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  Sammanfattning 

Syftet var att genom en kvalitativ studie undersöka hur kommunikationen 

mellan chefer och medarbetare i en organisationsförändring upplevs gällande 

omorganisering, varsel och uppsägningar. Fem personer deltog som antingen fått 

besked om att få stanna kvar i organisationen eller som har blivit uppsagda. Enligt 

resultatet kunde respondenternas upplevelser kategoriseras i fem teman: Tydlig 

kommunikation, Samma information till alla medarbetare, Yttre påverkansfaktorer, 

Empatisk förmåga vid kommunikation och Stöd. Dessa teman indikerar att ett stort 

fokus bör ligga på hur kommunikationen sker mellan chef och medarbetare i en 

omorganisering och dess delsteg då detta var av betydelse för medarbetarnas 

upplevelser. 

Resultatet visade vidare att kommunikationen bör vara tydlig och rak med en 

personlig prägel under hela processen, samt att samma information tidigt bör gå ut 

samtidigt till alla medarbetare för att undvika ryktesspridning och oro. Vidare bör 

ledning och chefer kunna visa empati och finnas som ett stöd för sina medarbetare under 

omorganiseringen.  
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Title: Employees' experiences of communication in a reorganization 

 

Abstract 

The aim was to investigate how communication between managers and 

employees during an organizational change is experienced. Five subjects participated, 

notified of staying in the organization or having been laid off. Results indicated five 

themes: Clear communication, Same information to all employees, External influences, 

Empathic communication and Support. Given this, results indicate that a major focus 

should be on communication between manager and employees during a reorganization. 

A relation between clear communication was of importance to the employees' mood, it 

was also shown that same type of information should be released at the same time to all 

employees in order to avoid rumor spread and concern. Finally, results suggest that 

management and managers should show empathy and be supportive during a 

reorganization. 
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Förord 

Efter tre intressanta och lärorika år på Högskolan i Gävles personal- och 

arbetslivsprogram har vi med denna uppsats gjort vårt examensarbete. Vi vill rikta ett 

stort tack till vår handledare Igor Knez som varit till stor hjälp med handledning, stöd 

och inspiration under utförandet av denna uppsats. Vi vill också tacka den organisation 

med chef och medarbetare som tagit sig tid att medverka i studien samt våra familjer 

som haft tålamod med oss under denna intensiva tid. 

 

 

Ingela Nilsson och Malin Öqvist 
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Inledning 

 

“Ingenting är permanent förutom förändring” Herakleitos, ca 500 f.Kr 

 

Det sägs, enligt Johansson och Heide (2008), att det enda beständiga i en modern värld 

är en ständig förändring. För organisationer är därför förändringsförmåga en av de allra 

viktigaste framgångsfaktorerna för att kunna möta nya krav. Då omgivningen kring 

organisationen ständigt förändras gäller det att kunna förutsäga, reagera och agera på 

förändringarna. Ett öppet och tydligt kommunikationsklimat anses främja 

förändringsbenägenhet hos medarbetarna i en organisation. 

Eriksson (2008) skriver att när ett företag ställs inför det faktum att en 

omorganisering måste ske är det viktigt att vara tydlig i kommunikationen till 

medarbetarna. Vidare skriver han att vi som individer tar till oss information på olika 

sätt genom våra sinnen då vi lyssnar, känner eller ser saker rent visuellt. Detta innebär 

att information bör förmedlas på flera sätt för att säkerställa att alla berörda verkligen 

förstår budskapet, exempelvis genom personlig information på möten eller genom bilder 

som synliggör fakta. Tidigare forskning av Christensen (2014) betonar vikten av 

kommunikationsstrategier och dess betydelse för att reducera osäkerhet hos 

medarbetare. 

Enligt Johansson och Heide (2008) är de främsta anledningarna till att en 

organisation misslyckas i en förändringsprocess den interna kommunikationen. De 

menar på att organisationer ofta har en hierarkisk och gammaldags syn på att 

kommunikationen ska ske uppifrån och nedåt. Organisationer påverkas av situationer 

som uppstår i samband med förändringen på ett sätt som inte är möjligt att förutsäga då 

människor tolkar och förstår förändringen på olika sätt. De anser därför att det kan 

skapas ett stort gap mellan ledningens avsikter och resultat och den tolkning som sker 

hos mottagarna, det vill säga medarbetarna. Cheferna bör involvera medarbetarna inför 

en förändring och dess innebörd. Vidare tycker Johansson och Heide (2008) att när ett 

beslut sedan är taget bör det kommuniceras ut till samtliga medarbetare på ett sådant sätt 

att det tillkännages, diskuteras och förhandlas så att samtliga förstår varför det sker, 

inser värdet av förändringens genomförande och accepterar den. Det är också viktigt 

med god information redan från start med en kontinuerlig uppföljning av denna. Det 

kan annars uppstå risker för ryktesspridning då en individ som inte får tillräckligt med 

information själv försöker förstå och skapa en verklighetstrogen uppfattning över 
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förändringen. Wanous, Reichers och Austin (2000) menar att misslyckade försök i 

tillhandahållandet av en tydlig och effektiv information genom kommunikation leder till 

negativa konsekvenser som att medarbetarna antar en cynisk och negativ inställning mot 

omorganiseringen. Vidare har forskning visat att motivation och hälsa bland 

medarbetare på en arbetsplats också påverkas negativt vid en omorganisering, både på 

kort och lång sikt. de Jong et al. (2016) skriver att i ett första skede uppstår en chock 

över att det blir en förändring som påverkar arbetssituationen, men även det privata livet 

utanför arbetsplatsen. Denna negativa känsla kan hålla sig kvar också på lång sikt om 

det finns en oro för att ytterligare förändringar kommer att ske. Kiefer (2005) menar att 

för att hålla uppe motivationen för arbetsuppgifterna och minska känslan av oro är det 

därför viktigt att ha en tydlig kommunikation. Tourish, Paulsen, Hobman och Bordia 

(2004) skriver att vid en omorganisering påverkas alla på ett eller annat sätt. De som blir 

kvar inom organisationen är minst lika beroende av att få rak och tydlig information om 

vad som händer och hur framtiden ser ut som de som tvingas lämna. Tourish et al. 

(2004) menar att det inte finns någon större skillnad i hur informationen mottas och 

upplevs. De olika kategorierna av individer har samma behov av information för att 

hantera oro. De som anser sig ha varit delaktig genom hela processen, både bland de 

som är kvar samt lämnar, är mer tillfreds med resultatet av omorganiseringen än de som 

upplever att de inte har haft något att säga till om. 

Enligt Russ (2008) kännetecknas kommunikationen under en förändring av 

antingen en formell förändringskommunikation som är saklig och bygger på fakta, 

alternativt en delaktig förändringskommunikation där mjuka värden har betydelse i hur 

medarbetarna involveras i förändringsprocessen. I en studie av Allen, Jimmieson, 

Bordia och Irmer (2007) framgår det att det är innehållet i informationen som är det 

viktiga och inte mängden information som är avgörande för om medarbetarna känner 

förtroende för ledningen vid en organisationsförändring. Medarbetare behöver finna en 

förståelse för orsaker till olika typer av förändring (Erikson, 2008). 

Enligt Pfeil, Setterberg och O´Rourke (2004) är sviktande ekonomi en vanlig 

orsak till omorganisering som innebär nedskärning och varsel inom en organisation då 

kostnader måste minskas för att effektivisera organisationen om den ska överleva på 

marknaden. De hänvisar till en tydlig plan på hur processen ska gå till och att de som 

leder omorganiseringen är tydliga i sin kommunikation för att kunna lugna 

medarbetarna, både de som måste lämna arbetsplatsen samt de som är kvar. Även Booth 

och Smith (1995) har genom sin fallstudie om individen i omorganiseringen lyft vikten 
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för organisationen att ha en detaljerad plan för förändringsarbetet. Planen bör omfatta 

alltifrån kommunikation till olika steg i förändringsprocessen då tidigare forskning 

inom området visar på att en öppen och tydlig kommunikation i förändringsarbetet får 

medarbetare att känna sig tryggare och må bättre. Pfadenhauer (2009) menar att det är 

lika viktigt att ha en tydlig plan för hur nedskärning inom en organisation ska gå till, 

som att vara tydlig i kommunikationen kring nedskärningen både till medarbetare och 

utomstående aktörer för att behålla sin trovärdighet. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kommunikationen mellan chef 

och medarbetare upplevs av medarbetarna vid en omorganisering som innefattar 

omplaceringar, varsel och uppsägningar.  

 

Frågeställningar 

- Hur upplevdes kommunikationen av omorganiseringsprocessen av medarbetarna? 

- Hur kommunicerades varsel och uppsägningar från chef till medarbetare? 

 

 

Metod 

Studien genomfördes på uppdrag av en organisation som i skrivandets stund 

genomgår en omorganisering. Då organisationen är relativt ung i branschen ses ett syfte 

att genom studien reflektera över upplevelser av kommunikation vid omorganiseringen. 

Detta innefattar all kommunikation så som muntlig, skriftlig och visuell 

kommunikation. På önskemål från organisationen är de anonyma i studien.  

Organisationen är verksam i hela Sverige på totalt 50 orter. De har sitt 

arbetsområde uppdelat i tio regioner med totalt 550 anställda. De är aktiva inom det 

arbetspolitiska verksamhetsområdet i samverkan med både statliga 

förvaltningsmyndigheter och lokala myndigheter. Organisationen i sig är uppdelad i två 

olika verksamhetsområden, som dock har ett gemensamt mål för den totala 

verksamheten.  

Studien grundar sig på en kvalitativ induktiv metod med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Den induktiva metoden bygger på att forskarna samlar och 

analyserar data samt drar slutsatser utifrån erfarenheter (Merriam & Tisdell, 2016). 

Genom att intervjua medarbetarna går det att frambringa djupgående och detaljerade 
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svar med data (Denscombe, 2009). Enligt Lacey och Luff (2009) är kvalitativ forskning 

särskilt bra för att besvara frågeställningar formulerade med hur, vad eller varför.  

 

Deltagare och urval 

Den första kontakten med organisationen skedde via telefonförfrågan till en av 

regioncheferna inom den aktuella organisationen. Regionchefen blev intresserad av att 

delta i studien och bad om att få ytterligare information samt beskrivning av 

tillvägagångssättet, för att i sin tur få medgivande från ledningen. Den efterfrågade 

informationen skickades via mail. Därefter gav regionchefen positivt besked till att 

delta. 

Deltagarna bestod av medarbetare i organisationen som varit med om 

organisationsförändringen och som i vissa fall lett till varsel och uppsägning. I 

överenskommelse med regionchefen i organisationen gjordes ett ändamålsenligt urval. 

Medarbetarna som deltog i intervjuerna var en homogen arbetsgrupp inom samma 

organisation. Medarbetarna påverkas dock olika av själva omorganiseringen då några nu 

slutar på grund av uppsägning eller på eget begär, stannar på befintlig arbetsplats 

alternativt får en omplacering till annan ort. Enligt Denscombe (2009) bygger en god 

urvalsram på att få ut bästa möjliga information genom att välja objekt baserat på deras 

attribut. Urvalet handplockas baserat på deras relevans för forskningsprojektet, på deras 

kunskap eller erfarenhet inom området. Forskaren väljer de objekt som är kända sedan 

tidigare och som kan ge största möjliga värde. 

Ett mail med ett bifogat missivbrev (se Bilaga 1) innehållande inbjudan om 

deltagande i studien skickades ut till medarbetare inom organisationen med hjälp av 

regionchefen. Medarbetare med intresse av att delta meddelade sig till regionchefen. 

Därefter fick vi deras kontaktuppgifter för att själva kunna boka in tid och dag för 

intervjuer. Av åtta tillfrågade medarbetare fick vi positivt svar från sex personer som 

alla var kvinnor. En person avböjde och en person besvarade inte mailet med inbjudan 

om deltagande. Av de sex intervjuerna valde vi att göra den första som pilotintervju för 

att testa våra frågeställningar i intervjuguiden, vilket resulterade i att fem medarbetare 

deltog i intervjuer inför studien. Intervjupersonerna är mellan 39-54 år och har arbetat i 

organisationen mellan 2-5 år. I citatreferering omnämns de som IP 1 och så vidare till IP 

5.  
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Procedur med intervjuguide och pilotintervju 

Inför studien samlades information in via ett informellt samtal med regionchefen 

i organisationen som beskrev processen kring omorganiseringen. Denna information låg 

sedan till grund till frågeställningarna i intervjuguiden (se Bilaga 2). Under intervjuerna 

användes en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden är såsom Denscombe 

(2009) beskriver den en färdig lista över de ämnen som ska behandlas och de frågor 

som ska ställas. Betoningen ligger på intervjupersonens öppna svar där hen tillåts 

utveckla sina synpunkter och tyckanden. Forskaren bör därför vara flexibel gällande 

ämnenas ordningsföljd samt låta intervjupersonen prata utförligt med möjlighet att 

utveckla sina idéer. 

Intervjuguiden inleddes med att intervjupersonen fick göra en kort presentation 

av sig själv med ålder, arbetsuppgifter och antal år i företaget. Den första intervjufrågan 

var av en mer öppen och generell karaktär gällande kommunikation inom 

organisationen för att den intervjuade, enligt Denscombe (2009), ska kunna slappna av 

och känna sig stimulerad inför fortsatta frågor. Efterföljande frågor var formulerade för 

att undersöka hur upplevelsen för medarbetarna varit gällande den kommunikation som 

skett från ledning och chef i omorganiseringen och dess delsteg. Avslutningsvis fick den 

intervjuade utrymme till att i ord uttrycka egna tankar om vederbörande hade något den 

ville tillägga utöver intervjufrågorna. 

Studien inleddes med en pilotintervju med en av de frivilliga medarbetarna för 

att testa frågorna i intervjuguiden och genomfördes på ett av organisationens kontor. 

Pilotintervjun spelades in med syftet att undersöka ljudkvaliteten i diktafonen samt 

frågornas tydlighet i att få fram tillräckliga beskrivningar i svaren från medarbetarna. 

Några få korrigeringar skedde för att öka tydligheten kring kommunikation. Frågorna 

var lätta att förstå för medarbetaren samt gav möjlighet att utveckla svaren. 

 

Tillvägagångssätt 

När intervjuerna genomförs har det gått fem månader sedan den formella 

informationen om omorganisering delgivits alla i organisationen. Två av intervjuerna 

ägde rum på organisationens kontor i olika städer. Valet av plats grundade sig i det 

praktiska och trygga för de medarbetare som valt att delta. Tre av intervjuerna 

genomfördes som telefonintervjuer vid tre tillfällen. Telefonintervjuerna blev 

nödvändiga då några medarbetare befanns sig på kontor långt borta. Denscombe (2009) 

menar på att människor är lika ärliga vid telefonintervjuer som de är vid vanliga 
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intervjuer ansikte mot ansikte och att det personliga inslaget med 

tvåvägskommunikation finns kvar mellan intervjupersonen och forskaren. Intervjuerna 

har genomförts under arbetstid. Både innan och efter intervjuerna valdes att inta en 

lättsam och avslappnad samtalston för att få medarbetarna att känna sig så bekväma som 

möjligt. På de fysiska träffarna erbjöds kaffe, te eller vatten inledningsvis.  

Under intervjuerna var vi båda närvarande och delaktiga, dock var det en av oss 

som hade uppdraget att utföra intervjun. Då vi båda var oerfarna i intervjusammanhang 

kunde vi söka stöd hos varandra samt hjälpas åt att få intervjun så informativ som 

möjligt. Genom att båda var närvarande under intervjuerna kunde vi även hjälpas åt med 

det praktiska. Under både de intervjuer som gjordes på plats med intervjupersonerna 

samt de intervjuer som genomfördes via telefon användes en diktafon för 

ljudupptagning, vilket fungerade problemfritt. Vid de fysiska träffarna placerades 

diktafonen på bordet framför deltagaren. Under telefonintervjuerna lades diktafonen 

bredvid telefonen som var inställd på högtalarfunktion.  

Ljudupptagningarna påbörjades efter den allmänna presentationen enligt den 

inledande delen i intervjuguiden. Där informerades intervjupersonerna om syftet med 

studien och enligt Kvale och Brinkmann (2015) är det viktigt att deltagarna får full 

information om studiens upplägg och syfte. Vidare informerades intervjupersonerna om 

att både de och organisationen kommer att vara helt anonyma samt att hanteringen av 

ljudupptagningar och transkriptioner kommer att behandlas konfidentiellt. 

Medarbetarna upplystes om att de med sitt frivilliga deltagande kunde avbryta intervjun 

om de så önskade. Vi påtalade särskilt att det är deras egen upplevelse som är viktig och 

att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Information gavs om att den beräknade 

intervjutiden var cirka 30-40 minuter. Intervjupersonerna fick lämna sitt samtycke till 

att samtalen spelades in, vilket stöds av Hayes (2000). 

Vid intervjuerna noterade vi namn på den aktuella intervjupersonen och om den 

intervjuade skulle komma att få stanna på företaget, omplaceras eller sägas upp för att 

på så sätt minimera risken att blanda ihop ljudupptagningarna. I genomsnitt blev 

intervjuerna 20 minuter långa med variationer på en längre intervju på 39 minuter och 

en kortare intervju på 10 minuter som skedde per telefon. Utifrån svaren i de fem 

genomförda intervjuerna upplevde vi en mättnad. Mättnad kan enligt Hayes (2000) visa 

sig i att svaren blir likvärdiga då inga nya aspekter eller vinklingar framkommer. 

Efter avslutade intervjuer påbörjades transkribering av intervjumaterialet. 

Arbetet utfördes med hjälp av transkriberingsprogrammet Otranscribe. Otranscribe är ett 
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lätthanterligt och kostnadsfritt program för transkribering av ljudfiler. Programmet kan 

enkelt laddas ner från internet till den egna datorn. Under transkriberingarna markerades 

varje intervjufråga samt eventuella följdfrågor med fet text för att särskilja frågorna från 

intervjusvaren. För att säkerställa anonymiteten i materialet ändrades alla namn på 

intervjupersonerna, kontorsorter, andra medarbetare eller organisationen som 

omnämndes under intervjuerna till “xxx”. Ljudfilerna från intervjuerna och originalen 

till transkriptionerna förvaras i en särskild mapp i privat dator med hemligt lösenord för 

att ytterligare säkra källornas konfidentialitet i studien. Efter ett godkännande av studien 

och uppsatsen kommer ljudfiler och transkriptioner direkt att raderas. 

 

Dataanalys 

Analysen av data från intervjuerna skedde utifrån ett induktivt tematiskt 

tillvägagångssätt enligt Hayes (2000). I transkriptionerna eftersöktes nyckelord för varje 

frågeställning. Efter ett systematiskt och noggrant arbete utifrån dessa nyckelord kunde 

sedan särskilda teman urskiljas. 

Enligt Braun och Clarke (2006) påbörjas analysen med att forskaren först 

bekantar sig med datamaterialet, börjar notera mönster och potentiella intresseområden. 

Vårt analysarbete inleddes med att först läsa igenom alla transkriptioner. Därefter 

markerades de nyckelord som kom upp i efterföljande svar med överstrykningspennor i 

olika färger. De utvalda nyckelorden från svaren på varje enskild fråga skrevs sedan in i 

ett särskilt schema skapat i Excel för att överskådligt visa nyckelordens likheter och 

skillnader från de olika intervjuerna. Nyckelorden från varje intervjufråga 

sammanfattades sedan i ett eget möjligt tema. När samtliga nyckelord från svaren på 

varje fråga var sammanfattade i ett möjligt tema, blev resultatet sedan tydligt att 

medarbetarna delade en del upplevelser av kommunikationen i organisationen. Utifrån 

dessa möjliga teman skapades sedan fem större teman som summerar medarbetarnas 

upplevelser av kommunikationen kring omorganiseringen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I informationen till intervjupersonerna har hänsyn tagits till flera 

forskningsetiska principer enligt Denscombe (2009) med att intervjupersonerna har fått 

veta vad studien syftar till att undersöka, att den genomförs med intervjuer samt att den 

slutligen leder till en uppsats. Deltagarna har i förväg fått veta hur lång tid varje intervju 

beräknas pågå och att de fritt kan göra en paus eller avbryta intervjun om de så önskar. 
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Intervjupersonerna har lämnat ett muntligt informerat samtycke samt med ett löfte från 

oss om konfidentiell hantering av materialet med full anonymitet vid både personnamn, 

organisationsnamn samt namn på omnämnda orter. 

Från oss studenter finns en medvetenhet och förståelse för att både ledning och 

medarbetare kan gå igenom påfrestande skeden i en omorganisering. Dessa reflektioner 

finns med under hela arbetet med studien och inte endast under intervjuerna. Det var 

även med hänsyn till det känsliga läget som regionchefen fick föreslå de personer som 

kom att delta i studien. Kvale och Brinkmann (2015) lyfter i sina riktlinjer för centrala 

etiska överväganden fram att olika faser av forskningsarbetet har sina olika etiska 

problem. Kvale och Brinkmann (2015) menar att det är viktigt att ha i åtanke att 

intervjupersonen kan uppleva obehag och stress under genomförandet av en intervju. 

Den intervjuade kan ha fått en förändrad självbild.  

 

 

Resultat 

Studiens resultat bygger på fem intervjuer med medarbetare inom organisationen 

med syfte att undersöka medarbetarnas upplevelser av kommunikation. Utifrån våra 

frågeställningar och vad som framkommit i analysen angående kommunikation i 

omorganiseringen utkristalliserades fem teman i resultatet; Tydlig kommunikation, 

Samma information till alla medarbetare, Yttre påverkansfaktorer, Empatisk förmåga 

vid kommunikation samt Stöd. Nedan följer en redovisning av dessa. 

 

Tydlig kommunikation 

Det framkom att majoriteten av medarbetarna upplevde att organisationen hade 

en tydlig kommunikation gällande det som informeras och kommuniceras inom 

organisationen. Samtliga medarbetare som intervjuats omnämner det intranät som alla 

anställda har att tillgå via internet, kallat “Medarbetarportalen”. I denna portal finns all 

viktig information sammanställd som de anställda bör veta eller få kännedom om samt 

att både VD och HR uppdaterar information som är aktuellt i organisationen. 

Informationsbrev via mail går ut regelbundet från HR samt ett personligt 

informationsmail från regioncheferna till medarbetarna. Regioncheferna är 

medarbetarnas närmaste chefer. 

Vid ett fåtal tillfällen berättar medarbetare att de upplevt att det varit glapp i 

kommunikationen, men säger samtidigt att det finns en medvetenhet om detta från 



 

9 

 

ledningen med en vilja till förbättring. Medarbetare menar i intervjuerna på att det även 

går ut information i de mer informella kanalerna som det så kallade “korridorssnacket”. 

IP 4 nämner att inom organisationen finns olika sätt att informera och kommunicera 

olika frågor, bland annat “så träffas vi i korridoren med mer informella kanaler.” 

Kommunikation av både positiv och negativ karaktär sker på samma sätt i en 

öppen dialog. Om information av negativ karaktär är personlig till en medarbetare 

delges den privat genom att chefen exempelvis tar ett samtal med medarbetaren på 

kontoret bakom stängd dörr. IP 3 framför att hen uppskattar en ärlighet i 

kommunikationen “Ja, alltså det jag har tyckt varit bra, det är att det är raka rör. Jag 

gillar ju själv det, men kanske inte alla känner sig så bekväma med det.” 

För att ytterligare förbättra kommunikationen och minska risken för 

missförstånd gav medarbetarna förslag på att cheferna skulle bli bättre på att hantera 

svåra situationer genom att “våga konfrontera, våga ta i saker som är jobbiga” (IP 1) 

och genom att “ta sig tid” till att kommunicera på det personliga planet och inte låta all 

kommunikation ske genom de gemensamma kanalerna. 

 

Samma information till alla medarbetare 

Den första informationen om att organisationen inte vunnit ett betydande avtal 

förmedlades från ledningen till regioncheferna som i sin tur informerade alla 

medarbetare direkt efter semesterperioden augusti 2017. Detta innebar en viss förvirring 

i ett inledande skede eftersom inga medarbetare visste hur och vilka som skulle 

påverkas av detta. IP 2 beskrev sin första reaktion på beskedet “Ojdå, kommer jag inte 

få vara kvar på det här företaget? När får jag veta?” Upplevelsen om vad beskedet 

kring omorganiseringen innebar varierade dock mellan medarbetarna i om det skulle 

kunna leda till uppsägning eller omplacering. I intervjuer framkom det att de 

medarbetare som skulle komma att beröras av varsel fick beskedet senare i ett personligt 

möte med sin närmaste chef. En person nämner att hen fått beskedet om en omplacering 

från ett kontor till ett annat via ett telefonsamtal från regionchefen då ingen möjlighet 

till personligt möte fanns inom rimlig tid. En del medarbetare beskrev en känsla av 

ovisshet och förvåning över att inte få vara kvar. 

Medarbetarna upplevde till en början att informationen inte kommunicerades ut 

till samtliga i organisationen på ett likvärdigt sätt. Detta påtalades för ledningen som 

också medvetet tog till sig kritiken för att göra något åt det. 
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Ja...det har varit tillfällen när vi har inte nåtts av informationen, men det är just 

liksom det som man har jobbat mycket med, till exempel medarbetarportalen. 

För man förstod att man sa lite olika beroende på vilken region man var….Så att 

man har liksom haft glappar i kommunikationen absolut, men man har tagit itu 

med det ganska omgående faktiskt och gjort någonting åt det, så man har ju 

medvetet jobbat på det här med kommunikationen…                                     (IP 3) 

 

Några månader efter det första beskedet om att en förändring måste ske inom  

organisationen skickade ledningen ut en förinspelad film. I filmen delgav ledningen det 

formella beskedet om omorganisering och hur denna omorganisering skulle påverka 

samtliga kontor i hela Sverige. Filmen fanns sedan att finna på Medarbetarportalen om 

medarbetarna ville se den igen. 

 

Yttre påverkansfaktorer 

Genom att organisationen arbetar inom en bransch som påverkas av yttre 

påverkansfaktorer, som exempelvis upphandlingar via avtal, är det svårt för ledningen 

att kunna påverka kontinuiteten i verksamheten. Samtidigt har detta lett till att 

medarbetarna har en känsla för att antalet tjänster snabbt kan påverkas i en svängande 

konjunktur. 

Organisationen hade under våren 2017 lagt ett anbud i upphandlingen av ett 

ansenligt och betydelsefullt avtal. En av regioncheferna berättar att det stod klart redan 

på hens första semesterdag att organisationen inte skulle få teckna detta avtal enligt 

förhoppningarna. Regionchefen förstod redan då att det skulle leda till konsekvenser för 

organisationen. 

IP 5 berättar om sina många år och erfarenheter i branschen som organisationen 

är verksam i och för hen kom omorganiseringen inte som någon chock. Hen försökte 

medvetandegöra till kollegor, som inte har samma erfarenhet, att det alltid finns en risk i 

att inte få teckna avtal när det gäller ett betydelsefullt anbud. Hen hade kollegor som 

blev chockade när beskedet kom. 

 

Den stora nackdelen med vår bransch - den är fantastisk - men den här delen 

när anbudet tar slut och det skapar en osäkerhet...Men i det så har ju företaget 

medvetet jobbat mycket med kommunikation...Men, det är klart att man kan ju 

inte undvika att man känner sig frustrerad…                                                 (IP 5) 
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           Flera andra intervjupersoner menar på att de tidigt hade sina föraningar om att de 

inte skulle ta hem avtalet som berör en av de två verksamhetsområdena och att 

förändringar skulle behöva ske i organisationen. Vid denna tidpunkt trodde 

medarbetarna att förändringarna enbart skulle drabba det verksamhetsområde som 

berördes av det förlorade avtalet. 

Den omnämnda inspelade videofilmen från högsta ledningen visades första 

gången för samtliga medarbetare inom organisationen i november 2017. I och med det 

fick medarbetarna veta vilka kontor i Sverige som skulle tvingas stänga. I det läget 

visste dock de anställda inte vilka av dem som skulle bli berörda. 

 

Jag kommer inte riktigt ihåg när det började, men i alla fall..det var efter filmen 

o under filmen. När vi kollade på den då fick vi i alla fall veta vilka orter skulle 

stängas...o det var ju rejält. En rejäl minskning i hela landet i orter. Ja, så det 

var lite skrämmande! Då visste ingen någonting - om jag får jag stanna eller får 

jag inte stanna…                                                                                             (IP 5) 

                                                                                                                               

           Det var först i ett senare skede i omorganiseringen som det framkom att en 

turordningslista skulle upprättas över samtliga medarbetare inom organisationen. 

 

Empatisk förmåga vid kommunikation 

Medarbetarnas upplevelser av omorganiseringen var att informationen 

kommunicerades ut på ett sakligt och tydligt sätt. När medarbetarna initialt fått 

information om att organisationen förlorat avtalet skickade organisationens VD ut ett 

“väldigt personligt mail” (IP3) för att visa sin förståelse för situationen och sitt 

engagemang att försöka hitta lösningar kring omorganiseringen. Dock framkom ett 

missnöje hos medarbetare som uttryckte frustration i avsaknad av både ödmjukhet och 

empatisk förmåga då fler medarbetare berättar att de saknade en personlig prägel på den 

information som gavs fortsättningsvis. IP 4 berättar kring momentet med uppsägningar i 

organisationen. 

 

Det mest sorgliga det var ju uppsägningar så personal som, ja skulle bli 

uppsagd. Det skötte min chef om så...Och det då var det via mejl. Och sen bara 

förvarnade han alla att han skulle ja, kalla in alla och det har han gjort.    (IP 4) 
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Det uttrycktes även en önskan om att regioncheferna skulle ha frågat hur 

medarbetarna upplevde situationen. IP 1 uttryckte “att vara chef är ju att ha en 

position, men att vara ledare är ju att skapa relation” vilket intervjupersonen ansåg 

spegla hur situationen var på arbetsplatsen. Intervjupersonen berättar vidare om 

upplevelsen av att kommunikationen skedde på en “saklig operativ nivå”, men att 

önskan fanns om att den hade kunnat tagits upp på ett mer “humanistiskt plan”.   

 

Stöd 

Medarbetarna berättade om tillgängligheten till samtal med HR och närmaste 

chef. Inledningsvis kom Trygghetsrådet och informerade samtliga medarbetare om 

vilket stöd de kunde erbjuda. Detta stöd kom sedan att endast beröra de medarbetare 

som blivit uppsagda. Ett fåtal kontor har haft kontakt med aktuellt fackförbund där 

kontakten ansetts fungera mindre bra. Organisationen, som är ett relativt ungt företag, 

saknar helt avtal med företagshälsovård. Något professionellt samtalsstöd har därför inte 

erbjudits personalen. Enligt en intervjuperson håller ett avtal för företagshälsovård på att 

tecknas. 

Den aktuella organisationen var noggrann med att tillkännage samma 

information till samtliga medarbetare i organisationen. Studien har undersökt hur 

kommunikationen från ledning och chefer har fungerat under processen i 

omorganisering, men under intervjuerna framkom olika känslor i hur medarbetarna mår 

efter beskedet om omorganisering. Alla förstod inte till en början hur omorganiseringen 

skulle påverka dem själva när beskedet först kom ”vad ska jag göra, vad kommer jag o 

min familj göra för att kunna ta kontroll över situationen, där befann jag mig” (IP 1). 

uttrycker det som att chefen bara fått information från ledningen om vad som ska 

kommuniceras ut angående omorganiseringen vilket chefen gjorde via mail “jag 

personligen kände att nu skulle verkligen en ledare behöva träda fram, så fanns det 

ingen ledare, hen trädde i stället tillbaka” (IP 1). 

En del trodde sig vara säkra i en fortsatt anställning, men med tiden framkom det 

att en turordningslista skulle upprättas och att det var kompetensen som avgjorde 

möjligheten till att få stanna kvar i organisationen. IP 5 berättade om en medarbetare 

som överraskats med uppsägning och menade på att kollegan visade stor bitterhet “Vi 

hade väl lite stökigt för det är en som fått gått härifrån som hade en annan roll än vad 

vi har och då blev det lite sådär... Hon var väldigt bitter naturligtvis då”. Vidare 

berättar intervjupersonen att bitterheten tog sig i uttryck i form av ”skitsnack” om både 
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organisationen och chefer. Känslorna beskrivs varierat i ord som både otrygghet, oro, 

osäkerhet, bitterhet från kollegor som blivit uppsagda samt även förtvivlan och 

ledsamhet från de som är kvar inför kollegor som tvingas sluta. IP 4 uttryckte att ”de 

mest smärtsamma var att, att ja kollegor går… det är jättejobbigt…och det har jag haft 

väldigt svårt med att, ja med avtackningen o jag har hela tiden skjutit fram det för jag 

vill inte tänka på det…” 

 

 

Diskussion 

 

Huvudresultat  

För att nå syftet med studien formulerades två frågeställningar angående 

medarbetarnas upplevelser av kommunikation vid omorganisering i den studerade 

organisationen. Resultatet i studien tyder på att kommunikationen från chef och ledning 

till medarbetarna i en omorganisering är av betydelse för medarbetarnas upplevelser av 

processen. Det framkom dessutom att kommunikationen utifrån medarbetarnas 

upplevelser påverkar deras mående oavsett om individen stannar kvar, blir omplacerad 

eller uppsagd från organisationen.  

Resultatet visar på fem teman inom området för kommunikation i 

omorganiseringen och vad som upplevs vara av betydelse för organisationens 

medarbetare. Dessa fem teman berör Tydlig kommunikation, Samma information till 

alla medarbetare, Yttre påverkansfaktorer, Empatisk förmåga vid kommunikation och 

Stöd. Sammanfattningsvis är det avgörande för medarbetarna hur den studerade 

organisationen kommunicerar ut sitt budskap om omorganisering. Medarbetarna anser 

att den ska vara tydlig och informativ med en personlig prägel.  

För att organisationen fortsättningsvis ska behålla förtroendet från sina 

medarbetare bör deras upplevelser av kommunikationen från ledning och chefer tas i 

beaktande. Det framkommer generellt både positiva och negativa upplevelser i hur 

kommunikationen sker. Den öppenhet som finns i organisationen är positiv och kan 

anses stärka den förändringsbenägenhet som kan finnas hos medarbetarna. Under 

intervjuerna säger flera medarbetare att de haft föraningar om vad som höll på att ske 

innan det första formella beskedet meddelades och att detta skulle innebära förändringar 

i organisationen. Denna ovisshet uttrycktes med osäkerhet och oro hos medarbetarna 

inför vad som kommer att hända i framtiden. Alla medarbetare har behov av 
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information oavsett hur de berörs av omorganiseringen i att få stanna kvar, omplaceras 

eller sägas upp. Chefer bör vara närvarande och tillgängliga i verksamheten för att 

bemöta frågor från medarbetarna.   

I resultatet framkom även vikten av chefernas ansvar över kommunikation med 

kontinuerlig information vid omorganiseringen för att motverka onödig ryktesspridning 

och informellt prat på arbetsplatserna. Ledningen bör vara medveten om att deras 

medarbetare kan få ett sämre mående under processen. Alla, oavsett position, påverkas 

av de besked som omorganiseringen innebär. Att själv ta emot ett besked om varsel kan 

vara chockartat och skapa oro för mottagaren, men uppsägningarna skapar även 

förtvivlan och ledsamhet hos de medarbetare som är kvar och som mister sina kollegor i 

varslet. Alla kommunikationsvägar till cheferna bör hållas öppna för både dem som blir 

kvar i organisationen och för dem som drabbas av varsel. Det är av yttersta vikt att 

chefer finns synliga under processen för medarbetarna.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att ett stort fokus bör ligga på hur kommunikationen sker 

mellan chef och medarbetare i en omorganisering. Johansson och Heide (2008) menar 

på att klimatet på en arbetsplats samt utrymmet för att hålla en öppen kommunikation 

kännetecknas av den relation som chef och medarbetare har till varandra. Allen et al. 

(2007) skriver att medarbetarens värdering av kommunikationen från chef påverkas av 

den relation och tillit som finns dem emellan. En öppen kommunikation kring en 

omorganisering kan för medarbetarna skapa en känsla av trygghet, vilket styrks av 

Eriksson (2008). 

Oavsett om en omorganisering innebär varsel eller inte så påverkas 

medarbetarnas hälsa och arbetsmoral negativt enligt de Jong et al. (2016). För att 

minimera de negativa effekterna är det därför viktigt att alla medarbetare får besked 

med samma information samtidigt, samt att kommunikationen sker på ett rakt och 

tydligt sätt för att skapa förtroende och trygghet till sin arbetsgivare (Tourish et al., 

2004).  

Medarbetarna som deltog i vår studie har överlag en positiv inställning till 

kommunikationen kring organisationens omorganisering. Deras upplevelse är att 

kommunikationen från den högsta ledningen med VD samt chefer på mellannivå inom 

organisationen fungerat bra och tydligt. Medarbetarna anser att de fått den information 

de behövt och efterfrågat under processens gång, dock med några få undantagsfall där 
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chefen varit uppsagd och haft en egen process att hantera. Medarbetarna beskriver 

denna upplevelse som att denne chef varit alltmer tyst och frånvarande under 

omorganiseringens senare del.  

Några har uppfattat en viss otydlighet i kommunikationen gällande vilka som 

skulle få vara kvar, omplaceras eller blir uppsagda. Tourish et al. (2004) beskriver att 

oberoende av vilken kategori medarbetaren tillhör så finns ett lika stort behov av 

information. I likhet med tidigare studier (Christensen, 2014) visar våra resultat på att 

en kommunikationsstrategi kan hjälpa medarbetare att förstå hur en omorganisering kan 

påverka och varför den är nödvändig. Det negativa beteendet som visade sig under 

omorganiseringen yttrade sig i osäkerhet och oro med negativt prat om chefer och 

ledning, vilket Wanous et al. (2000) nämner i sin beskrivning av hur misslyckade försök 

till att kommunicera ut bra och effektiv information kan leda till negativ inställning från 

medarbetare mot en omorganisering. 

Ledningen valde att kommunicera ut budskapet till samtliga sina medarbetare 

samtidigt på alla nivåer i hela Sverige genom en förinspelad film där de delgav det 

formella beskedet om omorganisering. Upplevelsen om vad beskedet innebar varierade 

dock mellan medarbetarna i om det skulle kunna leda till uppsägning eller omplacering. 

En del medarbetare beskrev en känsla av ovisshet och förvåning över att inte få vara 

kvar. Pfadenhauer (2009) menar på att hur ett varsel hanteras samtidigt kommunicerar 

hur en arbetsgivare bryr sig om sina medarbetare, vilket i sin tur får betydelse i hur 

medarbetarnas engagemang gentemot uppdragsgivare och kunder samt kvalitet i arbetet 

kommer att bli fortsättningsvis.  

Organisationen verkar inom en bransch där antalet tjänster är beroende av de 

avtal som tecknas med olika uppdragsgivare från myndigheter på nationell och lokal 

nivå. Flertalet chefer och medarbetare har en medvetenhet om dessa yttre 

påverkansfaktorer, men det medarbetarna inte stod rustade för var att det skulle 

upprättas en turordningslista för de uppsägningar som blev aktuella. Det framgick under 

intervjuer att en del medarbetare blev förvånade över att det var kompetensen som 

räknades och inte antal år i företaget. Fallstudien av Booth och Smith (1995) visar att 

det är viktigt för en arbetsgivare att ha en detaljerad plan inför stora förändringar som 

visar vilka, hur och när speciella handlingar ska genomföras samt vilka medarbetare 

som kommer att involveras.  

Medarbetarnas upplevelser av omorganiseringen var att informationen 

övergripande kommunicerades ut på ett sakligt och tydligt sätt. Undantaget var VD:ns 
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personliga brev till medarbetarna initialt i omorganiseringen där hen uttrycker en empati 

för hur läget utvecklat sig. Pfeil et al. (2004) menar på att ledning och chefer bör 

förbereda sig mentalt inför varslet och förhålla sig så sakligt och tydligt som möjligt 

med uppgifter baserade på organisationens affärsplan och ekonomiska mål. Denna typ 

beskrivs som formell förändringskommunikation av Russ (2008) med fokus på att 

berätta fakta och direktiv om förändringsprocessen. Det missnöje som medarbetare 

uttryckte bottnade i avsaknad av empatisk förmåga, som enligt Russ (2008) 

kännetecknas av deltagande förändringskommunikation. Medarbetare uttrycker en 

saknad av det personliga bemötandet som har lämnat en slags känsla av tomrum hos 

dem som är svår att definiera. Eriksson (2008) menar på att för att reflektera på djupet 

krävs tid, en tid som inte finns i vårt samhälle idag och som kan leda till en inre tomhet 

hos människan. 

Pfeil et al. (2004) anser att organisationen är skyldig sina medarbetare att 

informera om varsel personligt och helst ansikte-mot-ansikte om detta är möjligt. De 

rekommenderar att undvika information genom en inspelad film. Om inte alla 

medarbetare kan samlas tillsammans så rekommenderas istället ett videomöte. 

Ledningen bör följa upp budskapet med varje medarbetare personligen och enskilt. Det 

är dock viktigt att vara medveten om att individer har olika behov av att få ett budskap 

till sig emotionellt, visuellt eller auditivt (Eriksson, 2008).  

Det framkom i resultatet i studien att en chef inom organisationen inte ansågs ta 

sitt ansvar i stödet till medarbetarna, vilket vi tolkar som en brist i stöd från högsta 

ledningen till regioncheferna under omorganiseringens. Forskning visar att under en 

omorganisering är det viktigt med stöd till både chefer och medarbetare. Pfadenhauer 

(2009) anser att chefer behöver stöd inom ledarskap och kommunikation då det är till 

chefen medarbetarna direkt vänder sig med frågor så snart ett besked om 

omorganisering nått ut. Vid möjlighet att välja att ställa frågor till ledningen i ett öppet 

möte av större format tillsammans med övriga anställda eller att fråga chefen mer 

personligt eller i mindre grupp föredras det sista. Pfadenhauer (2009) skriver att en 

organisation som prioriterar utbildning och stöttning av sina chefer i 

förändringsledarskapet och kommunikationen kring omorganiseringen minskar risken 

för negativ ryktesspridning bland medarbetarna. Organisationen kan på detta sätt 

undvika att chefer blir bärare av en eventuell negativ organisationskultur. Enligt Pfeil et 

al. (2004) bör arbetsgivaren i sin strategiska plan fastställa stöd av HR samt exempelvis 

Trygghetsråd och jobbcoacher till medarbetarna vid varsel. Medarbetarna i studien 
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berättar om sina upplevelser om att deras HR-funktion varit öppen och tillgänglig för 

stöd och samtal. 

Pfadenhauer (2009) menar på att en medarbetare under varsel inte bara bär på 

rädslan för att förlora sitt arbete och sin livsstil, utan även känner en osäkerhet inför hela 

framtiden.  

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes med kvalitativ metod och ett induktivt förhållningsätt 

(Merriam och Tisdell, 2016). Syftet med de personliga intervjuerna var att få en inblick 

i och en ökad förståelse för hur medarbetarna upplevde kommunikationen från chef och 

ledning vid omorganiseringen. Intervjuguiden var konstruerad med öppna frågor för att 

få intervjupersonerna själva att formulera och utveckla svaren. Fördelen med öppna 

frågor är att intervjupersonen kan återspegla sina personliga synpunkter (Denscombe, 

2009). Vi upplevde som nackdel att intervjupersonerna kunde bli utsvävande i sina svar 

och ibland komma ifrån ämnet, vilket i sin tur kunde försvåra tematiseringen i 

analysdelen. I urvalet av medarbetare för intervjuerna eftersträvade vi att få med 

medarbetare ur alla kategorier från om de skulle vara kvar i företaget, bli omplacerade 

eller få en uppsägning. Eftersom inbjudan om deltagande i studien mailades ut via en 

regionchef blev antalet i urvalet färre än förväntat av oss, dock bestod urvalet av 

medarbetare från samtliga nämnda kategorier. De fysiska intervjuerna genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplatser för att vara praktiskt tillgängligt samt för att skapa 

trygghet för deltagarna. Tre intervjuer genomfördes per telefon då avstånden blev för 

långa och tidskrävande för att göra en fysisk intervju. Nackdelen med 

telefonintervjuerna var att vi missade kroppsspråk och mimik, istället fick vi förlita oss 

på röstläget för att kunna tolka ett positivt eller negativt stämningsläge. I samband med 

intervjutillfället frågade vi också om det var okej att återkomma för kompletteringar om 

det skulle behövas, vilket vi dock senare inte behövt. Intervjuerna spelades in på 

diktafon. Under intervjuerna fick vi öppna och ärliga svar. Efter avslutade intervjuer och 

att diktafonen stängts av kunde vi ändå tydligt urskilja en skillnad i intervjupersonernas 

sätt att bli mer avslappnade och naturliga. Ett sätt som detta visade sig på var att 

intervjupersonerna mer informellt gärna fortsatte att prata en stund till. Efter fem 

genomförda intervjuer kunde vi uppleva en mättnad i intervjusvaren, vilket tog sig 

uttryck i att inget nytt framkom (Hayes, 2000).  
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Vi upplevde en fördel och enkelhet i att skriva ut transkriptionen när varje 

intervju bara involverade en deltagare åt gången. Precis som Denscombe (2009) 

beskriver finns bara en persons idéer och svar att utforska, dock är processen med 

transkribering tidskrävande. Efter att samtliga intervjuer transkriberats växte ett 

helhetsperspektiv fram och därefter kunde analysarbetet med en sammanställning av 

nyckelord påbörjas. För att förenkla detta arbete valde vi att själva skapa ett schema i 

Excel som överskådligt visade de nyckelord som växte fram genom analysen. Den 

schematiska bilden underlättade det fortsatta analysarbetet som ledde fram till studiens 

fem slutliga teman. Enligt Braun och Clarke (2006) förfinas teman genom att definiera 

och namnge deras innehåll för ett tydliggörande av vad varje tema handlar om. Vi 

definierade och namngav de fem teman vi fått fram; Tydlig kommunikation, Samma 

information till alla medarbetare, Yttre påverkansfaktorer, Empatisk förmåga vid 

kommunikation och Stöd. Genom denna induktiva metod kunde vi förhålla oss neutrala 

och öppna inför den information som kom fram i analysen (Merriam och Tisdell, 2016).  

Vårt utsända missivbrev till organisationen samt vår intervjuguide med en 

kortfattad beskrivning av vår studie, dess syfte samt genomförandet har för oss inneburit 

forskningsetiska fördelar. I både missivbrev och intervjuguide framgår ett informerat 

samtycke med frivillighet. Vår insamling av data har enbart skett för syftet i studien. 

Material från intervjuer med ljudupptagningar och transkriptioner har anonymiserats 

och hanterats konfidentiellt under arbetet med studien. Vår förvaring sker i privata 

datorer som fordrar lösenord för att undvika att uppgifter kan hamna i fel händer. Efter 

uppsatsens godkännande kommer all data att kasseras. Forskningsetiskt lagrar vi ej vår 

data längre än nödvändigt (Denscombe, 2009).  

 

Förslag till framtida forskning 

Den tidigare forskning som vi tagit del av visar på att tydlig kommunikation till 

medarbetarna är viktig under en omorganisering (Eriksson, 2008). Pfeil et al. (2004) 

menar att det är av betydelse för ledningen i en omorganisering att ha en strategisk 

handlingsplan över vilken kompetens som fortsatt behövs i organisationen, tydliga 

åtgärdskriterier för förändringen, att ge stöd till både ledning och medarbetare via HR, 

företagshälsovård och Trygghetsråd. En god kommunikationsstrategi beskrivs av 

Christensen (2014) som betydande för att reducera osäkerhet och oro hos medarbetare. 

Ledningen bör vara medveten om att alla blir påverkade av uppsägningar av kollegor, 

dock bör ett fokus ligga på de som blir kvar för att höja deras arbetsmoral.  
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I och med att vi fick hjälp med urvalet från en regionchef och endast lyckades nå 

fem medarbetare i vår kvalitativa studie med intervjuer, så finner vi att det skulle kunna 

vara intressant med en kvantitativ studie. Där skulle man kunna försöka nå samtliga 

medarbetare i organisationen på alla olika nivåer och alla typer av kategorier i om man 

stannar kvar, blir uppsagd, omplacerad eller att man själv väljer att sluta på grund av 

omorganiseringen. Eftersom det i vår studie endast är ett fåtal medarbetare som deltar 

går det inte att generalisera det som framkommer i resultatet. Det skulle därför vara 

intressant att inom samma organisation göra en ny och större studie som omfattar 

samtliga medarbetare för att se om det resultatet skulle kunna jämföras med vårt 

resultat.  

Från medarbetare i vår studie har det under intervjuer framkommit att andra 

organisationer inom samma bransch inte hanterat kommunikation på ett lika 

tillfredsställande sätt som de nu erfar i aktuell organisation. Det skulle följaktligen vara 

intressant att göra en liknande studie i en likvärdig organisation som den vi studerat, då 

med möjlighet att undersöka om deras erfarenhet grundar sig på personlig upplevelse 

eller om det finns en reell skillnad i hur kommunikation hanteras inom olika 

organisationer.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på Personal- och arbetslivsprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Vi skriver nu vårt examensarbete och vår önskan är att du vill delta i 

vår undersökning. Deltagandet är frivilligt. 

Syfte med studien är att undersöka medarbetares upplevelse av kommunikation inom 

organisationen* gällande pågående omorganisering. 

Studien kommer att genomföras med intervjuer av medarbetare inom organisationen*. 

En regionchef förmedlar den första kontakten genom att sända dig detta brev och om du 

väljer att delta förmedlar regionchefen dina kontaktuppgifter vidare till oss. Varje 

intervju beräknas ta 30-40 minuter. Det insamlade materialet kommer att sammanställas 

i en rapport som offentliggörs vid publicering. Det är frivilligt att delta i studien och du 

kan när som helst avbryta intervjun utan att förklara varför. 

Både de personer som medverkar i studien och organisationen kommer att vara 

anonyma. Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt. Efter att studien är slutförd 

kommer all insamlad data att kasseras. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Ingela Nilsson, 070-226 80 96 

Malin Öqvist, 073-576 61 55 

 

 

Handledare: 

Igor Knez, igor.knez@hig.se 

 

*Då organisationen är anonym i denna studie nämns inte organisationsnamnet. 



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inleds med att respondenterna får ge en kort presentation av sig själva med ålder, 

arbetsuppgifter och antal år i företaget.  

1) Hur kommunicerar/informerar man olika frågor inom företaget? 

• Hur uppfattar du att denna kommunikation fungerar? 

2) Hur kommuniceras positiv/negativ information på arbetsplatsen? 

3) Hur tycker du att den fortlöpande kommunikationen fungerar(t)? 

4) Hur och till vilka har omorganiseringen kommunicerats? 

5) Hade du en föraning om att en omorganisering var på gång, eller kom det som en 

överraskning? Om ja, varifrån kom ”föraningen”?                                      

6) Hur informerades beskedet till dig/er? 

 (Exempelvis via individuellt samtal, möte i grupp, intranät, mail) 

7) Minns du hur din första reaktion på beskedet var och hur den kommunicerades? 

•  Kan du beskriva detta? 

8) När det nu har gått en tid - hur känner du att kommunikationen kring 

omorganiseringen fungerat? 

9) Hur uppfattar du att ni som grupp tagit till er kommunikationen kring 

omorganiseringen? 

10) Tycker du att kommunikationen till er medarbetare hade kunnat ske på ett annat 

sätt? 

     I så fall hur? 

11) Vilket stöd och vilka resurser för vidare bearbetning har kommunicerats till dig/er? 

    (Exempelvis Trygghetsrådet, Företagshälsovård med samtal, facket samt cheferna) 

12) Givet den här erfarenheten: Hur mår du idag? 

13) Är det något som du skulle vilja tillägga, särskilt vad det gäller den tidigare 

kommunikationen? 

 

Tack för att Du tog dig tid att bidra till vår studie! 

 

 

 

 


