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Sammandrag		
En lyckad organisationsförändring beror i allt större utsträckning på hur väl organisationen 

lyckas med att generera support och entusiasm från dem anställda. Den interna 

kommunikationen är ett viktigt verktyg vid en organisationsförändring och kan påverka hur de 

anställda känner inför en förändring. Genom att intervjua anställda vid Vetlanda pastorat inom 

Svenska kyrkan som genomgår en organisationsförändring har studien undersökt hur den 

interna kommunikationen påverkar de anställdas inställning till en förändring. Av resultatet 

framgick att de fyra faktorer som studiens analysmodell grundat sig i; tidpunkt, avsändare, 

meddelande och kanal har en påverkan på dem anställdas inställning. Andra faktorer som också 

visat sig ändra inställningen är känslan av delaktighet och möjligheten till att kunna påverka 

förändringsprocessen, samt att de anställda har en tydlig bild kring hur deras roll i 

organisationen kommer se ut. Det har även framgått i studien att det är av vikt att 

kommunikationen inte reduceras till att enbart handla om spridning av information. Det måste 

även erbjudas möjlighet till den återkoppling som är grundläggande inom 

kommunikationsprocessen.  

 

Nyckelord: Organisationsförändring, kommunikation, inställning, ideella organisationer, 

kommunikationskanaler 

 
	



Tack!  

Till de som bidragit till denna studie vill vi rikta ett varmt tack. Vi vill tacka Vetlanda pastorat 

för möjligheten att utföra vår studie inom deras organisation. Ett stort tack också till de 

respondenter som i intervjuer delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter, vilket gjorde 

genomförandet av denna studie möjlig.  

 

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Göran Nilsson och opponentgruppen för deras 

hjälp, råd och idéer under arbetsprocessen.  

 

Linnéa Johansson och Emelie Petersson  

Februari 2018 
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1. Inledning		
Organisationsförändringar är ett välkänt fenomen både inom den privata, offentliga och ideella 

sektorn (Zorn, Page & Cheney, 2000). Att lyckas med en organisationsförändring är svårt och 

cirka 70 procent av alla förändringsinitiativ misslyckas (Alvesson & Sveningsson, 2014). I de 

fall där en organisationsförändring är dåligt genomförd ökar risken för en försämrad effektivitet 

i organisationen (Renko, Sustic & Butigan, 2011). Det kan även leda till att anställda förlorar 

förtroende till sin arbetsgivare, vilket kan resultera i en högre personalomsättning (DiFonzo & 

Bordia, 1998). Redan under 1970-talet förutspådde Kotter & Schlesinger (1979) att den största 

utmaningen i framtiden skulle bli organisationers förmåga att anpassa sig till förändringar i 

omgivningen. Organisationsförändringar är alltså inte något nytt utan har varit vedertaget inom 

organisationer en längre tid, men förändringstakten har under de senaste årtiondena ökat 

markant (Johansson & Heide, 2008).  

 

En lyckad organisationsförändring beror i allt större utsträckning på hur väl organisationen 

lyckas med att generera support och entusiasm från de anställda. Det innebär att de överordnade 

måste ta större hänsyn till anställdas känslor och åsikter (Piderit, 2000). Inför och under en 

organisationsförändring upplever anställda ofta högre grader av osäkerhet och ångest, vilket kan 

leda till motstånd mot förändringen (DiFonzo & Bordia, 1998; Balogun & Hope Hailey, 2008). 

Enligt Balogun och Hope Hailey (2008) är dock motstånd gentemot förändringen en naturlig 

reaktion, då förändring är en emotionell process. En illa genomförd förändringsprocess kan leda 

till att anställdas förtroende för organisationen skadas (DiFonzo & Bordia, 1998).  Forskning 

visar även att om anställda har en positiv attityd gentemot en förändring, ökar möjligheterna till 

att organisationsförändringen blir lyckad (Staw & Barsade, 1993; Staw, Sutton & Pelled, 1994; 

Wright & Staw, 1999). 

                                                                                      

Daly, Teague & Kitchen (2003) framhåller att det finns en länk mellan en god intern 

kommunikation och en positiv inställning bland anställda när det kommer till att framgångsrikt 

genomföra en organisationsförändring. Den osäkerhet som många anställda upplever vid en 

organisationsförändring kan leda till ett stort informationsbehov som ledningen tenderar att 

underskatta (Johansson & Heide, 2008). Från ett medarbetarperspektiv är det vanligt att uppleva 

både en brist och ett överflöd av information samtidigt (ibid). För att undvika det scenariot är 

det viktigt med en bra och effektiv kommunikation (ibid). En effektiv kommunikation kräver 

att de som kommunicerar förändringen är medvetna om vad de kommunicerar, både avsiktligt 
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och oavsiktligt (ibid). Vad en talare tror att han säger är inte alltid det som lyssnaren hör 

(Balogun & Hope Hailey, 2008). Det betonas återkommande att en tydligare, frekventare och 

en mer öppen dialog mellan medarbetare och ledning kan skapa bättre förutsättningar för 

implementering av organisationsförändringar (Kotter, 1996; Kotter & Rathgeber, 2006). I 

Schweiger & De Nisi’s (1991) studie fann de att om chefer var ärliga med anställda kring vad 

förändringen innebar, även vid dåliga nyheter, resulterade det i mindre osäkerhet hos 

medarbetare och en bättre inställning gentemot förändringen. 

 

Förändringar sker även i organisationer som gemene man traditionellt sett kanske inte 

förknippar med förändringar, exempelvis Svenska Kyrkan, vars organisation har präglats av 

omstruktureringar under de senaste decennierna (Svenska kyrkan, 2017; Nordmark, 2015; 

Rantala, 2007). Den senaste stora förändringen inom Svenska kyrkan ägde rum vid 

millennieskiftet, då kyrkan blev fristående från staten. Det kan betraktas som kyrkans största 

förändring sedan reformationen under 1500-talet (Svenska kyrkan, 2017), då Svenska kyrkan 

under ledningen av Gustav Wasa bröt sig fri från den katolska kyrkan (NE: reformationen, 

2017).  Den omfattande organisationsförändringen som skedde i början av 2000-talet innebar 

att Svenska kyrkan inte längre är ett statligt organ utan ett fristående religiöst trossamfund 

(Svenska kyrkan, 2017). Det kom att bli startskottet för år av omstruktureringar inom Svenska 

kyrkan, både på en nationell, regional och lokal nivå (ibid). Exempelvis har antalet församlingar 

i Sverige nästintill halverats undet 2000-talet på grund ekonomiska och demografiska 

anledningar (Helmerson, 2014). Många trycker på att behovet av förändring inom Svenska 

Kyrkan fortfarande är stort, framförallt på grund av sjunkande medlemsnivåer. Gösta 

Tingström, präst och konsult inom ledarskap och förändringsprocesser, säger att “Om ett 

företag tappade en procent av sina kunder varje år och hade gjort det i ett decenniums tid så 

hade kraftiga förändringar gjorts” (Heimersson, 2017).  

 

1.1 Problemdiskussion		
Då Svenska kyrkan är en organisation som under de senaste åren genomgått en rad olika  

organisationsförändringar och där många förutspår en fortsatt hög förändringstakt (Wirtén, 

2016; Heimersson, 2017), är det intressant att studera svenska kyrkans arbete med 

omstruktureringar. Att studera en ideell organisation som Svenska Kyrkan är intressant då 

forskning om verksamhetsstyrning till stor del fokuserar på den privata sektorn. Även om 

mycket av forskningen inom den privata sektorn är applicerbar på andra sektorer som 

exempelvis ideella organisationer, finns det aspekter och mekanismer som skiljer mellan olika 
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organisationsformer (Gnan, Hinna & Monteduro, 2013). Inom forskning kring 

organisationsförändringar finns det många studier kring den interna kommunikationens roll vid 

en förändring (Johansson & Heide, 2008). I stor utsträckning finns det även forskning om hur 

anställdas attityd och inställning till förändringen påverkar utfallet av förändringen (DiFonzo 

& Bordia, 1998; Balogun & Hope Hailey, 2008; Staw & Barsade, 1993; Staw et al. 1994; 

Wright & Staw, 1999).  Dock är forskning kring hur intern kommunikation påverkar anställdas 

attityd och inställning begränsad och utgår ofta från ett chefsperspektiv snarare än ett 

medarbetarperspektiv (Piderit, 2000). Då det finns belägg på att anställdas attityd kan påverka 

om en organisationsförändring blir lyckad eller inte (Staw & Barsade, 1993; Staw, Sutton & 

Pelled, 1994; Wright & Staw, 1999), är det viktigt för chefer och ledning att förstå hur anställda 

uppfattar och påverkas av den interna kommunikationen.  Det är därmed intressant att ur ett 

medarbetarperspektiv undersöka hur den interna kommunikationen i en 

organisationsförändring påverkar anställdas attityd och inställning till förändringen.  

 
1.2 Syfte	och	frågeställning	

Studiens syfte är att undersöka hur den interna kommunikationen påverkar anställdas inställning 

till en organisationsförändring med utgångspunkt i olika faktorer inom den interna 

kommunikationen. För att uppfylla syftet ämnas följande frågeställning besvaras:   

• Hur påverkar den interna kommunikationen anställdas inställning till en 

organisationsförändring? 

 
1.3 Disposition		

I nästa stycke redogörs relevanta teorier inom intern kommunikation vid förändring. 

Teoriavsnittet har sin utgångspunkt i fyra olika faktorer som är relevanta inom området: 

tidpunkt, avsändare, meddelande och kanal. Teorin sammanställs slutligen i en analysmodell 

som är central genom studien. Teoriavsnittet följs av en metoddel med syfte att förklara studiens 

tillvägagångssätt. Därefter presenteras det material som genom intervjuer och övriga källor 

samlats in i ett empiriavsnitt. I följande avsnitt används den teoretiska referensramen för att 

analysera och tolka det insamlade materialet. Som avslutning sammanfattas resultatet och 

förslag till vidare forskning presenteras. 
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2. Teori		
Teoriavsnittet inleds med kommunikation i organisationer, för att sedan gå över till 

kommunikationens roll vid förändringar. Inom kommunikation vid organisationsförändring 

beskriver Balogun och Hope Hailey (2008) fyra faktorer som anses vara centrala och viktiga. 

De fyra faktorerna benämns som: tidpunkt, avsändare, meddelande och kanaler. Faktorerna är 

även grunden till utformandet av en analysmodell som presenteras i slutet av teoriavsnittet. 

 
2.1 Kommunikation	i	organisationer		

När organisationsforskningen tog fart under 1900-talets mitt skildes till en början 

kommunikation och organisation, men den synen anses idag vara föråldrad (Johansson & 

Heide, 2008). Dagens forskare betraktar istället organisationer som komplexa 

kommunikationssystem, med betoning på identitet, strukturer och samordning som utvecklas 

genom kommunikationen (ibid). Det är viktigt att skilja på information och kommunikation 

(Strid, 1999). Information kan beskrivas som överföring av ett enkelriktat budskap eller fakta 

från en sändare till en mottagare (ibid).  Det dominerande synsättet på kommunikation är att 

två eller flera personer utbyter information, vanligtvis i form av en dialog (Jansson, 2009). 

Kommunikation är därför inte enbart en linjär process, utan kan mer liknas vid ett cirkulärt 

nätverk (Segerfeldt, 2002).  Dock är det vanligt att kommunikationsfrågor i organisationer 

reduceras till att i huvudsak handla om informationsspridning och hur organisationer försöker 

förmedla en viss information till sina medlemmar (Johansson & Heide, 2008).  

 

2.2 Kommunikation	vid	förändring		
Inom området kommunikation vid organisationsförändring finns det många forskare som delar 

åsikten att kommunikation har en strategisk viktig roll under en förändringsprocess (Qian & 

Daniels, 2008). Enligt Eriksson (2017) beskrivs kommunikation som nyckeln till att starta en 

förändringsprocess, då en kedja av kommunikationsinsatser är fundamentalt för att 

förändringen ska kunna genomföras.  

 

Kommunikationen hjälper till att förebygga eller minska motståndet mot förändringen, genom 

att minska osäkerheten och skapa en förändringsvilja (Elving, 2005). En bristande 

kommunikation kan leda till stress, ångest och en känsla av maktlöshet samt minskade nivåer 

av förtroende och moral bland anställda (DiFonzo & Bordia, 1998). När en individ upplever en 

brist på information om händelser som kommer att beröra dem, finns det risk att de försöker 

förbereda sig genom att fylla informationsgapet med spekulativa rykten (ibid). Anställda som 
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upplever ångest och osäkerhet kring händelser med hög relevans för dem, har en förmåga att 

skapa scenarion som är mycket värre än verkligheten (ibid). Därav är det viktigt att meddela 

vad som pågår och många forskare är eniga om att botemedlet för rykten och osäkerhet är 

korrekt och vältajmad kommunikation (ibid). Likväl som att kommunikation under en 

förändring är betydelsefull, är kommunikationen och dialogen mellan chefer och medarbetare 

vid utformningen av förändringens innehåll minst lika viktig (Johansson & Heide, 2008). Det 

är fördelaktigt att involvera dem som påverkas av förändringen så mycket som möjligt och 

skapa en öppen och kollektiv planeringsprocess (DiFonzo & Bordia, 1998).  

 

2.2.1 Tidpunkt		
Enligt Balogun och Hope Hailey (2008) beskrivs tidpunkt och när man väljer att publicera 

information som viktigt att ha i åtanke, vid utformningen av den interna kommunikationen. Ett 

vanligt scenario är att anställda vill ha så mycket information som möjligt, medans de ansvariga 

är mer restriktiva med att ge ut information då det finns risk för ändringar under processens 

gång (ibid). Att kommunicera information som inte är helt fastställd är därför något som många 

ledningar undviker att göra (ibid). Det finns ingen ideal tidpunkt när det kommer till att 

kommunicera något (ibid) men Eriksson (2017) anser att information i en förändring aldrig kan 

ges för tidigt. Utgivande av information vid fel tidpunkt kan istället skapa ryktesspridning 

(Larkin & Larkin, 1996) då anställda kan höra nyheter från andra källor än ledning (Balogun & 

Hope Hailey, 2008). Det kan motverkas genom att skapa en tidslinje för kommunikationen 

(Difonzo & Bordia, 1998).  

 

Om viktig information kommuniceras sent får de anställda mindre tid till att förstå, bearbeta 

och anpassa sig till förändringen (Balogun & Hope Hailey, 2008). Många studier understryker 

att det är viktigt att tidigt annonsera att en förändring kommer att ske, även om fullständig 

information saknas (DiFonzo & Bordia, 1998). Det är då viktigt att klargöra att det för tillfället 

inte finns mer information att ge (ibid). Att vara ärlig och kontinuerligt uppdatera anställda ses 

alltså som ett bättre alternativ, gentemot att enbart kommunicera ut komplett information och 

försöka dölja information kring områden där beslut ännu inte tagits (Balogun & Hope Hailey, 

2008).  

 

2.2.2 Avsändare		
Vem eller vilka som kommunicerar kring nya arbetssätt och visioner är av vikt för hur anställda 

uppfattar det som sägs (Balogun & Hope Hailey, 2008). Trovärdigheten påverkas inte bara av 
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vilket budskap som ska levereras utan även av vem eller vilka som levererar det (von Platen, 

2006). Den traditionella synen bygger på att den bästa personen att förmedla ett viktigt 

meddelande till organisationen är den högsta chefen (Balogun & Hope Hailey, 2008). Om den 

högsta chefen inte levererar meddelandet kan det tolkas som att den inte bryr sig om 

organisationen och personalen (ibid). Storleken på organisationen kan dock göra det svårt för 

samma person att leverera meddelandet till alla delar av organisationen (ibid). Larkin och 

Larkin (1996) kritiserar den traditionella synen, med den högsta chefen som viktigaste 

kommunikatör, och anser istället att det ofta kan vara gynnsamt att använda en arbetsledare för 

att kommunicera förändringen. Arbetsledaren har troligtvis större förmåga att översätta 

informationen till ett språk som de anställda förstår (Balogun & Hope Hailey, 

2008).  Arbetsledare är ofta opinionsledare som kan påverka de anställdas attityder och 

beteenden, och kan därav anses viktiga i en förändringsprocess (Larkin & Larkin, 1996). De 

som förmedlar information vid en förändring måste vara välinformerade och kunna besvara 

frågor från anställda, eller åtminstone kunna finna svar på frågor högre upp i organisationen 

(Balogun & Hope Hailey, 2008). Om de inte kan det, är det mindre troligt att man lyckas skapa 

stöd för förändringen (ibid). 

 

2.2.3 Meddelande		
Kommunikationens innehåll är av stor vikt när det kommer till hur den mottages av åhöraren 

(Balogun & Hope Hailey, 2008). Ett meddelande bör vara relevant för den anställde och vara 

formulerat på ett sätt som mottagaren förstår (ibid). Lewis (2000) understryker att det vid en 

organisationsförändring är viktigt att chefer kommunicera tydligt, klart och upprepande. 

Anställda vill i första hand veta vad som kommer hända med dem personligen (Eriksson, 2017). 

Således bör ledningen skräddarsy tillkännagivanden så att de behandlar det som är angeläget 

för just den publiken (DiFonzo & Bordia, 1998). För ledningen handlar det först om att klargöra 

om det kommer bli några uppsägningar i organisationen (Balogun & Hope Hailey, 2008). Om 

ansvariga prioriterar detta är det mer troligt att lyckas skapa eller bibehålla förtroende hos de 

anställda (DiFonzo & Bordia, 1998) Efter att ha klargjort frågan om anställning kan ledningen 

fokusera mer på att förmedla företagets vision och gå in mer detaljerat på förändringsprocessen 

(Balogun & Hope Hailey, 2008).  

 

Det förekommer att de som planerar organisationsförändringen i huvudsak meddelar kring 

slutsatser och redan tagna beslut, men med avsaknad av information till varför beslutet fattats 

(Balogun & Hope Hailey, 2008). Det kan leda till att anställda ifrågasätter den föreslagna 
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lösningen och undrar varför andra alternativ inte övervägts även om det i själva verket kan ha 

diskuterats kring en rad olika alternativ (ibid). Att i större utsträckning dela med sig av 

bakgrunden till det fattade beslutet kan göra det enklare för de anställda att förstå 

tankeprocessen och acceptera besluten (ibid). Det finns forskning som visar på att medarbetare 

föredrar att få negativ information framför ingen information alls (Miller & Monge, 1985; 

Schweiger & DeNisi, 1991). Exempelvis kan negativ information som uppsägningar resultera 

i att anställda känner sig mindre osäkra gentemot förändringen för de är medvetna om 

konsekvenserna, vilket kan göra förändringen lättare att implementera i företaget (Schwieger 

& DeNisi, 1991). Enligt Eriksson (2007) kan kommunikationen, det vill säga dialogen mellan 

ledning och anställda i en förändring, aldrig bli för omfattande. Dock säger Johansson & Heide 

(2008) att det kan bli ett överflöd av information. I sådana situationer är det svårt att söka reda 

på den information som är relevant för situationen och individen (ibid).  

 

2.2.4 Kanal		
Organisationer kan använda sig av en mängd olika kommunikationskanaler. Det finns formella 

kanaler som etableras av organisationen där det förmedlas information relaterat till arbetet 

(Robbins & Judge, 2017) som exempelvis e-mail, intranät och möten (Balogun & Hope Hailey, 

2008). Det finns även informella kanaler som förmedlar mer personliga meddelanden och som 

är spontana och av eget val (Robbins & Judge, 2017), exempelvis att prata med någon vid 

lunchen (Balogun & Hope Hailey, 2008). Det som är viktigt vid valet av kommunikationskanal 

är att man väljer en kanal som passar kommunikationens syfte och mottagarens behov (ibid). 

Kanaler som e-mail eller intranät kan exempelvis vara bra när det eftersträvas att kommunicera 

till många (ibid). De kan även vara applicerbara vid en organisationsförändring när man vill 

förmedla bakgrundsinformation och hålla anställda uppdaterade under processen (ibid). En risk 

med att använda skriftlig information under en förändring är att anställda ofta är stressade, 

upptagna och oroliga vilket kan leda till att de inte tar sig tid att läsa och ta till sig information 

som kommer i ett mail eller på intranätet (ibid). Det finns också en risk att mail försvinner i 

mängden i inkorgen och att anställda missar viktig information (ibid). von Platen (2006) menar 

på att det oftast är svårare att engagera anställda med skriftlig information och att det är lättare 

för dem att förhålla sig mer distanserat. Vid mer omfattande förändringar kan de ordinarie 

kanalerna behöva kompletteras med användning av andra kanaler, då informationsbehovet 

bland anställda kan vara stort (Eriksson, 2017). De vanligaste kanalerna att använda sig av vid 

en förändring, är allmänna informationsmöten och mindre informella diskussioner (Lewis, 

2000).   
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2.2.4.1	Effektiv	och	ineffektiv	kommunikation	vid	förändring	
Balogun & Hope Hailey (2008) presenterar i sin bok Exploring strategic change, en modell 

som bygger på forskning av Lengel & Daft (1988). Modellen visar vilken 

kommunikationskanal som är effektivast att använda beroende på hur komplex förändringen är 

(Se figur 1). Komplexa förändringar är situationer där anställda behöver utveckla en djup 

förståelse om hur de personligen kommer påverkas. Därför behöver komplexa situationer rikare 

former av kommunikationskanaler som till exempel ansikte-mot-ansikte och workshops. 

Enklare kommunikationskanaler som skriftlig information och elektroniska kanaler passar 

bättre till rutinsituationer som att uppdatera information och sprida medvetenhet om något. Vid 

komplexa situationer kan de rikare kommunikationskanalerna behöva stöd av de mindre rika 

kanalerna, såsom e-post och intranät. (Balogun & Hope Hailey, 2008) 

 

Modellen använder fyra olika typer av kanaler: ansikte-mot-ansikte, interaktiva, personliga 

meddelanden och generella meddelanden. Att leverera ett meddelande ansikte-mot-ansikte till 

en person eller en grupp, är den typ av kommunikation som är mest effektiv vid en 

organisationsförändring. Det ger möjlighet för anställda att uttrycka känslor och funderingar, 

ställa frågor, dela med sig av tolkningar och kunna få respons från de ansvariga. Då det är svårt 

för en chef att informera alla, är det vanligt med så kallad cascaded communication. Det innebär 

att seniora chefer informerar cheferna under dem som sedan informerar sin personal och så 

vidare. Det tillvägagångssättet kan dock leda till att information försvinner eller förändras längs 

vägen och då inte blir kommunicerad på rätt sätt. Om cheferna inte är välinformerade om vad 

de ska kommunicera, entusiastiska över vad de ska meddela och vet tillräckligt om ämnet för 

att kunna svara på frågor, kan det leda till negativa reaktioner hos de anställda. Om möjligheten 

finns är det ofta bra att använda sig av utbildade kommunikatörer.  Interaktiva kanaler används 

vid situationer där man kommunicerar men inte fysiskt befinner sig på samma ställe, 

exempelvis kommunikation via telefon eller videokonferens. Personliga meddelanden innebär 

riktade meddelanden via exempelvis mail eller brev medans generella meddelanden inte är 

personliga utan går ut till flera. Det kan vara notiser som sätts upp på anslagstavlor eller delas 

i andra forum. (Balogun & Hope Hailey, 2008)  
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Figur 1. Effective and ineffective communication of change (Balogun & Hope Hailey, 2008) 
 
2.3 Analysmodell	

Syftet med studien är att undersöka hur den interna kommunikationen påverkar anställdas 

inställning till en organisationsförändring. För att kunna uppfylla syftet och besvara 

frågeställningen grundas analysmodellen (Se figur 2) på de fyra faktorer som enligt Balogun 

och Hope Hailey (2008) är centrala för den interna kommunikationen vid en förändring. 

Tidpunkt innebär när något kommuniceras, avsändare behandlar vem som kommunicerar, 

meddelande innefattar vad som ska kommuniceras och kanal visar hur kommunikationen 

förmedlas. De fyra faktorerna har placerats inom ramen av intern kommunikation och de 

enkelriktade pilarna illustrerar faktorernas påverkan på de anställdas inställning till en 

organisationsförändring.   

 
Figur 2. Analysmodell 
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3. Metod		
I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt samt val av studieobjekt och respondenter. 

I slutet av metoddelen redogörs även en operationalisering av några av de begrepp som är av 

vikt för studien: organisationsförändring, kommunikation och inställning.    

 
3.1 Val	av	studieobjekt		

Undersökningen kommer att utföras på Vetlanda pastorat som är en del av Svenska kyrkan.  

Svenska kyrkan som organisation är intressant att undersöka, då det är en av de största ideella 

organisationerna i Sverige. Vetlanda pastorat genomgår för tillfället en organisationsförändring 

som innebär stora strukturella förändringar för fyra församlingar; Vetlanda, Alseda, Bäckseda-

Korsberga och Lannaskede.  Församlingarna har tidigare varit helt separata organisationer, men 

ska nu ingå i ett samarbetsorgan i form av Vetlanda pastorat. Organisationsförändringen innebär 

att församlingarna kommer verka under en gemensam styrelse och under en gemensam 

kyrkoherde, vilket är den högsta chefen. Förändringen innebär ett utbyte av kompetens och 

resurser mellan församlingarna, vilket betyder att administrativa frågor som personalfrågor och 

ekonomifunktioner kommer att samordnas. Några sammanslagningar av församlingar eller 

uppsägningar kommer dock inte att ske, utan varje församling kommer fortsätta att enskilt 

bedriva sin egna verksamhet. Det innebär att kyrkans besökare inte kommer märka några större 

skillnader utan förändringen påverkar enbart de som arbetar i verksamheten. Arbetet med 

förändringen har vid tidpunkten för undersökningen pågått i lite mer än ett år och den nya 

organisationen ska gälla från årsskiftet 2017/2018. Den förändring som Vetlanda pastorat 

genomgår gör organisationen till ett lämpligt studieobjekt för att kunna uppfylla studiens syfte 

och besvara forskningsfrågan.  

 
3.2 Val	av	metod		

Studien ämnar få en inblick i den organisationsförändring som pågår i Vetlanda pastorat och 

därmed ansågs en fallstudie vara passande, då metoden kan generera goda möjligheter att 

undersöka ett fenomen i en specifik kontext (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Då syftet 

med studien är att undersöka en pågående organisationsförändring och anställdas inställning 

gentemot förändringen, valdes en kvalitativ metod vilket lämpar sig vid undersökningar av 

processer och förändringar över tid (Bryman & Bell, 2015).  

 

Vid undersökningen insamlades både primär- och sekundärdata för bearbetning. Primärdata 

samlades in genom semistrukturerade intervjuer, med syfte att skapa en god flexibilitet och 

även möjligheten till att ställa följdfrågor och förtydliganden (Saunders et al., 2016). Intervjuer 



 11 

är lämpligt om det eftersträvas att få en djupare insikt och förståelse för respondenternas 

uppfattningar och åsikter, vilket således var passande för att besvara undersökningens 

frågeställning (Bryman, 2011). Det finns risk att semistrukturerade intervjuer leder till brister i 

standardiseringen, då utformningen av intervjuerna kan skifta (Saunder et al, 2009). Det var 

något som togs i åtanke vid intervjuerna, genom att ständigt försöka utvärdera om frågorna hade 

blivit besvarade. Sekundärdata har hämtats från en utredning som gjorts av Växjö stift samt 

remisser till och från församlingarna som låg till grund för beslutet om förändringen. Även 

mötesprotokoll samt information som finns på organisationens intranät har nyttjats. Andra 

sekundärkällor som använts är ett informationsblad som riktats till allmänheten och artiklar från 

den lokala tidningen som behandlat omorganisationen. 

 

En av uppsatsförfattarna har tidigare jobbat inom organisationen vilket underlättade valet och 

kontakten med respondenter och förståelsen av organisationsstrukturer. Risken för jäv anses 

liten då uppsatsförfattaren inte träffat majoriteten av respondenterna tidigare samt inte längre 

jobbar inom organisationen och inte varit en del av den förändring som pågår. Den andra 

författaren har ingen tidigare koppling till organisationen.  

 

3.3 Genomförande	av	intervju		
För att besvara forskningsfrågan genomfördes sex intervjuer. Majoriteten av intervjuerna 

genomfördes under tre dagar och samtalen spelades in i syfte att förenkla insamlingsprocessen. 

Fördelar med intervjuer är att en personlig kontakt kan etableras (Saunders et al, 2016), samt 

att kroppsspråk och andra observationer kan tas med in anspråk (Dalen, 2015). En av 

intervjuerna genomfördes via telefon då respondenten inte hade möjlighet att träffas 

personligen.  Vid utförandet av telefonintervjun ställdes det i viss utsträckning fler följdfrågor 

i jämförelse med de andra intervjuerna. Det kan troligtvis bero på att möjligheten att kunna göra 

vissa observationer och avläsa ansiktsuttryck begränsas vid telefonintervju (Saunders et al, 

2009).  

 

En intervjuguide (se bilaga 1) togs fram med huvudpunkter som intervjun skulle utgå från. 

Intervjuguiden prövades sedan på en respondent som tidigare varit anställd i organisationen och 

därefter korrigerades eventuella fel och problem som uppstått. Intervjuerna inleddes med att 

förklara studiens syfte och därefter gavs en beskrivning av intervjuns utformning. Varje intervju 

var uppdelad i olika huvudområden, vilket fungerade som utgångspunkt vid utformning av 

frågor. Respondenterna ombads beskriva i vilken utsträckning deras arbete skulle påverkas 
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samt om de tycker att det fanns ett praktiskt behov till förändringen. Syftet med frågorna var 

att kunna utesluta andra variabler i de anställdas situation och åsikter som möjligtvis skulle 

kunna påverka inställningen. Det ställdes även frågor under intervjun om hur de fyra faktorerna 

påverkat de anställdas inställning, för att utläsa hur sambandet mellan intern kommunikation 

och inställning ser ut. Konversationen försöktes ständigt styras mot de anställdas uppfattningar 

och tankar, vilket ansågs varit viktigare än utformat manus. Syftet med den valda strukturen 

var att försöka påverka respondenterna i så liten utsträckning som möjligt och undvika 

intervjuareffekt, då intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar respondenten eller att 

respondenten anpassar sig till situationen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2012). 

För att respondenterna skulle få möjlighet att svara mer fritt och utveckla sina resonemang 

ställdes i största mån öppna frågor, vilket ledde till följdfrågor som utformades under intervjuns 

gång.  

 

3.4 Val	av	respondenter		
Sex intervjuer genomfördes med respondenter från tre olika församlingar i Vetlanda Pastorat. 

Ett strategiskt urval har gjorts med ambitionen att intervjua minst en respondent från varje 

församling. Urvalet grundar sig i antagandet att den interna kommunikationen kan ha varierat i 

de olika enheterna. På grund av svårigheter med access fanns ingen möjlighet att utföra 

intervjuer med anställda från Bäckseda-Korsberga församling och därmed grundas studien 

enbart på respondenter från tre av fyra församlingar. Enbart anställda vars dagliga arbete 

kommer påverkas av förändringen har valts ut. Urvalet innefattar respondenter från olika yrken, 

då många olika yrkesgrupper inom organisationen påverkas av förändringen. Urvalet innehåller 

anställda som arbetar inom stödfunktioner såsom ekonomiassistenter och vaktmästare. Även 

anställda vars arbete som är direkt kopplat till svenska kyrkans huvudsyfte i form av det 

religiösa och sociala arbetet exempelvis präster och pedagoger har valts ut. För att få insikt i 

bakgrunden, syftet samt planeringen av organisationsförändringen genomfördes även en sjunde 

intervju (se bilaga 2) med kyrkoherden i Vetlanda församling som även är högst ansvarig för 

den nya organisationen.  
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Tabell 1. Respondenter      

Respondent Yrkesroll Församling  Datum Intervjulängd  

Vaktmästare  Fastighetsförvaltningen, 
kyrkligt och 
administrativt arbete.  

Lannaskede  2017-11-23 26 min  

Kantor  Kyrkomusiker Lannaskede  2017-11-23 31 min  

Kyrkokamrer  Ansvarig för ekonomi, 
personalfrågor 

Alseda  2017-11-24 27 min  

Musiker  Kyrkomusiker Alseda 2017-11-27 23 min  

Präst   Arbetar med den 
kyrkliga verksamheten. 

Vetlanda  2017-11-27 
Telefonintervju 

25 min  

Diakoniassistent 
(Barn- och 
ungdomsansvarig) 

Ansvarig för det sociala 
arbetet i församlingen. 

Lannaskede  2017-11-27 27 min  

Kyrkoherde 
(För bakgrunds-
information)  

Präst som kommer bli 
högsta chef för nya 
organisationen.  

Vetlanda 2017-11-23 35 min  

 

3.5 Forskningsetik		
Den etiska aspekten har behandlats genom att ta hänsyn till de fyra kraven angående samtycke, 

information, konfidentialitet och nyttjande som utgår från etikprövningslagen (Dalen, 

2015).  Genom att vid intervjuerna säkerställa att alla respondenter ställde upp av sin egna fria 

vilja, kunde kravet om samtycke bemötas. För att uppfylla kravet om information, informerades 

respondenterna om studiens syfte, plan och eventuella följder dels i första mailkontakten, dels 

innan genomförandet av intervjun. Då blev de även informerade om rätten att inte svara på 

frågor och rätten att avbryta sin medverkan. Respondenterna upplystes om att materialet från 

intervjun inte skulle att användas i andra sammanhang än studien. De informerades även om att 

inga andra än uppsatsförfattarna skulle att ta del av inspelningar och transkriberat material och 

därmed uppfylls nyttjandekravet. Respondenterna gjordes även medvetna om möjligheten att 

vara anonym och på så sätt har kravet om konfidentialitet uppfyllts. Respondenternas namn har 

anonymiserats och benämns istället som sin yrkesroll. Det är dock relativt lätt att utläsa, utifrån 

yrke och församling, vem respondenten är men det ses inte som ett problem då ingen uttryckte 

en önskan om att vara anonym.  
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3.6 Operationalisering		
I tabell 2 definieras betydande begrepp från teorin, för att göra dem mer konkreta och lättare att 

förstå (Bryman & Bell, 2015). Teorierna har operationaliserats för att formulera intervjufrågor 

som är grunden för det insamlade empiriska materialet.   

 

Tabell 2. Operationalisering  
Begrepp Definition Operationalisering Exempel på 

undersökningsfrågor   

Organisations- 
förändring 

Processen och 
resultatet av 
förändring inom 
organisationers 
struktur, strategi, 
teknik, kultur 
eller system. 
(Heide & 
Johansson, 2008) 

Strukturell förändring i 
form av sammanslagning av 
fyra församlingar till 
Vetlanda Pastorat. 

- Hur kommer ditt arbete 
påverkas av den 
sammanslagning som 
pågår? 
 
 

Kommunikation Utbyte av 
information, 
mellan två eller 
fler personer.  
(Jansson, 2009)  

Information från ledning 
och anställdas möjlighet att 
återkoppla. 

- Har du känt att du kunnat 
uttrycka dina åsikter och 
reflektioner till din chef, 
gentemot den information 
som getts ut?  
 

Inställning Uppfattning eller 
värdering som 
styr någons 
uppträdande i en 
viss fråga  
(NE; inställning, 
2017). 

Känslor gentemot 
organisationsförändringen. 

- Hur kände du första 
gången du fick höra om 
förändring?  
 
- Har din inställning 
förändrats under processen? 

 

3.7 Bearbetning	av	data	
De inspelade intervjuerna transkriberades för att sedan användas till en mer djupgående analys. 

Det eftersträvades att genomföra transkriberingen så snabbt som möjligt efter intervjuerna, med 

ändamålet att kunna säkerställa en så god återvinning som möjligt (Dalen, 2015). Datan 

sammanställdes i en tabell med syftet att på ett effektivt sätt få översikt och kunna utläsa 

eventuella samband. Respondenternas svar angående deras inställning till förändringen 

kategoriserades som antingen positiv, neutral eller negativ för att göra det enklare att se 

samband. Därefter gjordes en djupgående analys av intervjumaterialet där empirin analyserades 

gentemot studiens teori och analysmodell, för att få insikt i vilka faktorer och variabler som kan 

ha påverkat inställningen till förändringen.  
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4. Empiri		
 

I empirin redogörs materialet som samlats in via intervjuer med anställda inom Vetlanda 

pastorat. Empirin inleds med en genomgång av respondenternas åsikter och upplevelser av 

organisationsförändringen. Vidare presenteras resultaten kring den interna kommunikationen 

samt de fyra faktorer som granskats: tidpunkt, avsändare, meddelande och kanaler. Empirin 

avslutas med en redogörelse av respondenternas inställning.  

 

4.1 Organisationsförändring			
Omstruktureringen i Vetlanda pastorat har inneburit förändringar både i organisationens 

struktur och i anställdas dagliga arbete. Till en början uttryckte majoriteten av respondenterna 

att deras arbete inte skulle påverkas i någon större uträckning, men efter fler ställda frågor kunde 

det bekräftas att de påverkades i större utsträckning än vad de tidigare reflekterat kring. En del 

respondenter får i samband med förändringen nya chefer eller arbetsledare, vilket har väckt 

frågor om i vilken utsträckning det kommer att påverka deras arbetssituation. Enbart två 

respondenter uttryckte att deras arbetssituation påverkas i stor uträckning. Anledningen till att 

förändringen upplevs som omfattande för dem är bland annat skifte av arbetsplats och 

utformning av tjänst som kommer att ändras efter årsskiftet. Många av de anställda anser inte 

att det finns ett akut behov av förändringen, men de ser fördelarna det kan ge i framtiden. En 

respondent uttrycker; “Förändringar har skett i alla tider och branscher, och det måste göras 

för att utveckling ska gå framåt.” Någon enstaka respondent upplever vid tidpunkten för studien 

att behovet inte var tillräckligt stort för att genomföra förändringen på grund av att kostnaden 

och påfrestningen för personalen har varit större än nyttan. "I efterhand när jag ser hur många 

som far illa i organisationen så tycker jag inte det är värt det".   

 

4.2 Intern	kommunikation		
Pastoratets plan för den interna kommunikationen i förändringen har bestått av två delar. Den 

första delen var att chefen i varje församling har fått tillåtelse att sitta med på 

indelningstyrelsens möten. Chefens uppgift har sedan varit att sprida informationen vidare till 

de anställda i deras församling. Indelningsstyrelsen består av förtroendevalda och skapades för 

att planera och utforma förändringen. Indelningsstyrelsen skapade också arbetsgrupper inom 

olika områden, med syftet att de ska diskutera och arbeta fram förslag kring hur den nya 

organisationen ska struktureras. Den andra delen av kommunikationsplanen var att 

mötesprotokoll och minnesanteckningar från sammanträden har delats via organisationens 
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intranät. För att det skulle fungera väl gjordes en insats för att se till att alla anställda hade 

tillgång till intranätet. Ambitionen har varit att löpande ge ut information, för att de anställda 

ska kunna vara insatta i vad som pågår.   

 

Anställdas åsikter kring hur den interna kommunikationen har fungerat är varierad. Ett mindre 

antal respondenter uttrycker att det varit nöjda kring hur informationen kommunicerats och 

upplever att de fått den information som ledningen har. De upplever att det funnits en bra dialog 

med ansvariga chefer och goda möjligheter till att kunna påverka. Resterande respondenter är 

inte lika nöjda med hur kommunikationen har utformats. De känner att deras reflektioner inte 

alltid tagits vidare och därmed inte haft möjlighet att påverka. En respondent uttrycker att "Det 

spelar ingen roll vad jag tycker för det är ingen som bryr sig, så man tycker och tänker inte så 

mycket längre".  Vissa respondenter önskade att ledningen i den nya organisationen hade träffat 

de anställda personligen och lyssnat på deras åsikter.  

 

Vikten av en bra kommunikation för att undvika spekulationer och rykten betonades i 

intervjuerna: “Det är viktigt att alla hela tiden får veta vad som händer och hur det går, annars 

kan det lätt bli mycket snack”. Rykten och spekulationer verkar till viss del ha förekommit 

under förändringsprocessen och en av respondenterna säger: "Det har varit ett konstant 

informationsflöde kanske inte framförallt med faktisk information, utan mest spekulationer som 

kanske inte alltid har varit rättvisande".  

 

4.2.1 Tidpunkt		
Alla respondenterna har varit medvetna om förändringen under en relativt lång tid innan 

beslutet fattades, och alla informerades även direkt efter beslutet fattats om att förändringen 

faktiskt skulle genomföras. De anställda upplever att en god framförhållning ger mer tid att 

anpassa och förbereda sig inför förändringen. Många av respondenterna uttrycker att det är 

viktigt att bli uppdaterade under förändringsprocessens gång, även med något mindre 

fullständig information, gentemot att vid ett senare tillfälle enbart få fullständig information. 

En respondent trycker på behovet av att känna sig uppdaterad och säger "Det är jobbigt när 

man inte får information på ett tag, även om det inte finns någon information att få så kan man 

meddela det”.  

 

Majoriteten av respondenterna upplever att de under processen blivit informerade i god tid även 

om någon respondent ansåg att information inom vissa områden har kommit försent. 
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Exempelvis har informationen om budgetering kommit allt för nära inpå inlämning av 

budgeten, vilket resulterat i att det inte funnits tillräckligt med tid att förbereda sig, vilket har 

orsakat stress. De som anser att informationen givits ut allt för sent uttrycker att det är av vikt 

att informationen kommer i god tid och att de anställda får möjlighet att göra sin röst hörd. En 

av respondenterna beskriver att "Ska man ha chans att reagera och att tycka till så måste man 

i god tid veta vad det är för beslut som ska fattas". De anser att den bristande framförhållning 

har resulterat i att det varit svårt att hinna anpassa sig till förändringen och det har påverkat 

deras inställning negativt. En punkt som också ansågs viktig var att alla ska få samma 

information vid samma tidpunkt och att alla skulle få informationen förmedlad på ett opartiskt 

sätt, annars riskeras att rykten och spekulationer uppstår. En respondent uttrycker att “Om 

grupper får olika information eller får information vid olika tillfällen blir det spekulationer".  

 

4.2.2 Avsändare		
När det kommer till hur de anställda fått löpande information och uppdateringar under 

förändringsprocessen uttrycker majoriteten av respondenterna att de i huvudsak fått information 

från sin närmaste chef. En av respondenterna har dock den högsta chefen som sin närmaste 

chef. Resterande respondenter har primärt fått information från den högsta chefen i 

organisationen som även bär huvudansvaret för förändringsprocessen. En av respondenterna 

säger följande om den högsta chefen: “Hen har varit jättepositiv i princip hela tiden, vilket har 

påverkat alla på något sätt”. Övriga respondenter som fått information från sin närmaste chef 

säger att attityden som avsändaren haft när de förmedlat information har varit blandad. Ibland 

har avsändaren varit mer saklig, ibland mer positiv eller negativ och respondenterna uttrycker 

att hur cheferna förmedlat information har påverkat deras inställning. Det framkom att “Om 

närmaste chefen hade varit positiv och sålt in det här på ett bra sätt hade det blivit mycket 

lättare att både acceptera och förstå". Hälften av respondenterna upplevde även inte att deras 

närmaste chef hade tillräckligt mycket information för att kunna besvara deras frågor.   

 

En svårighet som uttrycktes med att låta olika chefer förmedla ut information är att budskapet 

och innehållet kan skifta beroende på vem som förmedlar informationen. En respondent 

uttrycker att på grund av att informationen meddelas från de ansvariga via andra personer kan 

informationen vinklas. "Den information vi får är ju inte direkt information, den är vinklad av 

förmedlaren som har en inställning till det här samgåendet och kanske bara väljer att berätta 

delar eller vinkla informationen".  
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4.2.3 Meddelande		
Majoriteten av respondenterna kan inte tydligt minnas att de blivit informerade om varför 

beslutet om omorganisering fattats, men alla har en uppfattning eller tolkning om varför 

förändringen genomförs.  En av respondenterna som väl kommer ihåg att den blivit informerad 

upplever inte att kunskap om beslutsgrunden i dagsläget gör förändringen lättare att acceptera, 

då argumenten anses varit för svaga.  

 

Flera av respondenterna uttrycker att de fått en god generell bild kring vad förändringen 

innebär. Två av respondenterna anser dock att de inte har fått tillräckligt med information i det 

anseendet och hade önskat en bättre helhetsbild.  "Vi är väldigt olika yrkesgrupper och jobbar 

väldigt olika.  För att kunna hjälpa och stötta någon annan kan jag känna att det är skönt att 

veta vad som pågår med alla andra och att få en helhetsbild".  Många av respondenterna 

upplever att det saknas en tydlig beskrivning om hur deras roll kommer se ut efter årsskiftet 

och upplever att ingen har information att ge dem. En av respondenterna berättar: "Jag sitter 

här den 24:e november och har ingen aning om vad jag kommer jobba med eller hur min roll 

kommer se ut efter nyår, och det är likadant för andra i min grupp". Organisationen har 

meddelat att ingen kommer förlora sitt jobb, men de anställda upplever att informationen som 

förmedlats inte varit tillräckligt specifik. En respondent uttrycker att "Det räcker inte med att 

säga ni kan vara lugna för ni kommer få ha kvar era tjänster”.  

 

Det framgår att anställda framförallt har saknat information som är relevant för dem själva och 

deras arbetsroll. En respondent uttrycker att de har fått mycket information, men den 

information som är relevant för respondenten själv har varit mer bristfällig och därmed inte varit 

tillräcklig: "Det börjar klarna mer och mer och jag förstår hur de menar och hur de tänker, 

men det uppfyller inte mitt informationsbehov". Att informationen inte varit tillräckligt tydlig 

och relevant har i vissa fall resulterat i stress hos anställda, vilken en respondent påpekar: "Det 

som varit det största stressmomentet är att det har rått sådan otydlighet". 

 

 

4.2.4 Kanaler		
När det kommer till vilka kanaler som nyttjats för att sprida informationen, anger alla 

respondenter att de fått information via olika typer av möten.  I studien framgår det att 

kommunikation ansikte-mot-ansikte är uppskattat och önskvärt bland respondenterna, då det är 

enklare att direkt ställa frågor. De upplever också att den typen av kommunikation tydligare 
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visar att de ansvariga är engagerade och bryr sig om de anställda. Mindre möten har anordnats 

i form av personalmöten där chefen i varje församling delat med sig av informationen de fått i 

möten med indelningsstyrelsen. Det har även anordnats stora möten där alla församlingar 

sammankallats.  Bland annat hölls ett stort möte några månader efter beslutet fattades, med 

syfte att bringa klarhet till den kommande organisationsförändringen. Alla församlingar var 

inbjudna och majoriteten av respondenterna deltog. Några av respondenterna uttryckte dock att 

det finns svårigheter med stora möten då deltagarna eventuellt inte vågar ställa frågor och att 

informationen inte alltid är relevant för alla deltagare. "När någon kommer hit och informerar 

så vågar folk ställa frågor för vi är en liten grupp. Åker vi och träffas allesammans så står 

någon och går igenom sina powerpoints och säger i princip det som står. Det kan man uppleva 

är ett slöseri med arbetstid och att man lika gärna kunde fått informationen via intranätet."  

 

Merparten av respondenterna har varit delaktiga i arbetsgrupper som skapats i samband med 

organisationsförändringen. Några som har deltagit i arbetsgrupperna uttrycker att arbetet har 

fungerat bra och en respondent nämner att delaktigheten i arbetsgruppen har ökat förståelsen 

kring förändringen och givit en större möjlighet till att påverka: “Att vara med i en arbetsgrupp 

har gjort att jag fått mer information än gemene man, vilket troligtvis gjort mig mer 

positiv”.  En del av dem som deltagit i arbetsgrupperna upplever dock att på grund av olika 

omständigheter har arbetet inte fungerat som det var tänkt och att det har varit svårt att påverka 

i arbetsgrupperna. Respondenterna upplever även att arbetet i grupperna inte bidragit till att de 

känt sig delaktiga, utan har påverkat deras inställning negativt då det emellanåt upplevts som 

ett slöseri av arbetstid.   

 

Alla respondenterna är medvetna om att det finns information på intranätet, men det skiljer sig 

i hur väl de nyttjat informationen. Ett par respondenter nämner att det i början fanns problem 

både med åtkomst och att informationen på intranätet inte uppdaterades. "Tanken var att man 

skulle själv söka upp information på intranätet, men i början fungerade inte det så alla 

protokoll och handlingar kom inte ut.  Till slut kanske man gav upp lite grann och fick istället 

söka information genom en kollega". En del av respondenterna uttrycker att de försökt sätta sig 

in i den skriftliga informationen på intranätet för att fylla det informationsgap de upplever, men 

att det har varit svårt att finna tiden. Informationen som finns på intranätet har heller inte alltid 

upplevts som relevant och givande, då det funnits begränsade möjligheter att kunna återkoppla 

eller påverka besluten. En respondent säger: "Ibland är jag inne och kollar på intranätet men 

eftersom jag inte kan påverka det som står där, så blir det inte riktigt så intressant".  
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4.3 Inställning		
Majoriteten av respondenterna uttryckte att de hade en positiv inställning till förändringen innan 

förändringsprocessen hade påbörjats. Vid intervjutillfället hade dock enbart en person kvar sin 

positiva inställning, men respondenten uttrycker en medvetenhet om att andra ändrat sin 

inställning: “Inställningen har svängt bland många, fram och tillbaka och jag vet att en del har 

gått från att vara positiva till mer negativa.”. Många anger att anledningen till att deras 

inställning skiftat är en brist på information kring deras tjänster och kring 

organisationsförändringen som helhet. Bristen på information har framkallat mycket stress och 

oro och en av respondenterna säger att "många skulle hålla med mig om att det är 

informationsbristen som skapar oro". Två respondenter har inte ändrat sin inställning under 

förändringsprocessens gång, utan har bibehållit en neutral eller negativ inställning under 

förändringen.  

5. Analys		
 
I analysavsnittet presenteras reflektioner av den insamlade empirin gentemot den valda teorin 

utifrån de fyra faktorerna: kanal, avsändare, meddelande och tidpunkt. Då resultaten för två av 

faktorerna, kanal och avsändare, var likartat presenteras de under en gemensam punkt. Analysen 

avslutas med övriga reflektioner kring studiens insamlade material.  

 

5.1 Kanal	och	avsändare		
Organisationsförändringen i Vetlanda pastorat har varit omfattande och påverkat de anställda 

på många olika sätt. Sammanslagningen av församlingarna har inneburit stora strukturella 

förändringar och förändringen kan därmed anses vara komplex. Vid komplexa förändringar 

anser Balogun och Hope Haileys modell Effektiv och ineffektiv kommunikation vid förändring 

(2008) att det är förmånligt att använda sig av rika kommunikationskanaler för att få en effektiv 

kommunikation, såsom att kommunicera ansikte-mot-ansikte eller via interaktiva kanaler som 

telefon eller videosamtal. I studien framgår det att kommunikation ansikte-mot-ansikte är 

önskvärt bland respondenterna, vilket är i linje med Balogun och Hope Haileys modell. 

Resultatet visar dock att om kommunikationen sker till en stor grupp där deltagarna inte vågar 

ställa frågor finns det risk att den interaktiva aspekten försvinner. 

 

Vetlanda pastorat har valt en rikare kanal i form av cascaded communication och intranätet som 

en kompletterande enklare kanal. Att använda intranätet som kompletterande kanal till cascaded 



 21 

communication kan vara fördelaktigt när målet är att kommunicera till många samtidigt 

(Balogun & Hope Hailey, 2008). Dock bekräftar studien det som Balogun & Hope Hailey 

(2008) anser är vanligt vid nyttjandet av skriftliga källor i en förändring, att användandet 

begränsas till följd av tidsbrist. Vetlanda pastorat har arbetat med cascaded communication och 

några respondenter uttryckte att det var önskvärt att få informationen från sin närmaste chef. 

Utifrån det perspektivet är cascaded communication ett lämpligt verktyg. Balogun & Hope 

Hailey (2008) påpekar dock att det finns flera risker med att använda cascaded communication 

bland annat att information försvinner eller förändras längs vägen, exempelvis att informationen 

blir vinklad av den som förmedlar. I studien framgår att anställda i de olika församlingarna har 

fått något olika information trots att cheferna i respektive församling har deltagit i samma möten 

och fått tillgång till samma information. Det kan tolkas som att en del information har försvunnit 

eller förändrats i processen av cascaded communication.  

 

Något som Balogun & Hope Hailey (2008) också betonar är att om chefer inte är entusiastiska 

och välinformerade kring vad de vill meddela och kan svara på frågor, kan det generera negativa 

reaktioner hos anställda. De som bibehållit en positiv inställning har till stor del fått sin 

information direkt från avsändaren, vilket är Kyrkoherden som kommer bli den högsta chefen 

i den nya organisationen. Kyrkoherden har till stor del kunnat svara på de anställdas frågor och 

har förmedlat informationen på ett positivt, tydligt och entusiastiskt sätt. I kontrast har de som 

ändrat inställning eller bibehållit en negativ inställning till stor del fått sin information 

förmedlad via sin närmaste chef. Sättet som de har fått informationen förmedlat på har inte 

alltid varit entusiastisk, vilket har påverkat respondenternas inställning. De upplever även att 

det varit svårt att få svar på sina frågor från sin närmaste chef och att de har i sin tur har haft 

svårigheter med att hitta svar högre upp i organisationen.  Studien visar därmed att det varit 

fördelaktigt att kommunikationen kommit från den högst ansvariga chefen istället för närmaste 

chefen. Det bekräftar Balogun & Hope Haileys teori om att information bör komma från 

ledningen snarare än Larkin och Larkins teori om att det är fördelaktigt att arbetsledaren 

förmedlar informationen (1996).    

 

DiFonzo och Bordia (1998) anser att det är viktigt att ha en öppen förändringsprocess och att 

anställda får möjlighet att påverka och göra sin röst hörd. Det har även i den här studien visat 

sig vara betydelsefullt när det kommer till att påverka anställdas inställning. De respondenter 

som varit konstant positiva eller neutrala har varit med i en arbetsgrupp där de upplever att 

arbetet har fungerat bra och därigenom har de fått mycket information.  De har inte enbart haft 
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tillgång till en god kommunikationskanal utan har även haft stora möjligheter till att vara 

delaktiga i planerandet av förändringsprocessen och göra sin röst hörd. De som har upplevt att 

deras arbetsgrupp fungerat mindre bra eller inte varit delaktiga i någon arbetsgrupp är 

respondenter som ändrat sin inställning eller bibehållit en negativ inställning. Några av 

respondenterna anser att det varit svårt att påverka förändringsprocessen och göra sin röst hörd, 

vilket de säger har ändrat deras inställning i en negativ riktning. Studien visar därmed att 

välfungerande arbetsgrupper som kanal skapat möjligheten att känna sig delaktig i planeringen, 

vilket har haft positiv inverkan på inställningen. Välfungerande arbetsgrupper har varit en bra 

kanal för både information och kommunikation för de anställda då det givit möjlighet att ge 

återkoppling gentemot informationen som förmedlats. Det är egenskaper som vissa andra 

kanaler saknat då de reducerats till forum för att informera snarare än att kommunicera, vilket 

Johansson & Heide (2008) uttrycker är ett vanligt problem när det kommer till kommunikation 

i organisationer.  

 

5.2 Meddelande		
I studien är det tydligt att det finns två olika dimensioner av information som de anställda 

efterfrågar. Dels en generell helhetsbild kring vad förändringen innebär samt en mer personlig 

vision kring deras roll i organisationen. De som bibehållit sin positiva eller neutrala inställning 

har upplevt att de haft både en bra helhetsbild och inte känt någon osäkerhet kring sin personliga 

vision och roll i verksamheten. De som ändrat sin inställning i negativ riktning har upplevt att 

de har en helhetsbild av vad förändringen innebär men saknar en personlig vision kring vad 

förändringen kommer innebära för deras dagliga arbete. Avsaknaden av informationen kopplat 

till dem personligen har skapat mycket oro och osäkerhet hos respondenterna, vilket har bidragit 

till att påverka deras inställning negativt. Det bekräftar Erikssons (2017) resonemang om att 

anställda i första hand vill veta vad som kommer hända med dem personligen. Den respondent 

som bibehållit sin negativa inställning genom förändringsprocessen har också saknat den 

personliga visionen men saknar även en helhetsbild kring vad förändringen innebär.   

 

Balogun & Hope Hailey (2008) och DiFonzo & Bordia (1998) säger att ledningen i första hand 

bör klargöra kring om det kommer bli några uppsägningar. Studien indikerar dock att det är 

viktigt att inte enbart informera kring uppsägningar och anställning, utan att även kontinuerligt 

uppdatera anställda om hur deras roll kommer utformas och att ge dem en personlig vision under 

förändringen. Därmed kan det tolkas som att anställda hellre vill få all information som finns 

tillgänglig även om den skulle vara negativ för dem, vilket Miller & Monge (1985) och 
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Schweiger & De Nisi’s (1991) antyder i sin forskning. Balogun och Hope Hailey (2008) anser 

att det är lättare för anställda att acceptera förändringar om de är medvetna om beslutsgrunden. 

Studien har dock inte funnit några samband mellan att vara informerad om beslutgrunden och 

inställningen hos de anställda.  

 

5.3 Tidpunkt	&	rykten		
Majoriteten av respondenterna uttryckte att det var bra att få reda på saker tidigt även om 

informationen var ofullständig, vilket bekräftar DiFonzo och Bordias (1998) teori som för ett 

liknande resonemang. Sambandet mellan tidpunkt och inställning är emellertid svårare att utläsa 

då flera respondenter svarar att de i det stora hela fått informationen i god tid. Vid granskning 

av de anställdas svar kring personlig vision går det dock att utläsa att många troligtvis känt att 

de fått den informationen försent, vilket kan ha gjort dem oroliga och osäkra och därmed 

påverkat deras inställning.  

 

Elving (2005) påstår att anställda som upplever höga nivåer av osäkerhet på grund av 

informationsbrist, kan skapa scenarion som är värre än verkligheten då de försöker fylla 

informationsgapet med hjälp av spekulationer och rykten. Rykten verkar ha förekommit i viss 

mån under förändringsprocessen, framförallt bland respondenterna som påverkats i stor 

uträckning och som upplevt höga nivåer av osäkerhet under processen. Intrycket som ges är att 

rykten och spekulationer kan ha uppstått på grund av att en del av personalen fått reda på saker 

före andra och därmed har information spridits vidare. Det innebär att Larkin & Larkin (1996) 

och Balogun & Hope Haileys (2008) resonemang om att tidpunkten för kommunikationen kan 

påverka förekomsten av rykten kan bekräftas i studien. Studien visar att uppkomsten av rykten 

kan härledas till att anställda känt oro och osäkerhet, men spekulationer och rykten har även 

skapat oroskänslor hos anställda. Det innebär att ryktesspridning kan resultera i känslor av 

osäkerhet hos anställda, vilket kan göra att behovet att vilja ta del av fler spekulationer kan öka 

och en ond cirkel kan skapas. Därmed är det av vikt att försöka förhindra ryktesspridning då 

höga nivåer av osäkerhet och oro tenderar att påverka inställningen negativt. 

 

5.4 Övriga	reflektioner	
Förutom de fyra faktorerna har känslan av delaktighet i förändringsprocessen framstått som en 

av de viktigaste punkterna när det kommer till att påverka anställdas inställning. Att ge alla 

anställda möjlighet att vara en aktiv del av utformningen av förändringen kan vara svårt.  Men 

studien visar tendenser till att det inte krävs att anställda faktiskt måste vara delaktiga i 
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planeringen för att de ska känna sig delaktiga. Om kommunikationen och de fyra faktorerna är 

välfungerande och de anställda upplever att de i god tid får relevant information, via en kanal 

där det finns möjlighet till återkoppling och från någon som är insatt och kan svara på frågor, 

tenderar anställda att känna sig delaktiga och inkluderade. 

 

Något som även framkommit i studien är att de som vid undersökningen har en negativ 

inställning upplever en brist på både information och kommunikation. Bristen på information 

grundar sig huvudsakligen på en avsaknad av personlig information där anställda vet hur deras 

tjänst kommer att vara utformad efter årsskiftet. Inom kommunikationen har det istället varit 

möjligheten att återkoppla och påverka som har saknats. 

 
I valet av respondenter gjordes ett antagande om att den interna kommunikationen kan ha skiljt 

sig mellan de olika församlingarna. Studien har i det här fallet inte funnit något mönster som 

visar en tydlig skillnad mellan de olika enheterna. Respondenternas åsikter kring behovet av 

förändringen undersöktes för att se om det finns ett samband mellan det upplevda behovet och 

inställningen till förändringen.  Det upplevda behovet verkar inte ha varit en påverkande faktor 

i att förändra respondenternas inställning, då en del av respondenterna ändrat inställning till 

förändringen men fortfarande upplever att behovet av förändringen finns. I vilken utsträckning 

respondenternas arbete påverkas av förändringen verkar inte ha ett direkt samband med 

respondenternas inställning till förändringen. Det är dock en påverkande faktor inom 

kommunikationen, då de som påverkas i störst utsträckning av förändringen har ett större 

informationsbehov som inte kommunikationen uppfyllt. Därmed finns det indikationer som 

tyder på ett indirekt samband mellan hur mycket anställdas påverkas av förändringen och 

inställningen till förändringen.  

6. Slutsats		
Studiens syfte var att undersöka hur sambandet ser ut mellan den interna kommunikationen och 

anställdas inställning till en organisationsförändring. Det har gjorts med hjälp av en 

analysmodell bestående av de fyra faktorerna tidpunkt, avsändare, meddelande och kanal. 

Studien har funnit att de fyra faktorer som presenterades i analysmodellen har haft en påverkan 

på anställdas inställning, där vissa element inom faktorerna har visat sig vara viktigare än andra. 

Inom tidpunkt har det framkommit att försent kommunicerad information kan leda till oro och 

osäkerhet bland anställda, vilket kan påverka inställningen. Vid undersökandet av olika kanaler 

har det visats att desto bättre förbindelser de anställda haft till den högsta chefen, desto bättre 
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inställning har de anställda haft då information inte försvunnit eller blivit vinklad längst vägen. 

Studien visar även att möten i mindre grupper kan anses vara en rikare form av kanal, medans 

stora möten riskerar att bli en enklare form av kanal för att uppdatera och informera, då den 

interaktiva aspekten tenderar att försvinna. Det är därav viktigt för ledningen att noggrant 

överväga vilka kanaler som ska användas. Då de som förmedlar informationen bör ha mycket 

kunskap om organisationsförändringen för att kunna besvara anställdas frågor, visar studien att 

anställda föredrar att ha den högsta chefen som avsändare. Inom meddelande har 

informationens relevans för mottagaren visat sig vara extra viktig, framförallt att anställda får 

det som i analysen benämns som den personliga visionen. I studien är det tydligt att det finns 

ett mönster kring avsaknaden av den personliga visionen och vilken inställning respondenterna 

har. 

 

Förutom de fyra faktorerna har känslan av delaktighet i förändringsprocessen framstått som en 

av de viktigaste punkterna när det kommer till att påverka anställdas inställning. Studien visar 

att en välplanerad och bra genomförd kommunikation kan leda till att anställda känner sig 

delaktiga och involverade i förändringsprocessen. Det har även framkommit att det är viktigt 

för organisationen att se till att det faktiskt finns en kommunikation där anställda kan ge respons 

gentemot den information som förmedlats, och att kommunikationen inte förminskas till att 

enbart handla om informationsspridning. 

7. Avslutande	diskussion		
Resultatet i studien visar hur den interna kommunikationen påverkar anställdas inställning till 

en organisationsförändring. Studiens resultat kan vara relevant för de organisationer inom 

Svenska kyrkan som ska planera en liknande förändring och även för andra ideella 

organisationer som planerar en organisationsförändring. Den undersökta organisationen har få 

hierarkiska nivåer och det är därav relativt lätt för en anställd på den lägsta nivån att ha direkt 

kontakt med den högsta chefen och få möjlighet att vara med och påverka förändringen. Det är 

eventuellt inte fallet i större organisationer och det bör tas i beaktning att det kan ha påverkat 

studiens resultat. Något som också är viktigt att ha i åtanke är att undersökningen har utförts på 

en ideell organisation och det kan innebära att slutsatserna och reflektionerna eventuellt inte är 

direkt applicerbara på andra typer av organisationer. Därmed skulle det även kunna vara 

intressant att utföra en liknande studie på en annan typ av organisation i offentlig eller privat 

sektor för att se om utfallet skiljer sig. 
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Studien kan inte tydligt uppvisa att den interna kommunikationen skiljer mellan de olika 

församlingarna, men eventuellt hade det varit möjligt att finna ett sådant samband om studien 

hade inkluderat fler respondenter från varje enhet. Därmed kan det vara intressant att genomföra 

en undersökning med fler respondenter, för att se om det finns tydliga skillnader mellan 

enheterna. Studien visar även tendenser till att olika yrkesgrupper uppfattat kommunikationen 

på olika sätt, och det skulle kunna motivera att genomföra en undersökning utifrån det 

perspektivet. Vidare hade det varit intressant att undersöka andra variabler som skulle kunna 

påverka anställdas inställning, exempelvis kulturer på arbetsplatser eller opinionsledarens roll 

vid en förändring. 

 	



 27 

8. Referenser		
Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2014). Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla 
företagskulturer. Stockholm: Liber AB.                                                                                   
  
Balogun, J. & Hope Hailey, V. (2008). Exploring strategic change. 3. uppl. The exploring 
corporate strategy series. FT Prentice Hall Financial Times, Harlow, England ; New York. 
    
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber.  
     
Bryman, A. & Bell, E. (2015). Business research methods, 4. uppl. Oxford: Oxford 
University Press. 
  
Dalen, M. (2015). Intervju som metod. 2. uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 
 
Daly, F., Teague, P. & Kitchen, P. (2003) Exploring the role of internal communication 
during organisational change. Corporate Communications: An International Journal, Vol. 8 
(3), ss.153-162. 
 
DiFonzo, N. & Bordia, P. (1998). A Tale of Two Corporations: Managing Uncertainty During 
Organizational Change. Human Resource Management, Vol. 37 (3), ss. 295. 
  
 
Elving, W.J.L. (2005). The role of communication in organisational change. Coporate 
Communications. An International Journal, Vol. 10 (2), ss. 129-138. 
 
Eriksson, P. (2017). Planerad kommunikation - strategiskt ledningsstöd i företag och 
organisationer. 8. uppl. Stockholm: Liber.           
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan: konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik. 
 
Gnan, L., Hinna, A. & Monteduro, F. (2013). Conceptualizing and Researching Governance 
in Public and Non-Profit Organizations. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.  
 
Heimersson, A. (2017). Så vill prästen ändra Svenska Kyrkans kärnverksamhet. Göteborgs 
Posten, 31 oktober. 
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/så-vill-prästen-förändra-svenska-kyrkans-kärnverksamhet-
1.4728747 [2017-12-20]  
 
Helmerson, K. (2014). Antalet församlingar i Svenska kyrkan minskar. Sveriges Radio, 5 
januari. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5748769  
[2017-12-20] 
 
Jansson, A. (2009). Kommunikation. Malmö: Liber.    
  
Johansson, C.  & Heide, M. (2008). Kommunikation i förändringsprocesser. Malmö: Liber. 
  
Kotter, J.P. (1996). Leading change. Harvard, MA: Harvard Business School Press.   
 



 28 

 Kotter, J.P. & Rathgeber, H. (2006). Our iceberg is melting: Changing and succeeding under 
any conditions. London: Macmillan        
 
Kotter, J.P. & Schlesinger L.A., (1979). Choosing strategies for change. Harvard Business 
Review, Vol. 57 (2), ss. 106-115. 
 
Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S.-E.  (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun.  
Lund: Studentlitteratur. 
 
Larkin, T. & Larkin, S. (1996). Reaching and changing frontline employees. Harvard 
Business Review, Vol. 74 (3) ss. 95-10 
 
Lengel, R. H. & Daft, R. L. (1998). The selection of communication media as an executive 
skill. Academy of management Executive, Vol. 2 (3), ss. 225-232 
 
Lewis, L.K. (2000). Communicating change: Four cases of quality programs. Journal of 
Business Communication, Vol. 37 (2), ss. 128-156. 
 
Miller, K. I. & Monge, P. (1985) Social information and employee anxiety about 
organizational change. Human Communication Research, vol. 11 (3), ss. 365-386 
 
Nationalencyklopedin, inställning. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/inst%C3%A4llning [2017-12-18] 
 
Nationalencyklopedin,reformationen. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reformationen [2017-12-18] 
 
Nordmark, C. (2015). Förändringar oroar kyrkan. Värnamo Nyheter, 11 april.  
https://www.vn.se/article/forandringar-oroar-kyrkan/ [2017-12-20] 
 
Piderit, S.K. (2000). Rethinking Resistance and Recognizing Ambivalence: A 
Multidimensional View of Attitudes toward an Organizational Change. The Academy of 
Management Review, Vol. 25 (4), ss. 783–794.  
 
Qian, Y. & Daniels, T.D. (2008). A communication model of employee cynicism toward 
organizational change. Corporate Communications: An International Journal, Vol. 13 (3), ss. 
319-332.  
 
Rantala, A. (2007). Planer på stor omorganisation inom kyrkan. Helsingborgs Dagblad, 19 
Mars. https://www.hd.se/2007-03-19/planer-pa-stor-omorganisation-inom-kyrkan [2017-12-
20] 
 
Renko, N., Sustic, I. & Butigan, R., (2011). Designing Marketing Strategy Using the Five 
Competitive Forces Model by Michael E. Porter – Case of Small Bakery in Croatia. 
International Journal Of Management Cases, vol.13 (3).  
 
Robbins, S.P. & Judge, T. (2016). Organizational behavior, 17. uppl. London: Pearson 
Education Limited. 
 



 29 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2016). Research methods for business students. 7. 
uppl. New York: Pearson Education.  
 
 Schweiger, D. & De Nisi, A. (1991). Communicating with employees following a merger: a 
longitudinal field experiment.  Academy of Management Journal, Vol. 34 (1), ss. 110-135. 
 
Segerfeldt, C.H. (2002), Ledarskap stavas kommunikation. Malmö: Liber.  
                                                                                                          
Staw, B. M. & Barsade, S. G., (1993). Affect and managerial performance: A test of the 
sadder-but-wiser vs. happier-and-smarter hypotheses. Administrative Science Quarterly, Vol. 
38 (2), ss. 304-331. 
                                                                                     
Staw, B. M., Sutton, R. I. & Pelled, L. H. (1994). Employee positive emotion and favorable 
outcomes at the workplace. Organization Science, Vol. 5 (1), ss. 51-71. 
 
Strid, J. (2009). Intern kommunikation. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Svenska kyrkan. (2017-12-14). Svenska kyrkans historia. 
https://www.svenskakyrkan.se/historik [2017-12-14]        
                                                                                                                                           
von Platen, S. (2006). Intern kommunikation och meningsskapande vid strategisk 
organisationsförändring - en studie av Sveriges Television. Diss: Örebro universitet 
 
Wirtén, G. (2016). Svenska Kyrkan: vi är inget museum. Sveriges Radio, 8 augusti.  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6489445 [2017-12-20] 
 
Wright, T. A. & Staw, B. M. (1999). Affect and favorable work outcomes: Two longitudinal 
tests of the happy-productive worker thesis. Journal of Organizational Behavior, Vol. 20 (1), 
ss. 1-23. 
                                                                                                                                                     
Zorn, T., Page, D. & Cheney, G., (2000) Nuts about change: Multiple perspectives on change-
oriented communication in a public-sector organization. Management Communication 
Quarterly, Vol. 13(4), ss. 515–566. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 



 30 

Bilaga	1		
 
Intervju med anställda 
 
Inledning  
Berätta om studien och syftet med frågorna, samt intervjuns upplägg. 
Fråga om godkännande för ljudinspelning.  
Informera om rätten att vara anonym, samt möjligheten att avböja att svara på frågor eller 
avbryta intervjun.  
 
Allmänna frågor 
Befattning: vad arbetar du med?  
I vilken församling arbetar du? 
Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
 
Hur kommer ditt arbete påverkas av den sammanslagning som pågår? 
 
När hörde du för första gången talas om denna förändring?  

• Från vem/hur fick du reda på detta? 
 
När fick du reda på att förändringen faktiskt skulle genomföras?  

• Från vem/hur fick du reda på detta? 
 
Upplever du att det finns ett praktiskt behov av förändringen?  
 
Hur kände du första gången du fick höra om förändringen?  
 
Hur kände du när det kom ett faktiskt beslut att förändring skulle genomföras?  
 
Har din inställning förändrats under processen? 

• Hur känner du idag?  
• Vad tror du har förändrat din inställning?   

 
Har någon i organisationen berättat för dig varför beslutet kring förändringen har 
fattats?  

• Känner du att du hade velat veta mer om detta? 
 
Har du varit delaktig i planeringen av förändringen?  

• Känner du att du hade velat vara mer engagerad/delaktig?  
 
Hur har du fått information under förändringen?  

• När du får skriftlig information, läser du den?  
• Känner du dig nöjd kring hur informationen har kommunicerats eller hade du önskat 

att de hade skett på något annat sätt?  
• Vilket sätt föredrar du att få informationen på? 

 
Vem har du fått information ifrån under förändringens gång?  

• Har alla uppdateringar kommit från samma person eller får du informationen från flera 
olika källor? 

• Vem känner du borde informerat dig?  
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• Hur har informationen framförts? 
• Känner du att din närmaste chef har tillräckligt med information för att kunna besvara 

dina eventuella frågor och funderingar?  
• Finns det någon som kan besvara dina frågor och funderingar?  

 
Känner du att du har fått tillräckligt med information om förändringen? 

• Känner du att den information du fått har varit tydlig och relevant för dig? 
  
Tycker du att du har blivit informerad i god tid?  
 
Har du känt att du kunnat uttrycka dina åsikter och reflektioner till din chef, gentemot 
den information som getts ut?  
 
Har du under denna förändringsprocess känt oro, osäkerhet eller stress?  

• Högre än i vanliga fall?  
• Kring din roll i verksamheten?  
• Har det förändrat hur det känner inför din arbetsplats?  
• Om så är fallet; Känner du att det kan ha hängt ihop med bristande kommunikation?  

 
Har det förekommit mycket rykten kring vad som ska hända? 
 
Känner du att du idag förstår vad förändringen kommer att innebära eller finns det 
fortfarande oklarheter?  
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Bilaga	2		
 
Intervju med kyrkoherde        
   
Inledning 
Berätta om studien och syftet med frågorna, samt intervjuns upplägg. 
Fråga om godkännande för ljudinspelning.  
Informera om rätten att vara anonym, samt möjligheten att avböja att svara på frågor eller 
avbryta intervjun.  
 
Vad innebär förändringen?  

• Vad kommer ändras?  
• Hur kommer det påverka de anställda? 

 
Vad är anledningen till förändringen?  
 
När började man överväga en förändring? 
 
När beslutades det att en förändring skulle ske?  
 
Hur gick beslutsprocessen till?  
 
Hur gick utformningen och planeringen av förändringen till?  

• När började förändringsprocessen?  
• Hur mycket av förändringen är redan genomförd? 
• Hur mycket är kvar? 

 
Har ni haft en plan för er kommunikation kring förändringen?  

• Vem? 
• Vad? 
• Hur? 
• När? 

 
Hur tycker du att förändringsprocessen har gått?  
 
Känner du att kommunikationen har fungerat bra?  
  


