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Sammanfattning: En studie av kommunikationsstrukturens rol l vid planerad 
organisationsförändring utfördes under våren 2014 hos en av de svenska storbankerna med avsikt 
att få ytterligare kunskap om förändringskommunikation. Syftet med studien var att undersöka 
informationsdistributionens funktion vid implementeringen av ett nytt arbetssätt. Det syftades också 
till att undersöka medarbetares informationsbehov och kommunikationspreferenser.  

Fem hypoteser ställdes upp för att få kunskap om antalet kommunikationskanaler som användes, 
relationen mellan muntliga och skriftliga källor, samt enhetligheten dessa emellan. För att få 
uppgifter om detta skapades en enkät, vilken besvarades av över 500 respondenter. Därtill utfördes 
sex djupintervjuer vilka tillsammans med enkätundersökningen bekräftade alla fem hypoteser. Dock 
ska noteras hur två av dessa ej bekräftades med full säkerhet.  

Resultatet av denna undersökning visade på ett generellt behov hos medarbetare av flera olika 
kommunikationskanaler vid informationshantering; kanaler vilka antingen var muntliga eller 
skriftliga beroende på medarbetarens preferenser, eller kombinationer av de båda för att möjliggöra 
för medarbetarens att kunna dubbelkolla budskap. Enhetlighet mellan dessa kommunikationstyper 
visade sig vara av stor vikt för att minska osäkerhet och tvetydighet.  

Sammanfattningsvis, medarbetares informationsbehov och kommunikationspreferenser indikerade 
kommunikationsstrukturens betydelsefulla roll. Dock måste kommunikationsstrukturen utformas 
utifrån de egna medarbetarnas behov, vilket innebär att alla organisationer är olika kommunikativt 
sett. Denna studie handlar inte om att göra generaliseringar, utan att bidra med en rik beskrivning av 
kommunikativa processer vid en specifik förändringsprocess hos den undersökta organisationen. 
Utifrån detta kan andra organisations utforma egna undersökningar om egna medarbetares 
informationsbehov och kommunikationspreferenser.  

Nyckelord: Kommunikationsstruktur, Intern kommunikation, Organisationsförändring, Muntlig 
och skriftlig kommunikation, Enhetlighet  



Abstract 

Title: The role of communicational structure during planned organisational change  

Author: Johan Pejryd 

Year: Spring 2014 

Level: Masters Degree  

Department: Department of Informatics and Media 

Supervisor: Josef Pallas 

Summary: A study of the role of communicational structure during planned organisational change 
was conducted at a swedish bank during the spring of 2014 with the intent to gain further 
knowledge about change communication. The purpose of the study was to examine information 
distribution during change and its role for a successful implementation. An additional purpose was 
the investigation of employees needs for information and their communication preferences. 

Five hypotheses were established to retrieve knowledge about the amount of communication 
channels that were used, the relation between oral and written channels and the messages’ 
consistency. In order to gain data from employees a survey, with over 500 responses, was designed 
and six interviews were conducted which, together with results from the survey,led to the validation 
of all five hypotheses. To be noted though, two of these were not accepted with absolute conviction.  

The findings of this research showed a general need of several communication channels; channels 
that gave initial oral information and later in writing in order to fill the needs of the employees at 
various times or as a back up function for previously received information. Consistency between 
these different types of channels were therefore a necessity to reduce uncertainty and equivocality.  

In conclusion, the employees needs for information and their communication preferences creates a 
need for communicational structure. However it must be engineered for the given organisation’s 
employees which means that every organisation is different. This study is not about making 
generalisations; Its intent is to give a rich description of communicative processes in a specific 
organisational change, from which other organisations can gain ideas about how to conduct their 
own internal investigation into the communicational needs and preferences of their employees.  

Keywords: Communicational structure, Internal communication, Organisational change, Oral and 
written communication, Communicational consistency  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1. Inledning 

Kapitlet tar upp introduktion, problembeskrivning samt syfte och frågeställning.  

1.1 Introduktion 

Organisationsförändringar är en del av vår vardag och den osäkerhet inför det som kommer ökar 

även medarbetares informationsbehov. Intern kommunikation är en av de viktigaste beståndsdelarna 

för att genomföra en lyckad organisationsförändring (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Då vi utgår från 

det kommunikativa perspektivet går samhället igenom en glokalisationsprocess där det globala blir 

mer lokalt. Processen medför en förändring av både mediekanaler och innehållet i dem. 

Kommunikationsstrukturen förändras då organisationer växer och behovet av mediekanaler ökar i 

takt med tillväxten av målgrupper, vilket i sin tur skapar komplexitet. Därmed är uppgifter om 

medarbetares informationsbehov och kommunikationspreferenser oerhört värdefullt. Speciellt för 

organisationer vilka fokuserar på tjänstemarknaden, exempelvis inom finans, är medarbetarnas 

behov och preferenser väsentligt, då kommunikationsstrukturer och strategier kan formas för att 

förbättra organisatoriska resultat.  

Samhällets och organisationers förändring bidrar därmed till att det blir alltmer viktigt för ledning 

att ha uppsikt över hur organisationer fungerar och bedrivs. Kommunikationsstrukturen blir med 

detta bärande vad gäller insikt i arbetsprocesser och hur relationer till medarbetare bedrivs. Om 

medarbetare själva bestämmer vilka kommunikationskanaler som användes, utan riktlinjer, blir det 

väldigt svårt för ledningen att ha uppsikt över kvalité och effektivitet. Organisationer vilkas främsta 

uppgift handlar om tjänster är beroende av att människor samarbetar för att lösa uppgifter. 

Finanssektorn är ett av de områden där tjänster utgör nästan hela organisationen. Kommunikation 

anställda emellan och gentemot ledare med information om vad organisationen står för, målsättning, 

uppgifter och vad som förväntas av anställda är avgörande. När det handlar om ekonomi är det 

ytterst viktigt med transparens genom hela organisationen för att skapa trovärdighet och tillit. Både 

till kunder och anställda. Då kunder, och anställda, blir osäkra på hur finansmarknaden kan svänga 

finns det stor risk för kris, vilket finanskrisen 2007-2008 var ett exempel på.  

För att minska osäkerhet, vilka människor utsätts för inom organisationer dagligen, krävs 

information. Med det i åtanke är det essentiellt att informationsflödet fungerar som det ska, och 

studier av kommunikation avser att kartlägga de faktorer som gör att kommunikationen i en 

organisation fungerar mer eller mindre bra. Om den interna kommunikationen inte fungerar i en 
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organisation blir således ofta ledningsarbetet också mycket problematiskt, samarbetet ogynnsamt 

och medarbetare omotiverade, Jacobsen & Thorsvik (2008). 

Tidigare studier visar hur både ledning och medarbetare fungerar som aktörer för förändring inom 

en organisation (Jian, 2007). Den interna kommunikationen spelar därmed en stor roll för att 

utveckla en fungerande och effektiv kommunikationsstruktur. En god strategi för val av 

kommunikationskanaler gynnar organisationer då medarbetare använder dem för att överföra viktig 

organisationsinformation. Dock kan det även skada organisationer och skapa ineffektivitet igenom 

missförstånd om det förbises (Welch, 2012). Jag ser det därmed som väldigt viktigt att förstå 

kommunikationsstrukturens roll i en organisations förändringskommunikation.  

Denna studie ämnar undersöka planerad organisationsförändring och kommunikationsstrukturens 

betydelse för att uppnå önskat resultat. Också ämnas undersöka hur medarbetare ser på intern 

förändringskommunikation. Studien lägger vikt vid kommunikationsstrukturens betydelse för att se 

hur informationskällor förhåller sig till medarbetares inställning vad gäller planerad 

organisationsförändring. Studien ägde rum vid en av storbankerna i Sverige.  

1.2 Problembeskrivning 

Organisationer befinner sig i konstant förändring, menar Putnam & Nicotera (2010). Detta 

innefattar även finansiella organisationer vilka fokuserar på tjänstemarknaden, härefter 

tjänsteorganisationer, vilka därmed arbetar utifrån egna medarbetares kunskaper och engagemang. 

Putnam & Nicotera diskuterar i artikeln Communicative Constitution of Organization Is a Question: 

Critical Issues for Addressing It tre olika meningar vad gäller begreppet “organisation”. 

Organisationen som ett objekt (entitet), organisationen som ständigt tillstånd av förändring 

(process), och organisationen som konstant handlingsgrundad (del av processen). Då vi ser till 

organisationstermen som processinriktad förändras organisationen konstant och därmed även 

medarbetarna. Samtidigt förändras samhället då världen krymper i takt med den digitala 

utvecklingen och det globala blir mer lokalt utifrån en glokalisationssynvinkel (Roudometof, 2013). 

Ur ett kommunikativt perspektiv förändras mediekanaler och innehållet i dem i takt med 

organisationen. Kommunikationsstrukturen skiftar tillsammans med dem då organisationer måste 

anpassa sig till fler individer, kulturer och målgrupper. “While capital and production are 

globalized, the content of media is customized to local cultures and to the diversity of target 

audiences.”, skriver Arsenault & Castells (2008).  
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Förändring innebär anpassning till nya krav, eller tankar om framtiden. För ledare handlar detta ofta 

om att vara mentalt förberedd på förändring och kunna ta snabba beslut samt strunta i sina ideal för 

att hantera det oförutsedda. Medarbetare behöver också förstå orsaker och nytta med olika typer av 

förändringar. Att vara öppen för ny information och förändring är en grundläggande del i 

banksektorn då rådgivare hanterar stora mängder information varje dag och måste alltid känna sig 

villiga till att ta sig an nya förändringar för att hantera finansiella medel på så lämpligt sätt som 

möjligt. Den mest förekommande motviljan mot förändringar handlar om osäkerhet inför det nya, 

vilket leder till att mycket resurser läggs på att informera om nya utvecklingar. Övergripande finns 

två typer av förändring. Den första handlar om förbättring då organisationer finner nya 

tillvägagångssätt för att utveckla sin befintliga verksamhet. Det handlar därmed oftast om kända 

områden vilket leder till att målen är ganska säkra och tydliga för medarbetaren. De flesta 

förändringar handlar dock om radikal förnyelse då det krävs helt nya lösningar på nya problem där 

målen är osäkra och otydliga, vilket är en anledning till varför medarbetare känner osäkerhet. På 

grund av denna osäkerhet skapas därmed ofta motstånd och därför jobbas aktivt med att förstå hur 

detta motstånd uppkommer så att organisationer kan motverka det genom effektiv och välriktad 

kommunikation (Eriksson, 2008).  

För att uppnå en välfungerande intern kommunikation krävs det att ledningen har en bra insikt i hur 

organisationen bedrivs. Det krävs också god kännedom om medarbetares informationsbehov samt 

hur de föredrar att erhålla information och vidare kunskap om organisationens processer. Om 

medarbetare själva hade fått välja vilka kommunikationskanaler som används hade det varit väldigt 

svårt för ledningen att kunna arbeta effektivt med kommunikation för att nå ut med budskap på ett 

så välfungerande och kvalitativt sätt som möjligt. Detta blir synnerligen viktigt när det handlar om 

förändringsarbete då medarbetare är i stort behov av kommunikation för att minska osäkerhet 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Bisel (2009) och Weick (2001) anser att enhetliga kommunikations-

insatser behövs för att det inte ska leda till hur medarbetare missuppfattar eller misstolkar 

budskapets innehåll. Det riskerar att skapa ineffektiv intern kommunikation. Därför måste 

medarbetarnas kommunikationsbehov undersökas, för att skapa en kommunikationsstruktur vilken 

passar dem.  

Cutlip et al. (2006) menar att inga förhållanden är så viktiga som de med medarbetarna. 

Organisationer i förändring är speciellt utsatta då anställda genomgår skiften och kommunikations-

arbetet med dem är vitalt. Trots alla de resurser och arbete som läggs ner på detta arbete uppstår 

fortfarande kommunikationsproblem och osäkerhet uppstår. Ofta handlar kritiken om dålig och 
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ineffektiv kommunikation mellan ledning och anställda, med exempel på hur det inte lyssnas på 

personalens synpunkter eller informeras tillräckligt om vad som pågår i organisationen. Dock finns 

även problem vilka handlar om anställda emellan där den vanligaste anledningen handlar om hur 

anställda vet för lite om varandras arbete och därmed varandras behov. Gemensamt för båda dessa 

problemaspekter, anställda emellan och emot ledning, kan sägas är att mottagare inte erhåller den 

information de anser sig vara i behov av eller får utrymme till att komma med egna åsikter till 

ledning, vilket leder till osäkerhet och minskat engagemang i det dagliga arbetet (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008; Clegg et al., 2007). Med andra ord vet sändare för lite om den målgrupp vilken 

information skickas till. Idag finns flera olika kommunikationskanaler vilka har sina fördelar och 

nackdelar. Dock finns för lite kunskap om mottagares preferenser vilket ofta leder till att all 

information skickas ut i alla kanaler för att täcka ett så brett informationsbehov som möjligt. En 

metod vilken inte alltid är optimal.  

Målet med förändring kan handla om att förändra arbetssätt, beteenden och tankar hos 

medarbetarna. För att göra detta skapar organisationer ofta en kommunikationsplan vilken beskriver 

hur detta arbete ska gå till för att uppnå vissa specifika mål. Utifrån denna kommunikationsplan 

skapas ofta också en kommunikationsstruktur vilken har möjlighet att påverka utfallet och resultatet 

av förändringsprocessen (Eriksson, 2008). 

Då det är medarbetarna som genomgår själva förändringen är det av stor vikt att de förstår sig på 

anledningen till varför det måste ske, samtidigt som de känner sig trygga genom processen. Som 

tidigare nämnts är detta av stor vikt för tjänsteorganisationer, exempelvis inom banksektorn, vilka 

förlitar sig mer på medarbetares kunskaper och intresse. Problem i förändringsprocessen kan handla 

om ineffektiva kommunikationsstrukturer vilka ej tillför tidsriktig, förståelig eller relevant 

information till medarbetare. Information kommer ofta från ledning eller en förändringsgrupp som 

ej har insikt i hur medarbetare önskar ta emot information om förändringar. Det är upp till ledningen 

att tillgodose medarbetares informationsbehov på ett så enhetligt och givande sätt som möjligt för 

att reducera missuppfattningar och osäkerhet vilket skulle påverka organisationen negativt. Idag gör 

inte organisationer tillräckligt med undersökningar om medarbetares informationsbehov och 

preferenser angående kommunikation (Clegg et al., 2007).  

Med det i åtanke ser jag det som intressant att undersöka den interna kommunikationsstrukturens 

inverkan vid en planerad förändringsprocess utifrån ett medarbetarperspektiv, för att öka förståelsen 

för hur medarbetare vill erhålla information vid organisationsförändring. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Studien undersöker kommunikationsstrukturens betydelse vid planerad organisationsförändring. 

Utifrån en fallstudie om medarbetares informationsbehov och kommunikationspreferenser, vilken 

utfördes hos en av de svenska storbankerna, kan generella råd ges till andra organisationer vilka 

uppmanas göra liknande undersökningar.  

Tidigare forskning undersöker relationen mellan beteendevetenskap, intern kommunikation och  

organisationsförändring/förändringskommunikation. Denna undersökning fortsätter detta tema men 

lägger vikt vid kommunikationsstrukturen för att se hur informationskällor förhåller sig till med-

arbetares inställningar vad gäller planerad organisationsförändring. Liknande studier har utförts för 

att undersöka olika kommunikationskanaler, men ännu har ingen fokuserat på hur de förhåller sig 

till varandra utifrån ett medarbetarperspektiv. Inte heller har många studier inom fältet utförts med 

avsikten att undersöka vilken typ av information tjänsteorganisationer bör ha kännedom om vad 

gäller kommunikationsstrukturen vid förändringskommunikation.  

Undersökningen bidrar till forskningen genom att fokusera på intern förändringskommunikation  

inom organisationer och hur kommunikationskällor förhåller sig till andra. Avsikten är att studera 

medarbetares inställning till interna kommunikationstyper och kanaler vad gäller att informera och 

kommunicera organisationsförändring samt att också ställa dem i jämförelse med varandra.  

För att gör detta undersöker jag kommunikationsstrukturen vid en planerad förändring i arbetssätt, 

då medarbetarna byter från en rådgivningsmodell till en nyare, hos en av storbankerna i Sverige. Jag 

kommer att använda mig av en enkät samt djupintervjuer för att se hur medarbetare förhåller sig till 

de informationskällor och material som givits dem. Utifrån detta kommer jag sedan uttala mig om 

kommunikationsstrukturens betydelse för medarbetares inställning till planerad organisations-

förändring, och de olika informationskällornas effektivitet. 

För att konkretisera detta problem skapar jag därför nedan undersökningens forskningsfråga.  

1.3.1 Forskningsfråga: 

Hur kan vi förstå den interna kommunikationsstrukturens betydelse gällande medarbetares 

inställning vid en planerad organisationsförändring? 

För att svara på denna omfattande fråga har jag valt att ställa upp problemet i fem hypoteser, vilkas 

ursprung förklaras i teoriavsnittet.  
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1.3.2 Hypoteser: 

1. Flera informationskällor bör användas för att uppfylla medarbetares olika informations-

behov och kommunikationspreferenser.  

 Människor efterfrågar olika typer av kommunikationskanaler, utifrån vilken de är i behov av 

 för tillfället.  

2. Muntlig kommunikation är att föredra vid initial information vid en förändringsprocess. 

 Medarbetare föredrar att först höra om nya arbetssätt på muntlig väg för att kunna ställa 

 direkta uppföljningsfrågor.  

3. Initial muntlig kommunikation måste kompletteras med skriftlig kommunikation, för att öka 

trovärdighet och förståelse i budskapet. 

 Medarbetare efterfrågar även skriftlig information för att kunna dubbelkolla om de förstått 

 muntlig kommunikation rätt.  

4. Enhetlighet mellan olika typer av kommunikationstyper är av stor vikt vid planerad 

förändring för att minska osäkerhet. 

 Då medarbetare har möjligheten att använda flera kommunikationskanaler måste budskapet 

 skickas ut samtidigt och vara homogent igenom alla för att minska förvirring.  

5. En lyckad kommunikationsstruktur vid organisationsförändring innehåller dels flera 

informationskällor, enhetligt innehåll samt möjliggör två-vägs-kommunikation. 

 Medarbetare vill ha möjlighet att välja kommunikationskanaler beroende på behov och få 

 fullständig information inför förändringsprocessen.  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2. Bakgrund och tidigare forskning 

Kapitlet nedan presenterar den bakgrund samt tidigare forskning vilken ligger till grund för denna 

studie.  

2.1 Planerad organisationsförändring  

Problemet med planerad organisationsförändring blir ofta att det inte alltid blir som ledning eller 

förändringsgrupp tänkt. Troligtvis handlar detta om hur sändare av information har för lite kunskap 

om vad medarbetare vill ha för information och hur de vill erhålla sådan kommunikation.  

Smith (1982) menar att oavsett om förändring är planerad eller ej kan det definieras som skillnaden 

mellan två eller fler successiva förhållanden, tillstånd eller tillfällen i tid. Skillnaden mellan dessa 

fastställs genom att bestämma en basis utifrån vilken man utgår och säger att förhållandet inte 

längre är så. Med andra ord, att hitta vad i det nya förhållandet som skiljer sig från det ursprungliga. 

Skillnaden kan endast mätas utöver ett visst tidsintervall mellan två tillstånd (Weisbord, 1988), och 

divergensen demonstrerar förändring.  

Planerad förändring sker när en förändringsaktör medvetet agerar på ett specifikt sätt med målet att 

uppnå ett annat tillstånd av beteende, struktur, och/eller förhållande än vad som existerar för 

tillfället (Ford & Ford, 1995; Goodman & Kurke, 1982; Porras & Silver, 1991). För att sjösätta en 

planerad förändring måste alltså ett förbestämt tillstånd som inte redan existerar komma i existens. 

Avsiktliga åtgärder måste tas med ett åtagande att skapa ett innan specificerat resultat genom att 

fokusera på de karaktäristiska skillnaderna hos det nya resultatet jämfört med det gamla (Porras & 

Silvers, 1991; Goodman & Kurke, 1982).  

2.2 Kommunikation/ Intern kommunikation 

Kommunikation kan på det mest enkla sättet förklaras som att A sänder information (meddelande) 

till B igenom kanaler (medier). Dessa kanaler innehåller alltid någon form av brus som kan påverka 

meddelandet i sig. Detta meddelande informerar inte bara B utan kan även förändra hennes 

beteende. B:s beteendeförändring observeras av A och kan ha framtida konsekvenser. Med andra 

ord är kommunikation en interaktiv cirkel gjord av sändare, mottagare, meddelanden, medier och 

feedbackslingor (Clegg et al. 2007).  

Weick (1979) menar att organisering är en konsensuellt varierad grammatik vars syfte är att skingra 

ovissheten genom det som organisationens medlemmar betraktar som förnuftiga sammanlänkade 

beteenden. Med andra ord menar han att kommunikation i en organisation sker till grund av delade 
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uppfattningar och underförstådda regler, liknande grammatiska regler. Förutsägbara 

kommunikationsmönster skapas som organisationsmedlemmarna använder för att minska den tid 

som de lägger ner på att oroa sig för den mängd saker som de inte känner till i syfte att göra sina 

uppgifter mer hanterliga. De försöker skingra ovissheten. Rutiner skapas för att sammanlänka 

beteenden (Clegg et al. 2007).  

Kommunikation inom en organisation kan ske nedåt, uppåt eller horisontellt och innefattar både 

formella och informella meddelanden. Nedåt avser kommunikation flödet av kommunikation från 

överordnade till underordnade. Dess funktion handlar om att instruera anställda, förse dem med 

mål, förklara hur de kan uppnå dem, ge feedback om deras prestationer och försöka bygga upp ett 

engagemang. Kommunikation uppått betyder flöde av kommunikation från underordnade till 

överordnade vilket omfattar anställdas feedback om regler, strategier, genomföranden och så vidare. 

Denna information är väsentlig för organisationens ledare i deras strategiska beslutsfattande, då de 

anställda vet ofta mest om kunder, tjänster och produkter eftersom de är i daglig kontakt med dem. 

Slutligen finns även horisontell kommunikation avdelningar emellan. Ett exempel på detta handlar 

om hur kommunikationsavdelningen behöver veta vilka produktinnovationer som planeras för de 

närmaste åren så att de kan forma sina planer efter organisatoriska värderingar, mål och image 

(Clegg et al. 2007). 

Allt kommunikation är viktig internt, även den som riktas externt. Trots att kommunikation inom 

varumärkes- och marknadsföringsområdet vanligtvis riktas till omgivningen påverkar den samtidigt 

anställda. Det är viktigt att sälja varumärket internt för att skapa en koppling mellan de tjänster som 

säljs och de anställda som säljer dem. Intern och extern marknadsföring går hand i hand (Mitchell, 

2002).  

2.3 Förändringskommunikation 

Kommunikation spelar stor roll i de flera processer som är involverade i planerad organisations-

förändring. Beroende på hur denna kommunikation utförs kan det få stora effekter på de parter vilka 

är involverade i förändringsprocessen. Tidigare teoretisk forskning har länge insett 

kommunikationens betydelse vilket har lett till hur flera aspekter studerats för att förklara planerad 

förändring inom organisationer. Aspekter inom kommunikation vilka studerats separat från varandra 

inkluderar: vikten av att minska osäkerhet och klargöra förändringens vision, värde och ideologi, 

känslor, medverkande i beslutsprocessen (Lewis, 2007).  
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Giddens (1984) beskriver utifrån eget synsätt hur de två förhåller sig till varandra där han menar att 

ledningens initierande roll fungerar som mer textorienterad medan medarbetarnas implementations-

processer är mer handlingsorienterade. 

Utifrån detta synsätt utvecklar Jian (2007) teorin och skapar en processmodell där ledning och 

anställdas handlingar tillsammans skapar en form av gemensamt system. För att de båda sidor ska 

kunna arbeta tillsammans krävs att kommunikation fungerar emellan dem för att hantera de 

spänningar, maktförhållanden och sociala skillnader som finns. Jians processmodell hävdar att 

dialog och förhandling tenderar att bidra till positiva resultat. 

Stakeholder theory ger en inblick i interna och externa relationer mellan organisationer och 

individuella samt organisatoriska intressenter. Samtidigt ger teorin även en struktur vilken både 

forskare och utövare kan använda vid studier av dessa relationer (Freeman, 2010). Utifrån denna har 

tre grenar växt ut; den deskriptiva, normativa och den instrumentala. Den instrumentala menar att 

vissa utfall kan erhållas om vissa beteenden antas (Jones & Wicks, 1999). Med andra ord betyder 

detta att lednings- eller förändringsgrupper bör tillämpa beteenden och förhållningssätt för att 

försöka uppnå engagemang hos medarbetare som genomgår förändringen.  

Med förändringskommunikation i åtanke argumenterar Gallivan (2001) för hur olika intressenter, på 

grund av olika hierarkiska nivåer, anställning eller tidigare socialisering i specifika jobb, kommer 

att ha olika grund för erfarenhet och medvetenhet vilket i sin tur har påverkat på hur de tar emot 

meddelanden om förändring. Med andra ord, individer med olika bakgrund kommer att tolka för-

ändringskommunikation på olika sätt vilket formar organisationsförändringen. På grund av detta 

menar Gallivan att detta måste has i åtanke då man planerar inför olika förändringsmål, taktik och 

medarbetares kommunikationsprogram. Idag finns flera informationskanaler vilka kan användas för 

att nå ut till olika målgrupper. Då människor är annorlunda med tanke på deras olika bakgrund och 

erfarenheter söker de information på olika sätt. Att använda flera kommunikationskanaler är därför 

en metod för att nå ut till en så bred grupp som möjligt, genom att uppfylla de olika behov 

människor har av kommunikationsmedel.  

Karl Weick, som kallas för sensemaking:ens fader, har som åsikt att termen “sensemaking” enkelt 

förklarat betyder “skapandet av mening” (“the making of sense”) (Weick, 1995). Det är en process  

vilken används för att strukturera det okända genom att placera stimulans i ett ramverk för att hjälpa 

människan begripa, förstå och förklara omständigheter. Sensemaking nyttjas då människan är i 

störst behov av att förstå världen runtomkring oss som inte längre kan förstås som den tidigare 
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gjort, vid exempelvis en omstrukturering och förändring (Ancona, 2012; Heifetz, 2009). För att 

förstå en ny situation krävs att man tillsammans med andra skapas nya tolkningar och testa dessa i 

den riktiga världen. En slags “trial and error”. Sensemaking handlar inte heller om att hitta den 

“rätta” lösningen utan om att skapa mer förståelse genom tid, datainsamling, erfarenhet och 

konversation med andra. Med andra ord är sensemaking den centrala punkt där innebörd och 

mening skapas, och det är till största del en fråga om språk, diskussion och kommunikation (Weick, 

Sutcliffe & Obstfeld 2005). 

2.4 Kommunikationsstrategi 

I en organisation visar organisationsdesignen vilka som kommunicerar direkt med vem. I ett strängt 

hierarkiskt företag är det inte vanligt att VD:n kommunicerar direkt med någon som befinner sig 

längst ner i hierarkin. Att lösa upp dessa strukturer är nödvändigt för rika kommunikationsprocesser 

(Clegg et al. 2007). 

There is no singular beginning point to an intentional change, and bracketing events into a 

meaningful form (Weick, 1979) is a function of who is doing the bracketing - Ford & Ford.  

Lewis (2007) presenterade en modell som ger en mall över de viktigaste faktorerna i 

förändringsplaner som bidrar till förändring i en organisation, och fokuserar på fyra 

kommunikationskomponenter vilka existerar inom kommunikationsstrategi vid förändrings-

kommunikation. Hon skriver om: (a) föregående kommunikationsstrategier, (b) förändrings-

gruppens strategival och utförande, (c) målgruppens oro, bedömningar och interaktioner sam-

verkande och i respons till förändringsgruppens strategier, och (d) observerbara särdrag hos 

systemet efter förändringen börjat. Kommunikationsstruktur ser jag som en följd av denna modell 

och ligger till grund för detta arbete.  

2.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar hur fler anställda tenderar att föredra informationskällor som face-to-face 

gällande projektgrupper och elektroniska källor som e-post (White et al., 2010). Dock har det även 

påvisats att detta beror på olika roller inom organisationen och vilka sociala koder som finns 

emellan grupper. Ledning gillar ansikte mot ansikte och e-post då de ger dem en slags känsla av 

gemenskap till vilka de talade med, och till exempel tekniker tycker mer om skriven information 

(Kelleher, 2001). Woodall (2006) skriver även hur anställda föredrar olika media för olika typer av 

information. Detta styrks även av Lengel & Dafts (1988) teori om mediets klarhet (media richness 

theory). Teori menar att viss typ av media passar bättre än annan beroende på hur tydligt 
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meddelandet är. Alltså, ju mer oklart ett meddelande är desto klarare media måste användas och 

vice versa. The medium is the message är idé vilken senare forskning även styrker (White, 2010) då 

olika medier spelar både en symbolisk och praktisk roll inom intern kommunikationsteori. Dessa 

tankar styrks samtidigt av Qvortrups (2006) idéer om hur psykologiska aspekter spelar roll vid 

intern kommunikation då han ställer frågan: vad känner och tycker medarbetare om intern media?  

En annan typ av tidigare forskning tar upp de icke avsedda konsekvenserna som kan uppstå vid 

planerad förändring (ex. motstånd), dess störning av arbetsmiljön, samt hur icke avsedda 

konsekvenser uppstår (Harris & Ogbonna, 2002; McKinley & Scherer, 2000; Latour, 1987). Vidare 

har det även tagits upp hur forskare ser på både ledning och anställda som förändringsagenter vars 

medvetna handlingar ömsesidigt bidrar till resultatet utav planerad förändring (Jian, 2007).  

Akarnavi (2005) tar upp betydelsen av kvalitativ kommunikation vid finansiell produktinnovation. 

Slutsatser kan dras om hur intern marknadsföring står i överensstämmelse med användning av 

finansiella tjänster (de Brentani, 1989). Likväl skriver Rogers & Agarwala-Rogers (1976) om hur 

kommunikationen i olika projekt blir en slags handläggare för att hantera skillnaden mellan olika 

avdelningar. “…The role of communication is to be a ‘harmonizer’ of the organization, an 

orchestrator of its parts” (Rogers & Agarwala-Rogers, 1976, s. 57). Med andra ord får 

kommunikationen rollen av en bro mellan back-office och front-office (Chase, 1981), eller 

produktionsavdelning och kundavdelning.  

!
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3. Teoretiskt ramverk och hypotesformulering 

I detta kapitel presenteras den litteratur och teori som använts i arbetet vilka hypoteser härletts 

ifrån. Samtidigt redogörs också det material som har legat till grund för analysen och slutsatsen.  

Som tidigare nämnt är kommunikation är viktig del inom organisatoriskt arbete och kan även kallas 

en anledning till dess existens (Putnam & Nicotera, 2009). Om kommunikation är en del av 

organisationsarbete själv, bör detta även betyda att det även gäller för förändringskommunikation 

eftersom dagens samhälle påtrycker organisationer till konstant förändring då de vill hålla sig vid 

marknadens framkant.  

Organisationsteoretikerna Daft & Lengel (1986) påstår att organisationer processar information av 

två anledningar; att minska osäkerhet och tvetydighet. Som tidigare nämnts menar stakeholder 

theory att anställda är en del av organisationen vilket betyder att påståendet bör gälla även för dem. 

Anställda behöver information för att minska sin osäkerhet och organisatorisk tvetydighet, inte 

minst i förändringsmiljö. Intern kommunikation blir då alltså en av organisations kärnprocesser. 

Quirke skriver: “In the information age and organisation’s assets include the knowledge and 

interrelationships of most people. Its business is to take the input of information, using the creative 

and intellectual assets of its people to process it in order to produce value. Internal communication 

is the core process by which business can create this value” (Quirke, 2000, s. 21).  

Organisationsförändring innebär en av de mest kritiska tillfällen för informationsbehov och att 

engagera medarbetare kan vara svårt. Anställdas engagemang leder till inte bara individuell 

förändring vad gäller attityd, beteende och prestanda. Det kan även leda till förändring inom 

organisatorisk prestanda, produktivitet, finansiell framgång samt ekonomiska fördelar för aktieägare 

(Bates, 2004; Baumruk, 2004; Richman, 2006). Forskning inom det psykologiska fältet har spelat 

stor roll för kommunikationsteorier, där Kahn (1990) menar att psykologi spelar stor roll för 

engagemang. Annan psykologisk forskning har poängterat att osäkerhet har kommit att betyda 

avsaknaden av information (Shannon & Weaver, 1949; Garner, 1962). Med osäkerhet i åtanke kan 

strukturell design av information underlätta att förstå den mängd data som en organisation kräver 

för att sköta de uppgifter som finns, vare sig det gäller ledning eller andra arbetsgrupper (Tushman, 

1978, Daft & Lengel, 1986). Med andra ord bör stora mängder information arrangeras för att 

människor ska kunna förhålla sig till det.  

Liknande forskning antyder hur människor inte kommer att ta sig an en förändring om de inte 

förstår den till fullo (Beckhard & Pritchard, 1992). Om människor inte förstår söker de därmed ny 
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information att undersöka för att hitta orsak-verkan samband och försöker att begripa problem eller 

möjligheter. Detta möjliggör att undersöka anledningar till hur förändring skapas och människor 

försöker förstå hur de som genomför förändringen tänker samt vad det kommer leda till. När en 

gemensam förståelse för förändring skapas kan planerad förändring vara genomförbar (Ford & 

Ford, 1995). Som tidigare nämnts menar Gallivan (2001) hur olika bakgrund och olika erfarenheter 

påverkar hur människor tar emot information. Tillsammans med Ford & Fords idéer bör detta 

betyda att då människor inte förstår information från en kommunikationskanal letar de vidare i 

andra för att till slut bilda sig en enhetlig uppfattning över situationen. Samtidigt måste medarbetare 

känna sig bekväma med kommunikationstypen och först då är de villiga att ta sig an förändring.  

Kommunikation handlar om medarbetare. Alla individer inom en organisation är medarbetare och i 

en miljö med hög osäkerhet, förändring, söker både ledning och anställda mycket information från 

flera ställen för att förstå sin egen miljö och därmed minska osäkerhet (Daft & Lengel, 1986). Med 

detta i åtanke samt ovanstående stycken lägger jag fram min första hypotes: 

Hypotes 1: Flera informationskällor bör användas för att uppfylla medarbetares olika 

informationsbehov och kommunikationspreferenser. 

Denna hypotes styrks även av Sinickas (2005) undersökning, vilken samlar information från flera 

organisationer om medarbetares syn på intern kommunikation och mediekanaler, som visar hur 

anställda väljer olika kombinationer av kanaler beroende på kontext. Hypotesen styrks även av 

Welchs (2012) artikel vilken tar upp hur beroende på vilken roll en person har inom en organisation 

så väljs informationskanaler utefter det. Båda undersökningarna styrker hur väldigt få medarbetare 

väljer att endast fokusera på en informationskanal utan aktivt gör beslut om att söka sig till flera 

källor.  

Salanova (2007) argumenterar för hur engagemang är väsentligt inom organisationer med tanke på 

de olika utmaningar de ställs inför. Utifrån medarbetares engagemang kan organisationer få 

konkurrensfördelar inom produktivitet, finansiell prestanda och även avkastning till aktieägare 

(Macey et al. 2009). För att medarbetare ska känna sig engagerade krävs att de känner sig 

inblandade i verksamheten. Kahn (1990) menar att medarbetare behöver uppleva att vad de gör är 

meningsfullt, att de känner social trygghet på arbetsplatsen (genom att kunna uttrycka sig), och 

vilken psykologisk möjlighet medarbetare har för att ta med sig egna kunskaper till utförandet av 

arbetsuppgifter. För att uppnå detta krävs kommunikation. Kommunikation handlar alltså om att 
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erhålla information, skapa förståelse och skapa en trygghet i situationen (Beckhard & Pritchard, 

1992) samt skapa en känsla av medverkan (Kahn, 1990).  

Vid implementering av en förändring krävs kommunikation för att meddela och förklara 

förändringen. Ledning försöker förbereda medarbetare om de positiva och negativa effekterna 

gällande förändringen för att öka förståelse och åtagandet hos anställda. Också vill de erhålla 

återkoppling om hur anställda tror att det kommer att påverka dem (Ford & Ford, 1995). 

Enligt Weick (1979) finns ingen bestämd startpunkt för planerad förändring utan det skapas genom 

konversationer vilka sedan genomsyrar hela förändringsarbetet. Ford & Ford (1995) talar om 

konversationer för förståelse vilket påminner om sensemaking i den mån då det handlar om att 

skapa en gemensam förståelse av en situation med hjälp av dialog med andra människor. En dialog 

vilken skapar en möjlighet att (a) undersöka de antaganden vilka ligger till grund för ledningens 

tänkande och att reflektera över de följder som kommer utav det, (b) utveckla ett gemensamt språk 

mellan inblandade, och (c) skapa en gemensam kontext vari människor kan lära sig att prata med 

varandra. En biprodukt av dessa konversationer för förståelse är den inblandning och engagemang 

samt stöd som skapas för de inblandade i förändringen. En produkt vilken även hjälper ledning i 

arbetet med att hantera det potentiella motstånd som kan uppstå, vilket i sin tur kan leda till 

utveckling av konversationer och skapa vidare förståelse för varför behovet för förändring finns 

(Kotter & Schlesinger, 1979). Tidigare forskning indikerar hur många anställda erhåller mestadels 

av deras information via ryktesvägen, men att de hellre skulle vilja ha det direkt från ovanstående 

chef (Morgan & Schiemann, 1984).  

Olika typer av informationskanaler besitter olika grader av klarhet eller lättfattlighet (media 

richness) vilket kan beskrivas som informationskanalens duglighet att tillhandahålla återkoppling 

till mottagaren och antal antydningar (cues) vilka mottagaren kan använda för att tolka ett budskap. 

Ansikte mot ansikte är den klaraste informationskanalen då det ger omedelbar återkoppling. 

Tillsammans med vanligt språk kan mottagaren även erhålla ytterligare information från kropps-

språk och röstläge etc. Vad gäller ny och obekant information är klara och lättfattliga informations-

kanaler de bästa för att processa denna typ (Daft & Lengel, 1986).  

Med ovanstående i åtanke antar jag min andra hypotes: 

Hypotes 2: Muntlig kommunikation är att föredra vid initial information vid en förändringsprocess. 
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Hypotesen styrks även av Sinickas (2005) undersökning, samt av Wright (1995) där medarbetare 

föredrar dialog för att att få svar på frågor om hur de kan hjälpa till, vilket är en del av vad som 

krävs vid förändring. 

Muntlig information anses dock inte lika trovärdig som skriftlig då det kan upplevas som sämre 

underbyggt av fakta. Med detta i åtanke kan olika typer av informationskällor och kanaler leda till 

konflikter (Matlz, 2000). I detta avseende spelar tidsaspekten väldigt stor roll (Dolphin, 2005). Som 

tidigare nämnts får många anställda reda på mycket ny information via ryktesvägen. Trots att detta 

sker via muntliga källor vilka ej anses som lika trovärdiga som skriftliga kan de ändå ha stor effekt. 

Maltz menar att konversationer som ägt rum i korridorer kan vara en rik informationskanal eftersom 

det bland annat ger direkt återkoppling och möjlighet att läsa av kroppsspråket hos sin motpart och 

därför upplevs som positiva hos mottagare av information. Skriftliga källor med högre trovärdighet 

är därmed nödvändiga för att backa upp muntliga källor vilka passar in vid överföring av nya 

budskap men saknar en högre grad av trovärdighet (Maltz, 2000). Att förstärka information 

skriftligt blir essentiellt för att skapa tillit i meddelandet. Detta bidrar till min tredje hypotes: 

Hypotes 3: Initial muntlig kommunikation måste kompletteras med skriftlig kommunikation, för att 

öka trovärdighet och förståelse i budskapet. 

Som jag tagit upp tidigare är förändring en del av det dagliga arbete som utförs i organisationer, och 

kommunikation av yttersta vikt. Dock är kommunikationens existens inte den enda faktorn vilken 

spelar roll eftersom det kan störa samtidigt som underlätta. Den måste även vara koordinerad för att 

kunna göra nytta (Bisel, 2010). Forskning pekar på att spridning av information är en nyckelfaktor 

vid implementering inom organisationer (Lewis, 1999). Lewis argumenterar här för effekten vid 

nedåtgående kommunikation för att överföra kunskap, idéer, fakta eller direktiv gällande förändring 

i organisationer, och hur den måste kontrolleras. Weick (1979) skriver om tvetydighet (equivocality) 

vilket mer eller mindre betyder förekomsten av flera tolkningar vilka står i konflikt med varandra. 

Enligt Daft & Lengel (1986) är tvetydigheten hög då differentieringen är stor. Med andra ord, ju fler 

informationskällor desto svårare kan ett meddelande vara att tyda. Organisationer försöker skapa 

integration mellan dessa kanaler genom ökad synergi och effektivitet.  

Argenti (1998) och Johnson (2001) argumenterar för hur meddelanden från organisationer måste 

stämma överens med den övergripande strategin, vare sig det handlar om externa eller interna 

intressenter. Information till medarbetare, genom vissa kanaler, måste stämma överens med 

!19



information till externa parter, genom andra kanaler (Wright, 2005). Då planerad förändring är en 

del av organisationer idag bör påståendet även stämma överens där.  

Utifrån ovan givna argument härleder jag min fjärde hypotes: 

Hypotes 4: Enhetlighet mellan olika typer av kommunikationstyper är av stor vikt vid planerad 

förändring för att minska osäkerhet.  

Organisationsförändring betyder för många anställda att förflytta sig från välkända rutiner och 

system mot en osäker framtid (Kitchen & Daly, 2002). Förändringskommunikation handlar över-

gripande om att informera, skapa motivation och minska osäkerhet hos anställda inför kommande 

omställning. Detta för att minska det potentiella motstånd (Young & Post, 1993) som kan skapas då 

kommunikation ej är tillräcklig. Ett motstånd vilket har sina rötter i rykten kan botas genom 

noggrann och tidsriktig information (DiFonzo & Bordia, 1998). Dock finns en paradox, vilken 

lyder; under perioder av organisatorisk stress söker medarbetare mer information samtidigt som 

ledningen inte alltid har möjlighet att ge den (Richardson & Denton, 1996).  

Intern kommunikationsstrategi hjälper att hantera rykten och osäkerhet då information är ett av 

beståndsdelarna (Dolphin, 2005). Dessa två begrepp går hand i hand då människor föredrar muntlig 

kommunikation framför skriftlig trots att det är mindre trovärdigt (Maltz, 2000), och i situationer 

där informationsbristen är ett faktum kan det ha ödesdigra konsekvenser. Vid osäkra situationer 

söker anställda mer information än vanligt och den interna kommunikationsstrategin finns till att 

förse detta behov (Dolphin 2005). Vid förändringsprocesser måste flera människor av olika 

bakgrund få tillgång till samma typ av information vilken tilltalar just dem. Att kombinera olika 

kommunikationskanaler med enhetligt budskap, byggt utifrån mottagarens behov och språk är en av 

de viktigaste komponenterna till en lyckad förändringsprocess (Dolphin, 2005).  

En lyckad förändringsprocess kräver också motivation från medarbetarna. Argenti (1998) 

argumenterar för ju mer information ledningen visar för medarbetare desto större chans är det att de 

tar sig an de olika utmaningar som krävs av dem. Wright (1995) menar också att organisationer 

måste stimulera anställdas inblandning i processer då detta är vad som håller medarbetare 

motiverade. Han ser också relationen till anställda och dialogen med dem som nyckeln till framgång 

i framtiden då det handlar mer om att bygga relationer än att sprida information.  

Empirisk forskning har generellt visat hur medarbetares deltagande leder till förmånliga resultat 

med tanke på minskande av osäkerhet och ökande av känslan av kontroll (Bordia, Hobman, et al., 

2004), medarbetares tillfredställelse vid förändring (Lewis, 2006), och minskande av motstånd 
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(Sagie et al., 2001). Problem med koordination, motivation och anpassning handlar ofta om 

ofördelaktig kommunikationsstrategi (Moldaschl & Fisher, 2004). Kommunikatörer måste till-

handahålla medarbetare tillräcklig information, med möjligheter att föra egen talan, att medverka, 

bli hörda och kunna delta aktivt (Smidts et al., 2001). 

Ovanstående stycken för mig till min femte och sista hypotes: 

Hypotes 5: En lyckad kommunikationsstruktur vid organisationsförändring innehåller dels flera 

informationskällor, enhetligt innehåll samt möjliggör två-vägs-kommunikation.  

Den sista hypotesen fungerar även som en mer övergripande hypotes som tar de fyra tidigare i akt 

och uttrycker hur en potentiell lyckad kommunikationsstruktur bör se ut.  

Sammanfattningsvis tar de fem hypoteserna upp olika aspekter vilka lednings- eller förändrings-

grupper bör vara medvetna om vid en förändring hos en organisation. Då finansiella organisationer, 

som tidigare nämnts, betår av mestadels tjänstepositioner är det ytterst viktigt att engagera 

medarbetare, eftersom enligt vissa teorier är det de som är beståndsdelen inom organisationen. 

Därmed är det ytterst viktigt att besitta information som kan hjälpa att fylla medarbetares 

informationsbehov och ge dem det utrymme samt möjligheter till att känna sig delaktiga i 

organisationsprocesser. Förändring vara en av dessa.  

Dessa fem ovanstående hypoteser tar upp några aspekter på hur en väl fungerande kommunikations-

struktur bör fungera med utgångspunkt från teorier. Utifrån dessa hypoteser vilka tar upp antal 

kommunikationskanaler, relationen mellan muntliga och skriftliga kanaler, samt vikten av 

enhetlighet dessa emellan kan jag uttala mig om kommunikationsstrukturen och dess betydelse vid 

en organisationsförändring.  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4. Metod 

I detta kapitel presenteras mitt metodval för studien.  

4.1 Vetenskaplig ansats  

I denna undersökning vill jag skapa förståelse för kommunikationsstrukturen betydelse vid en 

planerad organisationsförändring. Också vill jag undersöka medarbetares syn på den interna 

förändringskommunikationen. Detta görs via en undersökning vilken utförs vid en av storbankerna i 

Sverige vilken handlar om en förändring i arbetssätt för privata bankrådgivare. 

Jag har valt att göra både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Studiens huvudfokus ligger 

i den kvantitativa undersökningen för att få en så bred bild som möjligt av situationen, för att sedan 

gå in på djupet med hjälp av kvalitativa djupintervjuer.  

Kvantitativa undersökningar handlar om likvärdiga och jämförbara uppgifter. Det är ett mycket 

användbart verktyg när undersökaren helst vill ha svar på exempelvis frågor som hur frekvent olika 

kategorier förekommer i ett material (Esaiasson, 2004). Enkäter användes i detta syfte för att samla 

in uppgifter om medarbetares informationsbehov och kommunikationspreferenser. 

Kvalitativa undersökningar lämpar sig då undersökaren är öppen för ny information, med andra ord 

har ett öppet sinne och förhållande till det som ska studeras (Jacobsen, 2002). Djupintervjuer 

användes därmed som metod för att få en djupare bild av vad respondenterna tycker och tänker om 

den förändring de genomgått.  

4.2 Datainsamling 

4.2.1 Kvantitativ undersökning 

Den kvantitativa undersökningen utformades i form av en frågeundersökning i enkätform . Denna 1

skickas ut digitalt då stor svarsfrekvens är att föredra för att undersökningen ska erhålla hög 

validitet och legitimitet. Frågeundersökningar lämpar sig då undersökningen handlar om 

hypotesprövning då undersökningen söker att förklara att olika grupper i populationen har svarat på 

olika sätt. Också vid teoriprövning, lämpar sig frågeställningar, vilket denna undersökning till viss 

del gör.  

Enkäten skickades ut till alla privata bankrådgivare i banken digitalt via mail i hela Sverige för att 

säkerställa ett brett och acceptabelt resultat av medarbetares åsikter och synpunkter på 
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förändringskommunikationen. Alla respondenter har samma arbetstitel, privata bankmän (PBM), 

vars främsta syssla är att hjälpa kunder via rådgivning för ekonomisk placering. Respondenter från 

hela Sverige söktes då undersökningen eftersträvar att studera hela organisationen och inte endast 

ett specifikt geografiskt områdes förändringsprocess. Totalt skickade enkäten ut till 1038 personer. 

Antalet respondenter efter att den funnits tillgänglig under tre veckors tid var 518 stycken, vilket ger 

en svarsfrekvens på 50%.  

Enkätens frågor och svarsalternativ utformades utifrån hypoteserna där varje fråga är länkad till en 

eller flera av hypoteserna med avsikt att undersöka hur väl de stämmer överens med 

respondenternas syn på förändringskommunikationen och hur de förhåller sig till förändrings-

processen. Svarsalternativen för informationskällor i fråga 1, 2 och 3 valdes i enhetlighet med 

förändringsorganisationen hos fallorganisationen då de skapat kommunikationsstrukturen och dess 

olika tillvägagångssätt. Enkätens frågor och svarsalternativ finns tillgängliga under Bilaga 1a, samt 

Bilaga 1b. Nedan följer en beskrivning av hur innehållet i frågorna är länkade med hypoteserna.  

1. Flera informationskällor bör användas för att uppfylla medarbetares olika informationsbehov 

och kommunikationspreferenser. 

Frågorna 2, 3, 4, 7, 8, 9 och 16 tar upp teman om hur medarbetare söker information och deras 

preferenser angående hur informationen erhålls. Om de hellre föredrar att söka egen information 

eller få det utskickat till dem, muntlig eller skriftlig information, och vilka kanaler som ger mest 

förståelse etc. Dessa syftar till att samla uppgifter angående medarbetares informationsbehov och 

inställningar angående flera kommunikationstyper och dess antal. 

2. Muntlig kommunikation är att föredra vid initial information vid en förändringsprocess. 

Frågorna 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, och 16 koncentrerar sig på medarbetares preferenser angående 

hur och var de vill erhålla ny information vid förändringsprocesser. Utifrån dessa uppgifter kan 

indikationer ses hur och varför medarbetare väljer olika kommunikationstyper. Samtidigt söks 

information angående hur dessa informationskanaler hjälper medarbetare att ge återkoppling uppåt i 

organisation. Frågorna ger därmed möjlighet att besvara hur kommunikationsstrukturen bidragit till 

medarbetares inställning angående förändringsprocessen.  

3. Initial muntlig kommunikation måste kompletteras med skriftlig kommunikation, för att öka 

trovärdighet och förståelse i budskapet.  

Frågorna 3, 4, 5, 7, 8, 10, 16 ämnar undersöka relationen mellan muntlig och skriftlig information 

vid en förändringsprocess. De handlar tillsammans om att undersöka medarbetarens förtroende för 
!23



olika typer av kommunikationskällor och hur detta förhållande ser ut. Uppgifter om vilka kanaler 

medarbetare tyckte gav mest förståelse, hur lätt informationen överlag varit att ta till sig samt 

behovet av extra information, muntlig eller skriftlig hjälper undersökningen att svara på hypotesen 

om hur medarbetare ser på relationen mellan muntliga och skriftliga källor gällande trovärdighet 

och förståelse. Tillsammans med hypotes 2 vill undersökningen besvara när, hur och varför 

medarbetare väljer vissa typer av informationskällor. 

4. Enhetlighet mellan olika typer av kommunikation är ett måste vid planerad förändring.  

Frågorna 2, 5, 6, 11, 12 och 16 ger uppgifter om hur medarbetare sett på information mellan de 

olika kommunikationskanalerna. Frågorna tar upp var respondenterna fått information, om 

informationen varit lätt att förstå, tillgänglighet och om de fått svar på de frågorna som funnits 

under förändringens gång. Uppgifterna bidrar till att utforska medarbetares inställning gällande 

budskap och synergi vilket enligt ovanstående teori spelar roll för planerad organisationsförändring.  

5. En lyckad kommunikationsstruktur vid organisationsförändring innehåller dels flera 

informationskällor, enhetligt innehåll och möjliggör två-vägs-kommunikation. 

Frågorna 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15 och 16 anspelar på hur kommunikationsstrukturen fungerar 

och upplevs. Frågorna tar upp var medarbetare tagit del av information och om den var enkel att 

förstå. Också om hur smidig kommunikationen varit fram och tillbaka mellan olika parter inom 

organisationen. Då den femte hypotesen är ett mer övergripande påstående handlar kombinationen 

av frågorna mer om hur förändringsprocessen gått till och vad medarbetare fått ut av 

kommunikationen överlag. 

4.2.2 Kvalitativ undersökning 

Samtalsintervjuer är en vanlig kvalitativ metod och lämpar sig då undersökaren; (1) ger sig in på ett 

outforskat fält, då det inte är självklart på förhand vilka de relevanta kategorierna är; (2) vill veta 

hur människor själva uppfattar sig omvärld, då forskaren ska sträva efter att se världen som 

intervjupersonerna själva upplever den; (3) vill pröva teorier, oftast använder sig forskare av 

frågeundersökningar än samtalsintervjuundersökningar vid teoriprövning, men metoden kan vara 

lämplig då undersökningen rör relativt komplicerade antaganden om människors tänkande eller sätt 

att vara (Esaiasson et al., 2004).  

Ett antal öppna frågor ställdes, se bilaga 2, till alla sex respondenter, vilka tog upp standardiserade 

teman. Dessa diskuterades interaktivt och och samtalen följde ingen specifik ordning utan de läts 

istället följa en naturlig gång vilket skapade en dialog där frågornas ordningsföljd, formulering samt 
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i viss mån innehåll inte spelade någon större roll. I och med denna relativt fria intervjumetod kunde 

därmed även uppföljningsfrågor ställas för att få en bredare förklaring och djupare insikt i 

respondenternas tankar och uppfattningar om förändringsprocessen i fråga.  

I undersökningen intervjuades sex personer á två från Stockholm, två från Uppsala samt två från 

Västerås. Tre städer valdes för att få en bredare bild av hur arbetet med förändringskommunikation 

såg ut och togs emot på flera ställen i Sverige och därmed få en rikare bild över 

förändringsprocessen i organisationen. Respondenter från tre städer används då undersökning 

eftersträvar att studera den större organisationen och inte endast ett specifikt geografiskt områdes 

förändringsprocess. Städerna valdes med hjälp av fallorganisationen på grund av sitt geografiska 

läge, vilket också bidrar till en av studiens begränsningar som behandlar hur de tre städerna ligger i 

Mellansverige. Mer önskvärt hade varit en större geografisk spridning av städerna för att erhålla en 

bredare bild, dock kunde ej detta genomföras på grund av ekonomiska och tidsmässiga skäl. Av 

liknande skäl utökades inte heller studien för att innehålla fler städer. Utifrån kontaktuppgifter från 

fallorganisationen kontaktades två respondenter från varje stad, vilket också bidrar till 

begränsningar av studien då endast två respondenter intervjuades. Önskvärt hade varit fler personer 

från varje stad, men även här kunde det ej utföras på grund av ekonomiska och tidsmässiga skäl. 

Också hur kontaktuppgifter gavs till mig från fallorganisationen skapar begränsningar då dessa ej 

blir helt slumpartade. Alla respondenter är rådgivare och har samma arbetstitel, privata bankmän 

(PBM), vars främsta syssla är att hjälpa kunder via rådgivning för ekonomisk placering. Intervjuer 

med dessa respondenter var av semistrukturerad form vilka, enligt Jacobsen (2002), passar då jag 

intresserar mig för vad den enskilda individen säger och hur denne tolkar samt lägger mening i en 

specifik händelse.  

4.3 Fallorganisation 

Undersökningen utfördes hos en av storbankerna i Sverige. Endast rådgivare från privata 

tjänstesektorn användes för att avgränsa urvalet som redan var över 1000 medarbetare, vilket 

betyder att inga rådgivare för företag ingick i studien. Organisationen valdes i enhetlighet med ett 

antal månaders praktik på plats i början 2014. Då studien fokuserar på organisationsförändring, 

speciellt inom tjänsteorganisationer, ser jag den finansiella sektorn som utmärkt studiefält. Detta på 

grund av att rådgivare inom exempelvis banksektorn är i stort behov av adekvat information och 

behöver känna engagemang för att på ett lyckat sätt utföra sina arbetsuppgifter, vilka består av att 

rådge kunder på ett så givande sätt som möjligt. Det betyder att om rådgivaren inte själv förstår en 

viss typ av information eller arbetssätt blir det också väldigt svårt att övertyga kunder om hur de bör 
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hantera sina besparingar, vilket i sin tur leder till minskade affärsmöjligheter för organisationen. 

Med andra ord, att studera kommunikationsstrukturen inom finanssektorn är mycket intressant då 

det är ett område där det spelar mycket stor roll hur förändringskommunikation utförs. 

Syftet med studien handlar inte om att göra generaliseringar utan att bidra med en rik beskrivning 

av kommunikativa processer vid en specifik förändringsprocess hos organisationen.  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5. Empiri/ Resultat 

Nedan presenteras fallorganisationens förändring och resultatet från den kvantitativa 

enkätundersökningen samt från de kvalitativa djupintervjuerna. Under sektion 5.2.1 visas resultat 

från enkätens frågor förutom fråga 4 och 16 då dessa innehåller textbaserade svar. Dessa 

presenteras under sektion 5.2.2. Rubrik 5.3 presenterar sammanfattningar av rådgivares synpunkter 

utifrån djupintervjuer tillsammans med utdrag från dessa. 

5.1 Fallorganisationens förändring och kommunikationsstruktur 

Förändringsprocessen i den storbank som undersöktes avsåg en förändring i arbetssätt. Den 

rådgivningsmodell som användes mot kund för finansiella tjänster, exempelvis pensionssparande,  

skulle bytas ut mot en nyare modell vilken hade ett omarbetat fokus på hur kommunikation och 

interaktion med kund skulle genomföras. Med andra ord avsåg förändringen till viss del hur 

rådgivare på ett nytt sätt skulle uppträda och gå tillväga för att få vissa typer av svar från kunder. 

Även fanns en del förändring i rådgivningsmaterial vilket medförde att nya typer av datamodeller 

skulle förmedlas ut till kunder, något som tillförde att rådgivare var tvungna att lära sig nytt 

ekonomiskt material samt teorier bakom dessa modeller och tankesätt.  

Organisationen i fokus för denna studie använder en grundmodell för kommunikationsstruktur i 

form av en så kallad ‘kaskadmodell’. Detta betyder i stort sett att ledning informerar underordnade 

chefer. Dessa chefer informerar i sin tur chefer under dem i ett led vilket till slut når de medarbetare 

vilka berörs av den planerade förändringen. Också har speciella utbildningar använts för att 

informera rådgivare om förändringsprocessen i fråga.  

Utöver muntlig kommunikation ansikte mot ansikte har även information givits digitalt via intranät, 

samt mail. Dessa kanaler har bland annat innehållit länkar till informationsvideos samt power-point-

presentationer där ytterligare förklaring och undervisning kunnat erhållas. Även inspelade 

telefonmöten har använts för att ge rådgivare mer kunskap om förändringen. 

5.2 Enkätundersökning 

5.2.1 Statistiskt resultat från enkät 

Utav de 1038 rådgivare vilka enkäten skickades ut till, svarade 518 av dessa. Detta ger en 

svarsfrekvens på 50%.  2
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Modell 1 visar var de flesta rådgivare först fick höra om förändringen. 53 procent av rådgivarna fick 

initial information från respektive kontorschef. 20 procent av rådgivarna fick höra om förändringen 

från regional sparsupport (RSS), och på tredje plats kommer placerings- och pensionsspecialist 

(PPS) hos vilka 9 procent av rådgivarna fick inledande information, vilka alla tre visar hur de flesta 

erhöll information om förändringen via muntlig källa. 

Modell 1. Hur anställda tog emot initial information angående förändring.  

Modell 2 tar upp vilken av de olika kommunikationskanalerna som rådgivarna tyckte fungerade 

bäst gällande att skapa förståelse för förändringen. 43 procent av respondenterna ansåg att 

utbildningen var den bästa kanalen för att utveckla kunskap förändringen. På andra och tredje plats 

hamnade regional sparsupport (RSS) med 18 procent, och placerings- och pensionsspecialist (PPS) 

med 12 procent. Endast sex procent ansåg att skriftliga källor, som intranätet, var de bästa kanalerna 

för förståelse, se modell nedan.  

Modell 2. Vilken av de olika kommunikationskanalerna som gav mest förståelse. 
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Enligt resultatet från fråga 2 , (Tabell 1.) som handlade om vilka kanaler som använts av rådgivare 3

för att ta del av information, användes i genomsnitt 3.5 informationskanaler per användare .  4

Tabell 1. Vilka informationskanaler som använts under förändringsprocessens gång. 

Tabell 2 presenterar förståelse av information gällande förändringsmodellen, där 96 procent av 

respondenterna anser att de förstod förändringskommunikationens budskap, vilket är ett mycket 

positivt resultat vid förändring. Endast 23 personer känner att de inte riktigt till fullo förstått vilket 

skulle kunna göras åtgärder för att hjälpa dem som enskilda medarbetare. Tabell 3 visar samtidigt 

rådgivarnas förhållning till hur lätt kontra svårt de ansett det har varit att utvinna information från 

förändringskommunikationen och dess flera kommunikationskanaler. 94 procent menar att 

informationen som givits varit lättåtkomlig. En anledning till varför tabell 2 ser ut som den gör 

skulle kunna ha att göra med den tidsbrist flera rådgivare känner, om hur de ej har nog med tid att 

söka information på intranätet, enligt djupintervjuer. Detta påstående går dock ej med hundra 

procent säkerhet att uttala sig om.  

Tabell 2. Hur respondenterna ser på förändringskommunikationens tydlighet.  
Tabell 3. Hur lätt samt svårt det varit att erhålla information om förändringen 
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Tabell 3. Lättillgänglig information

Antal Procent

Lättillgänglig 488 94%

Svårtillgänglig 30 6%

Tabell 2. Förståelse

Antal Procent

Okomplicerat 495 96%

Komplicerat 23 4%

Tabell 1. Var rådgivare tagit emot information angåene förändringen

Kanaler Antal

Intranät Placeringsaktuellt 281

Intranät artikel 181

Kontorschef 359

RSS 225

Savings placerings och pensionsspecialist 134

PPS 240

Utbildning 383

Annan källa 19

Total 1822

 “Vilka kanaler har du mer tagit del av information angående nya förändringarna? Du kan välja flera”, 3

bilaga 1a. 

 1822 totalt antal ifyllda svarsalternativ angående informationskanaler / 518 respondenter = 3,517 4

informationskanaler per respondent



Tabell 4 visar hur 62 procent av respondenterna önskade mer information efter initial förändrings-

kommunikation ägt rum. Ett resultat vilket kan bero på hur det bara nämnts kort vid något möte att 

en förändring var på väg. 

Tabell 4. Behovet av ytterligare information efter inledande kommunikation om förändring. 

Modell 3 demonstrerar respondenternas preferenser angående muntliga och skriftliga källor vid 
förändringskommunikation, där 79 procent föredrar en kombination av båda, 19 procent endast 
muntliga samt 3 procent endast skriftliga informationskällor. 

Modell 3. Preferens av kommunikationstyp.  

Tabell 5 visar hur 73 procent föredrar att få informationsmaterial utskickat och 27 procent genom 

att söka själv. Tabell 6 visar att 21 procent ville ha mer information innan utbildningen, då de inte 

kände sig nog förberedda innan. 79 procent ansåg därmed att informationen som givits innan räckte.  

Tabell 5. Relationen mellan rådgivares preferenser om egen sökt information kontra utskickad.  
Tabell 6. Efterfrågan av information innan utbildning. 
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Tabell 5. Sökt kontra utskickad information

Antal Procent

Söka själv 140 27%

Utskickat 378 73%

Tabell 6. Informationsbehov innan utbildning

Antal Procent

Informationen som givits räckte 409 79%

Vill ha mer information 109 21%

Tabell 4. Informationsefterfrågan efter initial förändringskommunikation

Antal Procent

Mer information 323 62%

Tillräcklig information 195 38%



Tabell 7 demonstrerar hur komplicerat (10 procent) respektive simpelt (90 procent) rådgivare anser 

att det varit att få information om den nya rådgivningsmodellen utifrån de kommunikationskällor 

som givits. Tabell 8 visar hur stor andel som känner att de fått svar på alla de frågor de haft under 

förändringsprocessens gång, där 88 procent känner sig nöjda med sina svar och 12 procent anser att 

de inte fått svar på alla frågor som påträffats.  

Tabell 7. Om det varit okomplicerat, samt tvärt om, att få svar utifrån givna informationskällor.  
Tabell 8. Andel rådgivare som anser att de fått, eller ej, svar på frågor de haft under förändringsprocessens 
gång. 

Modell 4, se modell nedan, beskriver vilka rådgivare helst vänder sig till för mer information 

angående nämnd förändring. 53 procent anser att det inte spelar någon roll vem de vänder sig till då 

alla är likvärdiga att prata med. 39 procent vänder sig helst till kollegor, fem procent till regional 

sparsupport (RSS) och tre procent går helst till respektive chef. Modell 5 tar upp hur rådgivare ser 

på möjligheter för feedback vilken givits under förändringsprocessens gång. 77 procent känner att 

de fått stora möjligheter, 14 procent menar att de inte fått några möjligheter samt nio procent tycker 

att de inte funnits tillräckligt med möjligheter till att komma med feedback uppåt i organisationen 

angående förändringen i fråga. 

Modell 4. Rådgivares prioritet av muntliga källor vid informationsbehov.  
Modell 5. Rådgivares syn på möjlighet till feedback och återkoppling under förändringsprocessen.  
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Tabell 8. Egna frågor

Antal Procent

Fått svar 457 88%

Inte fått svar 61 12%

Tabell 7. Att erhålla information

Antal Procent

Okomplicerat 467 90%

Komplicerat 51 10%



Model 6 visar hur 97 procent av rådgivare känner sig positivt inställda till förändringen i fråga. 3 

procent känner sig negativt inställda. Detta är ett resultat vilket bör anses vara väldigt legitimt då 

förändringar är svåra att genomföra och endast 16 respondenter känner sig negativt inställda. 

Modell 6. Rådgivares generella entusiasm angående förändringen i fråga.  

!
5.2.2 Textbaserat resultat från enkät 

Nedan följer ett antal textbaserade utdrag från resultatet i enkäten på fråga 4 och 16.  

Fråga 4. “Fanns det någon eller några kommunikationskanaler du kände att du saknade? Skriv 

gärna vilka:” 

De flesta rådgivare känner här att att fysiska miljöer där man kunde få testa verktyget innan 

lansering, för att ytterligare förstå hur det ser ut när man ska bemöta kunder och arbeta gentemot 

dem. Kontentan handlar mycket om hur de vill göra och testa själv istället för att sitta och läsa eller 

titta på.  

“Demo att göra själv innan lansering. Ger oftast mer än att sitta och titta på.” 

“Få chans att aktivt göra nya placeringsplaner i god tid innan man stänger ned det gamla. Demo 

sidor! System som fungerar när det sjösatts.” 

Rådgivarna ville även arbeta mer praktiskt med det fysiska materialet, kunna testa hur de skulle 
förhålla sig till materialet för att veta mer om hur interaktion mot kund skulle se ut.  

“Lärarledd utbildning där man kan praktisera innan kundmöten. Det finns oftast ingen tid för 

utbildning självstudier då vi måste ha 11 möten per vecka.” 
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“Det skulle ha varit bra om vi fått material om den nya placeringsfilosofin innan vi hade 

utbildningen och som stöd i det fortsatta arbetet. Det kan alltid vara bra att ha material att gå 

tillbaka till.” 

Fråga 16. “Finns det någon aspekt du känner var extra bra eller dålig angående förändrings-

kommunikationen inför den nya rådgivningsmodellen? Fyll gärna i:” 

Mycket kommentarer angående mängden information uttrycktes i form att det var för mycket 

material för denna “lilla” förändring, enligt rådgivare själva. De hade velat ha mindre information 

att ta sig igenom, vilket ska vara mer fokuserat på vad som egentligen komma skall och mer 

praktiska övningar. Med andra ord vill rådgivarna i detta fallet ha mer praktiska övningar i grupp, 

samt mindre och mer koncis information angående bakomliggande teorier för den nya förändrings-

modellen i sig.  

“Hade gärna velat ha mindre bakgrundsfakta och mer information och träning på hur samtalet ut 

mot kund ska ske.” 

“Väldigt mycket information och onlineutbildningar innan, nästan för mycket enligt mig. Learning 

by doing, man lärde sig så fort den nya rådgivningsmodellen kom igång istället.” 

“Jag tycker att man gjort för stor grej av detta. Vi har avsatt alldeles för mycket tid att få samma 

information flera gånger från olika kanaler.” 

“Jag tycker att det borde vara ett bättre utbildningspaket. Mycket har legat på en teoretisk nivå 

utan direkt förankring i vårt arbetssätt. Det hade varit bättre att i ett tidigt skede koppla teorin till 

det praktiska.” 

“Tycker i grund och botten inte att det är någon egentlig skillnad... Det slogs på stora trumman som 

om det skulle vara "världens nyhet" men sen ser jag endast en marginell skillnad i själva 

rådgivningen mot kunderna.” 

“Jag tyckte att utbildningsmaterialet hade onödigt mycket info om teorin bakom [en viss del av 

förändringsinformationen].” 

“Tidig info om den praktiska förändringen efterfrågades av samtliga kollegor o mig själv. Är av vikt 

att vara trygg med den i mötet m kund.” 

Också inkom positiva kommentarer på hur förändringskommunikationen gått till vilket tog upp 

bland annat hur de kände att de fick gott om tid att förbereda sig med det material som fanns, samt 

innehållet var av nytta.  
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“Vi fick ett batteri av frågeställningar av vår RSS som var väldigt bra.” 

“Det annonserades i god tid och vi fick lång tid på oss att förebereda.” 

De positiva och negativa textbaserade resultaten går självfallet emot varandra till viss grad, men det 

handlar som i alla andra fall att alla människor är olika och alla kan inte bli helt nöjda med ett 

tillvägagångssätt.  

5.3 Intervjuer 

Sex personer intervjuades från Stockholm, Uppsala och Västerås. Respondenterna vilka har samma 

befattningspositioner ska ha givits samma mängd och typ av information gällande denna 

förändringsprocess inom banken. Då respondenterna är anonyma görs ingen skillnad mellan dem 

och därför kommer samtliga utdrag ur intervjuerna benämnas som en enhetlig röst från rådgivarna.  

Mängden information/ -källor 

Flera kommunikationskällor öppnar upp möjligheter för att ta till sig information på sitt sätt, i sin 

takt, när man känner att man har tid för det, menar rådgivare. Då tidsaspekten är en stor faktor hos 

rådgivare idag handlar väldigt mycket av deras vardagliga arbete om att prioritera mellan uppgifter 

och då finns det inte alltid tid till att “surfa på intranätet”. Alla personer är annorlunda och vill ta 

emot information på sitt sätt för att kunna bearbeta det så effektivt som möjligt. Medarbetarna 

tycker därför att det är viktigt att det erbjuds flera typer av kommunikationskällor, vilka ger dem 

friheten att läsa, lyssna eller se på informationen när de känner att de har tid och möjlighet att göra 

det.  

“…ju mer effektivt mitt jobb kan vara desto bättre. Kan jag både lyssna på något och göra en 

annan sak samtidigt, då är det ett sätt att effektivisera.” 

Möjligheter som video eller inspelade telefonmöten har hjälpt rådgivare med just detta att ta till sig 

information i egen takt; “video från intranätet med t.ex…[chefstrateg] tyckte jag var jättebra.”  

Det är också ofta väldigt bra att kunna erhålla informationen åter igen då rådgivare är osäkra på vad 

som egentligen sagts eller kanske missat något. På det sättet minskar det osäkerhet hos rådgivare 

och de känner att informationen finns tillgänglig för dem när de behöver den.  

“…där kan man ju alltid gå tillbaka och dubbelkolla så man förstått någonting rätt.” 

“Skriftliga gillar jag[…]jag gillar att se fakta, kunna hitta och leta[,]…stämma av…

[och]komplettera.” 
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Angående mängden material svarar alla rådgivare att det funnits en stor mängd information att 

erhålla, dock att inte alla tagit del av den, dels på grund av tidsaspekten vilken nämnts tidigare. 

Vissa av dem uttrycker även hur det till viss del har varit för mycket med tanke på storleken på 

förändringen. I det avseendet bör därför innehållet ses över och kortas ner på ett sådant sätt så 

rådgivarna endast behöver ta del av den absolut viktigaste informationen, eller på något anpassa 

möjligheterna så att de som jobbat längre inte behöver gå igenom samma procedurer som nyanlända 

mer osäkra.  

“Jag vill också säga att trots att det är en förändring och det finns mycket information till det så är 

det ju inte en så himla stor förändring[,]…Och ska man ha en hel utbildningsdag för det här. Då 

tänker jag, herregud vad händer när det kommer något annat?” 

Muntlig kontra skriftlig kommunikation 

De flesta rådgivare föredrar muntlig kommunikation framför skriftlig när det kommer till initial 

information angående förändring. Det handlar mycket om att kunna ta del av viktig information 

snabbt samtidigt som man får utrymme att ta diskussioner om hur man bör bör tänka vid olika 

situationer som kan uppstå med kunder. På det sättet minskar det osäkerheten genom att erbjuda 

mer guidning samtidigt som det minskar initialt motstånd från dem som känner sig mer obekväma 

med förändringen än andra. Skriftlig information är ett väldigt bra komplement, men vid muntlig så 

finns en annan möjlighet till att ställa frågor angående otydlighet eller om någon helt enkelt inte 

förstår. Då är det bättre att först inleda med dialog, nämner en rådgivare.  

Vissa har fått mer möjlighet till muntlig kommunikation än andra och detta är något som bör 

uppmärksammas menar en av rådgivarna då denne inte känner att de fått nog med utbildning eller 

tid till att faktiskt diskutera denna nya modell som införts; “vi känner oss missade”. En annan 

rådgivare nämner;  

“Jag kan tycka att vi skulle haft mer utbildning om det, jag tror att vi jobbar ganska olika med den 

här planen. Jag tror inte alla använder den på samma sätt, så jag tror att man skulle kunna 

använda den bättre.” 

Muntlig dialog öppnar även upp större möjligheter för återkoppling och feedback vilket många av 

rådgivarna anser är väldigt viktigt när det kommer till förändringsprocesser. Att faktiskt involvera 

de som jobbar med modellen i fråga måste ha möjlighet att säga sitt om deras egna 

vardagsprocesser. Både feedback om modellen innan förändringsarbetet startat, och återkoppling 

efter implementation är viktigt för rådgivare för att känna samhörighet i organisationen. De vill 
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känna mer delaktighet. Det handlar också om att kunna medverka med finjusteringar i verktyg som 

bara de som faktiskt jobbar med verktyget märker. Proffskunskap leder till en speciell typ av insikt 

vilket endast rådgivare kan komma med.  

“Jag tycker alltid att man ska lyssna på de som jobbar med den. Ha en öppen dialog om hur det 

funkar. Det är ju ändå de verktyg vi ska använda varje dag. Det måste ingå. I implementering av 

något nytt så ska det ingå återkoppling efter en viss tid där man får säga vad man tycker och så.”  

“Vid allting som sker är det inte ofta de som jobbar operativt som bygger system eller modeller. Det 

kan vara bra att vara med på ett litet hörn. Kan finnas småsaker som gör det enklare och 

tydligare.” 

Vad gäller trovärdighet mellan de båda kommunikationstyperna handlar det inte om någon större 

skillnad emellan de två. Det beror mer på källan i sig, varifrån informationen härstammar. En av 

rådgivarna nämner hur denne föredrar skriftliga informationskanaler mer, dels på grund av att då 

informationen faktiskt står där svart på vitt. Men då har det också att göra med hur personen gillar 

att kunna gå tillbaka och kika igen om man glömt något, för att stämma av.  

Många av rådgivarna ser också kollegorna som bästa källan till kunskap angående modellen och 

den fungerar rent praktiskt. Kontoret utgör stora möjligheter att bolla idéer och de har stor tillit till 

varandra då de sitter i samma sits. Både att rent spontant kunna fråga varandra i hallen eller 

lunchrummet, samtidigt som att ha schemalagda tillfällen då enda fokus handlar om att diskutera 

hur alla arbetar hjälper med att lära sig vad som är kärnan med den nya modellen. Därmed blir det 

mer stimulerande att ta till sig ny information vilket kan vara jobbigt för en del. “Det är ju vi 

[rådgivare] som jobbar med det, man kan ge lite tips och tricks.” Angående kontinuerliga grupp-

möten berättar en rådgivare;  

“…vi kommer ha en ytterligare när vi jobbat ett par veckor. För att se att alla är med på banan. Vi 

har ju alla jobbat olika länge och det blir ju skillnad därför.”  

Enhetlig och lättillgänglig information 

En del av rådgivarna hade fått reda på att en förändring var på väg flera månader i förväg, om än på 

ryktesvägen. Den sparsamma information som givits under dessa tillfällen stämde även hyggligt 

överens med informationen som sedan givits under implementering. Samtliga rådgivare tyckte att 

informationen som givits under flera tillfällen stämde överens med den bild de haft angående 

modellen. Informationen som stod i de olika kommunikationskanalerna gav i stort sett samma bild 
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av de förändringar som skulle ske och vad det fanns för tankar bakom modellen i sig, vare sig den 

skickades ut eller hämtades på egen hand.  

Informationen har även varit enkel att erhålla, dels på grund av den stora mängden men också på 

grund av de flera kanaler som funnits. I frågan om vem de vänder sig till för att få mer information 

svarade en rådgivare; “Då går jag ju in på den här sidan på intranätet, och vår sparspecialist…”. 

Ingen rådgivare kände att de inte fick nog med information. Det enda som nämndes var dock, ännu 

en gång, tidsaspekten. På grund av hur rådgivarnas scheman ser ut har de inte ofta tid att gå in på 

olika kanaler för att söka efter den information som söks. Detta leder till hur de flesta vill ha 

information skickad till sig då de ser vad som egentligen är viktigt eller inte, eller bokade tider då 

information ges ut samtidigt som utrymme ges för diskussion.  

“Informationen finns där, tiden finns nog dock inte. Jag tycker personligen att det vore bra med två 

utbildningsdagar. Så man kunde gå mer på djupet. Jag tror att man kan använda den 

[placeringsmodellen] ännu bättre om man kunde mer. Om vi fick chans att utbilda oss mer.” 

!
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6. Diskussion och analys 

I nedanstående kapitel analyseras resultatet utifrån framtagen teori samt egna reflektioner över 

studien. Under 6.1 analyseras hypoteserna och deras giltighet och under 6.2 diskuteras 

undersökningen ur ett bredare teoretiskt perspektiv för att försöka svara på forskningsfrågan.  

Jag vill även ännu en gång förmedla hur resultatet som diskuteras nedan endast går att applicera 

på den organisation hos vilken studien utfördes vid. Till sin mest generella bedömning kan det 

endast ge indikationer på hur förhållanden mellan medarbetare och kommunikationskanaler skulle 

kunna se ut i andra organisationer.  

6.1 Informationskällor 

Undersökningen behandlar kommunikationsstrukturens betydelse samt hur medarbetare ser på 

förändringskommunikation. Studier på informationsbehov och kommunikationspreferenser gjordes 

för att förstå mer om hur och varför medarbetare väljer olika kommunikationstyper. Detta för att se i 

vilken mån flera informationskällor används och vad detta betyder för kommunikationsstrukturen. 

Enligt resultatet framställt ovan ser vi hur rådgivare, i snitt, använt 3,5 informationskanaler för att 

erhålla information och söka svar angående förändringsprocessen. Enkätundersökningen visade hur 

initial kommunikation oftast kom från närmaste kontorschef, dock hur den ej var nog för det 

informationsbehov vilket fanns vid den tidpunkt hos rådgivare. Också visade undersökningen att 

utbildningen var den kanal som gav mest förståelse vilket antydde att muntlig kommunikation med 

både chef och kollegor var den typ av kommunikation som rådgivare helst föredrog. Samtidigt visar 

även resultatet på att rådgivare vill ha både muntlig samt skriftlig kommunikation, helst genom att 

få denna utskickad. Ett resultat vilket utifrån textbaserade svar samt djupintervjuer kan ha att göra 

med hur rådgivare har väldigt ont om tid och ofta inte har tid till att sitta och leta information från 

intranätet, trots att de ändå känner hur osäkerhet minskar om de i alla fall har möjligheten att 

dubbelkolla då man är osäker eller missat något möte etc. Detta resultatet kan också ha att göra med 

hur studien utfördes i finanssektorn där organisationens och medarbetarnas främsta syfte handlar 

om att bidra med egen kunskap för att hjälpa kunder, arbete vilket kräver mental fokus och inte 

alltid möjliggör tillfälle att spendera tid till att ta till sig den mängd information vilken skickas till 

dem. Utifrån dessa uppgifter angående hur många informationskanaler rådgivare i snitt faktiskt 

använt, tillsammans med information om hur initial kommunikation inte var nog, och att rådgivare 

ville ha både muntlig och skriftlig information av utskickad sort vill jag därmed godkänna Hypotes 
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1 vilken handlar om flera informationskällor borde användas för att uppfylla medarbetares 

(rådgivares) informationsbehov. 

Som tidigare nämnt i denna undersökning spelar osäkerhet en stor roll gällande hur människor 

presterar och tar sig an förändringsprocesser. Gallivan (2001) samt Ford & Ford (1995) framför 

teorier om hur människor kommer från olika bakgrund och därmed tar emot information på olika 

sätt med varierande framgång. Författarna menar även att om de ej förstår information i en 

informationskälla letar de vidare för att förstå den oklarhet som de upplever. Olika 

kommunikationstyper lämpar sig alltså bättre för olika medarbetare. Vissa föredrar muntliga 

framför skriftliga då de känner att de, enligt teorier samt denna undersökning, får en möjlighet att 

diskutera förändringen och därmed osäkerheten med kollegor och chefer. Andra känner att skriftliga 

källor är att föredra då de har informationen svart på vitt och kan utvinnas när det väl passar just 

dem. Utifrån resultatet från denna undersökning vill de flesta medarbetare ha information angående 

förändring från både muntliga och skriftliga källor, dels på grund av just osäkerhetsskäl. Daft & 

Lengel (1986) samt Beckhard & Pritchard (1992) menar att medarbetare gärna söker information 

från flera källor för att kunna förstå sin omvärld och därmed minska sin osäkerhet. Som nämnt 

indikerar min undersökning liknande påståenden, hur rådgivare erhåller information från flera 

källor, i den mån de har tid. I denna studie ser rådgivare helst hur de får information angående 

förändringsprocesser utskickat till dem, bland annat för att effektivisera den tid de har på dagarna. 

Ett resultat vilket skapar osäkerhet i påståendet om hur medarbetare gärna söker sig till flera 

informationskällor.  

Då uppgifter skickas till medarbetare har de ingen riktig kontroll över i vilken form informationen 

kommer i, vilket mer eller mindre motverkar syftet med flera informationskällor där medarbetare 

kan välja den typ av kommunikation som passar bäst för just dem personligen. Troligtvis handlar 

studiens resultat mestadels om just skriftliga källor, vilka också mestadels sågs som ett komplement, 

eller ett “ut i fall att”-alternativ som användes då rådgivare var osäkra över om de hade förstått 

något korrekt eller missat något muntligt möte. Av den anledningen verkar Daft & Lengels samt 

Beckhard & Pritchards teorier ändå legitima, då medarbetare gärna söker information från flera 

kommunikationskällor för att minska osäkerhet inför förändringar. Dock tror jag att det finns flera 

olika anledningar till varför medarbetare vill erhålla information från flera källor. Bara vetskapen 

om att information finns skriftligt kan minska osäkerhet hos vissa medarbetare trots att de aldrig 

behöver använda det. Ett påstående vilket kan styrkas av psykologisk forskning.  
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Enligt forskarna inom psykologi Shannon & Weaver (1949) samt Garner (1962) kan avsaknaden av 

information leda till osäkerhet hos människor. Idag tenderar samhället dock att översköljas av 

information, vilket ibland kan bli för mycket. Därför kan det hjälpa att strukturera information på ett 

sätt för att göra det lättare för mottagare att sålla bland all fakta och uppgifter för att hitta den 

information man söker (Tushman, 1978; och Daft & Lengel, 1986). Medarbetares behov av att 

kunna ta emot mycket information på ett så okomplicerat sätt blir därmed av hög betydelse för att 

minska osäkerhet samt tvetydighet och därmed öka engagemang. Kommunikationsstrukturer med 

syfte att underlätta vid informationshantering blir därmed väsentligt för att underlätta för mottagare 

av information.  

Även denna undersökning instämmer med ovanstående uttalande då resultatet visade på hur många 

rådgivare mottog information från flera informationskällor och ansåg sig få en god förklaring och 

positiv inställning till förändringen, från både muntliga som skriftliga källor vilka gav dem 

möjlighet att förstå mängden information och budskapet i egna termer utifrån egna erfarenheter.  

6.2 Kommunikationstyper 

Större delen av rådgivarna fick höra om förändringsprocessen från en muntlig källa, antingen från 

närstående chef eller andra specialister vilka de har kontakt med. Samtidigt visar även resultatet hur 

62 procent av rådgivarna fortfarande kände ett informationsbehov även efter denna interaktion. 

Detta betyder dock inte att muntlig kommunikation med chefen eller specialist är något negativt. 

Detta resultat kan bland annat bero på den tid som avsattes vid initial kommunikation helt enkelt 

inte var nog. Då utbildningen var kommunikationskanalen vilken gav mest förståelse visar det hur 

muntlig källa är väldigt effektfullt om det sköts på rätt sätt. Det senare påståendet får även tyngd då 

resultatet visar hur 79 procent av rådgivarna ansåg att informationen som givits innan utbildningen 

räckte. Utifrån detta ser jag alltså hur rådgivarna ville ha mer initial information från, mestadels, 

respektive chefer samtidigt som information innan utbildning var nog. Med andra ord kände de 

flesta rådgivare hur en utbildning skulle kunna fungera som initial kommunikationskanal där de 

kunde diskutera med både chef och kollegor, vilka sitter i samma sits som en själv för att. 

Påståendet styrks även av djupintervjuer som visar hur denna interaktion gav mycket förståelse. 

Med det i åtanke skulle jag vilja godkänna Hypotes 2. “Muntlig kommunikation är att föredra vid 

initial information vid en förändringsprocess.”, med klausul; muntlig kommunikation är att föredra 

vid initial tillhandahållning av kommunikation men det måste vara av rätt mängd, under rätt 

tidsaspekt och att föredra med kollegor för diskussionsmöjligheter. 
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Vid organisationsförändring är det extremt viktigt att få med sig medarbetare i processen och att 

engagera dessa. Speciellt inom tjänstesektorn blir det mycket betydelsefullt då det är medarbetares 

kompetenser och därmed deras intresse i förändringen som styr över resultatets utfall. Enligt Kahn 

(1990) behöver medarbetare känna social trygghet och att vad de gör är meningsfullt. Kahn och 

Beckhard & Pritchard (1992) menar att detta handlar om kommunikation, där kommunikation 

betyder att erhålla information, skapa förståelse och trygghet i situationen samt skapa en känsla av 

medverkan. Denna undersöknings resultat indikerar att påståendet bör vara korrekt. Utifrån denna 

studies resultat och hypoteser föredrar medarbetare initial muntlig kommunikation vid förändring. 

Enligt rådgivarna handlar det bland annat om att tidsoptimera samtidigt som att skapa en möjlighet 

att diskutera oklarheter och förändringen med kollegor, chefer samt specialister. Medarbetarna vill 

känna känslan av trygghet genom att resonera med andra i samma position som dem, att de förstår 

situationen på likartat sätt, vilket även resultat från denna studies djupintervjuer visar. En möjlighet 

vilken i sin tur även minskar osäkerhet och tvetydighet. Samtidigt får medarbetare chansen att 

komma med feedback uppåt i organisationen via chefer och specialister vilket i sin tur också skapar 

en uppfattning av medverkan. Studiens resultat om feedback (Modell 5) samt uppgifter om vilka 

rådgivare helst vänder sig till (Modell 4) och hur utbildningen gav mest förståelse samt var den 

bästa kanalen (Modell 2; Djupintervjuer) antyder också till denna slutsats. Medarbetarna blir inte 

längre endast bara mottagare av information utan de blir även sändare eftersom de kan ta upp vissa 

speciella situationer som exempelvis förändringsgruppen inte lagt märke till, eller förbisett. Denna 

typen av återkoppling kan i senare skede verka för att utveckla både, i detta fall, den nya 

rådgivningsmodellen men även förändringsprocessen i sig eftersom förändringsgruppen lär sig mer 

om hur de ska vända sig till medarbetare för bästa effekt. Utifrån denna studies resultat kan 

liknande slutsatser dras då större delen av respondenterna ansåg att de fick stora möjligheter till 

feedback (Modell 5) samtidigt som utbildningen var den kommunikationskanal vilken gav mest 

förståelse (Modell 2) och över hälften av respondenterna tyckte att det inte var någon skillnad 

mellan att diskutera den nya rådgivningsmodellen med varken kollegor, chefer eller regional 

sparsupport (Modell 4). Med andra ord, dialog med dessa parter inblandade gav stor möjlighet för 

feedback och förståelse.  

Enligt resultatet kände de flesta rådgivare att de hade behov av mer information efter att de fått höra 

om förändringen från en, mestadels, muntlig källa. Då de uttryckt sig om hur de ej har har stora 

möjligheter till att söka information själva, vilket utifrån djupintervjuer skulle kunna förklaras av 

tidsbrist, föredrar rådgivarna att få material utskickat till dem. Detta oavsett om det betyder skriftligt 
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per exempelvis e-post eller via tidsbestämda möten. 79 procent av respondenterna svarade också 

hur de vill erhålla både muntlig och skriftlig information. Dock går ej att med absolut säkerhet säga 

att det handlar om hur det ökar trovärdighet, utan det handlar mer om minskande av osäkerhet 

eftersom det ger en möjlighet att alltid gå tillbaka och dubbelkolla så man förstått något rätt, enligt 

djupintervjuer. Tillsammans med ovanstående uppgifter om hur större delen av respondenter kände 

ett behov av ytterligare information efter initial förändringskommunikation, samt att resultatet även 

visar hur nästan alla respondenter kände att det varit lätt att förstå informationen som givits till dem 

under förändringsprocessen skulle slutsatser kunna dras om att Hypotes 3 bör gillas. Dock vill jag 

kommentera att det inte med absolut säkerhet går att uttala sig om detta resultat då de olika 

resultaten från frågorna inte är helt beroende av varandra utan kan ses som självständiga. Med det i 

åtanke skulle jag utifrån min syn av resultatet och dess relation till hypoteserna vilja godkänna 

Hypotes 3. “Initial muntlig kommunikation måste kompletteras med skriftlig kommunikation, för att 

öka trovärdighet och förståelse i budskapet.”, med insikt i att det inte är med 100 procent 

övertygelse jag fastställer det svaret, utan måste undersökas vidare.  

Att sitta tillsammans och bedriva en dialog i grupp skapar, som sagt, denna gemensamma förståelse, 

vilken påminner om sensemaking (Weick, 1979; Ford & Ford, 1995). Information kan erhållas från 

skriftliga källor, bland annat för att skapa trygghet, men den behöver samtidigt diskuteras för att 

skapa förståelse och därmed engagemang för förändring. Med andra ord, förändringen är endast så 

stor som uppfattningen och förvärvade kunskapen hos medarbetarna. Både hypotes 2 och 3 styrker 

detta uttalande om hur medarbetare har behov av båda kommunikationstyper för att skapa 

förståelse.  

Som studien visat tidigare spelar tidsaspekten väldigt stor roll hos rådgivare vad gäller val och 

preferens av kommunikationskälla. Också beskrivs hur rådgivare vill ha skriftliga källor till hands 

även om muntliga är att föredra, exempelvis för att ha informationen tillgänglig när de själva känner 

ett behov. Enligt Maltz (2000) kan olika typer av kommunikationstyper och -kanaler leda till 

konflikter. Eftersom tidigare forskning visar att många medarbetare får reda på mycket information 

via ryktesvägen, spelar därmed tidsaspekten väldigt stor roll (Dolphin, 2005). Enligt denna 

undersökning används skriftliga kanaler mestadels för att dubbelkolla om man förstått muntlig 

kommunikation korrekt eller då man missat ett möte etc. är det därmed ytterst viktigt att direkt ge 

information via skriftliga kanaler, som intranät, e-post eller dylikt. Annars kan dessa typer av 

konflikter uppstå vilka Maltz talar om eftersom medarbetare har fått olika tillgång till information 

och därmed utelämnas att endast se budskapet från en viss synvinkel som kanske inte ger hela 

!42



bilden av, i detta fall, förändringen. Av denna anledning ser jag det som väldigt betydelsefullt att 

medarbetare får tillgång till information från flera källor och kommunikationstyper samtidigt, 

muntliga som skriftliga.  

6.3 Enhetlighet 

Som tidigare nämnts visar resultatet hur respondenterna i genomsnitt använt sig av 3,5 

informationskanaler för att motta kunskap om förändringen i fråga och att respondenterna tycker att 

informationen via dessa både varit enkel att förstå samt lätt att ta till sig. Detta resultat tyder på hur 

de meddelanden vilka skickats ut genom de olika kommunikationskanalerna både varit enhetligt 

och sammanhängande. Även om utbildningen var den kommunikationskanal vilken gav mest 

förståelse visar även resultatet en relativt jämn fördelning mellan övriga kommunikationskanaler, 

vilket skulle kunna tolkas som att människor är annorlunda och föredrar att ta emot information på 

olika sätt, och att informationen kanalerna emellan varit relativt likartad. Även resultat från 

djupintervjuer pekar mot samma slutledning då respondenter svarat att de sett förändrings-

kommunikationen som väldigt enhetlig och att de ej haft några problem eller känt av tendenser till 

dubbla budskap under resans gång. Enkäten tar även upp respondenternas syn på hur komplicerat 

det har varit att utvinna förklaringar om den nya rådgivningsmodellen utifrån den förändrings-

kommunikation som givits, där nio tiondelar ansåg att det varit okomplicerat. Nästan lika många 

tycker också att de fått svar på alla de egna frågor de haft under förändringsprocessen. Två resultat 

vilka tillsammans med ovanstående uppgifter också pekar mot ett enhetlig budskap igenom 

förändringskommunikationen. Utifrån detta skulle jag vilja godkänna Hypotes 4. “Enhetlighet 

mellan olika typer av kommunikation är av stor vikt vid planerad förändring.” Vad som dock bör 

nämnas är detta resultatet kan ha påverkats av hur många av respondenterna, både från enkät och 

djupintervjuer, anser att förändringen i sig inte varit så stor eller så omvälvande som först trotts. 

Detta skulle kunna betyda att många av respondenterna inte hade så många frågor eller tyckte att 

förändringen var så komplicerad, vilket i sin tur betyder att kommunikationen inte varit så 

komplicerad. 

Möjlighet till kommunikation är alltså inte det enda som spelar roll vad gäller medarbetares 

informationsbehov. Enligt Bisel (2010) behöver information vara koordinerad för att göra nytta, 

vilket även denna studies resultat indikerar på. Hypotes 4 godkänns till följd av att många rådgivare 

i denna undersökning använde skriftliga kanaler som komplement till deras initiala muntliga 

konversation med mestadels chefer, eller utbildning. Detta betydde att de ofta ville dubbelkolla om 

de förstått rätt eller om det var någon del av informationen som de missat. Detta tycker jag visar ett 
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ypperligt exempel på hur viktigt det kan vara med enhetliga budskap igenom alla kanaler. Osäkerhet 

minskar, med andra ord, då medarbetare får chansen att rättfärdiga sina uppfattningar via 

exempelvis skriftliga källor. Något vilket pekar på vikten av homogenitet i budskapen mellan de 

flera informationskällorna.  

Detta påstående antyder också till hur även Daft & Lengels (1986) teorier om att då 

differentieringen av informationskällor är stor är även tvetydigheten hög. Idag finns också många 

kommunikationskällor i organisationer, kanske för att underhålla det informationsbehov med-

arbetare har, vilket därmed också betyder att behovet att enhetlighet blir större. 

6.4 Kommunikationsstruktur 

Kommunikationsstrukturen i fråga innehåller flera kommunikationskanaler vilka rådgivare mottagit 

information igenom under olika längder av perioder. För de flesta började det med närmaste 

kontorschef och fortsatte med en eller flera utbildningar för att vidare förstå förändringen i fråga. 

Information om den nya rådgivningsmodellen distribuerades till rådgivare både muntligt och 

skriftligt där de ansåg att budskapet var tydligt och informationen lättillgänglig. De flesta 

respondenter kände dock ett behov av ytterligare information efter initial kommunikation angående 

förändringen. Samtidigt visar även resultatet att 79 procent av respondenterna tyckte att 

informationen innan utbildning räckte. Resultat vilka tillsammans ger indikationer på att initial 

förändringskommunikation och utbildning borde vara mer sammanlänkat än vad som varit fallet i 

just denna fallstudie. Utöver detta har respondenterna även känt att det varit okomplicerat att 

utvinna förklaringar om den nya rådgivningsmodellen samt att det varit lätt att få svar på egna 

frågor de haft under förändringsprocessens gång.  

Vid fråga om vem rådgivare helst vänder sig till för mer information svarade nästan alla 

respondenter att de antingen gick till kollegor eller inte hade några problem med att gå till vem som 

helst, vare sig det gällde kollega, chef eller specialist. Som resultatet även indikerar tyckte 77 

procent av respondenterna att de fick utrymme till att komma med egna åsikter och feedback uppåt i 

organisationen. Ett utfall vilket tillsammans med uppgifter om hur de flesta respondenter föredrar 

muntlig och skriftlig kommunikation, samt att muntlig utbildning gav mest förståelse pekar på att 

två-vägs-kommunikation haft stort inflytande både uppåt och nedåt i organisationen.  

Information har nått rådgivarna, och de känner att de kunnat ta till sig kunskapen på sitt sätt 

samtidigt som de flesta också tycker att de haft goda möjligheter till att komma med feedback uppåt 

i organisationen. Dock finns det även vissa negativa åsikter angående förändringskommunikationen 
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där rådgivare ansett att det varit för mycket teori gällande informationen igenom förändrings-

kommunikationen. Dock är detta inte en studie av kommunikationens innehåll, men synpunkterna 

går ändå att tyda som att informationen verkligen nått ut till rådgivarna, trots att det inte varit det 

innehåll som alltid söktes. Med andra ord har det inte varit några större fel på de kommunikations-

kanaler som funnits, utan mer i utförande och innehåll. Trots detta känner ändå 97 procent av 

respondenterna en positiv inställning till den nya rådgivningsmodellen. Ett mycket lyckat resultat 

utifrån vilket, tillsammans med ovanstående uppgifter från enkät och djupintervjuer, jag härleder att 

Hypotes 5. “En lyckad kommunikationsstruktur vid organisationsförändrings innehåller dels flera 

informationskällor, enhetligt innehåll och möjliggör två-vägs-kommunikation.”, bör godkännas. 

Som en liten sidonot kan dock även här sägas att då flera rådgivare nämnt att de inte känner att 

denna förändring varit så omvälvande kan den positiva inställningen förklaras utifrån detta. Detta 

generella positiva resultat angående den nya rådgivningsmodellen är även intressant då det även 

indikerar på hur medarbetares generella förändringsmotstånd kan stå i förhållande till storleken på 

förändringen.  

Förändringskommunikation har enligt ovanstående teori som uppgift att informera, skapa 

motivation och minska osäkerhet hos medarbetare för att minska potentiellt motstånd (Young & 

Post, 1993). Denna studie har tagit upp en antal olika punkter vilka medarbetare ser sig i behov av. 

Hypotes 5 indikerar på hur antalet kommunikationskällor, innehållets enhetlighet och möjligheten 

för två-vägs-kommunikation, spelar väsentliga roller i kommunikationsstrukturen, vilken i sin tur 

påverkar hur medarbetare förhåller sig till planerade förändringsprocesser.  

Dolphin (2005) menar att flera kommunikationskanaler måste kombineras med enhetliga budskap, 

vilka är byggda utifrån mottagarens behov och språk. Ett påstående vilket denna undersökning till 

fullo ställer sig bakom. Även om inte denna studien fokuserar på innehållet i budskap eller 

meddelanden, kan den ändå uttala sig om vikten av enhetlighet. Medarbetare använder flera 

kommunikationskanaler på olika sätt av olika anledningar vid olika tidpunkter, vilket studien bland 

annat visar från djupintervjuer där rådgivare svarat hur de aktivt använder skriftliga 

kommunikationskanaler för att dubbelkolla att de har rätt uppfattning, eller hur de använder dem 

passivt med endast vetskapen att där finns information om något skulle gå snett. Båda 

anledningarna minskar den individuella osäkerheten inför kommande förändring, vilket styrks av 

denna studies uppgifter från djupintervjuer. 
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Som tidigare nämnt har empirisk forskning generellt visat hur medarbetares deltagande leder till 

förmånliga resultat med tanke på minskande av osäkerhet och ökande av känslan av kontroll 

(Bordia, Hobman, et al., 2004), medarbetares tillfredställelse vid förändring (Lewis, 2006), och 

minskande av motstånd (Sagie et al., 2001). Problem med detta handlar ofta om ofördelaktig 

kommunikationsstrategi (Moldaschl & Fisher, 2004). Utifrån denna studies övergripande resultat 

ser jag ovanstående påståenden om kommunikationens betydelse som legitima. Dock är det inte så 

enkelt. Att endast distribuera alla typer av meddelanden och information genom alla möjligheter 

som finns är inte hållbart. Denna undersökning har visat hur medarbetare söker information från 

flera kommunikationskällor i hopp om att få mer övergripande och bredare bild av förändringen i 

fråga. Dock använder inte alla medarbetare alla typer av källor som finns utan ett urval görs utifrån 

egna preferenser och erfarenhet, (djupintervjuer; Tabell 1). Antalet informationskällor som används 

handlar bland annat om tidsoptimering. Enligt resultat från djupintervjuer handlar det om hur vissa 

känner att de inte har nog om tid till intranätet gällande denna typen av information och väljer 

därmed bort denna informationskälla. Detta är ett exempel på hur meddelanden inte endast kan 

skickas ut via alla kanaler och förväntas nå alla medarbetare. Därför måste kommunikationsgrupper 

förstå sin målgrupp för att kunna nå ut genom olika kanaler till alla medarbetare. På detta sättet 

spelar alltså kommunikationsstrukturen en viktig roll vid förändring. Strukturen måste alltså byggas 

utifrån egna organisationens villkor för att kunna lyckas.  

I enhetlighet till ovan nämnda teorier och forskning (Morgan & Schiemann, 1984) föredrar 

medarbetare även muntlig kommunikation framför skriftlig, då de bland annat känner att 

tidsaspekten än en gång spelar roll samt att man får utrymme till diskussion och skapar en 

gemensam förståelse för förändringen i frågas innebörd. Detta betyder dock inte att skriftlig 

kommunikation inte bidrar till förståelse, eller minskande av osäkerhet. Snarare tvärtom. 

Medarbetare känner hur det är fördelaktigt att ha tillgång till informationen skriftligt, känna vetskap 

att när som helst det passar dem har de möjlighet att söka sig till informationen och se den svart på 

vitt. Även om inte alla aktivt använder kommunikationskällan på det sättet. Den mer eftertraktade 

muntliga kommunikation har även andra fördelar, då det bland annat ger ökade möjligheter till att 

ge feedback uppåt i organisationen vilket i sin tur skapar en känsla av medverkan hos medarbetare. 

En faktor vilken spelar stor roll för förändringsprocessens framgång.  

Denna balansgång mellan muntliga och skriftliga kommunikationskanaler visar ett visst behov av 

enhetlighet mellan dem. Då medarbetare använder kanaler växlande vid olika tillfällen måste de 

därför också koordineras. Ett budskap måste kunna översättas till de olika kommunikations-
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kanalernas språk där de har olika funktion. Dock handlar inte denna undersökning om hur 

meddelanden bör utformas. Däremot kan den poängtera dess roll och visa dess relevans och 

förhoppningsvis skapa kännedom om hur det är en faktor vilken spelar roll i kommunikations-

strukturens utformande.  

6.5 Undersökningen 

Då denna undersökning inte kan ge en generell bild över alla organisationer eller visa med total 

säkerhet hur verkligheten ser ut ger jag därför med denna studie mer ett ramverk över som bör has i 

åtanke vid arbete med kommunikationsstrukturer. Ingen organisation är den andra lik vilket betyder 

att det inte går att jämföra organisationer emellan för att se vilken kommunikationsstruktur som är 

mest effektiv. Därför kan jag endast utifrån denna undersökning ställa upp ett visst antal 

undersökningspunkter som organisationer bör se över vid deras egna studier av medarbetar-

preferenser och behov. Då teorier visar hur medarbetare spelar en ytterst viktigt roll, kanske även 

den mest viktiga då det gäller tjänstesektorn, blir detta alltmer betydelsefullt. Att underhålla 

medarbetare och att underhålla deras preferenser bör vara varje organisations prioritet och fokus.  

Denna uppsats ger därmed ett ramverk utifrån vilket organisationer kan använda vid egna 

undersökningar. För att se över inhemska medarbetares preferenser där antalet kommunikations-

kanaler används, och till vilken grad olika kommunikationstyper används. Av vilken anledning och 

för vilket mål, samt hur ser medarbetare på enhetlighet och varför.  

6.6 Vidare forskning 

Denna uppsats har undersökt medarbetares informationsbehov och kommunikationspreferenser. 

Dock har inga distinktioner gjorts medarbetargrupper emellan vilket kan ses som en uppmaning att 

göra ytterligare studier på relationen mellan flera grupper inom organisationen samt hur de ser på 

olika kommunikationstyper. Detta för att mer grundligt kunna uttala sig om hur olika typer av 

medarbetare ser på förändringskommunikation och därmed erhålla mer information om hur 

kommunikationsstrukturer bör utformas för att se till allas olika informationsbehov och preferenser.  

Exempel på detta skulle kunna vara studier vilka visar hur skillnaden ser ut mellan olika 

avdelningar vilka jobbar med olika typer av information och därmed bör har olika behov. Ett annat 

exempel på vidare forskning skulle kunna behandla hur förhållandet ser ut mellan olika typer av 

organisationer. Detta arbete riktade sig mot tjänsteorganisationer och det skulle vara intressant att 

jämföra detta med mer praktiska organisationer, vilka fokuserar mer mot produktion eller liknande.  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7. Slutsatser 

Detta arbete har undersökt kommunikationsstrukturens betydelse, och medarbetares preferenser vid 

planerad organisationsförändring. En studie vilken utfördes hos en av storbankerna i Sverige vid en 

förändring av rådgivningsmodell för finansiell hjälp emot kund. Undersökningen visar uppgifter om 

medarbetares informationsbehov samt kommunikationspreferenser angående kommunikations-

källor, muntliga och skriftliga kanaler samt vikten av enhetlighet dessa emellan.  

Utifrån undersökningens resultat har jag kunnat härleda hur medarbetare gärna söker information 

från flera informationskällor, bland annat då användning beror ofta på tidsmöjlighet och kontext. 

Studien visar även hur medarbetare gärna erhåller muntlig kommunikation vid första kontakt med 

förändringsbudskapet och att detta måste kompletteras med skriftlig information. Det senare 

påståendet kan dock ej med lika stor övertygelse styrkas. Studiens resultat antyder även hur 

enhetlighet mellan kommunikationstyper är av stor vikt vid planerad förändring. Ett påstående 

vilket inte heller går att uttala sig om med absolut övertygelse.  

Utifrån de fyra ovanstående hypoteserna går att uttala sig om kommunikationsstrukturens betydelse 

vilket i stora drag handlar om hur i dagens växande organisationssamhälle med ökade informations-

mängder, ökar även informationshanteringens betydelse. Eftersom medarbetare är den viktigaste 

beståndsdelen inom organisationer krävs det även aktivt kommunikationsarbete för att hålla dem 

motiverade och engagerade. Medarbetare söker flera kommunikationskanaler, enhetliga budskap 

samt möjligheter för två-vägs-kommunikation (Hypotes 5) för att känna sig som en del av 

organisationen. Med ovanstående i åtanke har detta arbete kunnat peka på hur kommunikations-

strukturen spelar en stor roll inom arbete med förändringskommunikation. Detta för att minska 

medarbetares osäkerhet och hålla dem engagerade vid förändring. Vad som dock måste studeras är 

på vilket sätt och i vilka former detta arbete bör ske.  

Vid organisationsförändringar är det ofta medarbetarna som får ta smällen, då de antingen måste 

lära sig nya arbetssätt eller tankegångar. Som tidigare nämnt gäller detta speciellt i 

tjänsteorganisationer som fokuserar på medarbetares psykiska engagemang. På grund av det visar 

denna studie att det är av stor prioritet att ge medarbetarna information om förändringen på deras 

egna villkor, som de vill ha det. Denna undersökning visar hur kommunikationsstrukturen spelade 

stor roll då medarbetare mestadels först fick höra om förändringen muntligt från någon de kände, 

exempelvis deras kontorschef, för att sedan kunna komplettera med skriftliga källor från exempelvis 

intranätet. Den här typen av kommunikationsstruktur, som erbjöd både muntlig och skriftlig 
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kommunikation från informationskällor som medarbetare kände att de kunde lita på och diskutera/

interagera med, skapade ett stort engagemang för förändringen hos medarbetarna. Detta i sin tur 

ledde till ett mycket positivt och entusiastiskt resultat och förändringskommunikationen bör därför 

kunna ses som lyckad.  

Som sagt visar denna studie hur kommunikationsstrukturen spelar stor roll vid en planerad 

organisationsförändring, och vad andra organisationer kan ta lärdom utifrån detta arbete är att 

medarbetares behov inte får förbises. Inte heller kan generella uttalanden göras om hur man enkelt 

skapar en lyckad kommunikationsstruktur vid förändring. Alla organisationer är annorlunda från 

varandra och därmed även deras medarbetare. Egna studier måste göras hos varje organisation för 

att se till egna anställdas informationsbehov och preferenser. Endast utifrån dessa uppgifter kan 

egna uttalanden göras och därifrån en lyckad kommunikationsstruktur. Den här uppsatsen kan 

däremot bidra med att peka på kommunikationsstrukturens stora betydelse, på vilket sätt 

organisationer bör förhålla sig till och arbeta med den samt vilka faktorer medarbetare anser spelar 

roll för motivation vid planerad organisationsförändring.  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Bilagor 

Bilaga 1a. Rådata resultat från 518 respondenter av enkät, samtliga frågor utom fråga 4 och 

16 då de ger textbaserade svar.  

Antal Procent

1 Hur fick du först höra talas om förändringarna av vår modell för placeringsrådgivning?
Intranät  
Placeringsaktuellt 27

5%

Intranät artikel 26 5%

Kontorschef 277 53%

RSS 103 20%
Savings  
placerings och  
pensionsspecialist 28

5%

PPS 46 9%

Annan källa 11 2%

2 Vilka kanaler har du mer tagit del av information angående nya förändringarna?  
Du kan välja flera.

Intranät Placeringsaktuellt 281

Intranät artikel 181

Kontorschef 359

RSS 225

Savings placerings och pensionsspecialist 134

PPS 240

Utbildning 383

Annan källa 19

Total 1822

3 Vilken informationskanal tyckte du gav mest förståelse?
Intranät  
Placeringsaktuellt 26

5%

Intranät artikel 7 1%

Kontorschef 59 11%

RSS 94 18%
Savings  
placerings och  
pensionsspecialist 36

7%

PPS 64 12%

Utbildning 224 43%
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Annan källa 8 2%

5 Har informationen om den nya rådgivningsmodellen varit lätt att förstå?

Ja 495 96%

Nej 23 4%

6 Har information om den nya rådgivningsmodellen varit lättillgänglig?

Ja 488 94%

Nej 30 6%

7 Efter att du först hörde om den nya rådgivningsmodellen, kände du ett  
behov av mer information angående förändringen?

Ja 323 62%

Nej 195 38%

8 När det kommer till förändringskommunikation, föredrar du muntlig eller  
skriftlig information?

Muntlig 98 19%

Skriftlig 13 3%
En kombination  
av båda 407

79%

9 När du vill ha mer information, föredrar du helst att söka efter det själv  
eller vill du ha det utskickat till dig?

Söka själv 140 27%

Utskickat 378 73%

10 Inför utbildningen, kände du dig väl förberedd eller hade du velat ha mer  
information om förändringarna innan du genomförde utbildningen?

Ja, jag kände mig väl förberedd 409 79%

Nej, jag hade velat ha mer information innan 109 21%

11 Har det varit lätt att få svar på frågor angående den nya  
rådgivningsmodellen?

Ja 467 90%

Nej 51 10%

12 Har du fått svar på alla dina frågor angående den nya  
rådgivningsmodellen?

Antal Procent
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!
Bilaga 1b. Textbaserade enkätfrågor. Lyder enligt följande. 

4. Fanns det någon eller några kommunikationskanaler du kände att du saknade? Skriv gärna vilka: 

!
16. Finns det någon aspekt du känner var extra bra eller dålig angående 

förändringskommunikationen inför den nya rådgivningsmodellen? Fyll gärna i: 

!
Bilaga 2. Intervjumall semistrukturerade 

!
1. Arbetstitel 

2. Berätta om vad din arbetsroll betyder och vad du gör. 

3. Vad tycker du om den nya rådgivningsmodellen? 

Ja 457 88%

Nej 61 12%

13 Vem föredrar du att prata med om den förändrade modellen för  
placeringsrådgivning?

Kollegor 204 39%

Chefer 14 3%

RSS 28 5%
Alla går lika  
bra att prata med 272

53%

14 Tycker du att du har fått utrymme till att komma med feedback angående  
den nya rådgivningsmodellen uppåt till dina chefer?

Ja 400 77%

Nej 70 14%
Inte så mycket  
som jag velat 48

9%

15 Känner du dig positivt laddad inför förändringsprocessen?

Ja 502 97%

Nej 16 3%

Antal Procent
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4. Hur fick du först höra om denna uppdatering av rådgivningsmodellen?  

5. Genom vilka informationskanaler har du tagit till dig information gällande denna 

organisationsförändring? (Var har du fått information om förändringen? Ex. Mejl, chef, intranät 

etc.) 

6. Vilken av dessa kanaler tyckte du gav mest? Varför?  

7. Har de olika kanalerna gett samma typ av information eller hur har upplägget sett ut?  

8. Är det någon av dessa kanaler du tycker känns överflödig, som du inte använder? Varför? 

9. Vilken tycker du minst om? Varför?  

10. Finns det någon typ av informationskanal du känner att du saknade som du skulle vilja se i 

framtida förändringsprocesser? Utveckla.  

11. När du söker ny information, brukar du använda mer än en källa? Varför? 

12. Berätta om förändringsprocessen. Har den varit enkel att ta sig till eller kändes det som ett stort 

projekt?  

13. Har informationen varit lätt att förstå?  

14. Du berättade att du först fick höra om den här förändringen från X, kände du ett behov efter mer 

information angående förändringen just då? Utveckla.  

15. När du vill ha mer information om något, vill du helst ha det skickat till dig via mejl etc., eller 

föredrar du hellre att söka efter det själv via dina egna källor och kanaler?  

16. När det kommer till ny information, föredrar du muntlig eller skriftlig information? Varför?  

17. Inför utbildningen, hade du velat ha mer information om den nya rådgivningsmodellen eller 

kände du dig väl förberedd innan?  

18. Berätta mer om hur utbildningen gick till. 

19. Fick du svar på alla frågor under utbildningen?  

20. Har det varit svårt eller lätt överlag att få svar på frågor angående denna förändring? Utveckla. 
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21. Stämde den bild du hade av den nya rådgivningsmodellen sedan innan med den du hade efter 

du utfört utbildningen? 

22. Vem vänder du dig till helst när du vill ta reda på något angående denna förändring, kollegor 

eller chef? Hur kommer det sig? 

23. Hur har möjligheterna sett ut för att komma med kommentarer uppåt i organisationen?  

24. Förändringsgruppen säger att rådgivningsmodellen utgår ifrån de synpunkter och kommentarer 

de fått under de senaste åren från rådgivarna, är detta något du kan se eller känns det mer som 

att den är byggd från ledningen och neråt? 

25. Har du behövt komplettera med ytterligare informationsmaterial efter utbildningen? 

26. Hur har detta material sett ut? Räckte det? 

27. Various innehållet detsamma som under utbildningen eller kändes det som ny information? 

!
28. Hur har förändringskommunikationen varit under processens gång? Smidig eller svår? 

29. Vad tycker du om hela förändringsprocessen, har den varit stimulerande? 

30. Finns det något du tyckte var extra bra eller extra dåligt med denna förändringsprocess? 

31. Hur känner du inför den nya rådgivningsmodellen? 

32. Har du något du vill tillägga?
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