försvann (Respondent 7) 
  
Folk fortsatte att säga upp sig för att de var osäkra 

 (Respondent 4) 

 

Sammantaget har det framkommit i samtliga intervjuer att respondenterna generellt 

önskat bli mer inkluderade, vilket de även har efterfrågat. I flera fall har bristande 
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kommunikationen vid förändringen påverkat respondenternas arbetsprestation och 

arbetsglädje så starkt att de svarande har övervägt att byta arbetsgivare. 
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Diskussion  
I detta avsnitt förs diskussion kring studiens metodutformande och det framkomna 

resultatet. Inledningsvis diskuteras studiens metodval och dess eventuella påverkan på 

resultatet. Vidare förs resultatdiskussion kring insamlad empiri kopplat till bakgrunden. 

Resultatdiskussionen ämnar besvara studiens syfte och frågeställningar.  
 

Metoddiskussion 
Utifrån syftet att undersöka kommunikationens påverkan på medarbetares upplevelse av 

förändring ansågs semistrukturerade intervjuer vara en lämplig metod för 

empiriinsamlande. Denna metod förväntas möjliggöra för fördjupanden och 

förtydliganden (Szklarski, 2016). Diskussion har förts kring att den redan etablerade 

relationen kunnat ha såväl positiv som negativ inverkan på empiriinsamlingen. En redan 

etablerad relation medförde att det fanns ett förtroende mellan respondent och intervjuare. 

Att ha en god relation till respondenterna kan inverka positivt på empiriinsamlingen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Förtroendet underlättade för respondenterna att redogöra för 

eventuellt känsliga upplevelser. En negativ aspekt som har beaktats är att den redan 

etablerade relationen skulle kunna bidragit till att respondenterna lämnar svar de tror är 

önskvärda och att resultatet således inte blir tillförlitligt. Innan intervjustart klargjordes 

därför för respondenterna att tillrättalagda svar inte var önskvärda. 

 

Vid genomförande av en studie är det viktigt att ställa kritiska frågor som besvarar 

studiens syfte (Fejes & Thornberg, 2016). Det har därför ansetts vara av vikt att förhålla 

oss självkritiska vid utformandet av frågor. Intervjuguiden har utformats med öppna 

frågor, detta för att bredda svaren och öppna för eventuell ny kunskap, som inte endast 

bekräftar det som redan är känt. Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer gjordes 

också på grund av möjligheten till att ställa uppföljnings- och sonderingsfrågor. Då denna 

intervjuteknik möjliggör för utredande frågor (Bryman, 2008). En problematik som kan 

uppstå är att uppföljnings-och sonderingsfrågor blir ledande (ibid). För att minimera 

risken för vinklade följdfrågor diskuterades alternativa uppföljnings-och sonderingsfrågor 

innan intervjuerna.  

 

Då respondenterna inte använde kommunikationstermer konsekvent under intervjuerna 

uppstod frågor vid analys av empirin. För att minimera feltolkningar fördes resonemang 
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kring respondenternas ordval och kontextens påverkan. Efter genomförd empiriinsamling 

diskuterades att en definition och klargörande av kommunikationstermer hade varit 

fördelaktigt. 

 

På grund av tidsaspekten har triangulering inte varit aktuellt. Kvalitén på eventuell 

triangulering ansågs inte uppnå tillfredsställande nivå. Då fenomenologin söker essensen i 

det studerade (Szklarski, 2015), som i denna studie är kommunikationens påverkan på 

upplevelsen av förändring, hade triangulering möjliggjort för flera olika perspektiv, vilket 

varit önskvärt för en djupare förståelse av fenomenet. För att, trots ej genomförd 

triangulering, uppnå djup i det studerade valdes att studera kommunikationen vid olika 

former av förändringsprocesser genom respondenter från olika företag. Vilket anses 

främjat studiens överförbarhet.  

 
Resultatdiskussion 
I detta avsnitt följer diskussion av resultatet utifrån temana. Därefter sammanställs 

slutgiltiga reflektioner i en slutsats. Avslutningsvis lämnas förslag till framtida forskning 

inom området kommunikation vid förändringsprocesser. 

Rollen som ansvarstagare 
Utifrån övergripande temat Rollen som ansvarstagare diskuteras nedan de identifierade 

underteman som framkom i resultatet; Ansvarig och Kommunikativa färdigheter. 

Ansvarig 
Att det finns en ansvarig är enligt Shirey (2013) essentiellt vid förändringsprocesser. Efter 

sammanställning av empirin framkom, att det i alla förändringsprocesser funnits en 

person som haft rollen som ansvarig. Dock är det endast en medarbetare som upplevt att 

personen faktiskt antagit ansvarsrollen. Generellt har medarbetarna inte fått tydlig 

information om vem som är ansvarig. Anledningen till att det inte varit tydligt vem som 

burit ansvaret har diskuterats. Slutledningen har gjorts, att en anledning skulle kunna 

grunda sig i ofrivilligt ansvarstagande vilket följts av ett undvikande ansvarstagande. 

Därav förefaller ansvarstagandet i de berörda förändringarna snarare handla om ett 

ansvarsbärande, de ansvariga har inte åtagit sig uppgiften. Weick och Quinn (1999) 

menar, att önskvärt är, att medarbetarna inte upplever tvingat deltagande vid förändring, 

tvingat ansvarstagande bör således påverka även ansvariges ansvarstagande för 

förändringen. Slutledningen att det endast funnits ett ansvarsbärande kan påverkat 
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förtroendet för de ansvariga och förändringen negativt. Det har också framkommit att 

flera medarbetare upplevt att ansvarsbärarna saknat kunskap om verksamheten och 

empatisk förmåga. Denna upplevelse kan kommit som en effekt av att ansvarsbärarna inte 

kommunicerat i önskvärd mån och agerat dörrvakt. En aspekt att beakta som kan förefalla 

är att de ansvariga haft tillräcklig kunskap men inte kommunicerat denna, vilket skapat 

barriärer för kommunikationen. Genom denna härledning hade bättre ansvarstagande för 

kommunikation kunnat skapa förtroende bland medarbetarna. En orsak till att 

kommunikation uteblivit kan bero på att det funnits en föreställning om att detta är 

tidssparande. Föreställningen att tidsbespara genom att inte kommunicera bestrids dock 

av Johansson och Heide (2007) som menar att det inte finns genvägar vid förändring. 

Slutledningen att det heller inte funnits någon ansvarstagare vid förändringarna innebär 

att det kriterium som Shirey (2013) menar är essentiellt för förändring inte är uppnått. 

Kommunikativa färdigheter 
Medarbetarnas upplevelser byggs delvis på de ansvarigas kommunikativa färdigheter 

vilket, Düren (2016) menar är centralt vid förändringsprocesser. Det tycks råda 

otillräckliga kommunikativa färdigheter bland de ansvariga. Detta har yttrat sig i 

användandet av illa valda kommunikationskanaler som inte anpassats efter individernas 

förmåga att avkoda budskapen samt att val av tidpunkt för kommunicering i flera fall inte 

varit lämplig. Vid två tillfällen har förändringar av känslig karaktär meddelats i samband 

med julledighet, troligen i syfte att informera tidigast möjligt. I ett av fallen förmedlades 

informationen via intranätet. Bland berörda medarbetare har detta ansetts vara en 

olämplig tidpunkt för kommunicering med påföljden att mottagaren avkodat budskapet 

som empatilöst. Med hänvisning till Düren (2016) måste medarbetarna ha möjlighet, att ta 

emot informationen för att inte informationsöverflöd ska upplevas. Ansvarsbärarnas 

intention att kommunicera budskapet i samband med ledighet kan vara, att ge 

medarbetarna tid för reflektion. Om så var intentionen uppnåddes inte syftet då gemensam 

dialog kring reflektionerna i dessa fall uteblivit. Den negativa upplevelsen hade troligtvis 

kunnat mildras genom att använda lämpliga kommunikationskanaler som från början tillät 

dialog. 

 

En av de ansvariga har kommunicerat om förändringen via individuellt samtal. Således 

har möjlighet till dialog uppstått. Vilket enligt Wright (2008) förväntas främja 

medarbetarens upplevelse av förändringen. Likväl upplevde respondenten brister i 
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kvalitéen på det kommunicerade. Den ansvariga kodade budskapet med negativa ordalag. 

Medarbetaren avkodade budskapet negativt och uppgav, att hen, genom detta blev mer 

negativ till förändringen. Den ansvarige hade troligen intentioner att koda budskapet med 

empati, vilket inte avkodades enligt det sätt vederbörande haft för avsikt. Vid uppvisande 

av empati måste sändaren besitta god medvetenhet kring mottagarens sinnesstämning för 

att utfallet av det kommunicerade ska bli det önskade (Dimbleby & Burton, 1998). 

Emellertid kan det begrundas huruvida ordvalet verkligen påverkade upplevelsen. 

Troligtvis kan bakomliggande orsaker också vara en del av upplevelsen, vilka skapat 

barriärer för kommunikationen. Till viss del är reaktioner influerade av anledningen till 

förändringen och de konsekvenserna den bär med sig (Nielssen & van Selm, 2008).  

Medarbetaren i fråga var inte öppen för förändringen vilket också kan varit en bidragande 

faktor till medarbetarens upplevelse.  

 

Den icke-verbala kommunikationen är lika viktig som den verbala (Dimbleby & Burton, 

1998; Matos Marques Simones & Esposito, 2014). En medarbetare menar, att hens 

ansvarsbärare för förändringen verkat för att etablera en öppen atmosfär som bjuder in till 

dialog, exempelvis genom att ha dörren till kontoret öppen. Denna medarbetare är också 

den enda som uppgett, att kommunicering skett genom olika kommunikationskanaler. Att 

kommunicering med olika kommunikativa medel främjar kommunikationsprocessen 

stärker (Dimbleby & Burton, 1998; Johansson & Heide, 2007).  

Kommunicera vision för förändring 
En central del i förändringsprocessen är att kommunicera och förankra visionen bland 

medarbetarna. Det övergripande temat Kommunicera vision för förändring diskuteras 

nedan enligt de underteman som framkom genom den empiriska sammanställningen i 

resultatet. 

Förankring av vision 
En förutsättning för att uppnå visionen för förändringen är att den är förankrad hos 

medarbetarna. I detta ingår att medarbetarna ska uppleva förändringen som nödvändig 

och se fördelarna med den (Weick & Quinn, 1999). Ett flertal medarbetare har uppgett att 

visionen inte varit tydlig och konkret. Dialog har uteblivit och därmed lämnas frågor 

obesvarade vilket kan försvåra för genomförandet av förändringen (Hawthorne, 2004). 

Risken med dialog är dock att eventuella osäkerheter bland medarbetarna förstärks genom 

samtal (Matos Marques Simones & Esposito, 2014). Förhållningsättet att inte främja 
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dialog kan emellertid bidra till att ryktesspridning uppstår vilket enligt Dusheng och 

Zhongming (2014) i förlängningen kan leda till negativa utfall för förändringen. Utifrån 

ett större perspektiv kan detta medföra negativ attityd gentemot arbetsgivaren som 

påverkar både utfallet av pågående- och kommande förändringar. Således vore det från 

ansvarstagaren perspektiv mer önskvärt att åskådliggöra osäkerheter genom dialog då 

detta möjliggör för insikt i medarbetarnas inställning till förändringen. 

 

Generellt har medarbetarna fått mycket informationen om förändringarna via 

envägskommunikation så som mail, sms och informationsutskick via intranätet. Att 

använda slutna kommunikationskanaler hindrar det egna uttrycksbehovet som individen 

har (Dimbleby & Burton, 1998). Valet att använda mail och sms som 

kommunikationskanal har i flera fall skapat barriärer för kommunicering av visionen 

genom att medarbetarna lämnats att tolka det kommunicerade. Följaktligen kan detta 

medföra att fokus leds från visionen och att en känsla av tvetydighet uppstår. Några 

medarbetare har uppgett att de varit osäkra på om den kommunicerade visionen varit den 

verkliga eller om det funnits bakomliggande avsikter som de inte informerats om. En 

medarbetare uttryckte ängslan om att hen inte vågade förlita sig på att det kommunicerade 

verkligen stämde. Osäkerheten som medarbetaren upplevde tolkas ofta som motstånd till 

förändringen, vilket är en missuppfattning (Choi & Ruona, 2011). En aspekt att beakta är 

huruvida medarbetarna kommer arbeta för att uppnå visionen om en samsyn inte finns. 

Kommunicera tillvägagångssätt för att uppnå vision 
En premiss för att uppnå visionen är att tillvägagångssätt för visionen är tydligt (Dusheng 

& Zhongming, 2014; Ning & Jing, 2012; Shirey, 2013). Detta kan uppnås genom att 

medarbetarna ges möjlighet att delta i utformningen av- och tillvägagångssättet för 

visionen. Ett par medarbetare menar att de sett andra möjligheter och alternativa vägar att 

gå, dessa har de dock inte fått möjlighet att redogöra för. Således kan organisationen 

förbisett viktig kunskap hos medarbetarna. En av medarbetarna har fått möjlighet att i 

tidigt skede delta i en workshop angående vision och tillvägagångssätt. Härledningen görs 

att medarbetaren genom detta fått en grundförståelse för förändringen och därmed upplevt 

den som behövd och trovärdig. Vidare har även denna medarbetare tidigt och 

kontinuerligt informerats via olika kanaler om vart i processen dem står, vilket förväntas 

bidra till snabbare återhämtning efter förändringens genomförande (Nelissen & van Selm, 

2008). Tidsaspekten kan vara en faktor som avgör huruvida medarbetarna involveras vid 
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en förändringsprocess. Det som organisationen då bör beakta är huruvida det är ett 

taktfullt tillvägagångssätt att inte inkludera medarbetarna. Dels är medarbetarna 

sakkunniga inom sina områden och kan besitta värdefulla infallsvinklar och nya 

perspektiv, dels bör det diskuteras hur mycket tid som sparas på att inte inkludera 

medarbetarna. Risken finns att medarbetarna därigenom inte uppnår individuell beredskap 

och blir hängivna förändringen, vilket kan leda till sämre utfall av förändringen (Folaron, 

2005). 

 

En medarbetare har involverats och därigenom vetat sin roll i förändringen. Således finns 

möjlighet att skapa en uppfattning om sitt bidrag för att uppnå visionen (Johansson & 

Heide, 2007). Samtliga medarbetare menar att det är viktigt att veta sin roll i förändringen 

samt hur förändringen ska genomföras. Denna förväntan är i linje med Dusheng och 

Zhongming (2014) samt Wright (2008) som menar att individen måste ha en tydlig roll 

och se sitt bidrag till organisationen för att bli motiverad. Medarbetarnas önskan om 

tydligare kommunikation kring sin roll i förändringen kan ställas i relation till den 

medarbetare som uppger att hen tillsammans med sin avdelning haft god insikt i vilken 

roll de hade. Denna medarbetare är den enda som varit positiv till förändringen.  

Kommunikationens påverkan på medarbetares inställning 
I nedan avsnitt återges medarbetarnas upplevelser av vilka förutsättningar för deltagande 

som fanns för respektive förändring. Det övergripande temat Kommunikationens 

påverkan på medarbetares inställning redovisas i de underteman som framkom i 

resultatet.  

Skapa delaktighet genom kommunikation 
Att medarbetarnas tillåts vara delaktiga har visat sig vara essentiellt för 

förändringsprocessens utfall (Bernerth, 2004) samt är en viktig faktor för att utväxla 

budskap (Dimbleby & Burton, 1998). Överlag har medarbetarnas möjlighet till 

delaktighet varit begränsad. Endast en medarbetare upplever sig fått möjlighet till tidigt 

deltagande och meningsutbyte. Medarbetaren menar att hen är osäker på hur mycket hens 

åsikter verkligen haft inflytande på förändringen men känslan av att bidra skapades. 

Genom detta skapades också en förståelse för förändringen. Att medarbetarens åsikter 

kanske inte hade en faktisk påverkan förefaller inte påverkat inställningen till 

förändringen, personen är fortfarande positiv till förändringen och tillvägagångssättet. 

Detta kan beaktas utifrån två perspektiv, dels att förutsättningar skapas för medarbetarna 
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att uppleva delaktighet, dels finns en risk att medarbetarna upplever att organisationen 

simulerar deras möjligheter till faktisk påverkan och att de åsikter som framkommer, i 

slutändan inte tas i beaktning. En premiss är att medarbetarna får möjlighet att påverka 

innan beslut fattas (Matos Marques Simones & Esposito, 2014), detta bör göras genom 

dialog (Weick & Quinn, 1999). Enligt Bracken och Rose (2011) samt Brijball Parumasur 

(2012) är det vanligt att medarbetare exkluderas och inte får tillräckligt stor 

påverkansmöjligheter i utformandet av förändringar. Detta har efter analys av resultatet 

bekräftats förekomma även i de berörda förändringarna. Med hänvisning till den 

medarbetare som fått lämna åsikter men som kanske inte haft en faktisk påverkan kan 

slutsatsen ändå göras att det viktigaste är att i någon mån inkluderas och respekteras av de 

ansvariga. Fördelaktigt vore således i alla förändringsprocesser att genuint eftersträva en 

delaktighet bland medarbetarna.  

 

God kommunikation innebär dialog och inte bara information förmedlad via monolog, 

organisationen bör främja ett ägandeskap genom dialog (Dusheng & Zhongming, 2014; 

Wright, 2008). Detta kan uppnås genom aktivt deltagande (Dusheng & Zhongming, 

2014). Efter att ha tagit del av medarbetarnas upplevelser har slutledningen gjorts att 

ägandeskap sällan upplevts bland medarbetarna. Då ägandeskap väntas bidra till ökad 

motivation och arbetsprestation är detta förvånansvärt. Flertalet medarbetare har uppgett 

att de själva efterfrågat information och möten, samt att de lyft upp behovet av att få bidra 

med sin kunskap. För att medarbetarna ska ges möjlighet att få en positiv upplevelse av 

förändringen krävs att frågor besvaras och att deras kunskap värdesätts. En orsak som kan 

ligga till grund för att medarbetare inte involveras skulle kunna vara att de ansvariga 

känner oro för att inte kunna besvara frågor och av prestige väljer att inte involvera 

medarbetarna. Enligt tidigare forskning är det dock gynnsamt med involvering genom 

dialog även om ansvarig person inte kan lämna de svar som önskas (Düren, 2016). 

Kommunikationens påverkan på arbetsprestationen 
Generellt har medarbetarna upplevt att de exkluderats i förändringsprocesserna vilket 

Nelissen och van Selm (2008) menar kan leda till organisatorisk cynism där medarbetarna 

upplever en negativ känsla mot företaget och därför presterar sämre. Efter analys av 

sammanställt resultat har det tydligt urskilts att flera av respondenterna till följd av 

bristande kommunikation i förändringarna upplevt en negativ attityd mot sin arbetsgivare. 

En medarbetare menar att kollegor, som konsekvens av förändringen valt lämna 
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arbetsgivaren. Då förändringsprocesser i stor utsträckning genomförs för att effektivisera 

och öka konkurrenskraften är det anmärkningsvärt att inte fler organisationer inser vikten 

av att motverka organisatorisk cynism genom kommunicering. Bernerth (2004) menar att 

negativa känslor mot arbetsgivaren kan avhjälpas genom tidig delaktighet, vilket är en 

förhållandevis enkel åtgärd. En orsak till att medarbetare ofta exkluderas kan återigen 

bero på tidsmässiga skäl. Negativa känslor mot arbetsgivaren bör dock ses ur ett större 

perspektiv, ett par medarbetare uppger att kunder och brukare har påverkats. Utifrån 

effektivitets och konkurrensperspektivet har organisationerna således fått försämrade 

förutsättningar. Samtidigt menar Nielssen och van Selm (2008) att tiden läker alla sår, 

vilket innebär att de insatser som görs kanske i längden inte påverkar i så hög grad. 

Slutsats 
Varje förändringsprocess är unik likväl har en enhetlig upplevelse av kommunikationen 

framträtt. Totalt har sju medarbetare deltagit i studien, för sex av dessa har upplevelsen av 

förändringen varit negativ. Endast en medarbetare har erfarit en positiv upplevelse. 

Samtliga medarbetare bekräftar vikten av, att det finns ett ansvarstagande, att visionen är 

förankrad och att kommunikationen i hög grad påverkar inställningen till förändring. Alla 

medarbetare förutom en har upplevt ansvartagandet bristfälligt. Den kommunicerade 

informationen har varit knapphändig. Information har i stor utsträckning förmedlats via 

envägs kommunikation.  

 

Förändringar syftar till ökad effektivitet och konkurrenskraft, efter genomförandet av 

studien har det kunnat urskiljas att det funnits en strävan att genomföra 

förändringsprocesserna effektivt. Tidsbesparingar görs många gånger genom att inte 

kommunicera. Då kommunikationen är grunden för hela upplevelsen av 

förändringsprocessen är tidsbesparingar dock ett misstag. Exkludering av medarbetare 

påverkar inställningen till förändring och således medarbetarens sammantagna upplevelse 

och prestation. Då ursprungliga betydelsen av kommunikation, enligt det latinska språket, 

är deltagande och gemensamt handlande borde ett förtydligande av dess innebörd göras, 

innan implementering av förändring. Slutsatsen är att kommunikationen i hög grad 

påverkar medarbetares upplevelse av förändring och därmed förändringens utfall. 
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Förslag till fortsatt forskning 
I följande avsnitt framförs ett förslag till framtida forskning inom ämnet kommunikation 

vid förändringsprocesser. Efter analys av insamlad empiri har tankar på framtida 

forskningsobjekt uppkommit. Många förändringar uppnår inte önskat resultat. Ytterligare 

forskning inom området krävs således för att utveckla kunnande i området. Då många 

förändringar syftar till att effektivisera verksamheten lämnas rekommendationen, att 

genom en empirisk studie studera kommunikationens inverkan på effektiviteten innan, 

genom och efter en förändringsprocess. Metoden för genomförandet av studien bör vara 

intervjuer och observationer. Studien kan med fördel genomföras på två arbetsgrupper, 

där en av grupperna verkar som kontrollgrupp.  
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Bilaga 1 
Frågeställning 2. Vilken information är kommunicerad till medarbetarna?  

Vilket var målet med att införa denna förändring? 
Har du fått påverka förändringen?  
Vid vilka tillfällen har du fått lämna synpunkter och frågor?  
Hur har du upplevt svaren du fått?  
Hur påverkades du av gruppens reaktion till förändringen? 

 
Frågeställning 3. Hur kommunicerades förändringen till medarbetarna?  

Hur nåddes du av informationen om förändringen?  
Fick ni regelbundet information om förändringen?   
Vilka olika informationskällor användes? 
Vem var det som informerade om förändringen? 
Hur hade du att önskat att informationen kom till dig?  

 
Frågeställning 1. Hur upplever medarbetarna ansvarstagandet för kommunikationen vid 
förändringen?  

Kan du berätta vad du kände när du fick veta att ni skulle genomföra 
förändringen? 
Hur upplevde du kommunikationen vid förändringen?  
Hur uppfattade du din roll i förändringen?  
Uppfattade du att det fanns någon som var ansvarig? 
På vilket sätt tror du att sättet att informera om förändringen har påverkat din 
inställning till förändringen?  
Kände du dig intresserad av att genomföra förändringen? 
 

Avlutande  
Har du något du vill tillägga?  
Har du några frågor?  

 
Tack för dina svar!  
 
 
  



 

 
Bilaga 2  

Informationsbrev 
Hej,        
 
Vi som författat detta informationsbrev heter Emma Lindelöf och Johanna Rangenstedt, 
vi är två studenter från Personalprogrammet på Jönköping University och läser nu sista 
terminen. Under våren skriver vi examensarbete inom området pedagogik i arbetslivet. 
Studien ska undersöka kommunikationen vid förändringsprocesser.  För att besvara vårt 
syfte att undersöka medarbetarnas upplevelser av kommunikationen vid 
förändringsprocesser, ska vi genomföra intervjuer.  
 
Respondenter till studien har valts baserat på de urvalskriterier vi använt. Åtta personer 
har valts ut att genomföra intervjuer med. Då vi vill ha en bred spridning har alla utvalda 
respondenter olika ålder, utbildningsnivå och arbetar inom olika branscher. Vi är glada att 
Du vill vara med och bidra till vår studie!    
 
Vi vill genom detta brevet informera dig om att du som respondent har rätt att avsluta 
intervjun och avböja medverkan när du vill. Inga förberedelser krävs från respondentens 
sida. Den information som framkommer under intervjun behandlas konfidentiellt och 
intervjun kommer inte kunna härledas till respondenten. Efter att studien godkänts av 
examinator från Jönköping University kommer resultatet publiceras på DiVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet). Du finner studien via webbadressen www.diva-portal.org.  
 
Vi hoppas att du efter att ha tagit del av detta informationsbrev fortfarande vill delta i 
studien. 
 
Vi ser fram emot mötet med dig och att få ta del av din berättelse!  
 
Med vänliga hälsningar,  

Emma Lindelöf & Johanna Rangenstedt  
 

Kontaktuppgifter  
 
Emma Lindelöf      Johanna Rangenstedt 
telefonnummer: 070 XXX XXX    Telefonnummer: 076 XXX XX XX 
Mejladress: emma.lindelof@hotmail.se    Mejladress: j.rangenstedt@gmail.se  
   
Joel Herdegaard handledare  
 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 
Övergripande teman Underteman 

Rollen som ansvarstagare Ansvarig Kommunikativa färdigheter 

Kommunicera vision för 
förändring 

Förankring av vision Kommunicera 
tillvägagångssätt 

Kommunikationens påverkan 
på medarbetares inställning  

Skapa delaktighet 
genom kommunikation 

Kommunikationens påverkan 
på arbetsprestationen 

 


