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Sammanfattning 

 

Författare: Tomas Nordman & Hannah Olsson 

Titel: Att leda i förändring – En fallstudie av intern styrning under en större 

förändringsprocess 

  

I samband med avregleringen av den svenska postmarknaden är PostNord AB ett företag som 

de senaste decennierna stått inför många utmaningar. Syftet med denna studie är att studera 

PostNords interna styrning under en större omorganisation. Detta sker i dagsläget inom 

PostNords verksamhet i samband med omstruktureringen av enheterna för distribution av 

paket och pallgods i Stockholmsområdet och vi har därför valt att basera vår studie på denna 

process. För att uppfylla syftet har vi genomfört ett flertal kvalitativa intervjuer, vilka även 

har underbyggts av företagets offentliga och interna dokument. Genom att använda oss av en 

teoretisk referensram med utgångspunkt i nyinstitutionell teori och 

organisationskommunikation framträder en bild av fallföretagets interna styrning. Med 

utgångspunkt i vår tolkning blir slutsatsen att PostNord är ett företag som genom rationella 

förändringar klarar av att anpassa sig till en föränderlig omvärld. Därmed kommer de 

troligtvis även i fortsättningen att behålla sin starka position på den svenska postmarknaden. 

 

Nyckelord: Organisation, Förändringsprocess, Organisationskommunikation, Styrning, 

Fallstudie 
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Abstract 

 

Authors: Tomas Nordman & Hannah Olsson 

Title: To lead through change – A case study of the internal management during a major 

organizational change 

 

PostNord AB is a company that in recent decades has faced many challenges becuase of the 

changes in market demands evolving from the reformation of the Swedish Postal Service. The 

purpose of this study is to investigate an organization’s internal management during a major 

reorganization. The focus of this paper is the current process in which PostNord is 

reconstructing their facilities of distribution for parcels and goods in the Stockholm area. To 

reach our aims for this paper we conducted a number of interviews, which in turn has been 

supported by the company's public and internal documents. Through the use of a theoretical 

framework based on new institutionalism and organizational communication emerges an 

understanding of the company's internal management. Based on our interpretations we draw 

the conclusion that PostNord is an organisation that will continue to thrive with their abillity 

to adapt and make rational decisions in a continously changing environment. 

 

Keywords: Organization, Development Process, Organizational Communication, 

Management, Case study 
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1. Inledning 
  

I samband med avregleringen av den svenska postmarknaden är PostNord AB ett företag som 

de senaste decennierna stått inför många utmaningar. Vi blev intresserade av företaget med 

anledning av att studentföreningen för personalvetare vid Uppsala universitet, Dynamicus, 

under läsåret 2012/2013 anordnade ett mentorskapsprojekt. Projektet syftade till att studenter 

genom en personlig kontakt i arbetslivet skulle få större insikt i en organisation samt praktiskt 

arbete inom HR. Genom detta kom vi i kontakt med PostNord AB och mentorskapet mynnade 

sedan ut i denna uppsats. I detta kapitel kommer vi att klargöra bakgrunden till denna studie 

samt sedermera även precisera studiens syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 
  

Under de senaste decennierna har det inom företagsvärlden skett ett flertal avregleringar som 

förändrat hur organisationer kategoriseras. Tidigare har organisationer placerats i den privata 

eller den offentliga sektorn, men dessa strikta uppdelningar börjar idag lösas upp och bli allt 

mer flytande. (Evers 2005:5ff) Den privata sektorn är ett samlingsnamn för verksamheter 

inom det privata näringslivet. Motsatsen är den offentliga sektorn som innefattar statens, 

kommunens och landstingens verksamheter och finansieras främst av skatter, avgifter och lån. 

(Kickert 2001:135ff) Generellt och historiskt sett skiljer sig dessa sektorer i hur 

verksamheterna organiseras och bedrivs. Den privata sektorn kännetecknas exempelvis av ett 

vinstintresse, medan den offentliga sektorn karaktäriseras av att de finansieras av skatter, 

avgifter och lån. Förändringen under de senaste decennierna har dock skapat en öppning för 

offentliga verksamheter att bedrivas på ett vinstdrivet sätt likt det vi finner inom den privata 

sektorn. Dessa nya verksamheter kallas hybridorganisationer, vilka vanligen brukar placeras i 

gränslandet mellan den offentliga och den privata sektorn och utsätts därigenom för krav och 

förväntningar från båda dessa sektorer. (Kickert 2001:135f) Kritik riktas dock ofta mot dessa 

nya organisationer då de inte har samma transparens som deras tidigare motsvarigheter i den 

offentliga sektorn. (Thomasson 2009:354) Att befinna sig i detta gränsland mellan offentlig 

och privat sektor ställer också höga krav på organisationerna att effektivisera sin verksamhet 

för att möta konkurrens från andra aktörer på marknaden, där de tidigare haft offentligt 

monopol. Detta medför att de måste finna nya sätt att leda sin verksamhet och personal. 

(Kickert 2001:135f) PostNord AB kan på grund av avregleringar klassificeras som en 

hybridorganisation, vilket vi kommer beröra närmare i nästa avsnitt. 

  

1.1.1 PostNord AB 

  

PostNord AB bildades 2009 då den svenska posten, Posten AB, gick samman med den danska 

posten, Post Danmark A/S. Företaget gick de första åren under namnet Posten Norden AB, 

men bytte 2011 namn till PostNord AB. PostNord är moderbolag inom koncernen, men både 

Posten AB och Post Danmark A/S finns dock kvar i de respektive länderna i egenskap av 

dotterbolag. Hela koncernen tillhör idag offentlig sektor då det är ett svenskt publikt bolag 

som till 60 % ägs av den svenska staten och till 40 % av den danska staten, men med 
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anledning av konkurrens från privata aktörer inom marknaden för distribution av post och 

paket tvingas företaget ofta agera inom den privata sektorn. (Årsredovisning PostNord 

2011:113) Den huvudsakliga anledningen till sammanslagningen mellan den svenska och 

danska posten var nämligen att postmarknaden 1993 öppnades för fri konkurrens i Sverige 

och 2008 även inom resten av EU, vilket då ledde till att nya krav ställdes på organisationen. 

(Post och Telestyrningen 2004:30) PostNord är således att klassificera som en 

hybridorganisation, vilken därmed ständigt måste konkurrera med andra privata 

postdistributörer på marknaden. (Post och Telestyrningen 2004:22) Trots att postmarknaden 

idag är öppen för fri konkurrens har PostNords dotterbolag Posten AB och Post Danmark A/S 

ålagts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige respektive Danmark. I 

Sverige innebär detta att Posten AB regleras genom Postlagen, vilken ställer krav på att 

posttjänsten ska vara av god kvalitet och ge alla i hela landet tillgång till vissa grundläggande 

tjänster av samhällsintresse. Prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten ska även 

vara öppen för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterad. (Årsredovisning PostNord 

2011:61) Koncernen strävar alltså efter att bedriva en samhällsomfattande posttjänst samtidigt 

som de måste agera ansvarsfullt och värdeskapande i förhållande till sina intressenter, d.v.s. 

ägare, kunder, medarbetare och samarbetspartners. Detta genomförs på ett affärsmässigt sätt 

genom bolagsstyrning där ägarna tillsätter en styrelse som har i uppgift att ge VD och 

koncernchef riktlinjer för den dagliga verksamheten. (Årsredovisning PostNord 2011:48) 

  

1.1.2 Anpassning till den nya marknaden 

  

Mycket har dock förändrats inom den svenska postmarknaden de senaste decennierna. 

Brevmarknaden i Sverige har sedan 1990-talet följt en stadigt nedåtgående trend och 2012 

förväntades brevvolymerna i Sverige att minska med cirka 5 %. (Årsredovisning PostNord 

2011:28) I en intervju med Dagens Industri uttalar sig Lars Idermark, VD och koncernchef för 

PostNord AB, om situationen för verksamheten de närmsta åren: 

  

”Vi har tvingats minska antalet medarbetare med några tusen per år under de senaste 

åren, framför allt till följd av brevvolymutvecklingen, och jag bedömer att vi kommer 

att fortsätta minska antalet med ett par tusen per år de närmaste åren” (Lars Idermark 

citerad i Dagens Industri 2012-12-20) 

  

Logistikmarknaden har däremot inte gått samma öde till mötes, utan ses istället som något att 

satsa på inför framtiden. PostNord distribuerar idag varje vardag cirka 400 000 paket och 11 

000 pallar med gods till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag. 

(Årsredovisning PostNord 2011:3) För att fortsättningsvis stå stadigt på den svenska 

postmarknaden har koncernen därför valt att expandera inom logistikverksamheten med 

ambitionen att därigenom etablera en position som det ledande logistikföretaget i Norden. 

PostNord kommer därför de närmsta åren att genomföra insatser och investeringar för att 

möta efterfrågan från näringslivet på helhetslösningar och gränsöverskridande kapacitet, 

vilket innebär en breddning av koncernens produktutbud samt marknadstäckning. 

(Årsredovisning PostNord 2011:26) 
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1.1.3 PostNords omstrukturering 

  

En stor satsning som i dagsläget genomförs för att möta konkurrens från andra privata företag 

på marknaden är en omstrukturering av de befintliga enheterna för distribution av paket och 

pallgods i Stockholmsregionen. Beslut om förändringen fattades av ledningen år 2010, men 

själva omstruktureringen i praktiken är planerad att ske under hösten 2013. För närvarande är 

verksamheten inom regionen uppdelad i 12 fristående enheter för paketering och distribution 

av pall och paket, så kallade filialer, vilka i och med förändringsprocessen kommer att slås 

samman. Förändringen innebär nämligen en omstrukturering av logistikverksamheten från 12, 

i dagsläget befintliga, filialer till endast två stora filialer, vilket medför att leveranser av pall 

och paket därmed kan samordnas. Dessa stora filialer kommer vi hädanefter att benämna 

“terminaler” då de utöver distributionen av gods även inhyser sortering av paket. I samband 

med omorganiseringen förväntas produktionen att effektiviseras och därmed skapa kapacitet 

för volymtillväxt, minskade enhetskostnader samt skapa en ökad konkurrenskraft inom 

logistikmarknaden. (Årsredovisning PostNord 2011:37) I företagets interna dokument 

framkommer att förändringen i sig inte innebär någon övertalighet, men däremot kommer ett 

antal tjänster att omfördelas i samband med den nya infrastrukturen i Stockholm. Vissa 

heltidstjänster kommer även att omvandlas till deltidstjänster. Koncernen beräknar således att 

både kapaciteten och produktiviteten kommer att öka, men även positiva miljöeffekter till 

följd av kraftigt minskade körsträckor för last- och skåpbilar ses här som en viktig anledning 

till omstruktureringen samt ett sätt att legitimera förändringarna utåt. Dock måste 

organisationsförändringar i den här storleken även legitimeras internt för att minska 

motståndet mot själva förändringen. (Intervju Personalchef PostNord 2013-02-06) 

 

 

  

1.1.4 Intern kommunikation under förändringsprocessen 

  

För att sprida information inom organisationen under en större förändringsprocess, och 

därmed underrätta företagets anställda om det pågående förändringsarbetet, förutsätts en 

fungerande intern kommunikation. Med detta avses såväl den informella som formella 

kommunikation som sker inom organisationen och den interna kommunikationen kan 

självfallet se olika ut inom olika organisationer. (Heide m.fl. 2012:63ff) Då PostNord är att 

klassificera som en hybridorganisation ställs höga krav på organisationen att effektivisera sin 

verksamhet för att möta konkurrens från andra aktörer på marknaden samt finna nya sätt att 

styra sin verksamhet och personal, vilket även gäller kommunikationen inom företaget. 

Genom att studera den interna kommunikationen under PostNords omstrukturering förväntar 

vi oss kunna få insikt i hur den lokala styrningen ser ut under förändringsprocessen.  
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1.2 Avgränsningar 
 

Då vi påbörjar denna studie befinner sig PostNord, som tidigare nämnts, redan i en 

fortlöpande omstrukturering av verksamheten då beslut om förändringen fattades av 

ledningen år 2010, men själva omstruktureringen i praktiken är planerad att ske under hösten 

2013. Förhandlingar med organisationens fackförbund har enligt Medbestämmandelagen 

(MBL) således redan skett och innan sommaren 2013 planerar ledningen dessutom att ha 

etablerat så kallade förändringsgrupper på de respektive terminalerna där de anställda själva 

ska få uttrycka sina åsikter om förändringen samt delge ledningen eventuell feedback 

angående hur den interna kommunikationen fungerar. På grund av tidstaktiska skäl kommer vi 

dock endast att studera hur den interna kommunikationen i samband med omstruktureringen 

ser ut under en begränsad tidsperiod, närmare bestämt april-maj 2013, och fokus ligger 

därmed på vad som sker i detta läge då företaget befinner sig mitt under den pågående 

förändringen. Vi har heller inte haft möjlighet att studera fackets roll i den kontinuerliga 

informationsspridningen, det vill säga hur de sprider informationen till sina medlemmar, då vi 

inte lyckats kontakta några fackliga representanter. Detta kommer vi närmare att gå in på i 

uppsatsens metodkapitel (4.4.1 Val av informanter och enheter). 

 

För att avgränsa studien ytterligare har vi även valt att fokusera på etableringen av en av de 

två nya terminalerna. Vi har dock inte haft möjlighet att undersöka samtliga av de i dagsläget 

befintliga filialerna som i samband med omorganiseringen kommer att samlas under ett och 

samma tak i den nya terminalen, utan vi har fokuserat på två av dessa filialer. Detta kommer 

vi även närmare att konkretisera i uppsatsens metodkapitel (4.2.1 Företagets struktur). I 

nästkommande avsnitt kommer vi att precisera studiens syfte samt frågeställningar. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
  

Syftet med denna studie är att studera en organisations interna styrning mitt under en större 

omorganisation. Detta sker i dagsläget inom PostNords verksamhet i samband med 

omstruktureringen av filialerna för distribution av paket och pallgods i Stockholmsområdet 

och vi har därför valt att basera vår studie på denna process. 

  

För att besvara detta har vi frågeställningarna: 

  

Hur har information spridits om omstruktureringen till de anställda inom företaget? 

Har de anställda, under april och maj 2013, mottagit och uppfattat den givna 

informationen så som ledningen planerat? 

Hur uppfattas, under april och maj 2013, omstruktureringen av de anställda på företaget?   
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1.4 Uppsatsens disposition 
  

I uppsatsens inledande kapitel har bakgrunden till denna studie samt syfte och frågeställningar 

presenterats. Fortsättningsvis är uppsatsen disponerad enligt följande: Inledningsvis 

presenteras tidigare forskning inom området, vilket sedan leder in på ett kapitel bestående av 

teorier och den teoretiska referensram vi i denna studie valt att använda oss av. Vidare följer 

en genomgång av studiens metod samt därefter en utförlig redovisning av studiens resultat. 

Sedermera presenteras i kapitlet analys studiens resultat relaterat till de tidigare presenterade 

teorierna samt därefter avslutningsvis en diskussion då studien återknyts till tidigare forskning 

inom området och vidare implikationer för framtida forskning läggs fram.  
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2. Tidigare forskning 
  

Den forskning som här presenteras har främst sökts med inriktning mot 

organisationskommunikation och sociologi. Dessutom har vi funnit information via 

referenslistor till forskning, uppsatser och artiklar i närliggande områden. Anledningen till att 

närliggande områden har undersökts är främst då organisationskommunikation är ett 

forskningsområde som behandlats av många olika discipliner. Vi har valt att introducera 

området genom von Platens avhandling. I denna avhandling presenteras ett likande 

angreppsätt som för vår studie, men med utgångspunkt i ett bolag inom den offentliga sektorn. 

Där von Platens infallsvinkel är från media och kommunikation kan vi istället erbjuda ett 

sociologiskt perspektiv på liknande problematik. Därefter presenteras en artikel där den 

interna kommunikationen förändras för att öka styrningen av de anställda. På detta sätt ämnar 

vi demonstrera hur vi kan analysera den interna kommunikationen för att definiera styrningen 

på ett företag. 

 

  

2.1 Intern kommunikation och meningsskapande vid strategisk 

organisationsförändring 
  

Med fokus på hur de anställda påverkas av den interna kommunikationen presenteras 

avhandlingen Intern kommunikation och meningsskapande vid strategisk 

organisationsförändring där von Platen (2006) undersöker hur meningsskapande processer 

och den interna kommunikationen påverkar en organisationsförändring inom den offentliga 

sektorn. (von Platen 2006:20f) Avhandlingen grundas på två fallstudier av SVT:s 

produktionsbolag i Örebro respektive Malmö. Det huvudsakliga materialet kommer från 

kvalitativa intervjuer, men von Platen har även använt sig av observationer och skrivna 

dokument. (von Platen 2006:65ff) I avhandlingen bearbetas fyra huvudpunkter: Först 

presenteras vikten av intern kommunikation för att stärka medlemmarna i en organisations 

delaktighet i en större organisationsförändring. Här framhävs dock att även med ideal 

kommunikation kommer vissa anställda uppleva situationen som att information inte nått dem 

eller att de inte fått möjlighet att delta tillräckligt i förändringsprocessen. Förväntningarna på 

den interna kommunikationen och vad denna kan åstadkomma under en 

organisationsförändring bör alltså reduceras och sättas i ett mer realistiskt perspektiv. (von 

Platen 2006:211) Den andra huvudpunkten bygger på att kommunikationen under 

organisationsförändringar ofta tolkas på olika sätt, vilket måste beaktas för att undvika 

missförstånd eller att information förloras. (von Platen 2006:216) Hur informationen tolkas 

kopplas till individens organisationsidentitet, grupptillhörighet, roll och status, vilka faktorer 

tillsammans bildar en referensram för hur anställda förstår förändringen. Den tredje 

huvudpunkten berör vilka implikationer detta ramverk har för den interna kommunikationen. 

(von Platen 2006:223) Genom att rangordna dessa “tolkningsramar” går det, enligt von 

Platen, att dra slutsatser om vad som är intressant för en individ under olika förutsättningar, 

vilket också gör den interna kommunikationen mer effektiv. (von Platen 2006:227) von 

Platens fjärde och avslutande huvudpunkt är att lyfta betydelsen av mellanchefer som 
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kommunikatörer i samband med organisationsförändringar. Här understryks vikten av att 

åtskilja kommunikation från information. (von Platen 2006:228) För att se hur den interna 

kommunikationen används som styrningsmedel har vi studerat ett flertal artiklar om styrning. 

Här nedan presenteras en artikel med vilken vi ämnar belysa detta. 

 

2.2 Tightening the Iron Cage 
  

Styrning genom organisationskommunikation är av centralt intresse för vår studie och vi har 

med utgångspunkt i detta valt att här även belysa Barkers (1993) forskning. I artikeln 

Tightening the Iron Cage: Concertive control in self-managing teams skriver han om 

självstyrande grupper och hur sådana fungerar i praktiken. Anledningen till att denna artikel 

har valts är då vi anser att den belyser hur en organisationsförändring och en förändring av 

organisationskommunikationen har en stark inverkan på den interna styrningen. Fokus i 

artikeln ligger på vad som händer då företag går från hierarkisk organisering med en tydlig 

uppdelning mellan chefer, mellanchefer och vanliga anställda till helt självstyrande grupper 

där alla inblandande har stort ansvar och inflytande över verksamheten.(Barker 1993:408) 

Detta nya sätt att organisera verksamheten kallas “concertive control” och inga allmänna 

regler finns då i företaget, utan de anställdas gemensamma åsikter och värderingar blir helt 

styrande. (Barker 1993:411f) Barker presenterar först Webers byråkratier för att sedan 

jämföra detta med fullt ut självstyrande grupper. Byråkratier utövar sträng kontroll över sina 

medlemmar och verkar genom att skapa tydliga regler om vad som är rätt och fel. Anställda 

lyder sina överordnade och följer de regler som finns uppsatta. Byråkratier beskrivs ofta som 

det mest kraftfulla styrsättet inom organisationer och man brukar därför i detta sammanhang 

tala om the Iron Cage. (Barker 1993:410) För att illustrera hur en övergång till självstyrande 

grupper kan se ut i praktiken presenteras ett ingående exempel på ett företag som genomgått 

denna förändring. Företaget heter ISE och arbetar med tillverkning i mindre skala. Barker 

studerade detta företag från 1988 och fram till 1992 för att se hur processen med den nya 

organiseringen utvecklades under dessa år. (Barker 1993:414ff) Han genomförde ett flertal 

kvalitativa intervjuer varje vecka på varierande tidpunkter i syfte att få en tydlig bild av hur 

organisationsförändringen utvecklades. Informanterna ställde frivilligt upp på intervjuerna, 

men han försökte få spridning över flera arbetsgrupper och positioner. Barker upplevde inget 

motstånd mot sina observationer och alla deltagarna var medvetna om vad han studerade. 

(Barker 1993:417f) Resultatet av studien visar att de anställda vid företaget med tiden själva 

skapat ett system som är mer kontrollerande än de gamla byråkratierna. De anställda styr 

varandra och stressen i arbetet blir extremt stor. The Iron Cage blir därmed inte svagare i 

denna typ av organisering inom organisationer, utan istället ännu hårdare. (Barker 1993:435)  

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
  

Fokus för den tidigare forskning som här presenterats har legat på 

organisationskommunikation och styrning, vilket belyses från två olika perspektiv. Först 

fokuserar vi på den interna kommunikationen i en organisationsförändring i von Platens 

avhandling. Därefter flyttar vi fokus till Barkers artikel där styrning står i centrum. Von 
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Platens avhandling bygger på ett gediget material och är väldigt närliggande vårt valda ämne, 

men skillnaden i infallsvinkel gör att vi dels kan stödja von Platens slutsatser, dels tillföra 

något nytt till diskursen. Barkers artikel använder vi mest som en introduktion till styrning, 

men hans resonemang om hur självstyrande grupper blir hårdare styrda är även av intresse för 

vår fallstudie. Till ämnesområdet hoppas vi genom fallstudien, i sin helhet, kunna tillföra hur 

den interna styrningen ser ut i en organisation under en större omorganisering. Till vår hjälp 

att analysera området använder vi oss av ett flertal teoretiska begrepp, som presenteras i nästa 

kapitel.  
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3. Teori 
  

I denna studie har vi valt att utgå från ett antal teorier och teoretiska begrepp, vilka vi anser 

vara relevanta för att belysa vår empiri i relation till det valda problemområdet. Vi har här valt 

att lägga huvudsakligt fokus på Nyinstitutionell teori med utgångspunkt i Eriksson-

Zetterquists (2009) teorier samt Sterns resonemang i Ahrne & Hedström (1999). Anledningen 

är att denna teori beskriver de olika krafter en organisation påverkas av från sin omgivning, i 

detta fall konkurrerande aktörer, leverantörer, kunder och samhället i stort, vilket därför är av 

stor vikt för att beskriva förutsättningarna som påverkar den interna styrningen inom 

PostNord. Vi ämnar även undersöka hur information sprids inom organisationen samt vilka 

kommunikationsvägar som används för att sprida denna information inom organisationen. För 

att ytterligare belysa kommunikationen inom organisationen och den interna styrningen har vi 

även använt oss av organisationskommunikation. Detta då vi i vår studie valt att fokusera på 

den interna kommunikationen inom PostNords verksamhet samt hur detta används som ett 

medel i den interna styrningen av organisationen. Inom organisationskommunikationen har vi 

valt vad Miller (2009) kallar ett kritiskt angreppsätt då det utgår från sociologin och definierar 

flera begrepp för att beskriva den interna kommunikationen i en organisation. Med dessa 

teorier ämnar vi belysa de utmaningar som en organisation i dagens samhälle står inför samt 

bidra till en ökad förståelse för i synnerhet PostNords verksamhet. 

  

3.1 Nyinstitutionell teori 
  

Grunden för den nyinstitutionella teorin lades, enligt Eriksson-Zetterquist (2009:64), under 

slutet av 1970-talet då Meyer & Rowans artikel Institutionalized Organizations: Formal 

Structure as Myth and Ceremony publicerades. Artikeln syftade till att tydliggöra 

organisatoriska strukturer och processer, vilka är gemensamma inom olika branscher både 

nationellt och internationellt. Till skillnad från tidigare institutionell teori, som ofta kritiserats 

för att vara allt för deskriptiv och abstrakt, betonade Meyer & Rowan vikten av regler och 

roller samt att konstruktionen av mening sker inom organisationen. Författarna introducerade 

i och med sin artikel ett antal teoretiska begrepp som fortfarande är centrala inom 

nyinstitutionell organisationsteori. (Eriksson-Zetterquist 2009:64) 

 

3.1.1 Organisatoriska fält 

  

Historiskt sett har organisationer präglats av en vilja att bli så effektiva som möjligt, 

exempelvis genom snabba leveranser, att producera så många varor som möjligt etc. Sådana 

organisationer brukar vanligen placeras inom det så kallade tekniska fältet där produktkvalitet 

och -kvantitet är enkelt att mäta. Effektiviteten inom organisationen har då setts som mycket 

viktigt för organisationens fortlevnad och en drivkraft i organisatoriskt förändringsarbete. För 

många organisationer är detta fortfarande mycket viktig, men idag ser vi även vissa tendenser 

som tyder på att legitimitet blir allt viktigare för att stärka en organisations ställning gentemot 

konkurrerande företag på marknaden. Legitimitetsskapande organisationer brukar vanligen 

placeras inom det institutionella fältet, vilket vanligen kännetecknas av att de styrs av normer, 
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riktlinjer etc. Huruvida en organisation uppfattas som legitim eller ej av omvärlden påverkar 

idag hur attraktiv den är för konkurrenter, konsumenter och leverantörer och en organisations 

legitimitet påverkar således även dess resultat. (Stern 1999:80f) Organisationer inom samma 

bransch tenderar även, med anledning av ökad konkurrens och hårdare krav från omvärlden, 

att bli allt mer lika varandra och en organisation klarar sig därför bäst genom att handla på 

samma sätt som andra legitima organisationer. Detta kallas isomorfism och är en 

anpassningsstrategi för att behålla legitimitet. (Eriksson-Zetterquist 2009:72) 

  

3.1.2 Lösa kopplingar 

  

Isomorfismen i sin helhet utgör ett exempel på en extern anpassningsstrategi, men inom 

organisationer finns även en intern anpassningsstrategi, som vanligen benämns som lösa 

kopplingar. Detta innebär att det finns en skillnad i vad en organisation påstår sig göra och 

vad den faktiskt gör. En lös koppling sker genom att en organisation kopplar isär 

legitimitetsverksamheten från kärnverksamheten, som gör det möjligt att bedriva 

kärnverksamheten utan att störas av gällande normer. (Stern 1999:82) Strategin används 

medvetet för att dölja vad som sker i organisationen och därigenom behålla legitimitet utan att 

för den sakens skull behöva gå i linje med gällande normer inom ett visst verksamhetsfält. 

Lösa kopplingar mellan ledningen och den faktiska verksamheten samt mellan vad som sägs 

göras och vad som faktiskt görs i en organisation är idag mycket vanligt. (Eriksson-

Zetterquist 2009:68ff) 

 

3.2 Organisationskommunikation 
  

Organisationskommunikation innebär såväl den informella som formella kommunikation som 

sker inom företag, myndigheter och liknande organisationer. Termen avser vanligen den 

planerade kommunikation som en organisation använder för att styra anställda, kunder, 

leverantörer etc. i det arbete som dessa grupper utför. Denna typ av kommunikation syftar 

även till att belysa hur information, verbal liksom icke-verbal, sprids inom organisationen 

samt hur social interaktion används för att skapa, behålla och styra meningsskapande inom 

den praktiska kontext som en organisation innebär. Organisationskommunikation likställs ofta 

med intern kommunikation, men ibland inkluderas även extern kommunikation i 

begreppsdefinitionen. Begreppet används för att beskriva hur organisationer fungerar. (Heide 

m.fl. 2012:63ff) Vi använder oss av ett kritiskt angreppssätt i vår tolkning av 

organisationskommunikationen och nedan framställs ett flertal begrepp som vi fokuserat på 

utifrån Katherine Millers (2009) resonemang. 

  

3.2.1 Makt, motstånd och ideologi 

  

I vad Miller (2009) definierar som det kritiska angreppsättet utgår hon från Mats Beronius 

(1986) avhandling, Den disciplinära maktens organisering. Här definieras makt som något 

som inte existerar i sig själv, utan är helt beroende av kontexten där den utövas. Frågan är 

därmed inte var makten finns, utan hur den utövas. Vidare beskrivs makt som något som den 
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utsatta tillåter, det vill säga att makt endast finns om den styrda parten går med på att styras av 

maktutövandet. (Beronius 1986:11ff) 

  

Som beskrivits i det tidigare avsnittet finns endast makt om det tillåts av den styrda parten. 

Motstånd innebär att motverka makten. Motståndet kan vara öppet och organiserat genom 

exempelvis strejk, bojkott eller att organisera sig i fackföreningar. För anställda kan det dock, 

speciellt på egen hand, vara svårt att göra öppet motstånd mot organisationen de är 

medlemmar i. I dessa fall kan istället motståndet vara dolt och yttra sig genom mindre 

allvarliga demonstrationer. Denna typ av protest mot den makt som utövas kan vara svår att 

identifiera då den kan ta många olika former. Det kan exempelvis yttra sig genom att en 

anställd sprider dåliga rykten om företaget den arbetar för eller att den anställda undviker att 

göra så mycket av sina arbetsuppgifter som den kan komma undan med. (Miller 2009:108f) 

  

Ideologi som det används här refererar till det “allmänt accepterade”, det vill säga något som 

påverkar hur vi strukturerar våra tankar och vår uppfattning av verkligheten. Denna ideologi 

tar ofta formen av en organisationskultur där motstånd inom organisationen motverkas. 

(Miller 2009:106f) I nästkommande kapitel kommer vi att beskriva hur vi har arbetat med 

dessa och de tidigare beskrivna teorierna samt den metod vi använt för datainsamling. 
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4. Metod 
  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den metod vi använt oss av i vår studie samt hur vi 

gått tillväga för att samla in vårt material. Här presenteras även fallföretaget, val av metod och 

en närmare beskrivning av denna samt etiska överväganden i samband med vår studie. Utöver 

detta kommer vi även att redogöra för den metod och det tillvägagångssätt som använts för att 

analysera materialet. 

 

4.1 Övergripande forskningsmetod 
 

Då vi påbörjar denna studie befinner sig PostNord redan i en fortlöpande omstrukturering av 

verksamheten då beslut om förändringen fattades av ledningen år 2010, men själva 

omstruktureringen i praktiken är planerad att ske under hösten 2013. Förhandlingar med 

organisationens fackförbund har enligt Medbestämmandelagen (MBL) således redan skett och 

innan sommaren 2013 planerar ledningen dessutom att ha etablerat så kallade 

förändringsgrupper på de respektive terminalerna där de anställda själva ska få uttrycka sina 

åsikter om förändringen samt delge ledningen eventuell feedback angående hur den interna 

kommunikationen fungerar. På grund av tidstaktiska skäl har vi dock valt att endast studera 

hur den interna kommunikationen i samband med omstruktureringen ser ut under en 

begränsad tidsperiod, närmare bestämt april-maj 2013, och fokus ligger därmed på vad som 

sker i detta läge då företaget befinner sig mitt under den pågående förändringen. 

 

Resultatet av vår studie bygger på data som samlats in från vårt specifika fallföretag, vilket 

gett oss möjlighet att grundligt fördjupa oss i det. Vi kommer därmed inte att göra några 

generaliseringar till andra organisationsförändringar, utan utgå från den förändring vi studerat. 

För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av intervjuer för att på så sätt få tillgång 

till fördjupad kunskap om den interna kommunikationen inom organisationen och därigenom 

även den interna styrningen under den pågående förändringsprocessen. Kvalitativa intervjuer 

utgör grunden för denna studie och benämns här som primärmaterial då detta material 

genererats av oss själva. (Aspers 2011:167) Utöver detta har vi även tagit del av skrivna 

dokument i form av företagets årsredovisning samt information angående 

förändringsprocessen som delgetts PostNords anställda via företagets interna datornätverk och 

arbetsplatsträffar. Allt detta kommer vi att belysa närmare nedan. 

 

 

  

4.2 Fallföretaget 
  

Anledningen till att vi valde att basera vår studie på den förändringsprocess som i dagsläget 

sker inom PostNord AB är att vi genom Dynamicus mentorskapsprojekt tidigare varit i 

kontakt med företaget och därigenom redan var insatta i den pågående förändringsprocessen. 

Vi hade därmed en klar inträdespunkt i organisationen och ansåg det därför vara lämpligt att i 
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vår studie utgå från detta företag. Förändringsprocessen inom PostNord rör, som tidigare 

nämnts, inte hela organisationen utan endast avdelningen för logistik med fokus på 

omstruktureringen av filialerna för distribution av paket och pall i Stockholmsområdet. Vi tog 

därför tidigt kontakt med personalchefen inom denna avdelning och arbetade sedan 

tillsammans fram ett ämne av relevans att studera både med utgångspunkt i företagets 

intressen samt vårt eget sociologiska perspektiv. Att studera kommunikationen inom 

organisationen under förändringen samt hur denna uppfattas av de anställda är av intresse för 

företaget att känna till inför ytterligare omstruktureringar i framtiden. Detta är även av 

intresse för oss, men vårt huvudsakliga fokus ligger dock i att undersöka den interna 

kommunikationen för att därigenom se hur den interna styrningen av organisationen ser ut 

under förändringsprocessen. 

  

4.2.1 Företagets struktur 

  

Inom Stockholmsregionen arbetar på PostNord i dagsläget cirka 1050 personer med hantering 

av paket och pall. För närvarande är verksamheten inom regionen uppdelad i 12 fristående 

enheter, så kallade filialer, vilka i och med förändringsprocessen kommer att omorganiseras 

och slås samman till endast två stora terminaler. Varje filial styrs idag av en filialchef, som 

har personalansvar över de anställda inom de respektive filialerna. Under filialchefen finns 

också, beroende på filialens storlek, ett antal transportledare, vilka fungerar som arbetsledare i 

den dagliga verksamheten. Därutöver arbetar på de olika filialerna chaufförer för skåpbil 

respektive lastbil. Även efter omorganiseringen kommer dessa personalkategorier och 

strukturen över lag att kvarstå, men geografiskt samlas inom två stora terminaler. Vi har i 

denna studie dock valt att fokusera på etableringen av en av de två nya terminalerna. För att 

begränsa vår studie har vi dock inte haft möjlighet att undersöka samtliga av de i dagsläget 

befintliga filialerna som i samband med omorganiseringen kommer att samlas under ett och 

samma tak i den nya terminalen, utan vi har fokuserat på två av dessa filialer. Detta kommer 

vi mer ingående att belysa i avsnitt 4.4.1. Nedan presenteras hur dessa avgränsningar 

framträtt.  

  

4.3 Förstudie 
  

Mellan oktober 2012 och mars 2013 gjordes en förstudie, vars resultat redovisades under 

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C1. Där studerades främst 

skrivna dokument i form av tidningsartiklar, information från fallföretagets hemsida samt 

årsredovisningen från 2011. Kontakt via mail inleddes med fallföretaget och en diskussion om 

studiens inriktning följde. För att hitta ett ämne som både var vetenskapligt inriktat mot 

sociologi och av intresse för företaget rådfrågades kursansvarige univ. lekt vid Sociologiska 

institutionen Michael Allvin. Förstudien kulminerade sedan i en tematiskt öppen intervju med 

fallföretagets personalchef. De teman som användes under intervjun var avgränsningar, 

samarbete, omorganisationen, bakgrund och effektivitet. Därefter formulerades 

frågeställningar för huvudstudien baserat på det insamlade materialet och fallföretagets 

intressen. Studien fortsatte sedan med val av metod när huvudstudien påbörjades i april 2013. 
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4.4 Val av metod 
  

När vi, som ovan beskrivits, utarbetat ett lämpligt ämne för vår studie blev nästa steg i 

processen att välja en passande metod för att undersöka detta. Då vi var intresserade av de 

anställdas erfarenheter av den interna kommunikationen under omorganisationen framstod i 

denna studie kvalitativa intervjuer som en passande datainsamlingsmetod. Detta går även i 

linje med Aspers (2011) då han benämner metoden som etnografisk, vilket innebär att för att 

förstå vad individer tycker, känner och gör måste vi gå ut och tala med dessa individer. Det 

räcker således inte med att göra antaganden om en individs avsikt och handlande i en viss 

situation. (Aspers 2011:33) Kvalitativa intervjuer skapar även möjlighet att djupgående 

diskutera en eller flera frågor och syftar till att identifiera meningsstruktur, det vill säga hur 

respondenternas svar är relaterade till varandra. (Aspers 2011:160) 

  

Det finns dock olika grad av struktur i intervjuer och vi har med utgångspunkt i vårt syfte valt 

att använda oss av tematiskt öppna intervjuer. Denna intervjuform lämpar sig väl för vår 

studie då vi är intresserade av att använda teori, men inte låta denna styra det empiriska 

materialet fullt ut. Tematiskt öppna intervjuer är öppna så till vida att samtalet kontinuerligt 

utvecklas med den som intervjuas, samtidigt som det finns en struktur där vi söker identifiera 

vissa, på förhand uttänkta, teman under intervjun. (Aspers 2011:143ff) Därigenom behålles 

flexibiliteten i intervjun då den intervjuade inte behöver känna sig låst att endast svara på 

specifika frågor. Denna metod hjälpte oss även att behålla ett avstånd från teorin under själva 

intervjuerna och underlättade formuleringen av frågor utifrån informanternas perspektiv 

snarare än våra förutfattade meningar. 

  

Tills stöd för primärmaterialet användes även sekundärmaterial för att stärka studiens 

validitet. Sekundärmaterialet utgjordes främst av intern dokumentation angående 

omorganisationen till de anställda i from av informationsbrev och presentationsunderlag, men 

vi har även tagit del av PostNords årsredovisning från 2011 för att ytterligare fördjupa vår 

insikt i företaget. Anledningen till att inte 2012 års version av årsredovisningen har använts är 

för att denna först publicerades efter att denna studie påbörjats. Årsredovisningen har en 

omfattning på 136 sidor och finns tillgänglig på företagets officiella hemsida på Internet. Med 

undantag för denna finns allt det interna material vi tagit del av publicerat på företagets 

intranät, vilket kan likställas med ett privat datornätverk som endast kan nås av anställda inom 

PostNord. Den interna dokumentation vi tagit del av består mer precist av nio dokument med 

information angående hur byggnationen av den nya arbetsplatsen fortlöper, vilka 

konsekvenser omorganiseringen kommer att få för de anställda, motiv till förändringen samt 

allmänna frågor och svar gällande förändringsprocessen. Därutöver har vi även tagit del av tre 

PowerPoint-presentationer gällande den stundande förändringen samt två nyhetsbrev som 

publicerats på intranätet under mars och april 2013. Den totala tidsperiod som det material vi 

studerat sträcker sig över är från september 2012 till april 2013. Materialet har vi fått tillgång 

till genom företaget med godkännandet att få använda det i kommande analys. Det sekundära 

materialet har även legat till grund för konstruktionen av intervjuerna, som i helhet 

presenteras under avsnitt 4.5. Nedan kommer vi närmare att presentera val av enheter och 

informanter. 
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4.4.1 Val av enheter och informanter 

  

Valet av informanter gjordes i samråd med företagets personalchef inom avdelningen för 

logistik, tillika vår kontaktperson. Vi bestämde oss tidigt för att koncentrera vår undersökning 

till två av det i dagsläget befintliga filialerna för hantering av paket och pall inom 

Stockholmsregionen, vilka efter omorganiseringen geografiskt kommer att samlas under ett 

och samma tak i en av de nya terminalerna. Detta för att därigenom begränsa studiens 

omfattning. För att därefter distingera vilka två filialer vi skulle undersöka beslutade vi för det 

första att inkludera den filial som berörs mest av förändringsprocessen och för det andra den 

filial inom regionen som berörs minst av förändringen. Distinktionen mellan vilka filialer som 

berörs mycket respektive lite av förändringen grundar vi främst på hur långt de anställda 

tvingas flytta i och med bytet av arbetsplats i samband med omstruktureringen. Den första 

filialen vi valt att undersöka, filial 1, påverkas mycket av flytten då den nya stora filialen är 

lokaliserad nästan en timmes resväg från den befintliga filialen, vilket medför att många 

anställda kommer få betydligt längre till arbetet än tidigare. Denna filial är även relativt liten 

med cirka 20 anställda. Den andra filialen, filial 2, är betydligt större med drygt 100 anställda 

och denna filial berörs mindre av flytten då den endast ligger några kilometer från den nya 

filialen. 

  

När det sedan stod klart vilka filialer vi ämnade studera kontaktade vi personalchefen som i 

sin tur tog kontakt de respektive filialerna. Urvalet av informanter gjordes sedan mer specifikt 

genom att personalchefen författade ett mail till de berörda filialcheferna, som därmed i sin 

tur ombads tillfråga tre personer som skulle kunna tänka sig att medverka i studien. 

Ledningen inom PostNord var således inte medvetna om vilka individer som skulle komma 

att medverka i studien, utan endast filialchefen på de respektive filialerna. Därefter 

förmedlade filialcheferna själva vidare uppgifter till oss om individer, tid och plats för våra 

intervjuer. Vi själva har därigenom inte kunnat påverka exakt vilka individer som skulle 

intervjuas, utan endast kunnat ge direktiv till personalchefen om antalet intervjuer samt vilka 

befattningar vi eftersökte på informanterna.  

 

4.5 Intervjuer 
  

I detta avsnitt ämnar vi mer ingående redogöra för processen angående våra intervjuer. Vi 

kommer därför att beskriva vår intervjuguide, studiens informanter samt genomförande av 

intervjuerna. 

 

4.5.1 Intervjuguide 

  

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide, som bygger på de teman vi med grund i den 

valda teorin valt ut. Den tematiskt öppna intervjun, som beskrivits ovan, är en strategi för att 

precisera mening och studera hur meningsstrukturen ser ut genom att identifiera kopplingar 

mellan teoretiska begrepp och praktik. De olika teman som tas upp speglar således valet av 
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teorier, men har för den sakens skull inte för avsikt att stycka upp samtalet i ett på förhand 

konkret antal frågor. (Aspers 2011:150) Vid konstruktion av en intervjuguide för tematiskt 

öppna intervjuer är det viktigt att ha i åtanke att denna ska hjälpa intervjuaren till maximal 

kontroll över processen samtidigt som den ska bidra till flexibilitet i fråga om att behandla 

studiens olika teman. 

  

I enlighet med Aspers (2011:150) har vi valt att inleda våra intervjuer med frågor angående 

intervjupersonens bakgrund. Detta för att få en tydlig inblick i de enskilda individernas 

befattning, arbetsuppgifter etc., men även deras subjektiva inställning till företaget, 

omorganiseringen samt stämningen i samband med denna. Därefter har vi i våra intervjuer 

utgått från tre huvudsakliga teman; organisationsförändring, organisationskommunikation 

och framtiden (se bilaga 1). Dessa teman grundar sig i våra teorier och mynnar ut i ett antal 

underteman inom respektive område. I det första temat, gällande organisationsförändring, 

ville vi få en uppfattning om vilken information intervjupersonen fått angående 

förändringsprocessen, vad som hade förändrats på arbetsplatsen i och med detta och vad 

förändringen skulle komma att innebära för den enskilda individen. Det andra temat, närmare 

bestämt gällande organisationskommunikationen, var av intresse för vår studie då vi ville se 

hur den interna kommunikationen inom företaget hittills har fungerat under 

förändringsprocessen samt vilka möjligheter att uttrycka synpunkter på förändringen som 

funnits för de anställda. Det tredje och sista temat, det vill säga framtiden, berör hur 

intervjupersonen ser på företagets samt sin egen framtid. Temat behandlar även 

intervjupersonens känslor inför framtiden. Vi valde att använda oss av samma intervjuguide 

för alla intervjupersoner då vi ansåg våra teman så övergripande att de kunde ge relevant 

information såväl från chefer som anställda i lägre positioner inom företaget. Dock 

kompletterades intervjuerna med PostNords chefer med vissa mer specifika frågor för att 

därigenom säkerställa att viktig information inte skulle riskera att utebli. Samtliga informanter 

som medverkat i studien kommer att presenteras närmare i nästkommande avsnitt. 

 

4.5.2 Informanter 

  

I studien har tio individer intervjuats varav fyra innehar någon form av ledarposition och sex 

intervjupersoner arbetar som chaufförer av skåpbil respektive lastbil. Nedan presenteras de 

specifika informanter som medverkat i vår studie: 

  

Regionchef, arbetar som chef över hela Stockholmsregionens cirka 1050 anställda och 

ansvarar för att leda arbetet under förändringsprocessen. Intervjupersonen har även 

övergripande ansvar för hur information sprids inom organisationen. 

  

Personalchef, arbetar som chef över all personal inom Stockholmsregionen och ansvarar för 

att insätta företagets chefer i personalfrågor. Intervjupersonen har även varit vår 

kontaktperson i samband med denna studie och har således intervjuats både under förstudien 

och huvudstudien. 
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Intervjuperson 1, arbetar inom filial 1 som chaufför och har tidigare erfarenhet av att vara 

transportledare. Intervjupersonen har lång erfarenhet inom Posten och har arbetat på flera 

olika filialer. 

  

Intervjuperson 2, arbetar inom filial 1 som chaufför och har viss erfarenhet av att vara 

transportledare. Intervjupersonen har kort erfarenhet inom Posten och ämnar inte arbeta kvar 

efter omorganisationen. 

  

Intervjuperson 3, arbetar inom filial 1 som chaufför med mycket lång erfarenhet inom 

Posten. 

  

Intervjuperson 4, arbetar som transportledare på filial 1, men har även viss erfarenhet av att 

vara chaufför. Intervjupersonen kommer att fylla rollen som transportledare även efter 

omorganisationen. 

  

Intervjuperson 5, arbetar inom filial 2 som chaufför med mycket lång erfarenhet inom 

Posten. Intervjupersonen har arbetat på Posten hela sitt yrkesverksamma liv och har även 

erfarenhet av arbete på flera olika filialer. 

  

Intervjuperson 6, arbetar inom filial 2 som chaufför med kort erfarenhet inom Posten. 

  

Intervjuperson 7, arbetar inom filial 2 som filialchef med lång erfarenhet inom Posten. 

Intervjupersonen har arbetat på Posten hela sitt yrkesverksamma liv. 

  

Intervjuperson 8, arbetar inom filial 2 som chaufför med lång erfarenhet inom Posten. 

Intervjupersonen har arbetat på Posten hela sitt yrkesverksamma liv. 

  

Till uppsatsens resultatkapitel har information från samtliga ovanstående informanter använts, 

men här bör dock poängteras att regionchefen, personalchefen samt intervjuperson 3, 4, 6 och 

7 är mer frekvent citerade. 

 

4.5.3 Genomförande 

  

Genomförandet av intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas respektive arbetsplatser. 

Intervjuerna med anställda i produktionen pågick mellan 20 och 45 minuter, medan 

transportledarnas samt chefernas intervjuer varade något längre. Alla intervjuer hölls inte 

under samma dag, men vi samordnade alla intervjuer inom en och samma filial att infalla på 

samma dag. Även intervjuerna med cheferna hölls under en och samma dag, vilket totalt 

resulterade i tre dagar för intervjuer. 

  

Vid intervjuerna har vi tagit i beaktande att två samspelta intervjuare vanligen utför en bättre 

intervju med större informationsmängd och förståelse än vad endast en ensam intervjuare 

skulle göra. (Trost 2010:67) Vi har här även reflekterat över att sådana intervjuer då de 

behandlar känsliga ämnen inte är att föredra, men eftersom vi inte anser att PostNords 
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pågående omstrukturering är att klassificera som ett känsligt ämne bedömer vi 

tillvägagångssättet vara väl lämpat för vår studie. Vid intervjuer av positionsinnehavare 

förefaller det även lämpligt med två intervjuare eftersom detta då framstår som artigt och de 

två intervjuarna kan då komplettera varandra. (Trost 2010:67) Alla intervjuer spelades in för 

att vi därigenom skulle få möjlighet att transkribera, koda samt gå tillbaka i materialet vid 

senare analys. Vi har även valt att inte föra några utförliga anteckningar under intervjuerna, 

utan istället rikta uppmärksamheten mot själva intervjun utan att behöva tänka på att skriva 

ner allt som sägs i detalj. En ytterligare anledning till detta är att ett flitigt antecknande ibland 

även kan uppfattas som något misstänkt eller obehagligt för den som blir intervjuad. (Trost 

2010:76) 

  

Efter en avslutad intervju försökte vi även i största möjliga mån transkribera materialet i 

direkt anslutning till denna. Genom transkriberingen övergår då den inspelade intervjun till 

arbetsmaterial, vilket har använts för vidare kodning av materialet samt analys. (Aspers 

2011:156) Under insamlandet av materialet och denna efterföljande analys har vi även 

kontinuerligt gjort etiska överväganden över våra handlingar, vilket beskrivs i nästa avsnitt. 

 

4.6 Etiska överväganden 
  

För att upprätthålla god forskningsetik har vi utgått från Vetenskapsrådets riktlinjer för 

samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002:6) 

 

Den första riktlinjen, informationskravet, innebär att alla som berörs av forskningen ska 

informeras om dess syfte. (Vetenskapsrådet 2002:7) Detta har vi i vår studie varit noga med 

och vi har därför inlett samtliga intervjuer med att kortfattat klargöra studiens syfte samt 

upplägg för de medverkande informanterna. Styrning upplever vi dock vara ett problematiskt 

område att undersöka inom en organisation då själva ordet för oss har en negativ innebörd. 

Genom att undersöka PostNords motiv och mål för förändringsprocessen utifrån 

nyinstitutionell teori samt den interna kommunikationen med utgångspunkt i 

organisationskommunikation har vi i vår studie ämnat dra slutsatser om styrningen utan att 

fråga om styrningen i sig. När vi klargjorde studiens syfte för våra informanter valde vi därför 

att inte använda själva ordet “styrning”, utan parafraserade detta genom att använda ord som 

exempelvis “att leda”. Detta för att i möjligaste mån undvika att väcka anstöt. 

 

Vi har även beaktat den andra riktlinjen, samtyckeskravet, där Vetenskapsrådet betonar vikten 

av att samtliga deltagare i en studie när som helst under processen har rätt att avbryta sin 

medverkan. (Vetenskapsrådet 2002:9) Även detta har beaktats och alla som medverkat i vår 

studie har därför givits möjligheten att avböja från att svara på frågor eller att avbryta en 

intervju om de så önskat. (Trost 2010:124) I samband med intervjuerna sökte vi även 

informanternas medgivande att spela in intervjuerna för att därigenom underlätta efterföljande 

analys. Ingen av informanterna använde sig dock av rättigheten att avbryta en intervjua och 

alla intervjuer spelades även in. 
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Den tredje riktlinjen, konfidentialitetskravet, betonar vikten av att behandla allt material samt 

deltagande informanters personuppgifter konfidentiellt. (Vetenskapsrådet 2002:12) För att 

skydda våra informanter har vi därför valt att avidentifiera dem så mycket som möjligt i 

materialet. Med detta menas att vi inte använder oss av informanternas namn samt att vi inte 

heller har transkriberat information som kan peka på deras identitet. Då vi transkriberat 

materialet har vi exempelvis inte skrivit ut namn på arbetskamrater eller specifika 

arbetsplatser som omnämnts i intervjuerna för att därigenom skydda samtliga informanters 

identitet. Det framgår dock fortfarande var och när en specifik person är anställd samt i viss 

grad vilka arbetsuppgifter personen har. Vi har alltså, i enlighet med Trost (2010:127), endast 

transkriberat de uppgifter som krävs för analysen. Denna noggranna hantering av materialet 

har i vår studie varit extra viktig då fallföretaget varit delaktigt i att hitta informanter samt har 

möjligheten att få tag i källdata. Avidentifieringen gäller dock endast de som intervjuats för 

sina subjektiva åsikter, upplevelser och idéer. Då ledningen endast uttalat sig om företaget 

samt förändringsprocessen i stort har vi, med medgivande från dessa informanter, valt att inte 

i samma utsträckning som övriga informanter dölja deras identiteter då de ej uttalat sig om 

sina subjektiva åsikter. 

  

Den fjärde och sista riktlinjen från Vetenskapsrådet, nyttjandekravet, innebär att uppgifter 

insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet 

2002:14) Vetenskapsrådet (2011:69) varnar också för att lova för mycket i samband med 

insamling av data. Då Uppsala universitet och inte vi personligen är ägare av primärmaterialet 

kan vi inte garantera vilka som tar del av det eller vad det används till. Vi kan dock garantera 

att vi inte kommer att använda det insamlade materialet till något annat än för denna studie. 

Nedan kommer vi att presentera hur vi analyserat det insamlade material.  

 

4.7 Analysmetod 
  

Analys betyder att plocka isär, men viktigt är även syntes, det vill säga att sätta ihop. Studiens 

frågeställningar kan således besvaras först då resultat av analysen relaterats till varandra samt 

till teorin. (Aspers 2011:195) Med utgångspunkt i Aspers (2011) har vi i denna studie utgått 

från den hermeneutiska cirkeln, vilken innebär att förståelse sker genom en process där delen 

förstås i förhållande till helheten och omvänt. Detta betyder att vi inte kan förstå ett specifikt 

fenomen endast med utgångspunkt i en enskild mening som en aktör i fältet ger uttryck för, 

utan vi måste här även förstå helheten. För att förstå en enskild individ inom organisationen 

måste vi således även förstå organisationen i stort. Vi har därför i vår studie valt att intervjua 

både anställda i lägre positioner inom företaget och chefer för att därigenom få en helhetsbild 

av det fallföretag vi studerar. Vår förståelse grundar sig dessutom, utöver helheten av 

materialet, på våra valda teorier. (Aspers 2011:41f) Därutöver kombinerar vi även våra 

intervjuer med att analysera skrivna dokument för att på så sätt få en mer nyanserad 

helhetsbild av organisationen i stort. 

  

Vid analys av vårt material har vi utgått från de transkriberade intervjuerna och de skrivna 

dokumenten, vilka därefter har kodats med utgångspunkt i teorin. Vi har således valt att arbeta 

utifrån vad Aspers (2011) beskriver som ett deduktivt arbetssätt där det induktiva empiriska 
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materialet har bundits till de valda teorierna. Materialet är induktivt insamlat genom den 

öppna intervjuform som Aspers förespråkar och därefter kodat efter den teoretiska ansatts vi 

valt. Kodning är i mångt och mycket en del av analysarbetet och innebär att materialet bryts 

ner i en mängd olika delar, så kallade koder. Dessa koder syftar till att separera materialet 

utifrån olika meningsdimensioner, såsom typ av material samt teoretiska koder. (Aspers 

2011:172ff) Beroende på det specifika materialet varierade kodningen av vårt material så till 

vida att vi ibland valde att koda ett enskilt ord efter en viss kod, ibland en mening eller ett helt 

textstycke. Vi har även varit noga med att använda koder som är entydiga, ömsesidigt 

uteslutande samt tillräckliga för att inkludera det empiriska materialet. Vårt huvudsakliga 

syfte med kodningen är trots allt att beteckna likheter och olikheter i materialet, vilket också 

är en förutsättning för att materialet ska kunna analyseras. (Aspers 2011:180) För att 

underlätta processen har vi i vår kodning använt oss av datorprogrammet ATLAS TI där det 

presenteras en överblick av materialet indelat efter de koder som använts. Exempelvis har vi 

kodat vad vi tolkar som tecken på motstånd inom organisationen, lösa kopplingar eller 

isomorfism. Koderna används både för intervjuerna och det skrivna materialet vilket 

underlättat en jämförelse mellan den officiella informationen och vad som har uppfattats av de 

anställda. Resultatet av studien i sin helhet kommer att beskrivas i nästkommande kapitel.   
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5. Resultat 
  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för det resultat som framkommit under studien utifrån 

analys av intervjuer samt skrivna dokument som distribuerats till företagets anställda med 

anledning av den pågående förändringsprocessen. Kapitlet är strukturerat med utgångspunkt i 

studiens frågeställningar och berör därmed främst informationsspridningen inom företaget, 

mottagande av information samt de anställdas inställning i samband med denna. 

  

5.1 Informationsspridning 
  

Informationsspridningen under PostNords i dagsläget pågående förändringsprocess har enligt 

företagets ledning planerats utifrån en kommunikationsplan där tidpunkter för olika steg i 

förändringen, såsom exempelvis förhandlingar med organisationens fackförbund enligt 

Medbestämmandelagen (MBL) och datum för inflyttning, beskrivs i detalj. Utöver detta 

beskrivs i kommunikationsplanen även mål och syfte med förändringen, identifierade 

målgrupper samt primära mottagare av information, budskap och kanaler för 

informationsspridning. Informationsbrev samt forum för eventuella frågor framställs som de 

viktigaste delarna i informationsspridningen under förändringsprocessen. De forum som här 

avses är ursprungligen främst riktade till organisationens ledare, men under våren 2013 har 

ledningen dessutom lagt till i kommunikationsplanen att innan sommaren samma år etablera 

så kallade förändringsgrupper där chaufförerna ska få uttrycka sina åsikter om förändringen 

samt delge ledningen eventuell feedback angående hur den interna kommunikationen 

fungerar. Kommunikationsplanen i sin helhet har utarbetats i samband med en utbildning i 

kommunikation som ledningsgruppen för omstruktureringen gick under hösten 2012. 

Med utgångspunkt i de intervjuer som vi genomfört med anledning av denna studie har det 

framkommit att information angående den stundande omstruktureringen inom PostNord under 

april och maj 2013 främst sprids till företagets anställda genom tre olika informationskanaler; 

företagets intranät, lokala arbetsplatsträffar samt informell kommunikation och rykten. Den 

största källan till information inom företaget är intranätet, vilket vi därför kommer att börja 

med att belysa nedan. 

  

5.1.1 Intranätet 

  

Inom PostNord finns idag ett intranät där information om koncernens verksamhet samt övrig 

viktig information publiceras kontinuerligt under året. Med anledning av den pågående 

omstruktureringen finns i dagsläget på intranätet även en specifik sida för information samt 

frågor enbart angående denna. Intranätet är dock inte avsett för alla företagets anställda, utan 

kan endast nås av administrativ personal såsom chefer eller anställda med någon form av 

ledarposition i verksamheten. Anställda i lägre positioner, exempelvis chaufförer, har således 

inte tillgång till intranätet och den information som där publiceras, men för att viktig 

information inte ska stanna enbart hos anställda i högre positioner har dessa därför ansvar för 

att sprida informationen vidare inom organisationen. Denna spridning sker vanligen genom att 
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filialchefen på de respektive filialerna skriver ut viktig information, som sedan sätts upp på 

anslagstavlor, läggs på bordet i fikarummet eller liknande för att de anställda därmed ska 

uppmärksamma och läsa informationen. Det kan här handla om nyhetsbrev från ledningen 

med anledning av omorganisationen eller annan information som anses vara viktig att sprida 

till samtliga anställda på en viss filial. 

Att intranätet i direkt mening inte når alla företagets anställda har tidigare tagits upp för 

diskussion inom ledningen. Försök med att tillhandahålla en personaldator inom varje filial 

har diskuterats, men då ledningen inte bestämt vilka Internetsidor som bör kunna nås av 

företagets anställda i lägre positioner har detta ännu ej realiserats. Ledningen har därför valt 

att fokusera informationsspridningen till chefer och regionchefen förklarar situationen: 

 

“Om man vill nå ut till våra medarbetare så har ju inte de ett intranät. Administrativ 

personal har ju intranätet, de har mailen och de är väldigt enkla att nå. Så därför har vi 

valt att fokusera på ledarna som finns där ute. För att de ska få informationen och sen 

sprida den vidare.” 

 

Även personalchefen tar upp problematiken angående intranätet och belyser framför allt att 

mycket information som läggs ut på intranätet aldrig når anställda i lägre positioner inom 

företaget. Hon beskriver chaufförernas situation som: 

 

“De missar ju ändå lite … det finns ju otroligt mycket information på intranätet som 

man inte kan få med i ett pappersbrev. Och vi har ju en egen sida i förändringen med 

en webbkamera där man kan se hur bygget pågår och att alla inte kommer åt det ... det 

tycker inte jag är riktigt bra.” 

 

På intranätet läggs även ut information i form av PowerPoint-presentationer, vilka i dagsläget 

främst berör förändringsprocessen i stort samt byggnationen av den nya arbetsplatsen. 

Filialcheferna ska sedan studera dessa och presentera materialet för filialens anställda vid de 

så kallande arbetsplatsträffarna. 

 

 5.1.2 Arbetsplatsträffar 

  

Arbetsplatsträffar hålls inom de respektive filialerna kvartalsvis och här tas information 

angående PostNord, verksamheten i stort samt de enskilda filialerna upp. Mötena sker oftast i 

form av ett stormöte med alla anställda inom en filial, men beroende på filialens storlek delas 

de anställda ibland även upp i mindre grupper så att exempelvis lastbilschaufförer medverkar 

på ett möte och skåpbilschaufförer på ett annat. Under arbetsplatsträffarna avhandlas frågor 

gällande hur verksamheten fungerar, men med anledning av den stundande 

organisationsförändringen står i nuläget förändringsprocessen i fokus under dessa möten. 

Filialchefen vidareförmedlar då den information som ledningen lagt ut på intranätet i form av 

exempelvis PowerPoint-presentationer, men även bilder på den nya anläggningen samt hur 

byggnationen fortlöper presenteras här. Inom ramen för dessa möten finns också tid för 



28 
 

frågor, vilka cheferna förväntas bemöta efter bästa förmåga. Arbetsplatsträffarna ses som ett 

forum för diskussion och filialchefen på filial 2 berättar: 

 

“Som bas är det ju alltid samma människor som ställer frågor eller lämnar 

kommentarer, men det sporrar ju även andra som kanske inte riktigt har vågat. Ett par 

extra frågor i alla fall. Det är ju det bästa forumet för alla att få fråga. Då är det ju fler 

som frågar och alla får svaren.” 

 

Ett problem med arbetsplatsträffarna tycks dock vara att cheferna ute på filialerna inte har 

tillräckligt med information för att bemöta alla frågor som uppkommer i fråga om 

omstruktureringen och den nya arbetsplatsen. Många intervjupersoner berättar att cheferna i 

många fall har knapp information om vad som sker. En av intervjupersonerna vid filial 2 

berättar om informationen från den senaste arbetsplatsträffen: 

 

“De har berättat om själva filialen och lite grann, men de vet inte heller så mycket. Det 

är många chefer och det är svårt att berätta precis hur det blir för ingen vet.” 

 

En problematik uppkommer i samband med arbetsplatsträffarna är att anställda som av någon 

anledning inte kunnat närvara måste själva söka upp sin chef för att få reda på vad som sagts. 

En intervjuperson som ej kunde närvara på den senaste arbetsplatsträffen och således ej fått 

den senaste informationen från mötet uppfattar vi som ointresserad till det som har sagts och 

berättar: 

 

“Vad jag har förstått så var det liksom inget konkret egentligen [på mötet], utan mer 

datum och hur det kommer att fungera den dagen vi flyttar … lite så. Nej, det är 

ganska dålig information faktiskt.” 

 

Majoriteten av de intervjupersoner vi talat med anser dock att de om de har några frågor 

angående förändringsprocessen på eget initiativ kan kontakta sin närmsta chef, i de flesta fall 

filialchefen, för att ställa dessa frågor. Detta leder oss in på den tredje 

kommunikationskanalen vi funnit inom PostNords verksamhet; informell kommunikation och 

rykten.  

 

5.1.3 Informell kommunikation och rykten 

  

Den allmänna andan inom de filialer vi studerat tycks vara att det alltid om så önskas finns 

möjlighet att prata med någon anställd i de högre positionerna vid eventuella funderingar och 

frågor gällande omstruktureringen. På filialerna finns även fackliga representanter som, 

liksom chefer och anställda i ledarposition, fortlöpande blir informerade om förändringen och 

vad denna innebär för de anställda. Regionchefen berättar att de fackliga representanterna 

fungerar som bärare av information ut i organisationen och således används som en informell 

kanal för att sprida information vidare till de anställda på filialerna. Denna källa för 

information verkar dock inte vara något som de anställda i lägre positioner inom företaget 

känner till, utan det är istället främst chefer och transportledare som tillfrågas vid eventuella 
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funderingar. Både den transportledare vi intervjuat vid filial 1 samt filialchefen vid filial 2 

vittnar om att chaufförer ibland, utöver de frågor som uppkommer i samband med 

arbetsplatsträffarna, kommer med frågor, som de då försöker besvara efter bästa förmåga. En 

av intervjupersonerna vid filial 2 beskriver situationen angående frågor om 

förändringsprocessen: 

 

“Undrar jag över något så kan man alltid ta reda på det.” 

 

När vi talar med filialchefen på filial 2 framkommer att information som ännu inte är helt 

fastställd ej vidareförmedlas till de anställda för att därigenom, enligt intervjupersonen själv, 

undvika onödig förvirring. Detta gör dock att många av de anställda i lägre positioner inom 

företaget som vi intervjuat känner att de inte vet vad som sker och att information därför ofta 

sprids via rykten. Även filialchefen vid filial 2 vittnar om detta och förklarar: 

 

“Jag brukar inte gå ut med någon info [information] som inte är fastställd. För att den 

informationen kommer ändå ut i alla fall. Hur vet jag inte, men rykten går väldigt fort 

här. Det går typ inte att hålla någonting hemligt. Och det är inte bara i det här huset. 

Utan vi har ju chaufförer som kommer från andra filialer också som tar med sig 

information som någon kanske har fått höra där. Eller från facket. Facket är ju oftast 

med långt innan. Nu vet jag inte om folk läcker där, men det brukar komma rykten 

som är förvånansvärt överensstämmande med sanningen. Långt innan den faktiskt är 

fastslagna och uttalade.” 

 

Många av de intervjupersoner vi träffat som inte innehar någon form av ledarposition inom de 

respektive filialerna beskriver också rykten som mycket vanliga och det tycks ibland vara 

svårt att urskilja vad som faktiskt kommer från ledningen och därmed är sant eller vad som 

endast är rykten som inte överensstämmer med verkligheten. En intervjuperson berättar i 

fråga om hur information angående flyttdatum framkommit: 

 

“Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag kan tänka mig att det var rykten, det skulle 

inte förvåna mig alls.” 

 

Vissa intervjupersoner, framför allt vid filial 2, beskriver även en viss frustration i att 

information gällande förändringsprocessen samt den nya arbetsplatsen inte framkommer till 

samtliga anställda, utan stannar hos cheferna tills den är helt och hållet fastställd. En 

intervjuperson vid filial 2 berättar att cheferna ofta inte ger några konkreta svar vid frågor om 

framtiden: 

 

“De säger ‘ja jag vet inte’. Men när man bygger något stort då vet man allt! 

Informationen är ju satt från början, innan man bygger. Men det vill inte komma fram 

av någon anledning. Jag vet inte. Men de vet ju exakt hur det kommer bli.” 
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En annan intervjuperson vid samma filial är också något kritisk till att viktig information inte 

förmedlas till samtliga anställda i tid, vilket ofta leder till ryktesspridning samt eventuella 

osanningar. Intervjupersonen berättar: 

 

“Det blir så mycket skitsnack tills sanningen kommer fram. Allt det här skitsnacket är 

ju onödigt då. Folk kanske har varit sura och arga. Om de istället hade sagt ‘såhär är 

det’. Alla vet om det och så klart. Enkelt!” 

 

Utifrån de intervjuer vi i samband med denna studie har genomfört framstår det således som 

att mycket information inom företaget sprids via rykten, men vi kan även här se vissa 

distinktioner i den interna kommunikationen och hur information sprids mellan de två olika 

filialer vi studerat. Flera utav dessa rykten skulle kunna komma från fackets egna 

informationsspridning till sina medlemmar men det ligger utanför fokus för denna studie.  

 

5.1.4 Skillnader mellan filialerna 

  

När det gäller skillnader mellan filial 1 och filial 2 i fråga om hur information sprids framstår 

ryktesspridningen här som den mest påtagliga åtskillnaden. Samtliga intervjupersoner som 

arbetar vid filial 2 nämner ryktesspridning som vanligt och en källa till information, medan de 

anställda på filial 1 inte uttalat nämner ryktesspridning vid våra intervjuer. Dock framgår att 

det även vid denna filial cirkulerar information med oklart ursprung, men de är inte lika 

självklara rykten som vid filial 2. 

 

I övrigt sprids information på ett mycket likartat sätt vid de båda filialerna vi studerat. 

Information från intranätet förmedlas till de anställda via utskrivna dokument och 

arbetsplatsträffarna hålls en gång i kvartalet både vid filial 1 och filial 2. Angående 

arbetsplatsträffarna hålls dessa i större utsträckning gemensamt för samtliga anställda på 

filialen vid filial 1 då denna är betydligt mindre än filial 2, som därav ibland delar upp 

filialens anställda i mindre grupper i samband med dessa möten. I nästkommande avsnitt 

kommer vi mer ingående att gå in på om den information som framkommit till de anställda på 

de respektive filialerna överensstämmer med den information ledningen planerat att förmedla.  

 

5.2 Mottagande av information 
  

I ett stort projekt som detta är det viktigt och svårt att få fram all information till alla 

inblandade. Som tidigare beskrivits har mycket tid lagts ner på en kommunikationsplan för att 

enkelt få relevant information till rätt mottagare inom organisationen. Detta avsnitt är i stort 

inriktat på fakta som delas in i kategorier. Fakta i dessa kategorier presenteras sedan först från 

ledningens perspektiv, de som ger ut informationen, och sedan från chaufförerna och 

mellanchefernas, som är mottagarna till informationen. I den första kategorin placerar vi all 

information vi hittat om de olika motiv som funnits för omorganiseringen.  
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5.2.1 Motiv till omorganiseringen 

  

En organisationsförändring sker sällan utan anledning så med motiv syftar vi här på de 

positiva anledningar som presenterats för de anställda. De olika motiven från ledningens 

perspektiv antar olika formuleringar och former i ett flertal interna dokument. Med 

utgångspunkt i två intervjuer med personer i företagets ledning behandlar vi här motiven efter 

varandra.   

 

På frågan om omorganisationens motiv är det första intervjupersonerna från ledningen tar upp 

den ekonomiska vinningen företaget förväntas göra. Regionchefen beskriver det som 

självklart att det blir kostnadsbesparingar, medan personalchefen går närmre in på vilka 

kostnader som kommer att minska. Personalchefen berättar: 

 

“Vi slår ju ihop flera filialer till två och det blir ju dels minskade hyreskostnader, men 

också att man inte behöver lika mycket transporter emellan de här ställena, vilket ju 

också sparar pengar och tid.”  

 

Detta är något som vi även finner i en PowerPoint-presentation från Region Stockholms 

ledningskonferens (2012-09-22) där den första punkten under rubriken “Varför gör vi det?” 

berör just minskade lokalkostnader och en kraftig minskning av transporter. I konferensens 

presentation framgår även en beräknad kostnadssänkning på ca 20 MSEK varje år. Mycket av 

den kostnadsbesparing som ledningen räknar med kommer ifrån olika sätt att effektivisera 

verksamheten. 

 

Etableringen av den nya terminalen innebär att leveranserna av pall och paket kan samordnas, 

vilket ökar kapaciteten och produktiviteten enligt dokumentationen på intranätet. På 

ledningskonferensen i september 2012 lyftes vikten av nya bättre lokaler för pallhanteringen 

samt att centraliseringen ger stora synergimöjligheter för inhämtning och distribution av gods. 

Omorganiseringen möjliggör även finare utsortering, vilket innebär att det blir lättare att 

planera de sträckor chaufförerna ska åka samt att de får med sig allt från början utan att 

behöva åka tillbaka till filialen för att hämta upp mer gods. Att det blir ett effektivt arbetssätt 

är något som både intervjupersoner från ledningen nämner och då inte bara i hanteringen av 

paket och pall utan i hela Postens infrastruktur. Genom att ha en stor terminal i norra 

Stockholm och en i södra minskas trafiken genom staden, vilket skapar ett effektivare flöde av 

gods i hela landet. Detta ger ökade möjligheter till att ta emot de ökade volymerna av gods. 

Minskad trafik och minskade transporter är dessutom inte bara något som ökar effektiviteten 

och minskar kostnader, utan något som samtidigt ger positiva miljöeffekter. 

Miljön är något som personalchefen lyfter fram som ett motiv till omorganisationen. Det är 

även något som regionchefen tar upp som en konsekvens av de synergier som uppstår mellan 

hanteringen av olika typer av gods. När vi går djupare in på ämnet framgår det även att detta 

miljötänk är något som kommit som ett krav från marknaden. I ett informationsbrev på 

intranätet står följande: 
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“Konkurrensen på logistikmarknaden är hård och vi anpassar ständigt vår verksamhet 

för att kunna arbeta så effektivt som möjligt och erbjuda våra kunder bästa möjliga 

service.” 

 

Att konkurrensen och kraven från marknaden är drivande faktorer för omorganiseringen 

framgår ytterligare i intervjuerna med ledningen. Regionchefen beskriver de nya kraven som 

Internethandeln sätter på marknaden och personalchefen nämner att det finns många duktiga 

aktörer på marknaden. För att bemöta den växande konkurrensen framhåller regionchefen att 

denna omorganisation möjliggör för framtida teknikförändringar och för expandering på 

marknaden. I det ovan citerade dokument från intranätet beskrivs den stora tillväxten inom 

logistikverksamheten och hur omstruktureringen ska hjälpa hanteringen av de ökade 

volymerna av paket och pallgods. Sammanfattningsvis kan sägas att de personer vi talat med 

från företagets ledning är väl insatta i omorganisationens motiv då den information vi läst i de 

interna dokumenten stämt överens med vad vi sedan hört i våra intervjuer. Intressent är dock 

även hur motiven uppfattas av de anställda, vilket vi studerar närmare i nästkommande stycke. 

När vi pratat med de anställda på filialerna så nämns främst den kostnadsbesparing företaget 

kommer göra i och med omstruktureringen. Enkelt och rakt på sak är det flera av 

intervjupersonerna som beskriver motiven bakom organisationsförändringen som ett sätt att 

spara pengar. En intervju person från filial 1 säger: 

 

“Allt handlar väl om att tjäna pengar. Att ha råd att fortsätta verksamheten. De ska ju 

spara pengar säger de, på flytten.” 

 

En annan intervjuperson vid samma filial säger: 

 

“Antar att de har räknat på det här för att spara pengar på det här. Jag kan inte se något 

annat.” 

 

En intervjuperson använder sig av uttrycket “kostnadsbesparingar”, medan de andra använder 

“att spara” eller ger en beskrivning på vad det är företaget kommer spara pengar på. Här är 

anledningarna som nämns främst hyror och minskade körsträckor. Utöver dessa ekonomiska 

skäl som tas upp kommer flera av intervjupersonerna även in på hur omorganiseringen ska 

öka effektiviteten. Det är dock bara filialchefen på filial 2 och transportledaren på filial 1 som 

faktiskt i detalj går in på för hur verksamheten kommer att effektiviseras. Från filialchefen får 

vi bland annat höra om de minskade körsträckorna, synergier mellan avdelningar och 

ändamålsenliga lokaler. Dessa anledningar, det vill säga kostnadsbesparingarna och 

effektiviseringen, är de två främsta motiven som intervjupersonerna på filialerna tar upp, men 

på filial 2 kommer ytterligare två till anledningar fram. 

 

En intervjuperson beskriver projektet som en konkurrensfördel där Posten visar att “de har 

pengar att spendera”, medan en annan intervjuperson säger; “Det är väl bra miljötänk. Det är 

ju viktigt för Posten också”. På filial 1 ser de anställda däremot inga tecken på detta 

miljötänk, utan här beskrivs snarare en negativ miljöpåverkan på grund av ökade transporter 
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då chaufförerna efter omorganiseringen kommer behöva köra en längre sträcka än i dagsläget 

för att komma ut till sina respektive distributionsområden.  

 

Vissa motiv, såsom kostnadsbesparingar och effektivitet, repeteras oftare från ledningen och 

är även de vi främst hör från de anställa på filialerna. Att det är just dessa motiv som de 

anställda har tagit till sig kanske har att göra med att de påverkar dem mer direkt än de motiv 

så som miljö och konkurrensfördelar som bara nämns som en eftertanke. I nästa avsnitt går vi 

in mer på vad som har hänt hittills i och med organisationsförändringen och därefter hur den 

påverkar de anställda på filialerna. 

  

5.2.2 Information om vad som har hänt 

  

I det här avsnittet har vi studerat den information som gått ut till de anställda på filialerna och 

sedan undersökt huruvida den informationen är något de anställda kan återberätta. Först 

presenteras informationen som ledningen givit ut genom olika informationskanaler och sedan 

presenteras vad de anställda vet om vad som har hänt gällande organisationsförändringen. 

Den största delen av informationen som gått ut sedan projektets start 2010 rör själva 

byggnationen av den nya terminalen och hur denna ligger till enligt tidsplanen. Det tydligaste 

exemplet hittar vi på intranätet: 

 

“Så mycket som 364 000 ton berg sprängs bort med 70 ton dynamit. Sedan byggs den 

nya pall- och paketterminalen på tomten i [området för den nya terminalen]. 450 

anställda, och en väldigt stor maskin, flyttar in nästa år.” 

  

Denna typ av uppdateringar angående själva byggnadsprocessen är något vi ser i de flesta 

interna dokument. På intranätet finns en webbkamera över byggarbetsplatsen och bilder från 

den läggs även in i flera av regionchefens nyhetsbrev. 

  

Rent organisatoriskt återstår mycket arbete att göra, men lite av det pågående arbetet har 

ändock nått ut till de anställda. Det är främst omorganisationen av mellancheferna på 

filialerna som nyligen presenterats i olika nyhetsbrev och arbetsplatsträffar. Den 

omorganisationen gick till så att alla mellanchefer på filialerna varslades och fick sedan söka 

de nya tjänsterna på den nya terminalen. Detta medförde att vissa av de nuvarande 

mellancheferna degraderas, exempelvis så har flera filialchefer degraderats till transportledare 

och transportledare i sin tur till chaufförer. Strax efter påsk 2013 tillsattes i stort sett alla de 

blivande ledarrollerna. Tillsättningen av dessa roller har främst skett genom återanställning av 

de varslade mellancheferna, men i undantagsfall har även roller tillsatts genom extern 

rekrytering. 

 

Dessa mellanchefer är mycket väl informerade om vad som hänt hittills i projektet då de 

snabbt blivit involverade i förändringsarbetet. Där det förkommer en viss skillnad är gällande 

vilken information de anställda med lägre positioner har tagit till sig. De är medvetna om att 

byggnationen går enligt tidsplanen, men fokus för dem är dock vem som kommer att vara 
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deras närmsta chef efter omorganisationen. Många detaljer försvinner i återgivningen av 

informationen och intervjupersonerna gör även en del antaganden om hur det ser ut i 

dagsläget. De flesta antagandena görs dock i samband med vad som kommer att påverka deras 

egen situation i och med organisationsförändringen, vilket presenteras i nästa avsnitt. 

  

5.2.3 Påverkan för de anställda 

  

I intervjuerna skiftar fokus snabbt från vad som redan har hänt som vi presenterade i 

föregående avsnitt till hur det påverkar intervjupersonen. Detta redogörs i följande avsnitt 

först från ledningens perspektiv och sedan från perspektivet av de anställda på de olika 

filialerna. 

 

I relation till projektets start 2010 så börjar projektet nu närma sig sitt slut. Den andra 

september senare i år, 2013, beräknas den nya terminalen vara redo för driftstart, vilket varit 

något som ledningen tidigt proklamerat samt även när de olika filialerna förväntas flytta dit. 

Varje filial har fått datum på när exakt de kommer att omlokaliseras samt hur den 

inflyttningen ligger tidsmässigt gentemot andra filialer. Omlokaliseringen sker alltså stegvis 

enligt en genomförandeplan för att inte stoppa den ordinarie verksamheten. 

 

Vid svar på vanliga frågor på intranätet skrivs det om de nya personalutrymmena såsom 

matsal och gym, var den nya byggnaden ligger och hur de anställda kan ta sig dit. Det framgår 

att det kommer finnas en personalparkering, men att det är upp till skatteverket att avgöra 

huruvida den blir avgiftsbelagd. Vidare framgår också att de som får längre till den nya 

arbetsplatsen inte kommer få någon ersättning då Postens rådande personalomställningsavtal 

endast gäller för förflyttningar på mer än 50 km. När vi diskuterar de olika filialerna vi 

kommer att besöka berättar personalchefen om problematiken för filial 1: 

 

“Det som jag tycker är intressant med [filial 1] är ju att de blir ju nästan berörda 

mest… de kommer ju fortfarande köra [vid filial 1] och många bor [vid filial 1], men 

nu ska de istället åka 40 min till [den nya terminalen] i egen bil för att hämta sin 

Postenbil för att åka tillbaka nästan hem, köra ut den och sen köra tillbaka med 

Postenbilen. Och sen köra 40 minuter hem.” 

  

Något som nämns i många av de tidigare interna dokumenten är att omorganisationen inte 

kommer medföra någon övertalighet. Ett av flera tillfällen då detta omnämns är följande: 

  

”Förändringen innebär ingen övertalighet men däremot kommer ett antal tjänster att 

omfördelas från några arbetsplatser, främst i Stockholmsområdet, till den nya 

terminalen. Vissa heltidstjänster kommer även att omvandlas till deltidstjänster. Att 

byta arbetsplats eller anställningsgrad kan naturligtvis upplevas som en försämring för 

vissa medarbetare men man bör försöka se förändringen i ett större perspektiv. Den 

nya strukturen gör att vi kan fortsätta vara en attraktiv logistikpartner på marknaden, 

vilket hjälper till att skapa en långsiktig trygghet för våra medarbetare.” 

  



35 
 

Från ledningen är det alltså klart att ingen kommer att bli av med sitt arbete på grund av 

övertalighet i samband med omorganisationen, vilket är något som vi även får höra från 

filialchefen på filial 2. Filialchefen berättar: 

  

”Det har jag varit ganska noga med, att gå ut med från början att det inte kommer att 

bli någon övertalighet. Det är inte tanken överhuvudtaget. Så den oron tror jag aldrig 

funnits här riktigt.” 

 

Detta är något som inte stämmer överens med vad vi får höra i våra intervjuer med 

chaufförerna på samma filial. De uttrycker en viss oro över att de eventuellt kommer att bli 

tvungna att sluta. En av chaufförerna kopplar även detta till effektivitet samt 

kostnadsbesparingar och säger: 

  

”Om man sparkar några så får de andra göra lite mer. Då tjänar man pengar.” 

  

Samma intervjuperson är också orolig för hur företaget utvecklar sig. Intervjupersonen menar 

att arbetssättet är hårdare hos konkurrenterna och att även Posten går åt det hållet. Det vill 

säga att chaufförerna tvingas ta mer gods i sina bilar och på ett stressigare schema. För att 

kunna konkurrera på marknaden tror intervjupersonen att Posten måste göra detsamma. 

  

På filial 1 är läget däremot annorlunda. Där upptäcker vi ingen oro över att medarbetare 

kommer bli uppsagda på grund av övertalighet. Här tar de istället upp att det kommer behövas 

fler anställda i och med omorganisationen och de längre körsträckorna. I intervjuerna på 

denna filial framkommer det att flera intervjupersoner själva eller någon av deras medarbetare 

planerar eller överväger att säga upp sig. Stämningen är dyster och transportledaren på filialen 

säger: 

  

”Jag hoppas att så många som möjligt följer med.” 

  

Anledningen till detta är att filial 1 är den filial som tvingas flytta längst. Många bor i 

närheten av den nuvarande filialen och den beräknade tiden till att ta sig till den nya stora 

terminalen är mer än 40 minuter. En intervjuperson tar upp att det inte kommer finnas några 

parkeringsplatser så att de kommer bli tvungna att resa med kollektivtrafiken, vilket inte 

stämmer överens med vad vi fått höra från ledningen.  

 

De anställda som vi talat med på filial 1 berättar att de försökt komma med alternativa 

lösningar så att de ska kunna vara kvar, men upplever det som att de inte får något gensvar. 

Att filial 1 påverkas mer av omstruktureringen tycks ha medfört att de funderat mer på vad 

som kommer att hända, hur detta påverkar dem och hur arbetssättet kommer förändras. Den 

främsta oron kommer alltså från det ökade avståndet till arbetsplatsen och de ökade 

körsträckorna under arbetstid, men de anställda på filial 1 är även oroliga för att den service 

de idag erbjuder kommer bli sämre. Idag kan kunder komma till de olika filialerna och hämta 

ut paket som är för stora för att lämnas hos postombuden, men med de nya terminalerna blir 

det färre uthämntningsplatser. Detta gör att det blir längre för de flesta kunder att hämta dessa 
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paket om servicen fortfarande kommer att erbjudas. Idag kan de erbjuda att köra ut de paket 

som kunderna inte har möjlighet att hämta utan extra kostnad, men flera av chaufförerna 

befarar att denna service kommer att försvinna eller att de kommer behöva köra ut alla dessa 

paket och därigenom öka antalet körningar eller mängden last i bilarna i samband med 

omorganiseringen. En intervjuperson påpekar dock att denna service inte är något som 

PostNords konkurrenter inte erbjuder och att villkoren efter omorganisationen därmed 

kommer att bli desamma för alla aktörer på marknaden. 

 

De anställda på filialerna tycks dock inte ha någon konkret information om hur det dagliga 

arbetet efter omorganiseringen faktiskt kommer att se ut. Från mellancheferna på filialerna får 

vi dock mer konkret information om vad som kommer att hända. Transportledaren på filial 1 

förklarar: 

 

”Det är nog många som inte riktigt förstått än, att med allt under ett och samma tak 

kommer de spara tid. På morgonen kommer allt vara klart väldigt mycket snabbare. 

De kommer komma ut kanske minst en hel timme tidigare än vad de gör idag. Så då 

tjänar de ändå tid, även om de är längre bort. Så då kan man slänga på några grejer 

extra. Även om det är trafik vissa tider. I det stora hela tror jag man kommer tjäna tid 

på det. Det går väldigt fort på morgonen.” 

  

Detta är även något som filialchefen vid filial 2 även lägger fram. Från denna intervjuperson 

får vi också höra flera positiva ändringar i mellanchefernas arbetssätt. Framför allt ser 

intervjupersonen fördelarna med att alla är under samma tak. Idag har samtliga mellanchefer 

telefonmöten varje morgon, något som i samband med omorganiseringen inte kommer att 

vara nödvändigt. De kommer kunna samarbeta bättre och transporter kommer kunna 

samordnas enklare. Mellancheferna har efter tillsättandet påbörjat arbetet med att organisera 

transporter och körsträckor. Filialchefen på filial 2 säger att de kommer försöka behålla 

chaufförerna på liknande sträckor som de har nu, men att de kanske blir nya arbetslag 

beroende på hur de nya områdena kommer att delas in. Vikten läggs på att rätt geografisk 

kunskap och erfarenhet hamnar på rätt plats. På detta sätt hoppas de även kunna öka det 

samarbete som finns mellan chaufförerna och dra mer nytta av de team-baserade arbetssättet 

de nu använder sig av. 

  

Transportledaren på filial 1 går mer in på de nya tekniska lösningarna och hur dessa kommer 

att effektivisera verksamheten. Genom att koppla samma alla relaterade kunder kan Posten 

minska antalet stopp på körsträckorna och mellancheferna kommer även redan dagen innan 

att få information om paketens destination. Detta menar han kommer öka effektiviteten 

oerhört mycket och för chaufförerna innebär det också att de kommer att slippa flera av de 

arbetsuppgifter de idag gör på morgonen. Samma intervjuperson lägger även fram hur positivt 

det kommer bli med en ny fräsch arbetsplats, vilket nästan alla de andra intervjupersonerna 

håller med om. Samtidigt är det mest detta, det vill säga de nya lokalerna, de anställda har fått 

information om. En av chaufförerna på filial 2 säger: 
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”Det är väl mest byggnaden där som de har pratat om. Hur lång tid är det kvar, är de i 

fas med planeringen och så. Så man har inte fått reda på så mycket tycker jag.” 

  

Byggnationen, byggnaden och när det är dags för inflyttning är det som intervjupersonerna 

har mest information om. Svaret på frågan om när de kommer flytta in i den nya terminalen 

varierar något, men alla anställda vet att det rör sig om september. Generellt får vi få detaljer 

av chaufförerna på de olika filialerna medan mellancheferna bidrar med mer detaljer och 

större insikt i projektet. Detta kanske har något att göra med skillnaden i inställning mellan de 

olika arbetsgrupperna, vilket vi kommer att belysa närmare i nästa avsnitt. 

 

5.3 Inställning till omorganiseringen 
  

Detta avsnitt behandlar våra intervjupersoners subjektiva inställning till omstruktureringen 

och vi kommer här kontinuerligt att tolka det resultat som framkommit utifrån de genomförda 

intervjuerna. Vi kommer först att beskriva ledningens inställning till förändringen för att 

sedan närmare belysa inställningen till densamma hos anställda med lägre positioner inom 

företaget. Avslutningsvis kommer vi även att belysa företagskulturen samt möjligheten för de 

anställda att påverka vad som sker i samband med omstruktureringen. 

  

5.3.1 Ledningens inställning 

  

Ledningen är på det hela taget mycket positiv till förändringsprocessen och etableringen av 

den nya terminalen i Stockholmsområdet. Både regionchefen och personalchefen beskriver 

arbetet i dagsläget som hektiskt, men de tror ändå att projektet kommer att fortlöpa enligt 

planerna och i slutändan resultera i många positiva förbättringar för PostNords anställda. De 

ser fram emot driftstarten av den nya terminalen och menar att trots vissa eventuella 

störningar den första tiden så kommer ändå verksamheten inom kort att fungera som planerat. 

Regionchefen berättar: 

 

“Jag tror det kommer gå bra. Hittills har vi hållit våra tidsplaner, kostnader och 

projektet löper på helt enligt plan. Sen när vi väl driftsätter förändringarna så kommer 

vi få lite störningar, det tror jag absolut. Vi kommer missa någon hämtning eller bli 

lite sena. Men de störningarna är helt hanterbara och vi jobbar redan idag med 

kvalitetsuppföljning.” 

 

Ledningen har även en mycket positiv uppfattning om hur de anställda i ledarpositioner 

uppfattar omorganiseringen i stort. Personalchefen säger gällande ämnet: 

 

“Jag tror att de som ska fortsätta i organisationen och de som blivit nytillsatta är 

väldigt motiverade.” 

 

Detta går även i linje med vad som framkommit under de intervjuer som i samband med 

denna studie har hållits med filialchefer och transportledare på de respektive filialerna. Både 
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filialchefen vid filial 2 och transportledaren vid filial 1 tycks ställa sig mycket positiva till 

förändringsprocessen och säger sig se ljust på framtiden. De uttrycker även stor förväntan 

över att flytta in i de nya lokalerna och tror att arbetet på den nya terminalen kommer att 

fungera bra tack vare god beredskap inför flytten samt tydlig information. Denna positiva 

inställning bland anställda i ledarpositioner tycks även ha fångats upp av ledningen och 

personalchefen vidareutvecklar resonemanget angående inställningen till omstruktureringen 

hos de anställda vid filialerna: 

 

“Ska jag vara helt ärlig så träffar jag inte chaufförer och så mycket, men chefarena … 

nej, ingen ligger nog sömnlös på natten och är orolig.” 

 

Ledningen menar även att på det hela taget är det inte av intresse för anställda i lägre 

positioner inom filialerna, i detta fall chaufförer, att känna till mer ingående information 

gällande PostNords förändringsprocess samt de strategiska planerna i samband med denna. 

Regionchefen berättar angående denna informationsspridning: 

 

“Det är inte av jätteintresse att man pratar om det här. Det är väldigt intressent på mer 

administrativ och strategisk nivå, men när det kommer ner till en arbetare som faktiskt 

går dit för att tjäna sina pengar och jobbar sex timmar den dagen, så är det inte av 

intresse vilka strategiska planer Posten har. Rent krasst är det så. Så informationen 

finns där för de som är intresserade, men intresset är inte så gigantiskt.” 

 

Visst intresse tycks dock finnas bland de chaufförer vi intervjuat, vilket vi kommer att gå in 

närmare på i nästkommande avsnitt. 

  

5.3.2 Chaufförernas inställning 

  

Den positiva inställning till omstruktureringen som framgår utifrån våra intervjuer med 

ledningen samt anställda i ledarpositionen verkar dock inte fullt ut delas av chaufförerna vid 

de respektive filialerna. Många chaufförer på de båda undersökta filialerna beskriver oro över 

framtiden och den stundande flytten då informationen om vad som kommer att ske anses vara 

allt för knapp. Vi kan dock här urskilja en tydlig distinktion mellan chaufförernas inställning 

till omorganisationen beroende på om de arbetar vid filial 1 eller filial 2. 

 

Filial 1 påverkas, som tidigare beskrivits, mycket av flytten då den nya terminalen är 

lokaliserad nästan en timmes resväg från den befintliga filialen, vilket medför att många 

anställda kommer få betydligt längre till arbetet än tidigare. Detta är något som de anställda 

chaufförerna på filialen beskriver som mycket betungande och flera av de intervjupersoner vi 

talat med berättar även att de övervägt att i samband med omstruktureringen inte arbeta kvar 

inom företaget. En intervjuperson berättar angående den stundande omstruktureringen och 

flytten till den nya terminalen: 
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“Egentligen är det bara problem. Jag ser ingenting bra med det egentligen från mitt 

perspektiv.” 

 

Denna inställning tycks delas av samtliga chaufförer vi intervjuat inom filialen och 

stämningen beskrivs därför som mycket tryckt. Många är också oroliga över att de inte 

kommer hinna in till den nya terminalen för att äta lunch då den kommer att ligga allt för 

långt från de respektive chaufförernas olika distributionsområden, vilket då skulle medföra att 

de tvingas köpa lunch på restaurang. En intervjuperson berättar även att en liknande 

omstrukturering tidigare gjorts på filialen, men då det den gången inte ansågs fungera som 

planerat tvingades de anställda sedan flytta tillbaka till den ursprungliga arbetsplatsen. 

Intervjupersonen berättar: 

 

“Vi var på [en filial nära den nya terminalen] för några år sedan, i slutet på nittiotalet. 

Och det skulle också vara jättebra med samma ställe. Men vi fick flytta tillbaka efter 

ett och ett halvt år för det var inget bra. Det låg för långt bort. Och det är ju lika långt 

nu, precis lika långt.” 

 

Att en liknande omstrukturering tidigare genomgåtts utan goda resultat tycks således öka den 

negativa inställningen till den nu stundande förändringsprocessen bland många av de anställda 

på filialen. 

 

Filial 2 berörs, som tidigare beskrivits, inte i lika stor utsträckning av flytten då den endast 

ligger några kilometer från den nya terminalen. De anställda vid denna filial kommer således 

inte att få några nämnvärt längre körsträckor på grund av flytten till den nya terminalen. Trots 

detta är många av de chaufförer som arbetar vid denna filial negativt inställda till 

omstruktureringen då de känner en viss oro över att inte veta vad som sker. En intervjuperson 

vid filialen beskriver: 

 

“Man vet var man har men inte vad man får. Man vet inte alls hur det kommer bli, vad 

man kommer få för arbetstider, vilka områden vi kommer få köra. Så det är väl det 

som jag funderar på i alla fall. Hur det kommer bli på det sättet. Jag menar 

arbetsuppgifterna kommer ju vara de samma, men just det här hur det kommer bli.” 

 

Utöver denna oro gällande vad som kommer att ske i samband med flytten så tycks ändå de 

flesta intervjupersoner vi talat med vid filialen se fram emot att få nya och moderna 

arbetslokaler. Vi tolkar situationen som att de, till skillnad från de chaufförer vi intervjuat vid 

filial 1, upplever att omstruktureringen inte enbart kommer att medföra negativa konsekvenser 

för de anställda, utan i det långa loppet kanske till och med kan komma att medföra en 

förbättring av arbetsmiljön. Många inom filialen har även arbetat länge inom Posten och tycks 

därför känna en vilja att företaget ska fungera så bra som möjligt, något som närmare kommer 

att behandlas i nästkommande avsnitt. 
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5.3.3 Företagskultur 

  

Utifrån de intervjuer som i samband med denna studie har genomförts framgår även att många 

anställda arbetat mycket länge inom Posten, vilket därmed tycks medföra att de känner viss 

lojalitet gentemot företaget. En stor del av de intervjupersoner vi talat med har arbetat hela sitt 

yrkesverksamma liv inom Posten och de uttrycker därav ett personligt engagemang i att 

företaget ska vara en bra och väl fungerande arbetsplats även i framtiden. En intervjuperson 

svarar på frågan om det idag finns någon stolthet i att arbeta på Posten: 

 

“Posten har ju varit ett väldigt högstatusyrke förr i världen, nu är det ju inte lika 

mycket. Men det sitter ju kvar en del.” 

 

Även personalchefen berättar angående ämnet: 

 

“Det är ju jättemånga som har jobbat jättelänge i Posten och som har jobbat 

generationer i Posten, så jag tror att det är många som känner sig personligt 

engagerade i det. Så man vill att det ska gå bra också.” 

 

Det faktum att många anställda känner personligt engagemang i företagets fortsatta fortlevnad 

framstår således som positivt för PostNord i den stundande omstruktureringen då många 

därav väljer att stanna inom företaget trots vissa inte helt positivt mottagna förändringar av 

verksamheten. En av de intervjuade chaufförerna påstår till exempel att han upplevt dålig 

arbetsmoral från vissa kollegor och att han blir arg när han själv arbetar hårt medan andra inte 

arbetar lika hårt. Bland de yngre anställda vid filialerna tycks denna starka företagsanda dock 

inte lysa igenom lika starkt och ett mindre antal chaufförer som inte är nöjda den nya 

företagsstrukturen har därför valt att säga upp sig från företaget. En anledning till detta 

beskrivs vara att de inte kunnat påverka förändringsprocessen trots försök till detta, vilket vi 

kommer in på i nästa avsnitt. 

  

5.3.4 Feedback  

  

Något som ledningen har uppfattat bland de anställda är att många är kritiska till bristen på 

tillfällen för så kallad återkoppling, feedback, angående omorganisationen. Med anledning av 

detta har ledning planerat att införa de förändringsgrupper vi tidigare nämnt. Denna kritik är 

något som även påvisats under våra intervjuer där flera intervjupersoner menar att de hittills i 

processen inte givits några direkta möjligheter att komma med synpunkter på förändringen. 

En intervjuperson på filial 1 berättar: 

 

“Vi kan ju inte påverka någonting. Vi har ju försökt.” 

 

Försöken har dock främst handlat om lokaliseringen av den nya terminalen, något som flera 

vid filial 1 varit angelägna att påverka. En intervjuperson vid filialen beskriver att de framfört 

kritik angående detta till regionchefen inom PostNord, men att svaret blivit att de inte kan 
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göra något åt saken i dagsläget. Vid filial 2 har däremot inte kritiken över bristande tillfällen 

för feedback varit lika stark, utan de uttrycker istället tillit till att ledningen fattar de rätta 

besluten. En intervjuperson vid filial 2 berättar: 

 

“Vi kan inte påverka på något sätt. Det kan ju också vara ganska skönt att slippa tänka 

och bara hänga på.” 

 

Det tycks således finnas vissa tendenser som tyder på att de som påverkas mycket av 

omstruktureringen, i detta fall filial 1, har en mer negativ inställning till de bristande 

möjligheterna för feedback och förändringarna i sig än de som inte berörs lika mycket av 

dem. I nästkommande kapitel kommer vi mer ingående att diskutera hur PostNords ledning 

använder den interna kommunikationen i samband med den pågående förändringsprocessen 

som ett medel för intern styrning av de anställda inom företaget.  
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6. Analys 
  

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att summera det resultat som presenterats i föregående 

kapitel för att sedan närmare belysa detta resultat i relation till den teoretiska referensram vi i 

denna studie valt att utgå från. Avslutningsvis kommer vi även att mer koncentrerat och 

explicit besvara våra frågeställningar. 

  

6.1 Summering av resultat 
  

Resultatet som presenterats i föregående kapitel är strukturerat med utgångspunkt från 

studiens frågeställningar och vi kommer i detta avsnitt att kort summera detta. Vårt första 

avsnitt i föregående kapitel berör informationsspridningen och med utgångspunkt i det resultat 

som där presenterats framgår att information angående omstruktureringen främst sprids till 

företagets anställda genom tre olika informationskanaler; företagets intranät, lokala 

arbetsplatsträffar samt informell kommunikation och rykten. Intranätet är den största 

informationskanalen och här publiceras kontinuerligt under året information om koncernens 

verksamhet samt övrig viktig information. Med anledning av den pågående omstruktureringen 

finns i dagsläget på intranätet även en specifik sida för information samt frågor enbart 

angående denna. Intranätet kan nås av företagets ledning samt anställda i ledarpositioner, 

vilka sedan bär ansvaret att förmedla vidare viktig information till övriga anställda. Detta sker 

vanligen genom att filialchefen på de respektive filialerna skriver ut viktig information, som 

sedan sätts upp på anslagstavlor, läggs på bordet i fikarummet eller liknande för att de 

anställda därmed ska uppmärksamma och läsa informationen. Om detta inte sker, det vill säga 

om en anställd inte uppfattar att ny information finns tillgänglig på filialens anslagstavla eller 

dylikt, finns risk att informationen inte når denna individ. 

 

För att undvika detta använder sig PostNord även av arbetsplatsträffar för att därigenom 

säkerställa att viktig information når företagets alla anställda. Dessa arbetsplatsträffar leds av 

de respektive filialernas filialchefer och hålls kvartalsvis på arbetsplatserna. Här avhandlas 

frågor gällande hur verksamheten fungerar, men i dagsläget ligger fokus även här främst på 

den aktuella förändringsprocessen. Arbetsplatsträffarna tycks i mångt och mycket fungera bra, 

men ett problem som framkommer gällande dessa möten tycks dock vara att många anställda 

upplever att cheferna på filialerna inte har tillräckligt med information för att bemöta alla 

frågor som uppkommer i fråga om omstruktureringen och den nya arbetsplatsen. Utöver detta 

framkommer det att informell kommunikation samt rykten är vanligt förekommande inom 

företaget. Många anställda vänder sig direkt till de personer de vet innehar information, 

vanligen filialchefen, om frågor uppkommer, men utifrån de intervjuer vi genomfört 

framkommer även att mycket information om förändringsprocessen kommer från andra 

kommunikationsvägar, såsom exempelvis rykten.  
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Studiens andra avsnitt i resultatkapitlet berör mottagande av information och vi kan här 

konstatera att det råder en viss diskrepans mellan hur ledningen planerat att förmedla 

information och hur de anställda faktiskt mottagit och uppfattat denna information. I fråga om 

motiv till omorganisationen nämns främst kostnadsbesparingar och effektivisering som de 

huvudsakliga motiven, men ledningen lyfter även fram att förändringen kommer ge en positiv 

inverkan på miljön samt stora konkurrensfördelar. De sistnämnda motiven har dock bara 

delvis framkommit till de anställda med lägre position och kostnadsbesparingar har istället 

stått i fokus. Gällande information angående vad som hittills har hänt i förändringsprocessen 

framkommer också att anställda i ledarposition inom företaget har mycket god kännedom om 

detta, medan anställda i de lägre positionerna tycks ha betydligt mer begränsad information. 

Många detaljer försvinner i återgivningen av information och intervjupersonerna gör även en 

del antaganden om hur det ser ut i dagsläget. Även gällande förändringens påverkan för de 

anställda framgår att anställda i ledarposition exempelvis är fullt medvetna om att 

förändringen inte kommer att leda till någon övertalighet, medan detta är något som flera av 

de övriga anställda på filial 2 tycks oroas över. Det har således inte tydligt framgått till 

samtliga anställda att det på grund av omorganisationen inte kommer att bli tal någon 

övertalighet, utan snarare det motsatta såsom chaufförerna på filial 1 har antagit. 

Förändringen tycks på det hela taget, dock mest påtagligt vid filial 1, ses som en negativ 

påverkan för de anställda. De fördelar som ledningen beskriver i samband med förändringen, 

såsom ökad effektivitet och tidsbesparingar, är således inte något som de anställda i de lägre 

positionerna inom företaget upplever att de har fått tillräckligt mycket information om för att 

de ska väga upp de uppenbara nackdelarna såsom lång färdväg till arbetet. Även PostNords 

service gentemot kunder är något som många intervjupersoner påtalar gällande förändringen 

då de menar att denna kommer att försämras i samband med att filialerna, och därmed även 

möjligheterna för upphämtning av stora paket, blir färre. Information om hur själva 

byggnationen av den nya arbetsplatsen fortskrider tycks däremot vara något som nått fram till 

de anställda vid filialerna. Generellt sett framkommer dock få detaljer även gällande detta när 

vi talar med chaufförerna på de olika filialerna, medan mellancheferna bidrar med mer 

detaljer och större insikt i projektet. 

 

Slutligen belyses i föregående kapitel de anställdas inställning till omorganiseringen och här 

kan konstateras att ledningen på det hela taget är mycket positivt inställd till 

förändringsprocessen och etableringen av den nya terminalen i Stockholmsområdet, medan 

anställda i de lägre positionerna inom företaget förmedlar en mer tveksam inställning. Här 

framkommer även att ledningen valt att satsa på informationsspridning till anställda i 

ledarpositioner som i sin tur ska föra denna vidare till chaufförerna. Chaufförerna å sin sida 

beskriver dock oro över framtiden då de inte anser sig ha tillräcklig information om vad som 

sker och hur det kommer att bli efter flytten. Utifrån de intervjuer som i samband med denna 

studie har genomförts framgår dock att många anställda arbetat mycket länge inom Posten, 

vilket därmed tycks medföra att de känner lojalitet gentemot företaget och ett personligt 

intresse i dess fortsatta fortlevnad trots de inte helt positivt mottagna förändringar av 

verksamheten. Ledningen har även beslutat att införa förändringsgrupper då de fått 

uppfattningen att många anställda saknar tillfällen för så kallad återkoppling, feedback, om 
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omorganisationen. Nedan kommer vi närmare att analysera det resultat som framkommit i vår 

studie. 

  

6.2 Analys av resultat 
  

I detta avsnitt kommer vi mer ingående att belysa studiens resultat med utgångspunkt i den 

teoretiska ansats vi valt att utgå från. Avsnittet inleds med en analys som utgår från 

nyinstitutionell teori för att sedan fortsätta med utgångspunkt i organisationskommunikation. 

Resultatet av vår studie bygger på data som samlats in från ett specifikt företag, vilket ger oss 

möjlighet att grundligt fördjupa oss i detta fall och dess komplexitet. Detta medför dock att vi 

inte kan göra några generaliseringar till andra organisationsförändringar, utan endast utgå från 

den förändring vi studerat. 

 

6.2.1 Nyinstitutionell teori 

  

Då vi i denna studie studerat PostNord AB med utgångspunkt i den interna kommunikationen 

kan konstateras att företaget idag gör stora satsningar på effektivisering av verksamheten i 

samband med den pågående omorganiseringen. Det handlar här främst om effektivisering 

genom olika synergier som uppstår då de samlar de olika filialerna på en geografisk plats, 

men företaget satsar även på förbättrad teknologi för att sortera godset. Enligt ledningen 

kommer detta dessutom att medföra en förbättring av hela Postens infrastruktur i landet då 

körtiden i Stockholm kommer att minska i och med centraliseringen av regionens filialer. 

Denna typ av tekniska förbättringar och satsningar på effektivisering av verksamheten 

eftersträvas vanligen i det tekniska fältet där produktkvalitet och -kvantitet är enkelt att mäta. 

(Stern 1999:80f) Samtidigt som vi inom PostNord ser den tidigare nämnda effektiviseringen 

som drivkraft bakom omorganiseringen understryker regionchefen att det även finns 

marknadskrav på ett kontinuerligt miljöarbete. Av detta gör vi bedömningen att PostNord 

befinner sig i gränslandet mellan det tekniska och det institutionella fältet. Organisationer 

inom det institutionella fältet kännetecknas nämligen av att de styrs av normer och riktlinjer 

från omgivningen, såsom att kontinuerligt arbeta med miljöfrågor. (Stern 1999:80f) Fokus 

tycks dock ligga på det tekniska fältet då det kravbelagda miljöarbetet framstår vara 

löskopplat från kärnverksamheten. En lös koppling sker när en organisation kopplar isär 

legitimitetsverksamheten från kärnverksamheten, vilket gör det möjligt att bedriva 

kärnverksamheten utan att störas av gällande normer. (Stern 1999:82) Att det i detta fall har 

skett en lös koppling grundar vi på att ingen av intervjupersonerna som utför själva 

kärnverksamheten tycks ha delgetts motivet att omorganisationen skulle medföra en positiv 

miljöpåverkan. En av chaufförerna uppmärksammar visserligen förändringens positiva 

miljöpåverkan, men intervjupersonen tycks här endast utgå från sin personliga medvetenhet 

om att miljön i dagsläget är viktig för större organisationer. Att tydligt visa på ett fungerande 

och kontinuerligt miljöarbete anser vi vara ett bra sätt för organisationen att legitimera 

verksamheten utåt, vilket vi här även tycker oss kunna se utifrån PostNords handlande. 

Genom att belysa en minskad miljöpåverkan från företaget ökar nämligen dess legitimitet. Det 
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faktum att organisationen uppfattas som legitim av omvärlden påverkar nämligen hur attraktiv 

den är för konkurrenter, konsumenter och leverantörer, vilket betyder att organisationens 

legitimitet således även påverkar dess resultat. (Stern 1999:80f) Intressant i sammanhanget är 

dock att en intervjuperson med lägre position inom företaget istället för ett resonemang om att 

förändringen riskerar att medföra en försämring för miljön. Intervjupersonen belyser att ett 

mindre antal transporter bör medföra att organisationens miljöpåverkan minskar, men att de 

anställda i samband med omorganiseringen kommer att få en längre färdväg till och från 

arbetet samt att kunder som kommer och hämtar ut paket måste färdas längre. Huruvida dessa 

beräkningar ingår i beräkningen av miljöpåverkan från ledningens sida framgår dock inte i de 

intervjuer vi genomfört med företagets regionchef eller personalchef. 

 

En annan konkurrensfördel som ledningen lyfter fram är att servicen kommer bli bättre för 

kunderna efter omstruktureringen. Detta samtidigt som chaufförerna upplever att de kommer 

kunna erbjuda sämre service. Där ledningen fokuserar på kärnverksamheten och pekar på hur 

transporterna kommer gå effektivare samt att paketen kommer kunna nå sin mottagare på 

kortare tid, så ser chaufförerna problemen med undantagsfallen. En chaufför beskriver att de 

kunder som måste åka till filialen för att hämta ut de paket som är för stora för att lämnas hos 

postombuden knappast kommer att få det mer bekvämt i samband med omorganiseringen och 

centreringen av filialerna i Stockholmsområdet. I en annan intervju med en anställd i lägre 

position inom företaget framgår dock att denna typ av service är något som PostNords 

konkurrenter inte erbjuder, vilket då skulle kunna förklara varför företaget inte lägger vikt i att 

behålla kvaliteten på nämnda service. Här ser vi även något som skulle kunna vara ett tecken 

på isomorfism där PostNord tycks tendera att bli allt mer lika sina konkurrenter i vilka tjänster 

de erbjuder.  (Eriksson-Zetterquist 2009:72) Från den offentliga verksamheten har PostNord 

med sig ett brett nät av tjänster, men som en verkan av konkurrens förefaller de nu fokusera 

mer och mer på att tillfredsställa majoriteten av kunderna istället för endast ett fåtal. I 

nästkommande avsnitt kommer vi mer ingående att belysa hur informationen kommuniceras 

inom företaget. 

  

6.2.2 Organisationskommunikation 

 

I de intervjuer vi i samband med denna studie genomfört framkommer att många av de 

chaufförer vi talat med känner en stolthet över att arbeta i en så anrik och välkänd 

organisation som Posten är i Sverige. Många av de anställda har arbetat länge inom 

organisationen och det tycks heller inte vara helt ovanligt att familjer arbetat inom Postens 

verksamhet i generationer. Som tidigare nämnts kan vi dock i dagsläget se vissa tendenser till 

isomorfism då PostNord i vissa aspekter anpassar sin verksamhet till övriga aktörer på den 

svenska postmarknaden, vilket även skulle kunna tolkas som en bidragande anledning till att 

den stolthet de anställda känner för organisationen tycks ha avtagit något de senaste 

decennierna i takt med hur utvecklingen av företaget har fortlöpt. I samband med denna 

utveckling ser vi här tecken på framväxten av en ny ideolog inom företaget, det vill säga ett 

“allmänt accepterade” som påverkar hur vi strukturerar våra tankar och vår uppfattning av 

verkligheten. (Miller 2009:106f) Ett exempel på detta skulle kunna vara att chaufförerna idag 
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arbetar i lag där de samarbetar och hjälps åt för att klara sina arbetsuppgifter, något som även 

tycks stärkas i samband med den pågående omorganisationen. Samtidigt som denna nya 

ideologi tycks växa fram finns dock den gamla bilden kvar av hur en anställd inom Posten 

förväntas arbeta, vilket här kan tänkas skapa en tvetydighet inom organisationen. 

Utvecklingen i sig förefaller dock inte vara något negativt för de anställda inom 

organisationen, utan torde istället medföra att arbetet underlättas och gemensamma mål lättare 

kan uppnås. Att de anställda ändå uppfattar utvecklingen som negativ tolkar vi som en 

reaktion på förändringen som sådan då större förändringar av en verksamhet sällan tas emot 

med glädje.  

 

I fråga om hur informationen under förändringen kommuniceras till de anställda inom 

företaget kan vi här utläsa en viss diskrepans mellan den information som framkommit till 

anställda i ledarpositioner och anställda i lägre positioner inom PostNord. Ledningen har 

medvetet satsat på att informera mellanchefer om förändringen, vilket inte förefaller speciellt 

konstigt i detta skede av en större förändringsprocess. Oro är många gånger ett normalt svar 

på förändring och en viss mån av oro skulle därmed antagligen ha funnits bland de anställda 

oavsett hur förändringen kommunicerats. Då vi inte undersökt alla steg i förändringsprocessen 

är det inte möjligt att dra några konkreta slutsatser om vad den oro vi i samband med denna 

studie har upptäckt kommer ha för konsekvenser för det slutgiltiga resultatet av förändringen, 

men vi ser det ändå vara av vikt att ta i beaktande. Om vi endast hade utvärderat förändringen 

efter dess slutförande skulle med stor sannolikhet information om hur 

informationsspridningen samt den allmänna inställningen under projektets pågående ej ha 

framkommit, vilket då skulle medföra att viktig information om förändringsprocessens hela 

genomslagskraft och påverkan under projektets pågående fas gått förlorad. Det hägrande 

steget i förändringsprocessen är de förändringsgrupper som ledningen planerat att starta upp 

innan sommaren 2013. Chaufförerna ute på de i dagsläget befintliga filialerna kommer då få 

mer detaljerad information om förändringen och troligtvis kommer då den informations 

diskrepans vi i denna studie påvisat mellan ledningen och anställda i lägre positioner att 

jämnas ut. Ledningen och mellancheferna är redan i dagsläget positivt inställda till 

förändringen då de är mer insatta i de fördelar som flytten och centraliseringen av 

verksamheten kommer att medföra, något som troligtvis även kommer att gälla anställda i 

lägre positioner då de fått samma information.  

 

En viss grad av motstånd är även att förvänta i samband med större organisationsförändringar 

och vi syftar här till Millers definition av begreppet, det vill säga ett sätt att motverka makt 

genom exempelvis strejk, bojkott eller att organisera sig i fackföreningar. I vissa fall kan 

motståndet även vara dolt och yttra sig genom mindre allvarliga demonstrationer. (Miller 

2009:108f) I vår studie upptäcker vi inga tecken på öppet motstånd. Däremot ser vi tecken 

som kan tolkas som ett dolt motstånd i den inställning som tycks finnas hos de anställda på 

filialerna. Flera av chaufförerna, främst på filial 1 men även på filial 2 som inte drabbas lika 

hårt av förändringen, beskriver nämligen omorganisationen som något enbart negativt. Under 

intervjuerna har vi också sett tecken på ryktesspridning samt att vissa anställda förefaller göra 

så lite av sina arbetsuppgifter som de kan komma undan med. Exempelvis framgår i våra 

intervjuer att det i dagsläget finns tendenser till dålig arbetsmoral inom företaget, vilket vi 
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tolkar som ett “tyst” motstånd mot ledningens beslut om förändringen. Stämningen och 

ryktena som sprids tolkar vi med utgångspunkt i Miller (2009) tyda på ett missnöje med 

förändringen som förmodligen skulle minskas genom tidigare information angående de 

positiva effekterna av organisationsförändringen. Den information som finns om detaljer i och 

med organisationsförändringen grundar sig nämligen i dagsläget ofta i rykten utan stöd från 

de mellanchefer som finns på plats på de olika filialerna. Filialchefen på filial 2 menar även 

att information som inte är helt fastställd inte ska föras vidare oavsett omständigheter, vilket 

mycket väl kan vara en bidragande orsak till oro bland de anställda på filialerna. 

 

Utifrån vår intervju med regionchefen framkommer dock att ledningen använder sig av 

fackliga representanter för att sprida information ut i organisationen. De rykten som florerar 

på de respektive filialerna bör därmed sannolikt härstamma från dessa individer, vilket i 

sådant fall medför att det inte endast är rykten utan faktiskt sanningar om vad som sker i 

förändringsprocessen med utgångspunkt i vad ledningen informerat dem om. Problemet tycks 

här vara att de anställda inte alltid förefaller vara medvetna om varifrån informationen 

härstammar och tolkar den därmed som rykten. 

 

6.3 Slutsatser 
 

Som inledningsvis i denna uppsats beskrivits är PostNord AB ett företag som i dagsläget står 

inför många utmaningar. Marknaden har de senaste decennierna förändrats, vilket också 

ställer höga krav på organisationen att effektivisera sin verksamhet för att möta konkurrens 

från andra aktörer på marknaden samt finna nya sätt att styra sin verksamhet och personal. 

Tack vare den i dagsläget pågående förändringsprocessen förväntas PostNord kunna möta 

konkurrens från andra privata företag på marknaden och därmed stå stadigt på den svenska 

postmarknaden även i framtiden. Genom att studera företagets interna kommunikation har vi i 

denna studie ämnat få insikt i hur den interna styrningen ser ut under förändringsprocessen. 

Nedan kommer vi att besvara studiens samtliga frågeställningar, vilka har använts för att 

slutligen kunna uppfylla studiens syfte. 

 

Studiens första frågeställning lyder Hur sprids information om omstruktureringen till de 

anställda inom företaget? och vi kan här konstatera att information angående 

omstruktureringen främst sprids till PostNords anställda genom tre olika informationskanaler; 

företagets intranät, lokala arbetsplatsträffar samt informell kommunikation och rykten. 

Genom intranätet sprids information till anställda i ledarpositioner inom företaget, vilka sedan 

själva får ansvara för att sprida vidare denna information till övriga anställda inom de 

respektive filialerna. Även vid filialernas lokala arbetsplatsträffar sprids viktig information 

inom företaget samt genom informell kommunikation. Av central vikt för 

informationsspridningen under förändringsprocessen är även ryktesspridning, som tycks vara 

vanligt förekommande inom PostNord. I de intervjuer vi i samband med denna studie har 

genomfört framkommer att rykten angående förändringen och den stundande flytten ofta 

kommit ut långt innan informationen är fastställd och slutgiltigt förmedlad till de anställda på 

filialerna. En anledning till detta förefaller vara att de anställda, vid tillfället för intervjuerna, 

fått relativt sparsam information om vad som sker i förändringen och att de därmed inte har 
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någon konkret information att luta sig tillbaka på. Utifrån vår intervju med regionchefen 

framkommer dock att ledningen använder sig av fackliga representanter för att sprida 

information ut i organisationen. De rykten som florerar på de respektive filialerna bör därmed 

sannolikt härstamma från dessa individer, vilket i sådant fall medför att det inte endast är 

rykten utan faktiskt sanningar om vad som sker i förändringsprocessen med utgångspunkt i 

vad ledningen informerat dem om. Informationen angående förändringen förväntas dock 

klarna även för de anställda i lägre positioner inom företaget efter de planerade 

förändringsgrupperna som kommer att äga rum innan sommaren 2013. 

 

När det gäller frågeställningen Har de anställda, under april och maj 2013, mottagit och 

uppfattat den givna informationen så som ledningen planerat? framkommer utifrån denna 

studie att det föreligger en diskrepans mellan den information som ledningen planerat att 

förmedla och hur de anställda har mottagit och uppfattat denna information. I fråga om 

motiven till organisationsförändringen är det främst angående konkurrensfördelar samt miljö 

som denna diskrepans gör sig gällande då dessa motiv tydligt framkommer i intervjuer med 

ledningen, men inte nämns av anställda i lägre positioner inom företaget. Minskad 

miljöpåverkan framställs av ledningen vara ett viktigt motiv till förändringen inom PostNord, 

men utifrån de intervjuer vi genomfört framstår detta motiv ha använts främst för att 

legitimera verksamheten utåt. Även gällande information om vad som hittills har hänt i 

förändringsprocessen samt förändringens påverkan för de anställda framkommer att anställda 

i ledarposition inom företaget tenderar att ha mycket god kännedom om detta, medan 

anställda i de lägre positionerna tycks ha mer begränsad information. Oro över framtiden och 

vad som komma skall tycks vara påtaglig hos anställda i lägre positioner, medan ledningen 

samt mellanchefer istället beskriver att de inte känner någon oro inför framtiden då de anser 

sig vara väl informerade om vad som sker i förändringsprocessen. De fördelar som ledningen 

beskriver i samband med förändringen, såsom ökad effektivitet och tidsbesparingar, är 

sedermera inte något som de anställda i de lägre positionerna inom företaget känner att de har 

fått tillräckligt mycket information om för att det ska väga upp de uppenbara nackdelarna 

såsom lång färdväg till arbetet. I samband med att mer information når samtliga anställda på 

företaget kan vi dock förvänta oss att alla får samma positiva och förväntansfulla bild som 

ledning och mellanchefer förmedlar idag.  

 

Den tredje frågeställning vi i denna studie ämnat besvara lyder Hur uppfattas, under april och 

maj 2013, omstruktureringen av de anställda på företaget? och vi kan här konstatera att 

ledningen och mellancheferna på det hela taget är mycket positivt inställda till 

förändringsprocessen och etableringen av den nya terminalen i Stockholmsområdet, medan 

anställda i de lägre positionerna inom företaget förmedlar en mer negativ inställning. Likt 

svaret på föregående frågeställning förväntar vi oss dock att denna diskrepans gällande 

inställningen till förändringen kommer att jämnas ut i samband med de kommande 

förändringsgrupperna. 

 

Svaren från våra frågeställningar har använts för att slutligen kunna uppfylla studiens syfte; 

att studera en organisations interna styrning under en större omorganisation. Men 

utgångspunkt i vad som framkommit i denna studie kan nu konstateras att PostNord leder sin 
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organisation genom att informera chefer om vad som sker i förändringsprocessen. Cheferna 

ansvarar sedan i sin tur för att föra vidare denna information till anställda i lägre positioner på 

de respektive filialerna. Kontinuerligt informeras även de fackliga representanterna om 

processen för att därigenom ytterligare säkra att information når organisationens anställda. 

Utöver detta har ledningen under projektets gång beslutat att även etablera så kallade 

förändringsgrupper på de respektive filialerna för att chaufförerna ska få komma med 

feedback på hur de anser att processen har fortlöpt samt få mer konkret information angående 

vad som sker i förändringsprocessen. På detta sätt visar PostNord att de är ett företag som 

genom rationella förändringar klarar av att anpassa sig till en föränderlig omvärld. Därmed 

kommer de troligtvis även i fortsättningen att behålla sin starka position på den svenska 

postmarknaden. 
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7. Diskussion 
  

Genom denna studie har vi belyst hur den interna styrningen kan se ut i en organisation under 

större omorganisering. Vi har dock ännu inte satt våra slutsatser i relation till tidigare 

forskning. I detta kapitel jämför vi först vårt resultat med den tidigare forskning som 

presenterats i kapitel 2. Sedan belyser vi vad vårt resultat tillför till forskningsområdet 

samtidigt som vi kritiskt reflekterar över studiens validitet med utgångspunkt från vår 

metodik. Slutligen lämnas uppslag för vidare forskning. 

 

7.1 I relation till tidigare forskning 

 

I von Platens (2006) avhandling framhålles vikten av intern kommunikation, men med 

reservationen att det inte löser en organisations alla problem. (von Platen 2006:211) Det går 

alltså inte att hålla alla nöjda under en större omorganisation av den enkla anledningen att det 

alltid finns de som är mot förändring i sig. Detta är något vi tydligt sett i PostNord och mycket 

av den negativa respons vi fått kommer med stor sannolikhet från denna typ av missnöje. För 

att ge någon konstruktiv kritik med utgångspunkt från von Platens forskning vänder vi oss till 

hennes fjärde huvudpunkt som består i att lyfta betydelsen av mellanchefer som 

kommunikatörer i samband med organisationsförändringar. Här understryker hon vikten av att 

åtskilja kommunikation från information. (von Platen 2006:228) I vår studie presenterar vi hur 

ledningen i PostNord använder sig av mellanchefer som informatörer, men vi gör tolkningen 

att de med mer utrymme eller kunskap även skulle kunna bli mycket bra kommunikatörer.  

 

I Barkers (1993) artikel undersöks styrning och då främst hur självstyrning är mer 

kontrollerande än byråkratisk styrning. Han presenterar också resultatet att självstyrande 

grupper arbetar hårdare och utsätt för extrem stress. (Barker 1993:435) I vår studie tolkar vi 

chaufförernas arbetssätt då de arbetar i lag som ett exempel på Barkers resonemang om 

självstyrning. Uppifrån ledningen sätts krav på chaufförerna att de måste hjälpa varandra i den 

dagliga verksamheten, vilket enligt Barkers teorier skulle medföra att chaufförerna själva inte 

kommer tillåta sina kollegor att göra en dålig arbetsinsats. Detta arbetssätt verkar fungera bra, 

men skulle även kunna vara grund till den dåliga stämningen som finns bland chaufförerna. 

Det vi kan konstatera är att vår studie till stor del stödjer den tidigare forskning som finns i 

angränsande områden. I nästa avsnitt går vi in på vad vår studie kan tillföra till fältet samt en 

kritisk reflektion över studiens helhet.  

 

7.2 Kritisk reflektion 
 

Det som skiljer denna studie från andra är att vi inte följt hela processen, utan endast studerat 

ett kort tidsintervall i mitten av en stor omorganisation. Studiens slutsatser är grundade i hur 

styrningen ser ut mitt under en organisationsförändring och inget annat, vilket vi ändock 

finner av stort intresse då organisationer kontinuerligt utvecklas och förändras. Om 
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verksamheten inte fungerar bra under en organisationsförändring kan detta skapa onödiga 

problem för organisationens verksamhet. Som tagits upp tidigare så har PostNords ledning 

planerat att skapa så kallade förändringsgrupper i reaktion på den oro som finns på filialerna. 

Dessa förändringsgrupper är alltså ett forum för chaufförerna att uttrycka sina åsikter om 

förändringen samt delge ledningen eventuell feedback angående hur den interna 

kommunikationen fungerar. Vi misstänker att det resultat som här presenterats skulle ha haft 

en annan karaktär om vi gjort undersökningen efter att dessa förändringsgrupper 

implementerats, men samtidigt hade vi då eventuellt inte fått samma insikt i verkningarna av 

förändringsprocessen i ett så tidigt skede som nu varit möjligt. I samband med dessa 

förändringsgrupper och en kontinuerlig kommunikation misstänker vi att även de längst ner i 

organisationshierarkin kommer att vara fullt insatta i de positiva effekterna 

organisationsförändringen medför och därigenom bli lika positivt inställda till denna som 

ledning och mellanchefer är idag.   

 

Relevant för vår studie hade också varit att intervjua representanter ur facket, fler ur 

ledningsgruppen samt någon anställd på företagets kommunikationsavdelning för att 

därigenom mer ingående kunna beröra de strategier som ligger bakom omorganisationen. 

Detta var dock inte möjligt då vi inte fick tillfälle att intervjua fler anställda i dessa positioner 

inom PostNord. Med utgångspunkt i de teorier vi använt anser vi dock att vi uppnått vårt syfte 

samt öppnat upp för flera intressanta frågeställningar för vidare forskning inom området, 

vilket vi berör närmre i nästa avsnitt. 

 

7.3 Vidare forskning 
 

I detta avsnitt bör det återigen noteras att detta är en fallstudie av ett företag, vilket gör det 

svårt att dra några generella slutsatser. För ökad kunskap inom området behövs därför fler 

fallstudier av detta slag samt studier med bredare angreppssätt. I detta fall vore det av stort 

intresse att undersöka samma eller en likande organisationsförändring ur fackets synvinkel. 

Från att facket blir informerade, till hur förhandlingar avslutas och hur kommunikationen med 

medlemmarna fortlöper under förändringen. Fallstudien skulle även kunna breddas genom att 

öka den tidsram som satts för att se resultatet av de beslut som tagits i samband med 

organisationsförändringen samt för att tydligare visa på hur inställningen bland de anställda 

ändras i och med att de får en ökad förståelse för förändringen.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 
   

Syftet med denna studie är att studera den interna styrning i en organisation under en större 

omorganisation. Detta sker i dagsläget inom PostNords verksamhet i samband med 

omstruktureringen av filialerna för distribution av paket och pallgods i Stockholmsområdet 

och vi har därför valt att basera vår studie på denna process. 

  

För att besvara detta har vi frågeställningarna: 

  

Hur har information spridits om omstruktureringen till de anställda inom företaget? 

Har de anställda, under april och maj 2013, mottagit och uppfattat den givna 

informationen så som ledningen planerat? 

Hur uppfattas, under april och maj 2013, omstruktureringen av de anställda på företaget?  

  

Inledning till intervju 

  

Se till så att den intervjuade har förstått att: 

1. Intervjun är konfidentiell 

2. Den intervjuade får avstå från att svara på frågor om så önskas 

3. Om intervjun kommer att spelas in 

  

Teman 

  

Nedan följer ett antal teman som är grundade i teorin. Frågorna som finns på varje tema är 

inspirerande frågor till oss som intervjuare om vi tappar tråden eller behöver lite extra inspiration 

under intervjun. 

  

Bakgrund - Vem personen är, befattning, arbetsuppgifter etc. 

  

Inställning - till omorganiseringen, till arbetsplatsen, till arbetsuppgifter? 

  

Stämningen - På arbetsplatsen, i och med omorganisationen 

                                      Stämningen på andra avdelningar? 

  

Organisationsförändring 

  

Vilken information om organisationsförändringen upplever IP att den fått? 

                 

         Vad har redan hänt? 

  

Vad innebär organisationsförändringen för IP? Positiv/negativ? 
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Vad innebär organisationsförändringen för företaget? 

  

  

Organisationskommunikation 

  

Ge och ta feedback, företagskultur 

                 

Vad kan göras bättre? 

  

Framtiden 

  

Hur tror IP att det kommer gå, vad händer härnäst?  Kan vi upptäcka en oro? 

   

Vi kommer utgå från samma teman i alla intervjuer men då intervjuerna med “ledningen” är 

mer inriktad mot fakta har vi några mer specifika frågor som vi skulle vilja ha reda på. Dessa 

frågor kommer upp för diskussion under de olika teman men för att säkerhetsställa att de blir 

besvarade går vi även igenom dem på slutet av intervjun. 

  

Specifika frågor till Personalchefen 

  

● Hur har urvalet för denna studie gått till? 

● Antal anställda på de olika filialerna? Deras arbetsuppgifter? 

● Beskriv verksamheten, i stort? På filialerna? 

● Vilken information har de anställa i filialerna fått? (för att få båda chefernas perspektiv) 

● Vad är anledningen till organisationsförändringen? 

■ Hur har lösningen arbetats fram? 

  

Specifika frågor till Regionchefen 

 

● Vilken information har de anställa i filialerna fått? 

● Hur ser projektet ut i sin helhet? 

● Vad är anledningen till organisationsförändringen? 

■ Hur har lösningen arbetats fram? 

 

 

  

 

 


