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Sammanfattning 

 

Titel:  Kommunikation och medarbetarinvolverandes  

inverkan på medarbetare under en omorganisation 

- En fallstudie av Polismyndigheten Region Nord 

Nivå:   C-uppsats, kandidatexamen i företagsekonomi. 

Författare:   Daniella Brunstedt och Natalie Lindqvist  

Handledare:  Pär Vilhelmson och Kristina Mickelsson 

Datum:   2016-01-25 

Syfte:   Syftet med studien är att öka kunskapen om hur kommunikation 

med och involvering av medarbetare inverkar på medarbetares 

inställning till en omorganisation. 

 

Metod:   Forskningsansatsen är av kvalitativ karaktär. Det empiriska 

materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer 

utförda på Polismyndigheten Region Nord som genomgår en 

omorganisation. Materialet tolkades med hjälp av vår egen modell 

som är baserad på tidigare forskning, då vi utgått ifrån de resultat 

vi funnit i vår litteraturstudie.   

 

Resultat och slutsats:  Bristfällig kommunikation och lågt medarbetarinvolverande 

inverkar till att medarbetare intar en likgiltig eller negativ 

inställning gentemot en omorganisering, och att en bra 

kommunikation och ett högt medarbetarinvolverande leder till en 

positiv inställning. Vi upplever att kommunikation är den starkaste 

faktorn eftersom bra kommunikation är en förutsättning för att 

medarbetare ska uppleva att de har inflytande och därmed är 

delaktiga i omorganisationen. 

Vi anser även att vår studie visar att en negativ inställning till en 

omorganisation innebär att medarbetare motsätter sig en 

omorganisering.   



 
 

Studiens bidrag:  Ge en ökad förståelse för vilka faktorer som inverkar till att 

medarbetare motsätter sig en omorganisering, samt vilken 

inverkan kommunikation och involvering av medarbetare har 

på medarbetarnas inställning till en omorganisering.  

 

Förslag på vidare forskning:  Vi kom i denna studie fram till att bristfällig kommunikation 

innebär att medarbetare upplever att de inte involveras i 

förändringsprocessen, vilket i sin tur leder till ett bristande 

förtroende för organisationen och därmed även ett motstånd 

till omorganisationen i sig. Vårt förslag på vidare forskning 

är att testa den nya modell vi kommit fram till för att se om 

dessa slutsatser är överförbara även på andra organisationer 

som genomgår en organisationsförändring.  

  

Nyckelord: Kommunikation, medarbetarinvolverande, omorganisation, 

motivation, förändringsprocess, medarbetare.  

 

  



 
 

Abstract 

 

Title: How does communication and employee involvement 

influence employees during an organization change. 

- A case study of Polismyndigheten Region Nord 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business 

Administration 

Authors: Daniella Brunstedt & Natalie Lindqvist  

Supervisor: Kristina Mickelsson & Pär Vilhelmson 

Date: 2016-01-25 

 

Aim: The aim of this study is to improve our understanding 

on how communication and employee involvement 

affect employees' attitude towards an organizational 

change. 

 

Method: Our research approach is qualitative. The empirical data 

was collected through semi structured interviews 

conducted at Polismyndigheten Region Nord, which is 

currently undergoing an organizational change. We 

used our own model, based on previews researched, to 

analyse the data.   

 

Conclusions: The lack of good communication and low employee 

involvement leads to employees’ developing a negative 

or indifferent attitude towards an organizational 

change.  

 

Communication is the strongest factor do to the fact 

that good communication is essential for making 

employees’ feel involved in the changing process.  

 

Our study also shows a connection between a negative 

attitude towards an organizational change, and 

employees’ being against change in general. 



 
 

Contribution of the thesis:  Provide a greater understanding for which factors that 

influence employees’ to oppose an organizational 

change, as well as which impact communication and 

employee involvement have on employees' attitudes 

towards an organizational change. 

 

Suggestion for future research: Our conclusion based on this study, is that poor 

communication makes employee’s feel that they are not 

involved in the change process, which leads to a lack of 

confidence for the organisation and a resistance for the 

organizational change. Our suggestion for future 

research is therefor to test our new model to see if our 

conclusions are transferable to other organizations 

undergoing a change process. 

 

Key words:  Communication, employee involvement, organizational 

change, motivation, employees’, attitudes towards 

change  
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1. Inledning 

 

I detta kapitel presenteras dels en bakgrund till varför vi valt detta ämne och på vilket sätt vår 

studie kan bidra till tidigare forskning inom området. Sedan presenteras en 

problemdiskussion som tar upp vad tidigare forskning kommit fram till och hur vår studie är 

tänkt att fylla ett gap inom denna forskning. Detta leder sedan fram till syftet med studien.  

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Polismyndigheten i Sverige genomgår för tillfället en omorganisering av stor skala och enligt 

en undersökning av TNF Sifo (2015) tror endast 30 procent av lite drygt tusen poliser att 

målet med omorganisationen kommer att uppfyllas när omorganisationen är klar. Region 

Nord står inför en stor omställning i och med utökade arbetsuppgifter för regionens PKC 

(Polisens Kontaktcenter) och medarbetarna inom regionen har blandade inställningar till 

omorganisationen. 

 

”Man har sjösatt ett fartyg utan att kolla om alla pluggar i skrovet sitter i, 

tyvärr har det varit mycket fort men fel när någonting ska genomföras. Det ska 

gå alldeles för fort och det är inte genomtänkt och saknar medel för att nå 

slutdestinationen.” (Förundersökningsledare 1) 

Det finns en osäkerhet kring vad som kommer, människor är vanedjur. På ett 

eller annat sätt så blir vi oroliga när saker ändras, vissa kan hantera det och 

göra något bra av det och se det som något positiv i slutändan, och bearbeta 

det på det sättet. Andra blir jättestressade och oroliga och riskerar att bli 

sjuka. (Skyddsombud/Operatör) 

 

Nyligen utförda studier påvisar att förändringsarbeten inom organisationer ofta misslyckas 

med att genomföra förändringen, och menar att mellan en tredjedel och två tredjedelar av alla 

organisationsförändringar misslyckas (Ford, Ford & D’Amelio, 2008; Beer & Nohria, 2000).  

 



2 
 

Den mest välkända faktorn som inverkar till att organisationsförändringar misslyckas, är ett 

motstånd hos medarbetarna (Waddell & Sohal, 1998; Mauer, 1996; Oakland and Sohal, 1987; 

Gilley, Gilley & McMillan, 2009; Vakola & Nikolaou, 2005). För att lyckas med en 

omorganisation krävas därför att medarbetarna intar en positiv inställning gentemot 

omorganisationen (Eby, Adams, Russel & Gaby, 2000; Kotter, 1996). 

 

Schmid & Adams (2008) anser att det i och med detta är av stor vikt att ledningen har 

förståelse för hur de kan motivera förändringsprojektets mål till de berörda medarbetarna, 

oavsett vad förändringen innebär för medarbetarna, och få dem positivt inställda till 

omorganisationen. 

 

Vi finner det intressant att tidigare forskning pekar på att organisationsmedarbetares attityd 

gentemot en organisationsförändring kan påverka organisationsförändringens resultat.  

Extra intressant finner vi det faktum att forskare menar att en positiv attityd gentemot 

organisationsförändringen hos medarbetarna, är avgörande för att en omorganisation ska bli 

lyckad. Detta är också anledningen till att vi har valt att studera detta ämne vidare.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Motivation hos medarbetare är av stor vikt vid ett förändringsarbete (Angelöw, 1991). 

Tidigare forskning (Kotter, 1996; Patterson, 1997) påvisar att det finns flera barriärer som 

hindrar förmågan att motivera medarbetare till att bli positivt inställda till en omorganisering. 

Ett verktyg att använda sig av för att övervinna dessa barriärer menar Vakola & Nikolaou 

(2005) är olika motivationsaktiviteter. Vakola & Nikolaou menar att aktiviteterna då de 

används på ett effektivt sätt är tänkta att inverka positivt på medarbetare, och få dem att bli 

positivt inställda till en omorganisation, vilket i sin tur med stor sannolikhet kommer leda till 

att omorganisationen i sig blir lyckad. 

 

Chefer och ledning fungerar som förändringsagenter under en pågående omorganisering. 

Vilket innebär att de har till uppgift att dels utföra själva förändringen, men också att skapa 

och förmedla visionen för vad en omorganisering kommer att leda till och vad den kommer att 

innebära för medarbetarna (Kanter, Stein & Jick, 1992). Ledare som genomför en 

omorganisering behöver därför ha en bred uppsättning kommunikationstekniker för att kunna 
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framföra lämpliga meddelanden och feedback till de anställda, samt för att skapa beredskap 

hos de anställda för själva förändringsprocessen (Lewis, Schmisseur, Stephens & Weir, 2006; 

Lewis et al., 2006; Lovallo & Kahneman, 2003; Green & Rousseau, 2004; & Tijoriwala, 

1999). 

 

Kommunikation är ett effektivt verktyg, och kanske till och med den viktigaste 

motivationsaktiviteten för ledare att använda sig av för att motivera organisationsmedarbetare 

till att bli positivt inställda till en omorganisering, och på så sätt försäkra sig om att 

förändringsarbetet i slutändan blir lyckat (Waddell & Sohal, 1998; Luecke, 2003; Gilley, 

Gilley & McMillan, 2009). Chefer och ledning bör med andra ord använda sig av 

kommunikation i form av coaching, informationsdelning och till att ge passande feedback på 

ett bra sätt under hela förändringsprocessen (Denning, 2005). 

 

Även andra forskare (Brockner et al., 1994; Wadell & Sohal, 1998; Kotter, 1996; Gilley et al., 

2009) är eniga om kommunikationens vikt vid en omorganisation, men menar samtidigt att 

det finns ytterligare en motivationsaktivitet som rekommenderas under en förändringsprocess 

då den visat sig vara användbar vid en omorganisering. Denna andra motivationsaktivitet är 

involvering av medarbetare. Enligt dessa forskare (ibid) innebär involvering av medarbetare 

att de under förändringsprocessens gång har möjlighet att kommentera omorganisationen, 

samt komma med förslag på förbättringar som kan genomföras för att medarbetarna ska 

uppleva förändringsprocessen som något positivt. Likaså innebär involvering av medarbetare 

att de får vara med och formulera problem, diskutera åtgärder och komma med förslag på i 

vilken takt förändringen bör ske (Angelöw, 1991). 

 

Anledningen till att involvering av medarbetare uppfattas som ett effektivt verktyg är för att 

medarbetare under en omorganisering måste förstå varför förändringen är nödvändig och 

känna sig delaktiga i förändringsprocessen för att ett motstånd inte ska uppstå (Kotter, 1996). 

Det sätt som chefer och ledning behandlar och engagerar sina medarbetare på under en 

förändringsprocess har fått mycket stor uppmärksamhet. Flera studier påvisar att involvering 

av medarbetare är ett starkt motivationsverktyg för att inverka positivt på medarbetares 

inställning till en omorganisation (Brockner, Konovsky, Cooper-Schneider, Folger, Martin & 

Bies, 1994). 
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Flera forskare (Dewettinck & Buyens, 2002; Mishra & Spreitzer, 1998)  menar att endast 

några få studier fokuserar på organisationsmedarbetares attityder gentemot 

organisationsförändringar. Det finns med andra ord ett glapp i tidigare forskning vad gäller 

attityder gentemot en omorganisering från ett medarbetarperspektiv. Då tidigare forskning 

anser att kommunikation och involvering av medarbetare, är verktyg som kan inverka på 

medarbetares attityder, är vi intresserade av att öka förståelsen för hur medarbetare som 

genomgår en omorganisering, upplever att kommunikation och medarbetarinvolverande 

inverkar på deras inställning till en omorganisering. 

Vår förhoppning är att vi med vår studie kan bidra till tidigare forskning genom att tillföra fler 

infallsvinklar ur ett medarbetarperspektiv, och i och med detta bidra till att minska det glapp 

som finns inom detta ämnesområde.  

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur kommunikation med, och involvering av 

medarbetare, inverkar på medarbetares inställning till en omorganisation.  

 

1.4 Avgränsning 

 

Tidigare forskning pekar på att det finns flertalet olika motivationsaktiviteter att använda som 

verktyg för att skapa en positiv inställning hos medarbetare gentemot en omorganisation.  

För att vårt arbete inte ska bli för brett, har vi har valt att fokusera på de två aktiviteter som 

tidigare forskning anser som mest effektiva för att uppnå en positiv inställning hos 

medarbetare. Dessa två motivationsaktiviteter är kommunikation och involverande av 

medarbetare. 

 

Vi har även valt att studera en enda organisation i vår studie. Vi anser att vi genom att 

fokusera på en enda organisation som genomgår en stor omorganisering, kan få en bättre och 

djupare insikt i hur organisationsmedlemmarna upplever att de två motivationsaktiviteterna 

kommunikation och involverande av medarbetare påverkar deras inställning till 

omorganisationen. 

1.5 Arbetsgång C-uppsats 
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Figur 1: En översikt över arbetsgången av uppsatsen. Egen illustration. 
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2. Metod 

 

I detta kapitel beskriver vi de val och metoder vi har använt oss av under arbetets gång. 

Dels presenteras hur vi har samlat in data och hur vår litteratursökning har gått till, samt 

vilken forskningsansats och undersökningsmetod vi har valt att använda oss av. 

 

 

 

2.1 Datainsamling 

 

Till denna studie har data samlats in både teoretiskt och empiriskt, detta för att på lämpligt sätt 

kunna besvara studiens syfte. Den teoretiska delen består av vetenskapliga artiklar inom 

tidigare forskning kring de aktuella ämnena, och den empiriska delen består av kvalitativa 

intervjuer med relevanta respondenter inom den valda myndigheten.  

 

2.2 Teoretisk datainsamling 

 

Vi har i vårt arbete främst använt oss av vetenskapliga publikationer, men även av 

kurslitteratur inom företagsekonomi, vetenskapsteori och organisationsteori. Bryman & Bell 

(2013) anser att bibliografiska databaser på Internet är en ovärderlig källa när det kommer till 

att hitta vetenskapliga artiklar. Det är även på det viset vi har hittat de vetenskapliga artiklar vi 

har valt att använda oss av i vår studie. Vi har framförallt använt oss av databaserna Emerald  

insight, Google Scholar och Discovery. 

 

Bryman & Bell (2013) menar att de sökord som används i databaserna bör vara 

välformulerade för att finna lämpliga referenser i form av artiklar vid en sökning. För att hitta 

relevanta artiklar till vårt arbete har vi kombinerat sökord så som exempelvis “Public 

organizational change”, “Communication”, ” Attitudes toward change” och “Reorganisation”. 

Vad gäller tillvägagångssättet för att välja ut relevanta artiklar till vår studie, valde vi först ut 

de artiklar vars titel ansågs vara av intresse för denna uppsats, efter det läste vi igenom 

artiklarnas abstract, och de artiklar som vi fortfarande ansåg vara relevanta efter det studerade 

vi närmare i sin helhet för att finna information att använda oss av i vårt arbete. Vi har valt att 
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utgå från flertalet olika författare, både svenska och internationella för att få en bred bas inom 

vårt valda ämne.  

 

Vi har valt att studera både nyligen publicerade artiklar, samt äldre artiklar, för att kunna bilda  

oss en uppfattning om hur ämnet har utvecklats över tid.  

2.3 Empirisk datainsamling 

 

Då syftet med vår studie är att fastställa hur motivationsaktiviteter inverkar på medarbetare 

måste vi utgå ifrån medarbetares upplevelser, känslor och perspektiv. Vi valde på grund av 

detta att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, då den enligt Bryman & Bell (2013) 

lägger tonvikt på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, samt ser den sociala 

verkligheten som en föränderlig egenskap som hör till individers skapande och konstruerande 

förmåga. Vi anser med andra ord att den kvalitativa forskningsmetoden lämpar sig väl för vår 

studie då den i likhet med Bryman & Bells beskrivning vill betona hur individer, i vårt fall 

medarbetare, tolkar sin sociala verklighet.  

 

Likaså har vi valt att utgå från den kvalitativa ansatsen till denna studie eftersom den data som 

krävs för att besvara problemformuleringen och syftet kan vara komplex och unik för varje 

respondent, och vi i och med detta anser att en kontextuell förståelse bör skapas. För att uppnå  

denna förståelse behöver verbal kommunikation utföras, vilket enligt Bryman och Bell  

(2013) är en faktor som kategoriserar kvalitativ forskning. 

 

Sohlberg & Sohlberg (2007) anser att kvalitativ forskning ofta handlar om att ge 

flerdimensionella beskrivningar och att mätbara variabler praktiskt taget aldrig används inom 

denna forskningsmetod, vilket är ytterligare ett motiv till att vi valt att utgå ifrån en kvalitativ 

ansats. 

 

Inom de kvalitativa studierna är det vanligt att utforma ett teoretiskt sammanhang för 

beskrivningarna, teorierna utgör grunden för hur beskrivningen kan och bör utformas 

(Sohlberg & Sohlberg, 2007). Vi har valt att börja med den teoretiska datainsamlingen för att 

bygga upp en förståelse för vad tidigare forskning har kommit fram till inom det ämne vi valt 

att studera, och sedan valt att använda och utgå ifrån denna teori i vår empiriska 

datainsamling. 
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Då den kvalitativa forskningsmetoden vi valt att använda oss av fokuserar på ord och 

individers upplevelser, har vi även valt att använda oss av ett hermeneutiskt 

tolkningsperspektiv i vår empiriska datainsamling. Hermeneutik handlar om att få en 

empatisk förståelse för människors handlingar och beteenden (Bryman & Bell, 2013). 

Hermeneutik är en tolkningslära som utöver observation, försöker förstå och inte enbart 

begripa det som undersöks. Utgångspunkten är att vi kan känna igen oss i sådant som andra 

människor upplever just därför att vi också är människor (Thurén, 2007). Då vi är intresserade 

av att fastställa hur medarbetare upplever och påverkas av motivationsaktiviteter anser vi att 

det är till en fördel om vi som forskare försöker tolka den empiriska data vi samlat in genom 

att utgå ifrån våra respondenters situation och svar. Vi finner därför ett hermeneutiskt 

tolkningsperspektiv mer lämpad till vår studie än exempelvis ett positivistiskt synsätt som 

huvudsakligen går ut på att hitta en direkt och konkret förklaring till människors beteende 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

2.4 Forskningsdesign 

 

Vi har valt att utföra vår studie på en enda organisation eftersom vi vill gå in på djupet på hur 

medarbetare upplever motivationsaktiviteter. Vi har i och med detta valt att utföra en 

fallstudie då den typen av forskningsdesign går ut på att genomföra en ingående och 

detaljerad analys av ett enda fall (Bryman & Bell, 2013). Den organisation vi valt att studera 

är Polismyndigheten i Sverige. Anledningen till att valet föll på just denna organisation är för 

att de just nu genomgår en stor omorganisering, och i och med detta lämpar sig väl för vår 

studie.  

 

Enligt Bryman & Bell (2007) är en av fördelarna med en fallstudie att den kan användas till 

att studera aktuella skeenden då relevanta beteenden inte kan manipuleras. Vi vill studera 

medarbetares upplevelser i ett aktuellt skeende, dvs. under den pågående omorganisationen, 

vilket är ytterligare ett motiv till varför vi valt en fallstudie som forskningsdesign. Vi anser 

även att det inte finns tillräckligt mycket skrivet inom ämnet förändringsprocesser inom just 

statliga myndigheter, och framförallt inte om Polismyndigheten och dess förändringsarbete 

vilket gör Polismyndigheten till ett bra val att utföra vår fallstudie på.  

 

Yin (2007) menar att en fallstudie är uppbyggd av direkt observation av de skeenden som 
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studeras och intervjuer med de personer som har varit med om händelseförloppet. Vi har valt 

att utföra kvalitativa intervjuer med 10 olika respondenter från Polismyndigheten Region 

Nord, för att sedan analysera deras svar och jämföra likheter och skillnader mellan de 

slutsatser vi kommit fram till med tidigare forskning, för att på så sätt få en ökad förståelse för 

hur medarbetare upplever att kommunikation och medarbetarinvolverande influerar dem 

under det pågående förändringsarbetet. Trots flera fördelar med att använda en fallstudie som 

forskningsdesign upplevs den ibland som mindre önskvärd på grund av att den ibland 

uppvisar brist på stringens. Författare som utfört fallstudier tidigare har ibland varit slarviga 

på så sätt att de inte har följt systematiska procedurer, att de lagt fram tvetydliga eller 

tvivelaktiga belägg, eller låtit skevheter påverka resultatet och slutsatser (ibid). Vi anser trots 

detta att en fallstudie är den mest lämpade forskningsdesignen för vår studie då fördelarna vi 

uppgett tidigare övervinner nackdelarna.  

 

2.5 Intervjuer 

 
För att få fram ett empiriskt datamaterial att tolka har vi valt att utföra intervjuer med utvalda 

respondenter på Polismyndigheten Region Nord. Då vi valt att utgå ifrån medarbetares 

perspektiv och hur de upplever motivationsaktiviteter, anser vi att intervjuer är den 

undersökningsmetod som kan ge oss de utförliga och detaljerade svar vi efterfrågar för att 

kunna besvara vårt syfte. Det finns flera fördelar med att utföra intervjuer för att få fram ett 

empiriskt underlag. Forskaren, dvs. personen som utför intervjuerna, får dels detaljerade och 

personliga svar på sina frågor, samtidigt som intervjupersonen under själva intervjun kan 

tolka situationen och läsa av intervjurespondenten vilket kan öka förståelsen för de svar som 

framkommer (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). Vi nämnde tidigare att vi valt att utgå ifrån 

ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv och det faktum att vi under en personlig intervju kan 

både se och tolka respondenten, gör intervjun till en lämplig undersökningsmetod för vårt val 

av forskningsdesign och tolkningsperspektiv.   

 

Det finns olika typer av tillvägagångssätt att använda sig av vid utförandet av en intervju. 

Semistrukturerad intervju är en flexibel metod som innebär att personen som utför intervjun 

utgår ifrån en intervjuguide men som inte nödvändigtvis följer guiden ordagrant, vilket 

innebär en möjlighet att avvika och utveckla intervjun genom att exempelvis ställa följdfrågor 

under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2013). Vi vill få en djupare förståelse för våra 

respondenters upplevelser och åsikter och har därför valt att använda oss av semistrukturerade 
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intervjuer, detta eftersom vi anser att möjligheten att avvika från intervjuguiden genom att 

ställa följdfrågor och genom att anpassa frågorna efter respondenternas svar leder till mer 

detaljerade, personliga och djupgående svar. Ytterligare en fördel med semistrukturerade 

intervjuer anser vi är att det finns möjlighet för oss att i efterhand kontakta respondenterna för 

att ställa ytterligare frågor om oklarheter finns efter det att intervjun är utförd. 

 

En annan typ av intervju vi har kunnat använda oss av är ostrukturerad intervju, som innebär 

att respondenterna får associera fritt kring de frågor som ställs. Risken att falla för långt bort 

från det ursprungliga syftet är för stort vid ett otydligt fokus vilket gör att vi anser att denna 

undersökningsmetod inte lämpar sig för vår studie (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vi har som tidigare nämnts valt att intervjua tio olika respondenter från Polismyndigheten 

Region Nord. Vi har utgått från en intervjuguide med frågor kring hur kommunikationen och 

medarbetarinvolverandet upplevs av myndighetens anställda under den pågående 

omorganisationen. Anledningen till att vi valt dessa två motivationsaktiviteter är för att det 

framförallt är kommunikation och medarbetarinvolverande som enligt tidigare forskning har 

störst inflytande vid förändringsprocesser. Vi utvecklade, baserat på vår teoretiska 

datainsamling, en modell att utgå ifrån vid formulering av frågor och analysering av det 

empiriska materialet. Vi valde i och med detta att kategorisera frågorna kring undergrupper 

om kvalité på kommunikation, kommunikationsstrategier, effektiv kommunikation, inflytande 

och delaktighet som alla är under kategorier till kommunikation och medarbetarinvolverande. 

Vi har även valt att studera den grupp som väljer att ställa sig utanför förändringsprocessen 

genom två undergrupper: motstånd till att förändring och ovilja att delta.  

 

Eftersom vi genomfört semistrukturerade intervjuer har frågorna kommit att ändras något 

under intervjutillfällena vilket innebär att alla respondenter inte har svarat på exakt likadant 

formulerade frågor och en del respondenter har fått svara på frågor som inte ställts till övriga 

respondenter. Vi har även valt att utgå ifrån respondenter på olika funktioner inom 

myndigheten vilket betyder att en del frågor har formulerats specifikt till den funktion som 

respondenten är ansvarig för. Chefer har exempelvis fått svara på frågor som inte är relevanta 

för medarbetare och tvärtom. Ett konkret exempel på detta är frågan om ifall respondenten i 

sin roll som chef använder sig av en kommunikationsstrategi. På liknande vis har medarbetare 

på svara på frågor som inte lämpat sig att ställa till en medarbetare i en chefsposition. Detta är 
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ett medvetet val för att vi ska få fram så detaljerade och personliga svar som möjligt från varje 

respondent så att vår analys ska bli korrekt och djupgående som möjligt. 

2.6 Forskningsansats 

 

Vi valde  att börja med den teoretiska datainsamlingen för att sedan bygga upp den empiriska 

datainsamlingen utifrån den. Denna typ av forskningsansats kallas för deduktion och innebär 

enligt Thurén (1996) att den befintliga teorin ligger till grund för undersökningen och att dess 

syfte är att dra logiska slutsatser utifrån den teorin.  

 

Vi började med den teoretiska datainsamlingen genom att studera tidigare forskning i form av 

vetenskapliga artiklar. Sedan utgick vi ifrån de befintliga teorier vi hittat i denna 

datainsamling när vi utformade vår intervjuguide. Vi kopplade även våra slutsatser från 

analysen av vårt empiriska material till den teoretiska datainsamlingen, vilket innebär att vi 

har använt oss av en deduktiv forskningsansats.  

 

2.7 Val av undersökningsföretag 

 

Vi har i vår studie valt att studera Polismyndighetens omorganisation och då valt att fokusera 

på Region Nord. Omorganiseringen påbörjades enligt Sveriges radio (2014) under hösten 

2014, och enligt DN (2015) så är omorganisationen för svensk polis den största sedan 

organisationen förstatligades på 60-talet. Omorganiseringen kommer framförallt att leda till 

att flera chefsled försvinner eftersom polismyndigheten tidigare var uppdelad i 

Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL), samt 21 polismyndigheter, 

vilket innebar totalt 23 olika myndigheter.  

 

Vi anser att detta i kombination med det faktum att polisförbundets undersökning strax före 

årsskiftet 2015, enligt TNF Sifo kom fram till att endast 30 % av medlemmarna i 

organisationen tror att den polisiära verksamheten kommer att förbättras efter förändringen. 

Undersökningen visar att var femte organisationsmedlem tror att det kommer bli sämre eller 

mycket sämre än vad det är idag och är därför negativt inställd till omorganisationen, gör 

Polismyndigheten till en lämplig myndighet att studera i vår studie. 
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2.8 Urval 

 
Vi anser att det är viktigt att göra ett urval för att en studie inte ska bli alltför stor, samt för att 

det inte ska uppstå svårigheter med att genomföra djupgående intervjuer. Om ett urval inte 

görs kan det enligt Bryman & Bell (2013) leda till att studien förlorar trovärdighet och 

reliabilitet. De menar även att ett målstyrt eller målinriktat urval är en urvalsprocess som inte 

är ett sannolikhetsurval. Det betyder att vi som forskare inte varit ute efter att välja våra 

respondenter slumpmässigt utan istället valt de deltagare som är mest lämpade till studiens 

frågeställningar. 

 

Vi har valt att tillfråga tio respondenter inom Polismyndigheten Region Nord.  

Att valet föll på Region Nord beror delvis på att vi har en personlig koppling till denna region 

och därför har haft lätt tillgång till att hitta lämpliga respondenter.  

 

Region Nord är den första regionen som får ta del av det utökade uppdraget för Polisens 

kontaktcenter (PKC). Varje år inkommer närmare 5,7 miljoner samtal till PKC genom det 

nationella telefonnumret 114 14 (Brottsförebyggande rådet, 2015). Sedan år 2009 finns PKC 

i sju olika polismyndigheter: Norrbotten, Västmanland, Jönköping, Halland, Skåne, Västra 

Götaland och Stockholm, och PKC fick då också ett nationellt ansvar. Dessutom inrättades en 

nationell funktion som organisatoriskt ligger under Rikspolisstyrelsen. Polisens 

omorganisation innebär att uppdraget för PKC kommer att utökas. Operatörerna ska till 

exempel kunna hålla enklare förhör och återkoppla till brottsoffer och andra anmälare om 

anmälan läggs ner. Dessutom föreslås att den lokala förankringen bör stärkas så att det finns 

ett PKC i varje region (Ibid). 

  

Idag finns det PKC inom varje region och i och med omorganisationen kommer samtalen i 

framtiden att styras till att främst svara för den egna regionen istället för mot den nationella 

kön som finns idag (Brottsförebyggande rådet, 2015). PKC-operatörer är inte poliser utan har 

gått en lokal grundutbildning i den egna regionen. Vissa operatörer har även gått en 

vidareutbildning för att bli civilutredare. PKC tar upp anmälningar och tips, lämnar 

upplysningar och svarar på frågor (Svensk polis, 2014). År 2014 anmäldes 1,44 miljoner brott 

i Sverige. Det är en ökning med cirka 41 800 brott, vilket motsvarar 3 procent, jämfört med år 

2013 (Brottsförebyggande rådet, 2015). 
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PKC Region Nord har cirka 80 medarbetare bestående av sektionschef, gruppchefer, 

förundersökningsledare och PKC-operatörer. PKC hanterar polisanmälningar som inkommer 

via skrivelser, internetanmälningar, samt anmälningar som inkommer via telefonnumret 114 

14 (Svensk polis, 2014). Anmälningarna kan gälla alla typer av brott och om det är någonting 

som kräver ingripande av en polispatrull på plats så skickas dessa ärenden vidare från PKC till 

LKC/RLC som fattar beslut om åtgärd. PKC-operatörer upprättar anmälningar som sedan 

skickas vidare till förundersökningsledare som granskar anmälningarna innan de senare 

skickas vidare till rätt enhet för vidare handläggning.  

Förutom det faktum att vi har haft lätt tillgång till respondenter valde vi att studera och 

intervjua respondenter från Region Nord, och då framförallt medarbetare från PKC, eftersom 

omorganisationen påverkar dem rent praktiskt, vilket betyder att medarbetarna just nu 

upplever en förändringsprocess och därför är lämpade för vår studie. Vi har även valt att 

intervjua två poliser som arbetar med den ingripande verksamheten för Region Nord för att få 

en större helhetsbild av hur arbetet med omorganiseringen ser ut i regionen.  

 

De tillfrågade respondenterna är: 

 2 Förundersökningsledare 

 2 Poliser, ingripande verksamhet 

 2 PKC-operatörer 

 1 Gruppchef 

 1 Sektionschef 

 1 Region nord skyddsombud/Operatör 

 1 Administratör/Operatör 

Tabell 1 

 

Då målet med studien är att undersöka hur kommunikation och involvering av medarbetare 

influerar medarbetares inställning till en omorganisation, har vi vid vårt urval av respondenter 

valt personer med olika bakgrund, olika ålder, samt olika mycket kunskap om 

omorganisationen, för att förhoppningsvis få en bredd i svaren och därmed även en bättre och 

mer tillförlitlig studie om hur kommunikation och involvering av medarbetare inverkar på 

medarbetares inställning. Av samma anledning som ovan har vi även medvetet valt 

respondenter med olika befattningar då de i och med detta nås av olika information från 
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ledningen av organisationen. Vi har även valt att utgå ifrån en jämn könsfördelning bland 

respondenterna och även tagit deras arbetslivserfarenhet i beaktning för hur frågeställning 

kring motivationsaktiviteter kan påverka dem då de är nyanställda eller har tidigare 

erfarenheter om förändringar inom polismyndigheten.  

 

Då alla respondenter samtyckte till att intervjun spelades in har vi använt oss av en diktafon 

under intervjuerna vilket senare har underlättat vid transkriberingen av intervjuerna. Vi har 

valt att skicka den transkriberade versionen av varje intervju till respektive respondent via  

e-post för att personen i fråga ska få en möjlighet att läsa igenom och godkänna uppgifterna 

innan vi lägger in det i vårt arbete. 

 

Vi valde att utföra alla intervjuerna i en konferenslokal på Polishuset i Boden då lokalen är 

placerad inom organisationen. Detta för att det respondenterna lätt kunde ta sig dit, samt hade 

vi en förhoppning att respondenterna i och med detta känner sig mer bekväma eftersom de 

befinner sig på välkänd miljö i form av deras egna arbetsplats. 

 

2.8.1 Trovärdighet 

 

I vår studie har vi följt regler och riktlinjer som vi har fått från Högskolan i Gävle och 

litteratur som handlar om hur forskning ska utföras. Vi anser att vår studie har en stark 

trovärdighet i och med att vi under arbetets gång har säkerställt att forskningen utförts i 

enlighet med de regler som finns. En annan viktig del enligt Bryman & Bell (2013) för att en 

studie ska uppfattas som trovärdig är att rapportera resultatet till de personerna som är 

inblandande i studien. 

 

Enligt Bryman & Bell (2013) kan det i kvalitativ forskning finnas flera verkligheter, och de 

menar att fokus därför bör läggas på att göra beskrivningen av den verklighet man förklarar så 

trovärdig som möjlig för läsaren. Med detta sagt måste det finnas en tillförlitlighet i resultatet 

som presenteras. Målet med vår studie är att presentera våra respondenters verklighet genom 

att analysera hur de upplever motivationsaktiviteterna kommunikation och 

medarbetarinvolverande under den pågående omorganiseringen de för tillfället genomgår.  

Vi har försökt att uppnå detta genom att dels låta våra respondenter läsa igenom den 

transkriberade intervjun innan svaren har använts i arbetet för att ge dem chansen att säga 
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ifrån om de anser att vi har analyserat eller tolkat deras svar på fel sätt. Likaså har vi genom 

att använda oss av ett hermeneutiskt synsätt försökt att analysera och tolka respondenternas 

svar utifrån deras unika situation och genom att avläsa kroppsspråk och liknande under själva 

intervjun för att analysen ska bli så sanningsenlig som möjlig utifrån de olika individernas 

upplevelser.  

 

Överförbarhet, som enligt Bryman & Bell (2013) innebär att resultatet från studien kan 

användas på andra situationer, kan inte garanteras utifrån resultatet då studien bedrivits i 

samarbete med en specifikt utvald organisation till fallstudien. För att öka studiens pålitlighet 

menar Bryman & Bell (2013) att forskare bör ge medarbetare eller annan form av granskare 

en möjlighet att bedöma kvalitén på arbetet och dess process. Möjlighet att kunna styrka och 

konfirmera är det fjärde och sista delkriteriet i trovärdighetskategorin som Bryman & Bell 

(2013) nämner. Detta kriterium innebär att forskningsgruppen inte medvetet låter personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning inverka på resultatet av studien. Vi har försökt att hålla 

oss neutrala vid genomförandet av denna studie och har enbart utgått ifrån våra respondenters 

svar och tidigare forskning. Vi har med andra ord inte låtit våra egna personliga värderingar 

och uppfattningar påverka resultatet eller analyseringen av data, utan har istället kommit fram 

till slutsatser utifrån våra respondenters perspektiv sammankopplat med tidigare forskares 

resultat. 

 

2.8.2 Etiska aspekter 

 

Vetenskapsrådet (2002) menar att det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i 

fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav kallas för: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) syftar informationskravet till att forskaren ska informera 

uppgiftslämnare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

De ska med andra ord upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen ska enligt Vetenskapsrådet omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. För att 

uppfylla detta har vi innan intervjun genomförts valt att ge respondenterna en muntlig 

beskrivning av studiens syfte, samt förklarat att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst om de så önskar.  
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Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren ska inhämta 

uppgiftslämnarens samtycke. De som medverkar i en undersökning ska därför ha rätt att 

självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De ska kunna 

avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. I samband med att vi 

informerade respondenterna om studiens syfte, frågade vi om personen i fråga ville gå vidare 

och genomföra intervjun. Vi gav även respondenterna chansen att själva välja en tid som 

passade dem för att utföra intervjun, och frågade om de gick med på att intervjun utfördes på 

arbetsplatsen. De hade på så sätt full kontroll över var och när intervjun utfördes, samt gavs 

chansen att avbryta intervjun om de så önskade.  

Vetenskapsrådets (2002) tredje krav är konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om 

alla personer i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och att 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi 

valde att fråga respondenterna om vi fick använda deras funktion på arbetsplatsen i studien, då 

vi anser att detta är en viktig del i hur deras svar kan härledas till deras position, och alla tio 

respondenter samtyckte till detta. Däremot valde vi att inte ta med respondenternas namn i 

studien för att på så vis hålla deras identitet relativt anonym. Istället valde vi att referera till 

respondenterna via deras funktion, och för att slippa skriva ut funktionsnamnet i sin helhet i 

empiridelen valde vi att förkorta allas funktion och använda dessa förkortningar vid 

refereringar i analysen. I och med att vi uteslutit namn och istället refererat till respondenterna 

via deras funktion har vi gett dem och använt oss av ett kodnamn. Intervjupersonernas riktiga 

identitet har sparats i en datorfil som endast en av oss författare har tillgång till.  

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att uppgifter insamlade om enskilda 

personer endast får användas för forskningens ändamål.  Vi kommer inte att använda oss av 

det insamlade material vi kommit fram till i denna studie, i något annat sammanhang utanför 

denna studie, och har informerat våra respondenter om detta.  

Vetenskapsrådet (2002) ger två rekommendationer. Dels menar de att undersökningsdeltagare 

ska få ta del av etiskt känsliga avsnitt, dels att respondenter som är intresserade av att få veta 

var studien kommer att publiceras och som önskar få en rapport eller sammanfattning av 

undersökningen bör få det. Detta är rekommendationer som vi har valt att följa. Vi har bland 

annat låtit varje respondent läsa igenom de delar av studien där de själva medverkar och gett 

dem möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar. Vi har även valt att skicka ut en kopia av 
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den färdiga studien till de respondenter som tackat ja till detta för att de ska kunna ta del av 

hela studien. 
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3. Teori 

I denna del av studien presenteras den teoretiska basen till vårt arbete, och består i huvudsak 

av de två motivationsaktiviteterna kommunikation och medarbetarinvolverande, men även av 

orsak till förändring, ovilja att delta och motstånd till förändring. Denna del är tänkt att ge en 

djupare förståelse kring ämnet ur ett teoretiskt perspektiv, och utifrån denna teori har vi 

sedan skapat en modell som vi sedan kommer att utgå ifrån vid analysen av vårt empiriska 

material. Modellen fungerar som ett verktyg för att koppla vårt empiriska material till vårt 

teoretiska material.  

 

 

3.1 Orsak till förändring  

Johansson och Heide (2008) menar att en av de vanligaste anledningarna till en 

omorganisation, är behov av anpassning till förändringar som sker i omvärlden. De menar att 

en organisation måste utvecklas och förändras för att överleva i en föränderlig värld.  

Sohal och Wadell (1998) delar upp motstånd i två grupper, rationellt och irrationellt motstånd. 

Rationellt motstånd kan uppstå när anställda inom sina bedömningar anser att resultatet av 

förändringen skiljer sig från den vision som ledningen har sänt ut som budskap om hur 

resultatet kommer att bli. Den anställda blir därmed tveksam till nyttan av förändringen och 

motsätter sig den på grund av sin egen vision och den vision som ledningen påvisar.  

Enligt Jacobsen (2002) är irrationellt motstånd något som uppkommer när de anställdas 

preferenser riskeras. Detta kan bland annat vara att den anställda inte vill byta arbetsplats eller 

arbetskollega, eller inte vill lära sig ny teknologi som ska introduceras till medarbetarna. 

Enligt Jacobsen är en organisation vid en given tidpunkt en stabil fördelning av makt, och 

menar därför att varje förändring inom organisationen kan medföra att maktförhållandet 

skriftar och ändrar struktur vilket kan innebära att vissa medarbetare motsätter sig en 

förändring på grund av risken för att deras möjlighet till inflytande minskar. Jacobsen menar 

att de som förlorar makt och inflytande i och med en förändring oftast motsätter sig 

förändringen oavsett vad orsaken till förändringen är. 

 

Rädslan inför det okända innebär osäkerhet på hur framtiden kommer att se ut och att en 

person går från ett tillstånd där denne känner till vad den har men inte vad denne får inom den 
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nya förändringen. Det finns en rädsla för att tappa kontakten med befintliga medarbetare men  

även för risken att tvingas arbeta med nya okända medarbetare enligt nya strukturer 

(Jacobsen, 2002). 

 

3.2 Kommunikation som en motivationsaktivitet 

Som tidigare nämnts motsätter sig medarbetare ofta en organisationsförändring. De flesta 

omorganisationer bemöts med motstånd eftersom medarbetarna inte är villiga att stödja dem, 

detta för att de eventuellt måste ta itu med flera reformer under en kort tidsperiod, eller för att 

förändringen innebär ökad press och stress (Rush, Schoel, & Barnard, 1995; Giauque, 

Anderfuhren-Biget, & Varone, 2013).  

 

Johansson och Heide (2005) menar att lösningen på motstånd oftast är effektiv 

kommunikation som hjälper till att reducera eller övervinna det motstånd som finns till 

förändringen samtidigt som det främjar viljan att utvecklas. Tidigare forskning (Christensen, 

2014; Ford & Ford, 2009) menar dock att den främsta anledningen till att medarbetare 

motsätter sig en omorganisation är för att de är osäkra på vilka konsekvenser förändringen 

kommer att leda till. De menar att bristfällig information, en dålig kommunikationsstrategi 

och dålig kommunikation överlag från ledningen till de anställda om förändringen, kan leda 

till rykten, skvaller och ångest hos medarbetarna, och att effektiv kommunikation om 

förändringsprocessen och dess konsekvenser därför kan användas som ett verktyg för att 

minska ångest och istället skapa en positiv inställning till förändringen hos de anställda.  

 

Kommunikationens viktiga roll inom en organisationsförändring är något som tas upp i flera 

studier (Elving, 2005; Kotter, 1996; McClellan, 2011; Ford & Ford, 1995). Lewis (1999) 

anser att kommunikation och organisationsförändringar är oskiljaktigt länkade processer, och 

Nelissen & Selm (2008) kom i sin studie fram till att tillfredsställelse med ledningens 

kommunikation är starkt korrelerad med upplevelsen av en organisationsförändring. De kom 

fram till att anställda som är nöjda med ledningens kommunikation uppvisade en högre och 

mer positiv attityd till förändringen.  

 

Flera studier visar att flera organisationsförändringsinitiativ misslyckas på grund av brister i 

den interna kommunikationen (Johansson & Heide, 200; Dent, 2000; Elving, 2005) och 

McClellan (2011) anser att det som krävs för att förbättra förmågan att genomföra lyckade 
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och framgångsrika organisationsförändringar är att se till att skapa och upprätthålla 

argumenterande öppningar där medarbetarna inom organisationen kan inleda en dialog för att 

frambringa nya sätt att tala om organisationsprocesser och rutiner. McClellan anser med andra 

ord att kommunikation är en integrerad del av organisatoriska förändringar. 

 

Flera författare anser dessutom att en positiv attityd gentemot förändring och 

organisationsförändringar är relaterad till huruvida en förändringsimplementering blir lyckad 

eller inte. Dessa författare är överens om att positiva attityder är användbara när det kommer 

till att uppnå organisatoriska mål och att lyckas med processreformer (Kotter, 1996; Eby, 

Adams, Russell, & Gaby, 2000; Gilmore & Barnett, 1992). Detta innebär enligt Elving (2005) 

att ett av målen med kommunikation under en förändringsprocess, är att motverka motstånd 

mot förändringen och på så vis lägga grunden för en lyckad implementering. Ett annat mål 

med kommunikation som Elving nämner är att minska medarbetarnas osäkerhet och på så sätt 

skapa beredskap för förändring.  

 

Weick & Quinn (1999) är av uppfattningen att kommunikation ses som en praxis som krävs 

för att destabilisera en organisations jämvikt, tillhandahålla information för att omvandla 

beteenden, samt till att övertyga medarbetarna inom organisationen att anamma en ny jämvikt 

och därmed bli positivt inställda till omorganisationen. 

 

Ford & Ford (1995) menar att när ett förändringsinitiativ tas, så skapar det en ny verklighet 

genom kommunikation, vilket då innebär att en förändring realiseras genom kommunikation. 

Enligt Tsoukas and Chia (2002) måste en organisation ses som en framväxande egenskap av 

förändring. Clarke (2013) är av uppfattningen att det är viktigt att kommunicera varför en 

omorganisation är nödvändig till de anställda. Sillince (1999) menar att det problem som 

ledare framförallt står inför under en pågående organisationsförändring är hur de ska motivera 

de anställda till att se förändringen som något önskvärt och nödvändigt, detta för att 

medarbetarna ska bli positivt inställda till förändringen istället för att motsätta sig den.  

 

Enligt Lewis et al. (2013) innebär en förändringsimplementering alltid att en kritisk och 

praktisk fråga dyker upp precis innan processen startar, nämligen hur ledningen ska 

introducera för medarbetarna att en förändring är på väg att ske, och enligt Lewis, 

Schmisseur, Stephens, & Weir (2006) är tillkännagivandet av en förändring en oerhört viktig 

uppgift hos en ledare som fungerar som förändringsagent. Organisationsförändringar kan 
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enligt Johansson & Heide (2008) skilja sig åt markant vad gäller storlek, risk och potentiell 

upplösning. De menar därför att ledningen måste ta beslut om hur de ska introducera olika 

former av förändring eftersom en del förändringar kan uppfattas som negativa medan andra 

kan uppfattas som positiva och därför kräver olika typer av tillkännagivanden. Johansson & 

Heide menar dock att forskare egentligen inte vet särskilt mycket om hur medarbetare 

reagerar på tillkännagivanden om olika typer av förändringar i en organisation, och då 

framförallt vad gäller meddelanden som indikerar negativa konsekvenser för de anställda. De 

menar att det kan vara till hjälp att förstå vilka effekter olika typer av meddelanden har på 

medarbetarna, då det blir lättare att förutse reaktioner och på så sätt kan meddelanden väljas 

ut som övertygar de anställda om att förändringen är av godo.  

Likaså är det generella receptet för att lyckas med en omorganisering, enligt Johansson & 

Heide (2008), att använda sig av ett kommunikationsprogram för att hålla medarbetarna väl  

informerade under hela förändringsprocessen. 

 

3.2.1 Kvalitét på kommunikationen 

 

Armenakis & Harris (2002) är några av alla de författare som gjort en studie om hur kvalitén 

på kommunikation påverkar medarbetares inställning till en förändring. Enligt Bouckenooghe 

(2012) bör informationen som erhålls från kommunikationen mellan chefer och anställda 

tillhandahålla kunskap, öka förutsägbarheten för vad som kommer ske och minska osäkerhet 

relaterad till omorganisationen. Bouckenooghe menar att kommunikation är en viktig och 

avgörande resurs att använda sig av för att få medarbetare att handskas med den stress de 

upplever på grund av förändringen.  

McClellan (2011) är av uppfattningen att förändringsimplementeringar inte misslyckas på 

grund av brist på kommunikation, utan istället på grund av att det sätt som förändringen talas 

om ibland inte ger möjligheter för nya betydelser att växa. Han menar därför att det krävs 

samtal som både avslöjar och utmanar dominerande organisatoriska meningssystem för att 

möjliggöra en förändring, Vår tolkning av detta är att McClellan menar att enbart 

kommunikation i sig inte är tillräcklig för att lyckas med en omorganisation, utan att kvalitén 

på kommunikationen även den är av stor betydelse.   
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3.2.2 Kommunikationsstrategi 

 

Schweiger & DeNisi (1991) anser att medarbetare under en organisationsförändring har ett 

stort behov av att få information under förändringsprocessens gång. Lewis et al. (2013) menar 

att detta beror på att medarbetare har ett behov av att minimera sin osäkerhet om strategiska 

mål, strukturfrågor och jobbrelaterade problem som uppstår vid en organisationsförändring, 

och att de ser information som ett sätt att uppnå detta. Lewis et al. menar i och med detta att 

detaljerade förhandsvisningar är en bra strategi att implementera till de anställda.   

Flera författare (Christensen, 2014; Wadell, Cummings & Worley, 2011; Klein, 1996) anser 

att ett tillvägagångssätt för att lyckas med en omorganisation kan vara att etablera och 

använda sig av en god kommunikation- och informations-strategi inom organisationen under 

själva förändringsprocessen. Klein (1996) menar att en kommunikationsstrategi kan hjälpa 

organisationsmedarbetarna att förstå varför en förändring är nödvändig och på vilket sätt 

förändringen kommer att påverka dem och deras arbete. På det viset menar Klein att rykten 

och negativa attityder kan undvikas.  

 

Klein (1996) menar att omorganisationer ofta misslyckas eftersom det inte funnits en 

genomtänkt kommunikationsstrategi som tar upp logiken, utvecklingen, och effekterna av 

förändringen med medarbetarna. Klein tror att flera svårigheter som associeras med en 

signifikant förändring blir lättare att hantera om det finns en väl genomtänkt 

kommunikationsstrategi att utgå ifrån redan innan förändringen påbörjas. 

 

Goodman & Truss (2004) påpekar att både själva processen och innehållet i en 

kommunikationsstrategi är av stor vikt vad gäller en omorganiserings utfall. De anser 

framförallt att timingen för uttalanden om att en omorganisations ska ske, matchningen av 

kommunikationsstrategier till personalprofiler, användningen av lämpliga medier, samt 

flexibilitet och minimering av osäkerhet är av stor vikt vid en omorganisering. Johansson & 

Heide (2008) anser att detta synsätt på organisationsförändringar ser kommunikation som ett 

avgörande verktyg för att informera, skapa en förståelse för, och för att ändra medarbetarnas 

attityd mot förändringen. Enligt Lewis, Schmisseur, Stephens & Weir (2006) är ett 

upprepande av förändringsmeddelanden viktigt och bör därför användas som en strategi, och 

Conner (1992) är av uppfattningen att även smärtsamma och jobbiga meddelanden måste 
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spridas till de anställda för att de ska kunna motiveras och acceptera organisationens framtida 

tillstånd. 

McClellan (2011) menar att kommunikation ibland ses som ett verktyg för att förmedla idéer 

från en person eller grupp till en annan, övertyga andra att en omorganisation är nödvändig, 

eller för att hantera själva implementeringen av en förändring. Han menar med andra ord att 

kommunikation med fördel kan användas som en strategi.   

 

Russ (2008) menar att det finns två olika typer av kommunikationsstrategier att använda sig 

av vid en förändring. Dessa är deltagande förändringskommunikation och formell 

förändringskommunikation. Den första typen menar han berör mer än bara kommunikation 

från högsta ledningen om anledningen till omorganisationen och enligt Lines (2004) innebär 

denna typ av kommunikation att medarbetarna aktivt involveras i förändringsarbetet vad 

gäller både utformning, konstruktion och genomförande. Han menar även att denna typ av 

förändringskommunikation fungerar som en kontextuell resurs för att hantera förändringar. 

Armenakis & Harris (2002) menar att den andra typen av förändringskommunikation, formell 

förändringskommunikation, fokuserar på att berätta och sälja in. De menar att en viktig 

komponent i denna typ av kommunikation är en nedåtgående kaskad av information om 

förändringen, så som kunskap och fakta om förändringsprocessen och direktiv för hur 

förändringen bör genomföras. 

 

Klein (1996) anser att en kommunikationsstrategi bör sammanfalla med de allmänna stegen i 

en planerad förändringsprocess och de tillhörande informationskraven som anses relevanta. 

Klein valde därför i sin studie gjord 1996, att utgå ifrån Lewin’s modell (1952) där de tre 

allmänna stegen i en organisationsförändring är upptining, förändring och återfrysning.  

 

Klein (1996) menar att huvudmålet med kommunikationen i upptiningsfasen är att förbereda 

organisationsmedarbetarna på förändring. Han menar att förändringsprocessen kommer att gå 

mycket enklare om medarbetarna inte byggt upp en negativ attityd mot förändringen redan 

från början. Han anser nämligen att det finns en stor sannolikhet för att en del motstånd direkt 

kommer att lägga sig på ytan på grund av att gamla värderingar och metoder underförstått 

utmanas, medan en del motstånd kommer ligga under ytan och samla styrka på grund av att 

medarbetarna pratar och skvallrar med varandra. Därför är Klein av uppfattningen att 

förberedelse hos medarbetarna är av stor vikt redan från början för att motverka detta. 
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För att förbereda medarbetarna på förändringen menar Klein (1996) att ledningen måste förse 

de anställda med information om vad förändringen innebär och varför den är nödvändig. 

Detta menar han kan ske i form av en konkret beskrivning av aktiviteterna i samband med att 

de första stegen i förändringsprocessen tas. Han anser därför att det första steget bör vara att 

kommunicera behovet av en förändring genom att tillhandahålla en viss logik, så som en 

motsägelse mellan nödvändigt utfall och verkligt utfall, eller genom att påvisa en möjlighet 

som endast kan uppnås genom att organisationen först genomgår en förändring.  

 

Allt eftersom planeringen för förändringen fortskrider och blir mer säker och verklig på grund 

av adderade detaljer och konsekvenser, bör möten hållas på alla de organisatoriska nivåerna. 

Varje avdelningschef bör därför bli utrustad med tillräckligt mycket relevant information för 

att kunna svara på medarbetarnas frågor i det här stadiet. (Klein, 1996). 

 

Klein (1996) menar att möten ansikte mot ansikte är ett sätt att involvera de som arbetar i de 

lägre nivåerna inom organisationen, och att detta kan vara ovärderligt om planerna för 

förändringsprocessen ändras, vilket de ofta brukar göra i början av processen. Genom dessa 

möten kan de personer som inte är med och planerar förändringen ändå få chansen att uttrycka 

sina åsikter, vilket kan leda till att de känner sig mer involverade och därmed också mindre 

negativt inställd till omorganisationen.  

 

Sammanfattningsvis menar Klein (1996) att kommunikationsstrategin i den första fasen bör 

bestå av tre huvudsakliga mål. Det första målet menar han är att förse de som inte är direkt 

involverade i förändringsprocessen med detaljer och korrekt information om vad som kommer 

att ske i och med förändringen. Det andra målet är att tillhandahålla information till de som 

inte är involverade i förändringsprocessen om hur de kan komma att bli involverade i 

framtiden, hur förändringen kommer att påverka dem och vilka nya roller och 

ansvarsområden som väntar dem. Det tredje, och sista målet i det här stadiet, menar han är att 

ta itu med alla rykten och felaktig information som cirkulerar inom organisationen om 

förändringsprocessen.  

 

I nästa fas av omorganisationen, förändringsfasen, menar Klein (1996) att det blir viktigare att 

fokusera på mer specifika detaljer.  Han menar att förändringsprocessen har gått från att vara 

abstrakt med teoretisk utgång, till att bli verklig med praktisk utgång. I det här stadiet har 

förändringar och beslut börjat påverka de anställda på riktigt. Det är på grund av detta som 
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han menar att kommunikationen bör bli mer specifik och detaljrik. Likaså menar han att 

chefer personligen och genom skriftliga medel bör utfärda återkommande och stödjande 

uttalanden som allmänt belyser de framsteg som gjorts, och som upprepar ledningens fortsatta 

förtroende och stöd för förändringen. Klein påpekar även vikten av att cheferna upplevs som 

trovärdiga, och att de därför måste informera medarbetarna om hur eventuella hinder har 

övervunnits, samt hur processen har förändrats och varför i de fall ändringar har gjorts i 

förändringsprocessen.  

 

I den sista fasen som är återfrysningsfasen, handlar kommunikationen mer om att fira 

förändringen och att bygga upp en förståelse hos medarbetarna. De främsta målen under 

denna fas, menar Klein (1996) är att bygga upp strukturer och processer som stöttar 

förändringen. Informationsflödet bör gå i flera riktningar, bör vara kontinuerligt, samt konkret 

så att medarbetarna kan bli bekväm med det faktum att de nu har full förståelse för att deras 

personliga attityd till förändringen inte längre är relevant för förändringsprocessen i sig. 

Negativa attityder och protester kommer alltså inte att ha någon påverkan längre.  

 

3.2.3 Effektiv kommunikation 

 

Effektiv kommunikation är av stor vikt vid en omorganisering (Barrett, 2002). En vanlig 

uppfattning om effektiv kommunikation är att den kan minska eller till och med övervinna 

motstånd mot förändring i en organisation, samt leda till att en förändringsvilja utvecklas hos 

medarbetarna (Johansson & Heide, 2008).  

 

Anderson & Anderson (2001) menar att det finns olika typer av kommunikation. Exempel på 

olika typer som de nämner i sin studie är: informationsspridning, förståelseuppbyggnad, 

identifiering av konsekvenser, ökande av engagemang, och förändring av beteenden. De 

menar även att olika typer av kommunikation är lämplig att använda sig av för de olika 

nivåerna. De menar att varje nivå av kommunikation kräver att bli åtgärdad och att det därför 

är otillräckligt att enbart dela information för att en effektiv kommunikation ska uppnås.  

 

Huvudsyftet med kommunikation under en pågående förändringsprocess är att minska 

osäkerheten hos de anställda (Allen, Jimmieson, Bordia, & Irmer, 2007), och enligt Wanberg 

& Banas (2000) kan bra och effektiv kommunikation leda till minskad osäkerhet relaterad till 
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omorganisationen, samt få de anställda att bli positivt inställda till förändringen. Wanous, 

Reichers, & Austin (2000) menar att misslyckade försök att tillhandahålla bra och effektiv 

information genom kommunikation kan leda till negativa konsekvenser i form av att de 

anställda antar en cynisk inställning gentemot omorganisationen. 

 

DiFonzo & Bordia (1998) betonar även relationen mellan kommunikation och osäkerhet. De 

hävdar att ett framgångsrikt program för förändringskommunikation beror på hanteringen av 

osäkerhet i samband med förändringar, detta eftersom de menar att ineffektiv eller otillräcklig 

information kommer att leda till rykten och skvaller hos de anställda. Anledningen till att 

skvaller och felaktiga rykten sprids är enligt Johansson och Heide (2008)  att medarbetare 

som inte får effektiv information, eller tillräckligt med information om vad som är på gång i 

och med förändringen, själva försöker komma fram till en realistisk bild om vad det är som 

händer. När olika pusselbitar läggs ihop kan tolkningarna skilja sig åt från person till person. 

De menar därför är det är bättre med en öppen och kontinuerlig kommunikation mellan 

ledning och anställda. 

 

 

3.3 Medarbetarinvolverande som en motivationsaktivitet 

 

Waddell, Cummings & Worley (2011) anser att en annan effektiv strategi för att lyckas med 

en förändringsimplementering är att involvera de anställda i både planeringen och 

implementeringen av förändringsprocessen vad gäller information och idéer. De menar att 

detta ökar sannolikheten för att de anställda blir positivt inställda till omorganisationen istället 

för att förhålla sig negativ och motsätta sig den.  

Bolman & Deal (2003) menar att organisationer som arbetar med human resources lägger stor 

vikt vid att hitta en modell som tillgodoser både organisationens och de anställdas behov på 

arbetsplatsen. För att kunna tillgodose de anställdas behov krävs det att företagen investerar i 

sina anställda på lång sikt. Bolman & Deal menar att investering i anställda är en långsiktig 

process som i många företag inte prioriteras på grund av kraven på omedelbara resultat. De 

menar att om företag investerar i sina anställda och tar hänsyn till deras behov så ger strategin 

på lång sikt framgångsrika resultat. Det finns flera olika tillvägagångssätt för företag att 

investera i sina anställda, ett sätt är att avsätta tid för att göra anställda mer delaktiga i 

organisationens processer och beslutfattande vid exempelvis en omorganisering. 
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Johansson och Heide (2008) anser att ledningen, förändringsledaren och cheferna inte själva 

kan förändra det arbetssätt, rutiner, kulturer och strukturer som finns inom en organisation, 

och menar att medarbetarna också måste vara medskapare till förändringen. De har alltså en 

aktiv, kommunikationsroll som behövs vid förändringar. Författarna menar att de medarbetare 

som kommer att påverkas av förändringen, och de som förutser att de kommer att påverkas av 

den behöver en tät kommunikation både med varandra, och med de som är drivande i att 

genomföra förändringen. Detta för att undvika ryktesspridningar och otydligheter rörande 

förändringen. 

 

Enligt Johansson och Heide (2008) har anställda inte samma perspektiv som chefer, och 

många gånger tolkas de anställdas frågor och kritiska synpunkter som motstånd mot 

förändring.  De menar att det då gäller för cheferna att istället se det som en fördel för 

organisationen att kommunikationen sker. Anställda måste vara aktiva i kommunikationen, 

bidra med sina synpunkter och ställa krav på hur de vill att cheferna ska agera och 

kommunicera under den pågående förändringen. Involvering av de anställda i en 

förändringsprocess gäller med andra ord även involvering i kommunikationen.  

 

Bolman & Deal (2003) anser att medarbetarinflytande och delaktigt ledarskap ökar 

möjligheterna för företag att växa tack vare att de anställda befinner sig i en miljö där detta 

värdesätts, vilket i sin tur kommer att leda till att de anställda ökar sin kompetens och blir mer 

motiverade och lojala gentemot sin arbetsgivare och arbetsplats. 

 

 

3.3.1 Olika former av delaktighet  

 

Cotton, Vollrath, Froggatt, Lengnick & Jennings (1988) anser att anställda kan ha olika 

former av delaktighet i beslutsfattande processer. Författarna menar att företag som använder 

sig av termen delaktighet kan definiera den på många olika sätt, men betonar vikten av att 

tydligt demonstrera att det finns olika typer av delaktighet i beslutsprocesser och att dessa 

olika former kan få olika resultat som följd. Cotton et al. beskriver tre former av deltagande 

vid förändringsarbete: Deltagande i arbetsrelaterade beslut, rådgivande delaktighet, samt 

informellt deltagande.  
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Deltagande i arbetsrelaterade beslut, menar Cotton et al. (1988) innebär de beslut där de 

anställdas deltagande är i direkt, formellt och långsiktigt perspektiv. Vanligtvis så har de 

anställda möjlighet att lägga in veton eller liknande motsättningar för att förhindra att vissa 

beslut tas mot de anställdas vilja. Ett alternativ är att de anställda ges möjlighet att ta det 

slutgiltiga beslutet. Anställda har i denna form ett aktivt deltagande och ett stort inflytande på 

organisationen.  

 

Rådgivande delaktighet, menar Cotton et al. (1988) handlar om att deltagande i 

beslutsprocesser genom forskning har konstaterats ha positiva effekter på de anställdas 

prestationer och produktivitet.  Formen av deltagande liknar i stora drag den första formen, 

deltagande i arbetsrelaterade beslut, även om denna typ är att anse som mer formell och som 

fungerar bättre i ett långsiktigt perspektiv. Den stora skillnaden menar de är att anställda som 

har en rådgivande delaktighet endast deltar genom att ge sina åsikter även om de i de flesta 

fall innebär att det inte är de anställda som fattar något slutgiltigt beslut. Formen rådgivande 

delaktighet har visat på positiva resultat på de anställdas arbetstillfredsställelse inför deras 

arbetsuppgift och arbetsplats.  

 

Informellt deltagande, den sista formen som Cotton et al. (1988) nämner, är informellt 

deltagande, som precis som termen låter är en informell process där de anställda inte tilldelas 

en formellt deltagande roll i de beslut som fattas inom organisationen. De menar att vissa 

organisationer ger de anställda möjlighet att delta och påverka beslut genom att ta del av 

åsikter från olika positioner inom företaget och att relationsbyggande mellan olika nivåer kan 

främja ett åsiktsutbyte och deltagande ur olika perspektiv som kan påverka de anställas 

prestationer positivt samtidigt som det förbättrar möjligheterna till arbetstillfredsställelse. 

 

3.3.2 Inflytande  

 

Utvecklingsrådet (2004) genomförde år 2004 en studie om inflytande, delaktighet och 

egenkontroll i statlig verksamhet. Studien visar att det kan finnas olika motiv för att 

medarbetare ska ha ett inflytande på sina arbetsplatser. Inflytande kan uttryckas ha ett 

egenvärde och vara ett uttryck för att det finns demokrati på arbetsplatsen.  Inom svenskt 

arbetsliv finns en uttalad ambition om att det bör finnas en demokratisk ordning och ett 

demokratiskt klimat som präglas av öppenhet, tolerans och tillit. Inflytande kan ha positiva 
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effekter som exempelvis en minskad stress och ohälsa som samtidigt som det kan öka 

individens välbefinnande. Ett ökat inflytande kan även påverka medarbetarnas engagemang 

och motivation (Utvecklingsrådet, 2004). 

 

Utvecklingsrådet menar att grundtanken bakom samverkan är att kunna gynna verksamhetens 

utveckling och att alla bör få information och kunskap om organisationen och dess mål, 

liksom om hot och möjligheter i yttervärlden. Alla anställda bör vara delaktiga redan i 

målformuleringen och i diskussionen om hur man uppnår de uppsatta målen. Problemlösning 

är inte enbart ledningens uppgift (Utvecklingsrådet, 2004). 

 

3.4 Motstånd till förändring  

 

Enligt Lewis, Laster & Kulkarni (2013) upplever medarbetare förändring på olika vis. En del 

ser en förändringsprocess som något mindre allvarligt, medan andra ser den som något stort 

och jobbigt och därför motsätter sig förändringen. Detta menar de beror på att individers 

tolerans mot förändring varierar. 

Enligt Pideret (2000) är attityder uppbyggda av tre olika dimensioner. Dessa tre dimensioner 

menar hon är kognitiva attityder (övertygelser), emotionella attityder (individuella känslor) 

och uppsåtliga attityder (utvärderingar baserade på tidigare handlingar). Pideret menar att 

varje dimension sträcker sig från positiv till negativ, och att tidigare forskning om individuella 

reaktioner på organisationsförändringar visar olika reaktioner längs med de olika 

dimensionerna. Hon förklarar att förekomsten av konflikter mellan dimensioner som 

exempelvis att medarbetarna upplever ambivalens inom och mellan kognitiva, emotionella 

och uppsåtliga attityders svar på organisatorska förändringar, kräver en bedömning över tiden. 

 

Heide, Johansson och Simonsson (2005) menar att motstånd till förändring ofta uppstår när 

ledningen presenterar ett förslag där de anställda inte haft möjlighet att involveras i processen 

och påverka sin arbetssituation. När en organisation ska omorganiseras så dyker det ofta upp 

oro, osäkerhet och motstånd hos medarbetare, vilket enligt författarna är vanligt 

förekommande reaktioner. Vidare menar de att människor ibland upplever situationer då de 

inte vet hur de ska bete sig eftersom de inte varit med om dem tidigare. 

Enligt Angelöw (1991) bör så många medarbetare som möjligt engageras i en 

organisationsförändring. Då medarbetarna ges inflytande över förändringsprocessen ökar 
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känslan av kontroll och stressen minskar. Angelöw menar att delaktighet kan skapa trygghet 

och en känsla av kontroll hos medarbetare, vilket minskar risken för att ett 

förändringsmotstånd uppstår.  

 

Ahrenfelt (1995) betonar dock att förändringsmotstånd inte enbart är negativt, ibland behövs 

det för att skapa ett större engagemang hos medarbetare. Han menar att den energi som 

motståndet genererar leder till en mer kreativ förändringsprocess eftersom nya infallsvinklar 

kommer upp. Motstånd till förändring skapar på så vis en drivkraft och gör medarbetare 

medveten om den aktuella förändringen.  

3.4.1 Ovilja till att delta 

 

Pasmore & Fagans (1992) belyser tre faktorer: Strukturella, relationella samt sociala faktorer, 

som kan få individer att ställa sig utanför förändringar och visa på ovilja eller motstånd till att 

vara delaktiga i förändringsprocesser. Den första faktorn som Pasmore & Fagans beskriver är 

den strukturella, vilken innefattar organisationens och arbetets utformning samt rådande 

personals policy. Den andra faktorn är den relationella, vilken innefattar hur delaktighet 

hanteras, hierarkiska strukturer och de anställdas relation gentemot organisationen. Den tredje 

och sista faktorn är den sociala, som mer omfattar ideologi och värderingar. En kombination 

av dessa faktorer kan göra att majoriteten av personalen inte vill vara delaktiga i 

förändringsprocessen. Pasmore och Fagans beskriver att lösningen på problemet inte är att 

beskylla individerna som väljer att inte delta, utan istället att undersöka hur systemet för 

delaktighet fungerar. För att ytterligare problematisera delaktighet menar de att det är viktigt 

att nämna att delaktighet i flera fall kan vara paradoxalt. 

3.5 Egen modell över motivationsaktiviteter  

 

Vi har, baserat på vår teoretiska studie, valt att bygga upp en egen modell att använda oss av 

vid formulering av intervjufrågor, samt vid analyseringen av vårt empiriska material. Detta 

för att resultat och analysering av intervjuer ska kunna kopplas till vår litteraturstudie och vi 

på så sätt kan förankra våra slutsatser i tidigare forskning. 

Som tidigare nämndes bestämde vi oss redan från början för att fokusera på 

motivationsaktiviteterna kommunikation och medarbetarinvolverande, detta för att vi tidigt 

uppmärksammade att dessa två aktiviteter var de som var mest framträdande i tidigare 
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forskning vad gäller inverkan på medarbetares inställning gentemot en omorganisering 

(Cotton et al, 1988; Johansson & Heide, 2008) 

Vi upplever att vår litteraturstudie påvisar att det finns tre underkategorier till kommunikation 

som alla tre anses som viktiga för att kommunikationen ska kunna inverka positivt på 

medarbetares inställning. Vi har därför valt att ta med dessa tre underkategorier i vår modell 

för att på så vis kunna undersöka hur våra respondenter upplever kommunikationen på vårt 

valda fallstudieföretag och varför de upplever den på det vis de gör genom att utgå ifrån hur 

de upplever kvalitén på kommunikationen, om de anser att det finns en 

kommunikationsstrategi och om de upplever kommunikationen som effektiv.  

Vi fann att kommunikationen består av flera delar och detta även gäller 

medarbetarinvolverande. Lewis et al. (2013) menar att det som krävs för att genomföra 

lyckade och framgångsrika organisationsförändringar är att se till att skapa och upprätthålla 

argumenterande öppningar där medarbetarna inom organisationen kan inleda en dialog för att 

frambringa nya sätt att tala om organisationsprocesser och rutiner. Vi tolkar det som att 

medarbetare måste uppleva att de har inflytande och är delaktiga i förändringsprocessen för 

att de ska känna sig involverade i en omorganisation. Det är med anledning av detta som vi 

valde att i vår modell ta med två undergrupper till medarbetarinvolverande i form av just 

delaktighet och inflytande. Vi vill med hjälp av dessa två underkategorier ta reda på ifall våra 

respondenter upplever att medarbetarinvolverande existerar inom organisationen, hur det i så 

fall inverkar på deras inställning gentemot omorganiseringen, och i vilken utsträckning 

delaktighet och inflytande inverkar på denna uppfattning.  

Trots att vi från början bestämt oss för att fokusera på enbart kommunikation och 

medarbetarinvolverande insåg vi under arbetets gång att det finns ytterligare en kategori som 

borde tas med i arbetet. Denna kategori är motstånd till förändring, och anledningen till att vi 

ser den som en kategori är för att den rent generellt tar upp varför många medarbetare 

motsätter sig en förändring. Vi kan med denna kategori få fram andra faktorer till motstånd 

som i sin tur kan hjälpa oss öka förståelsen för varför kommunikation och 

medarbetarinvolverande inverkar på medarbetares inställning till en omorganisation på det 

sätt de gör. 

I likhet med övriga kategorier fann vi en underkategori som vi valde att ta med och denna är 

ovilja att delta. Vi drog slutsatsen att en ovilja att delta rent generellt kan leda till att 

medarbetare motsätter sig en förändring och vill därför undersöka om våra respondenter 
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motsätter sig omorganisationen och om en ovilja att delta är en faktor till detta (Pasmore & 

Fagans 1992). 

 

Figur 2: Modell över motivationsaktiviteter. Egen illustration. 

3.6 Gruppering av frågor enligt modell 
 

Nedan presenteras en gruppering av de frågor vi har ställt till våra respondenter: Vi har med 

andra ord lagt ihop en del frågor till en fråga för att inte flera versioner av liknande frågor ska 

tas med och skapa upprepningar. Vid formulering av frågor har vi utgått ifrån vår 

litteraturstudie och eftersom vår modell används som ett verktyg för att vid analysen koppla 

empirisk data till tidigare forskning har vi även valt att ställa frågor anpassade efter vår 

modell. 

 

Kvalitét på kommunikation  

McClellan (2011) menar att förändringsimplementeringar inte misslyckas på grund av 

brist på kommunikation, utan på grund av att det sätt som förändringen talas om. Från 

detta har vi formulerat frågor kring hur våra respondenter uppfattar kvalitén på 

kommunikationen.   

 

 Vad bedömer du är skillnaden mellan bra kommunikation och dålig kommunikation? 

 På vilket sätt tycker du att kommunikationen på arbetsplatsen kan förbättras? 
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 Värdesätter ledningen kvalitén på den kommunikation som sker till medarbetarna? 

 Hur ser kommunikationen mellan dig och din chef ut idag? 

 Anser du att kommunikation via e-post är ett problem på din arbetsplats? 

 

Kommunikationsstrategi 

Flera författare anser att ett tillvägagångssätt för att lyckas med en omorganisation kan 

vara att etablera och använda sig av en god kommunikation- och informations-strategi 

inom organisationen under själva förändringsprocessen (Christensen, 2014; Wadell, 

Cummings & Worley, 2011). Vi har valt att formulera två frågor kring om det finns 

någon kommunikationsstrategi, och hur denna i så fall används.  

 

 Tror du att det finns en utarbetad kommunikationsstrategi från cheferna/ledningen? 

 Känner du att du har fått information med vad syftet för omorganisationen är? 

 

Effektiv kommunikation 

Johansson & Heide (2008) menar att effektiv kommunikation kan minska eller till och 

med övervinna motstånd mot förändring i en organisation, samt leda till att en 

förändringsvilja utvecklas hos medarbetarna. Vi har valt att utgå från olika 

frågeställningar kring hur kommunikationen har fungerat under omorganisationen och 

om den har haft den effekt som Johansson och Heide beskriver. 

 Tycker du att kommunikationen på din arbetsplats är effektiv? 

 Tror du att chefer/ledningen har mer information än vad de väljer att delge nedåt? 

 Hur har förändringar kring omorganisationen kommunicerats? 

 Kommer du ihåg vem det var som kommunicerade det då? 

 Tycker du att din arbetsgrupp är sammansvetsad och att ni kan kommunicera bra 

inom gruppen? 

 Tycker du att du har fått bra löpande information från ledningen om förändringen? 

 Är det upp till de anställda att tillgodose sig den information de vill ha? 

 Tror du att andra på arbetsplatsen som har varit anställda längre än dig eller med 

andra funktioner exempelvis förundersökningsledare delges mer information? 

 När fick du höra om omorganisationen för första gången? 

 

Delaktighet 

En del organisationer ger sina anställda möjligheter att delta och påverka beslut genom 

att ta del av åsikter från olika positioner inom förtaget och genom att ha att 

relationsbyggande mellan olika nivåer, då detta kan främja ett åsiktsutbyte och 

deltagande ur olika perspektiv som kan påverka de anställas prestationer positivt 

samtidigt som det förbättrar möjligheterna till arbetstillfredsställelse (Cotton et al, 1988). 

Med detta som utgångspunkt har vi valt att ställa frågor till respondenterna om hur 

delaktighet påverkar dem på arbetsplatsen. 
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 Vad är delaktighet för dig? 

 Hade du önskat att du hade kunnat få större inflytande och få vara mer delaktig 

innan besluten fattas? 

 Tycker du att medarbetarna är involverade i omorganisationen? 

 Upplever du att din arbetsgrupp är sammansvetsad? 

 Upplever du minskat förtroende och mindre delaktighet när man inte har närhet 

till beslutsfattaren? 

 

 Inflytande 

Utvecklingsrådet (2004)anser att inflytande kan ha positiva effekter som exempelvis 

minskad stress och ohälsa, och som samtidigt kan öka individens välbefinnande. Ett ökat 

inflytande kan även påverka medarbetarnas engagemang och motivation. Vi ser därför att 

frågeställningar om inflytande kan ha stor inverkan på respondenterna samt kan kopplas 

till minskad eller ökad motivation.  

 

 Upplever du att du har inflytande och är delaktig i de beslut som fattas? 

 Önskar du att fått större inflytande och delaktighet innan besluten fattats? 

 Har du haft mer inflytande på någon annan position inom myndigheten? 

 

Motstånd till förändring  

Angelöw menar att delaktighet kan skapa trygghet och öka förändringsviljan i samband 

med en förändring. Genom delaktighet minskar därför risken för att förändringsmotstånd 

uppstår och att engagemanget sjunker. Om medarbetarna får kontinuerlig information och 

ges inflytande över förändringsprocessen får de en känsla av att de kan kontrollera sitt 

öde, och stressen som kan resultera i att ett förändringsmotstånd minskar. Vi har utgått 

från att om kommunikationen och inflytandet inte fungerar så sjunker engagemanget. Vi 

har därför valt att ställa frågor om det kan finnas ett samband med minskad motivation 

och om detta är något man arbetar proaktivt för.  

 

 Upplever du att det finns ett motstånd till förändring på arbetsplatsen? 

 Kan motstånd bestå av en osäkerhet om man är inkluderad i förändringsarbetet? 

 Upplever du att det är många som väljer att lämna arbetsplatsen pga. 

omorganisationen? 

 Upplever du att det finns något sätt att motverka den brist på motivation hos de 

anställda? 

 Anser du att cheferna motverkar ryktesspridning eller motstånd i arbetsgruppen 

på arbetsplatsen? 

 Upplever du att det finns en klyfta mellan civilanställda och poliser? 

 Tror du att de som söker till polishögskolan vill arbeta i yttre tjänst eller är målet 

att komma vidare till tjänster som civilanställda kan utföra? 

 Tror du att medborgarna kommer tycka att förändringen är till det bättre? 

 För att genomföra omorganisationen har man efterfrågat mer pengar är man har 
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fått, vilken funktion tror du blir mest lidande av detta? 

 Tycker du att man har sjösatt omorganisationen utan att ha en slutdestination? 

 När tror du att nästa omorganisation kommer att ske? 

 Vad tror du huvudsakliga anledningen till omorganisationen då kommer att vara? 

 Syftet med omorganisationen är att man ska bli en myndighet, tror att det kommer 

bli så att man arbetar mer enhetligt mellan regionerna eller kommer regionerna 

arbeta på sitt egna sätt? 

 Är syftet med omorganisationen att komma närmare medborgarna? 

 

Ovilja att delta 

Pasmore & Fagans (1992) belyser faktorer som kan få individer att ställa sig utanför 

förändringar och visa på ovilja eller motstånd till att vara delaktiga i 

förändringsprocesser. 

Vi har utformat frågeställningar kring om detta är förekommande bland våra 

respondenter. 

 Finns det någon som ställer sig utanför modellen och inte väljer att delta i 

förändringsprocessen? 

 Tror du att det är på grund av löneläget och arbetsbelastningen som många poliser 

slutar i och med den här omorganisationen? 
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4. Resultat och analys av intervjuer 

Denna del inleds med en kort presentation av de respondenter vi intervjuat i form av en 

tabell. Detta för att ge läsaren en inblick i respondenternas position i företaget, tid inom 

Polismyndigheten, tidigare erfarenheter av förändring och inställning till omorganisationen. 

Vi har med hjälp av vår egen modell tolkat det empiriska material vi samlat in, och har valt 

att slå ihop forskningsresultat och analys till ett eget avsnitt för att vi direkt ska kunna koppla 

egna tolkningar och teori till resultatet från intervjuerna. Våra egna tolkningar kommer att 

mynna ut i delsummeringar utefter varje ruta i modellen, och dessa delsummeringar kommer 

sedan i nästa kapitel att knytas ihop ytterligare.  

 

 

Respondenter 

Arbetstitel: Anställd 

sedan: 

Tidigare 

erfarenheter av 

förändring: 

Inställning till 

omorganisationen: 

Sektionschef (SC) 2006 Har varit med om 

förändring inom alla 

sina positioner inom 

Polismyndigheten. 

Positiv 

Gruppchef (GC) 2010 Var med om 

förändringar i sitt 

tidigare yrke som 

lärare. Bl.a. 

Nedskärningar och 

förändringar i 

arbetssätt. 

Positiv 

Anställd 1 (A1) 2015 Har inte varit med 

om några stora 

förändringar.  

Likgiltig 

Anställd 2 (A2) 2014 Har inte varit med 

om några stora 

förändringar. 

Likgiltig 

Förundersökningsledare 

1 (FU1) 

2005 Var med om 

omorganiseringen av 

närpolisreformen 

2005. 

Negativ  
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4.1 Introduktion 

 

Enligt TNF Sifo (2015) genomförde Polisförbundet en undersökning strax före årsskiftet där 

de kom fram till att endast omkring 30 procent av medlemmarna i organisationen tror att den 

polisiära verksamheten kommer att förbättras efter förändringen. Undersökningen besvarades 

av lite drygt tusen poliser, och påvisade att poliserna själva inte tror att en av de bärande 

idéerna med omorganisationen, det vill säga att polisarbetet i högre grad ska bedrivas närmare 

allmänheten i lokalsamhället, kommer att bli verklighet. Undersökningen visade att endast var 

fjärde polis tror att omorganisationen innebär förbättrade möjligheter att arbeta närmare 

medborgarna. 47 procent av de tillfrågade tror att det varken kommer att bli bättre eller sämre, 

medan var femte polis tror att det blir sämre eller mycket sämre än i dag.  

Vår uppfattning av hur de respondenter vi intervjuat upplever omorganisationen, är att de är 

överens om att Polismyndighetens ledning har sjösatt omorganisationen utan att veta 

Förundersökningsledare 

2 (FU2) 

1992 Har varit med om 

flera förändringar 

inom myndighete 

men ingen som har 

lett till att 

organisationen blivit 

bättre. 

Negativ 

Polis 1 (P1) 2010 Har varit med om 

flera förändringar 

inom myndigheten. 

Bl.a. Införande av 

arbetsturlag och 

skugglista för 

arbetstider 

Negativ 

Polis 2 (P2) 2010 Har varit med om 

flera förändringar 

inom myndigheten 

och anser att alla lett 

till en försämring. 

Negativ 

Administratör/operatör 

(AO) 

2007 Var med om flera 

förändringar som 

anställd inom 

landstinget. 

Likgiltig 

Skyddsombud/operatör 

(SO) 

2011 Har inte varit med 

om några stora 

förändringar. 

Positiv 
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slutdestinationen, och att det visserligen finns en vision men att det saknas en tydlig tidsplan 

och ett slutdatum för när omorganiseringen ska vara färdig.  

I likhet med TNF Sifo:s undersökning så är en del av våra respondenter av uppfattningen att 

omorganiseringen inte kommer att leda till att myndigheten kommer närmre medborgarna, 

och menar att myndigheten i dagsläget är längre ifrån allmänheten än någonsin i form av 

polispatruller. Andra är mer positivt inställda och tror att omorganisationen kommer att leda 

till något positivt i slutändan och att mer trygghet kommer att uppnås genom fler avklarade 

brott vilket i sin tur kommer leda till ett större förtroende för organisationen hos medborgarna. 

Som tabellen ovan visar så är en del respondenter positivt inställda till omorganisationen rent 

generellt medan andra inte är det. Tidigare forskning menar att det finns ett kunskapsglapp i 

attityder gentemot en omorganisering från ett medarbetarperspektiv (Dewettinck & Buyens, 

2002; Mishra & Spreitzer, 1998). Målet med denna studie är att försöka fylla detta glapp 

genom att öka förståelsen för hur medarbetare som genomgår en omorganisering upplever att 

kommunikation och medarbetarinvolverande inverkar på deras inställning till en 

omorganisering. För att uppfylla detta mål kommer vi att tolka det empiriska material vi 

samlat in via intervjuer med medarbetare inom Polismyndigheten Region Nord, för att sedan 

baserat på deras upplevelser och inställning till omorganiseringen öka vår förståelse för vilken 

inverkan kommunikation och involvering av medarbetare har på medarbetare under en 

omorganisering.   

SC är en av de respondenter som är positivt inställd till omorganisationen men menar att 

inställningen har förändrats under själva förändringsprocessen. 

 

”Jag är i grunden väldigt positiv och för att se till egen del så är det 

egentligen jättepositivt, inte bara för att vi får mer intressanta och bra grejer, 

utan jag tror att vi kan bidra mer till helheten. Men däremot så finns det 

småsaker i det hela som man kanske från början tänkt vilken bra ide som man 

nu känner, men är det där en sådan bra ide egentligen, vad tillför det 

egentligen, skapar det ett mervärde eller blir det bara att man gör det på ett 

annat sätt.”  (SC) 

Alla fyra respondenter med polisbakgrund är negativt inställda till omorganisationen och FU1 

menar att ingen tidigare förändring har lett till att organisationen i slutändan har blivit bättre. 
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På frågan om respondenterna upplever att det är en positiv eller negativ stämning i 

arbetsgruppen inför omorganiseringen svarade A1 att det finns mycket oro bland de anställda 

vilket vi anser är att jämställas med en negativ stämning. 

Vår förhoppning är att vi med hjälp av vår modell ska kunna öka förståelsen för varför en del 

av respondenterna ställer sig negativa mot omorganiseringen medan andra ställer sig positiva, 

och då framförallt genom att ta reda på i vilken utsträckning kommunikation och 

medarbetarinvolverande har inverkat till dessa olika inställningar.  

4.2 Kommunikation 

 
Den första rutan i vår modell handlar om kommunikation och vi kommer att diskutera och 

tolka vårt empiriska material rörandes kommunikation utifrån de tre undergrupperna i 

modellen, vilka är kvalitét på kommunikation, kommunikationsstrategi och effektiv 

kommunikation.  

 

 

4.2.1 Kvalitét på kommunikation 

De tillfrågade respondenterna i denna undersökning var alla överens om att bra 

kommunikation innebär att alla anställda får möjligheten att vara delaktiga i en dialog, och att 

ledningen aktivt kommunicerar med medarbetarna och delger dem viktig information.  

 

 ”Det viktigaste i denna fråga, är helt klart att chefen som skall ge information 

finns tillgänglig. Att han aktivt informerar sin enhet om vad som kommer 

hända, beslut och så vidare. All information är inte relevant för mig som 

ingripandepolis att ta del av, så det är upp till chefen att värdera det som skall 

delges till rätt arbetsgrupp” (P1) 
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Bouckenooghe (2012) är av uppfattningen att kommunikationen mellan chefer och 

medarbetare bör tillhandahålla kunskap, öka förutsägbarheten för vad som kommer att ske i 

framtiden och minska osäkerheten hos medarbetarna som är relaterad till omorganisationen. 

Det vi kan avläsa från våra respondenters svar är att de alla värdesätter att bli informerade 

vilket innebär att de i likhet med Bouckeooghe anser att kommunikationen från ledningen bör 

tillhandahålla kunskap och öka förutsägbarheten för vad omorganiseringen kommer att 

innebära för dem själva och deras arbete. 

Det är inte bara i fråga om vad som anses som bra kommunikation som respondenterna visat 

sig vara överens. De flesta anser att kvalitén på kommunikationen på arbetsplatsen idag inte är 

tillräcklig och menar att det finns utrymme för förbättring. De nackdelar som kom upp var att 

viktig information i dagsläget har en tendens att stanna hos cheferna alldeles för länge och att 

informationen når medarbetarna för sent eller inte alls vilket försvårar arbetet för de anställda 

då de inte erbjuds rätt förutsättningar för att sköta sitt jobb, att cheferna spenderar mer tid i 

slutna möten än på möten med de anställda vilket hindrar medarbetarna från att delges 

information och från att delta, samt att den information som faktiskt delges medarbetarna sker 

via e-post och att det oftast är samma information som skickas ut från olika håll inom 

ledningen. Respondenterna är även helt övertygade om att ledingen har mer information än 

vad de väljer att delge nedåt, och tror att anledningen till att de inte berättar allt är för att de 

vill vara säkra på att informationen är korrekt först, för att på så sätt undvika ryktesspridning 

bland medarbetarna.   

 

”Det är jag helt övertygad om. Jag tror man är rädd att gå ut med för mycket 

information och man vill inte ha ryktesspridning man vill vara väldigt säker på 

den informationen som man väljer att gå ut med. Att den är välförankrad innan 

man informerar om det.”(FU1)  

 

Vår tolkning är att medarbetarna vill att kommunikationen från ledningen ska innehålla 

information som ger kunskap om och ökar förutsägbarheten för vad omorganiseringen 

innebär. I dagsläget anser medarbetarna att viktig information stannar hos cheferna och att de 

medvetet väljer att inte delge en del information till de anställda, vilket innebär att 

kommunikationen inte innehåller all den information som medarbetarna efterfrågar. Vi drar 
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slutsatsen att detta är en anledning till att medarbetarna upplever kvalitén på 

kommunikationen som otillräcklig och dålig. Kvalitén på kommunikationen är med andra ord 

direkt kopplad till huruvida medarbetarna upplever att kommunikationen innehåller 

information eller inte.  

McClellan (2011) är av uppfattningen att förändringsimplementeringar inte misslyckas på 

grund av brist på kommunikation, utan istället på grund av att det sätt som förändringen talas 

om ibland inte ger möjligheter för nya betydelser att växa och menar därför att för att 

möjliggöra en förändring, krävs det samtal som både avslöjar och utmanar dominerande 

organisatoriska meningssystem. Vi har valt att tolka det som att McClellan menar att enbart 

kommunikation i sig inte är tillräcklig för att lyckas med en omorganisation, utan att även  

kvalitén på kommunikationen är av stor betydelse.   

 

Vi frågade respondenterna hur de upplever att kommunikationen mellan chefer och anställda 

fungerar, och i princip alla respondenter svarade att den är bristfällig och mestadels sker via  

e-post. Flera respondenter påpekade att problemet verkar ligga hos de högre cheferna då de 

lägre cheferna inte har möjlighet att påverka någonting uppåt på samma sätt som de hade 

förut, de anställda är missnöjda med detta och upplever att de inte får något gehör på sina 

synpunkter och att det därför inte ens är värt att berätta om eventuellt missnöje. Flera 

respondenter som varit anställda under en längre tid påpekade att kommunikationen med 

cheferna var bättre förr eftersom medarbetarna då hade mer att säga till om och att de kunde 

vara mer delaktiga än nu. 

Som tidigare nämnts framkom att kommunikationen till stor del består av information via 

e-post. Alla respondenter ser denna typ av kommunikation som en envägskommunikation där 

ledningen delger medarbetarna den information de vill delge utan att efterfråga någon respons 

eller några synpunkter från de anställda vilket leder till frustration hos personalen. Flera 

respondenter anser att kommunikation via e-post i sig inte är dåligt, utan att det kan vara ett 

mycket effektivt sätt att få ut information till alla anställda snabbt och enkelt, men menar 

samtidigt att den skrivna texten i ett e-postmeddelande kan tolkas olika beroende på läsaren, 

och att det i och med detta kan leda till missförstånd som inte kan klaras upp eftersom de 

upplever att det inte finns någon att fråga om vad ledningen egentligen menar. En del 

respondenter är även av uppfattningen att e-post används som kommunikationsmedel på 

grund av lathet från chefernas sida.      
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”Det har ju varit olika mellan olika chefer då alla är olika individer, men vissa 

chefer har ju kört den här e-post-kommunikationen där man spammar ut 

allting via e-post. Jag tror mycket kan vara att man som chef då inte orkar 

eller vill diskutera saker och ting utan att det är lättare att skicka iväg ett e-

post istället för att gå till den personen, gruppen eller enheten och faktiskt rent 

muntligt ge information om de beslut eller förändringar som ska ske.” (FU1) 

 

Vi tolkar det som att respondenterna upplever kvalitén på kommunikationen som bristfällig 

eftersom den sker via e-post och i och med det innebär en envägskommunikation, som i och 

för sig kan vara informationsrik men som kan skapa missförstånd, och som hindrar 

medarbetare från att känna sig delaktiga. Bouckenooghe (2012) anser att kommunikation är 

en viktig och avgörande resurs att använda sig av för att få medarbetare att handskas med den 

stress de upplever på grund av förändringen, och vår uppfattning är att cheferna genom att 

enbart använda sig av epostkommunikation inte lyckas hämma medarbetarnas oro utan istället 

skapar frustration och missförstånd. 

På frågan om hur respondenterna upplever kommunikationen med den närmsta chefen visade 

sig svaren vara mer positiva än med cheferna överlag i organisationen, och då framförallt hos 

de respondenter som arbetar som polis eller som har en högre position inom organisationen. 

De uppgav fortfarande att den mesta kommunikationen sker via e-post men en av 

förundersökningsledarna menar att kommunikationen även sker via möten och telefonsamtal 

med sin närmsta chef vilket upplevs som positivt. De som var mest missnöjda med 

kommunikationen från sin närmsta chef var de civilanställda som uppgav att 

kommunikationen består av veckobrev via e-post och att det inte hålls tillräckligt många 

möten för de anställda så att de kan ställa frågor. De tror dock att anledningen till att det inte 

hålls fler sådana möten är för att det är svårt och tidskrävande ur ett praktiskt perspektiv, och 

under intervjun med GC bekräftades denna uppfattning då GC om sin egen kommunikation 

till de anställda svarade så här:  

 

”Jag önskar att den kunde bestå mer av direkt kommunikation, det vill säga 

möten mellan människor och att man använder fler plattformar exempelvis de 

jag har erfarenhet av under den tiden jag arbetade som lärare. Tyvärr blir inte 
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det verklighet då vi är många medarbetare, samt uppdelade på två orter och 

jag inte har möjlighet att stämma av med alla medarbetare i samma 

utsträckning som jag önskar att jag skulle hinna”. (GC) 

 

Vår tolkning av detta är att kvalitén på kommunikationen med den närmsta chefen verkar vara 

bättre ju högre upp i ledet den anställde befinner sig eller om den anställde arbetar som polis. 

Vi tolkar det som att även cheferna som inte är högst upp i ledet önskar att kommunikationen 

kan ske på annat vis men att det helt enkelt inte finns tid till det. Vi tror att anledningen till att 

kommunikationen med den närmsta chefen upplevs som bättre ju högre upp i ledet den 

anställde befinner sig är för att de är närmare sin chef än vad de civilanställda är och för att 

antalet medarbetare under respektive chef troligtvis blir mindre och mindre ju högre upp i 

ledet de kommer, vilket innebär att de högre cheferna inte har lika många medarbetare direkt 

under sig att kommunicera med och därför har tid att välja andra kommunikationsvägar än 

enbart e-post. 

På frågan om hur kvalitén på kommunikationen kan förbättras fick vi liknande svar som redan 

uppgetts ovan, och det är framförallt mer öppenhet från ledningen om beslut, att 

informationen bör finnas tillgänglig för alla medarbetare att ta del av oavsett om 

informationen är av positiv eller negativ karaktär, och att medarbetarna bör ges större 

möjlighet att respondera på informationen som delges dem.  

McClellan (2011) menar att det som krävs för att en förändrings ska bli lyckad är 

kommunikation av god kvalitét. Sammanfattningsvis gällande kvalitét på kommunikation kan 

vi konstatera om kvalitén på kommunikationen inom denna organisation, att den upplevs som 

bristfällig hos medarbetarna. Vi finner att anledningen till detta huvudsakligen beror på tre 

faktorer. Den första faktorn är att informationen som delges inte ökar medarbetarnas kunskap 

och förberedelse för omorganisationen i den utsträckning de önskar, vilket innebär att de 

anställda börjar spekulera och sprida rykten eftersom de inte har fått all fakta som behövs för 

att undvika missförstånd. Den andra faktorn är att den mesta kommunikationen sker via e-

post, vilket leder till egna tolkningar hos medarbetarna som i sin tur leder till missförstånd, 

frustration och även i det här fallet ryktesspridning. Den tredje och sista faktorn vi hittat är att 

närheten till den närmsta chefen spelar in vad gäller upplevelsen av kvalitén på 

kommunikationen. Ju högre upp den anställde befinner sig i ledet desto bättre 

kommunikationsvägar används till att delge medarbetaren information, vilket i sin tur leder 
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till mindre missförstånd och därmed en uppfattning om att kvalitén på kommunikationen är 

bättre.  

Dessa resultat anser vi tyder på att kvalité på kommunikation inverkar till medarbetares 

inställning till en omorganisering. Detta eftersom vår studie visar att dålig kvalitét på 

kommunikationen leder till missförstånd, ryktesspridning och frustration, vilket i sin tur leder 

till att medarbetarna upplever omorganisationen som något negativt.   

 

4.2.2 Kommunikationsstrategi 
 

För oss är en kommunikationsstrategi en i förväg utarbetad plan för hur kommunikationen till 

de anställda ska ske. Enligt Lewis et al. (2013) efterfrågar medarbetare information för att 

minimera sin egen osäkerhet rörande en organisationsförändring, och enligt Klein (1996) är 

en kommunikationsstrategi därför av stor vikt vid en omorganisering. Klein menar nämligen 

att en utarbetad strategi kan hjälpa medarbetarna att förstå varför omorganisationen är 

nödvändig, hur förändringen kommer att påverka dem själva och deras arbetsuppgifter, samt 

minska risken för att rykten och negativa attityder sprids bland medarbetarna. 

På frågan om respondenterna tror att cheferna och ledningen utgår ifrån en 

kommunikationsstrategi är de flesta respondenter som inte själva är i en chefsposition 

tveksamma. En del svarade blankt nej på frågan, andra menade att de inte vet, medan andra 

påpekade att det är möjligt att det finns en kommunikationsstrategi men att den i så fall inte 

fungerar.   

 

”Nej det tror jag inte, jag tror inte så pass många frågor hade lämnats 

obesvarade om det fanns en tydlig kommunikationsstrategi”. (A1)  

”Jag vet inte, den funkar inte i alla fall.” (FU2)  

”Det är möjligt, men i så fall är den riktigt kass. Det flesta beslutet känns 

förhastade. Min närmsta chef säger själv att mycket beslut fattas på kort 

varsel. Under mina fem år har det alltid varit lite ”konstgjord andning” för att 

lösa de akuta problemen.” (P1) 
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SC är av en annan uppfattning och menar att det definitivt finns en kommunikationsstrategi: 

 

”Ja det har varit ganska tydligt, i alla fall från genomförings-kommittén som vi 

hade, så var det väldigt tydlig information som kom med regelbundenhet. Det 

här är aktuellt, här står vi nu, utifrån vad man har vetat så har det varit ganska 

tydligt och det har varit väldigt öppet, det har inte varit att chefer har vetat 

mer än medarbetarna, och ofta har det varit så att inom en vecka från det att vi 

har fått informationen så har alla medarbetare fått veta samma sak. Det är 

väldigt få saker som har legat hos cheferna och väntat så att säga.”(SC) 

 

Slutsatsen vi kan dra av detta är att det är möjligt att det finns en utarbetad 

kommunikationsstrategi från ledningen sida, men eftersom vi inte har intervjuat någon i den 

högsta ledningen inom organisationen kan vi inte uttala oss om hur den strategin i så fall ser 

ut. Däremot kan vi konstatera att de flesta respondenter är överens om att om det finns en 

utarbetad kommunikationsstrategi så fungerar den dåligt eller inte alls. 

Flera respondenter upplever att bristen på en bra kommunikationsstrategi påverkar kvalitén på 

kommunikationen negativt, och anser att beslut och förändringar i och med detta kommer 

med alldeles för kort varsel. I likhet med Kleins (1996) uppfattning om att en 

kommunikationsstrategi kan undvika rykten och negativa attityder tror vi att bristen på en 

fungerande kommunikationsstrategi på Polismyndigheten region nord har påverkat 

medarbetarnas attityder negativt.   

Kommunikationsstrategin vid namn förändringskommunikation är en effektiv strategi som går 

ut på att ledningen inte enbart delger medarbetarna anledningen till omorganisationen utan 

även ser till att involvera dem i förändringsarbetet vad gäller utformning, konstruktion och 

genomförande. (Russ, 2008; Lines, 2004) De respondenter vi intervjuat upplever inte att de 

fått chansen att vara delaktiga i dessa bitar vilket kan vara en anledning till deras inställning 

och att de upplever att det inte finns någon fungerande kommunikationsstrategi.  

Likaså nämndes tidigare att respondenterna efterfrågar fler möten istället för att enbart få 

information via e-post. Enligt Klein (1996) är det i en kommunikationsstrategi ovärderligt att 

ha möten ansikte mot ansikte med medarbetarna för att även de som befinner sig i de lägre 
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nivåerna inom organisationen ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter och känna sig 

involverade i processen. Bristen på personliga möten kan därför också anses vara en 

anledning till respondenternas negativa inställning. 

Sammanfattningsvis för kommunikationsstrategi drar vi slutsatsen att en 

kommunikationsstrategi som upplevs som icke existerande eller dålig av medarbetare leder 

till att medarbetarna även uppfattar kvalitén på kommunikationen från chefer och ledning som 

dålig. En bristfällig kommunikationsstrategi kan alltså indirekt påverka kvalitén på 

kommunikationen överlag, vilket i sin tur inverkar på medarbetares inställning till en 

omorganisation. 

 

4.2.3 Effektiv kommunikation 

 
Liksom kvalitét på kommunikation och användandet av en kommunikationsstrategi, är även 

effektiv kommunikation av stor vikt vi en omorganisering. (Barrett, 2002) Detta eftersom 

effektiv kommunikation kan användas som ett verktyg för att övervinna motstånd hos 

medarbetarna gentemot en omorganisering och få medarbetarna att bli positivt inställda till 

förändringen. (Johansson & Heide, 2008; Wanberg & Banas, 2000)  

 

På frågan vad respondenterna upplever som effektiv kommunikation fick vi varierade svar. 

GC anser exempelvis att effektiv kommunikation är när det finns många plattformar och 

mötesplatser och att kommunikationen sker kontinuerligt. Medan SO förklarar effektiv 

kommunikation som kommunikation som startar där verksamheten faktiskt bedrivs, vilket i 

Polismyndighetens fall är hos medborgarna. Flera av respondenter är dock överens om att 

kommunikationen inom organisationen inte är särskilt effektiv och en av anledningarna till 

detta togs upp av A2:  

 

”Informationen kommer i flera mail, kanske 5 mail om exakt samma sak. Det 

känns lite för mycket. Har man varit borta i två dagar är inkorgen full. Då 

kanske det är totalt 5 mail som är relevanta och resten är dubbletter” (A2) 
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Trots att medarbetarna efterfrågar och vill delges information anser de att för många mejl 

innehållandes samma information endast är onödigt och tidskrävande för dem att gå igenom. 

Detta tyder på att medarbetarna inte enbart efterfrågar information, utan att det är effektiv 

information som efterfrågas. Vi anser att en mer effektiv kommunikation än e-post i överflöd 

kan undvika irritation hos medarbetarna. Detta för att ledningen då de misslyckas med att 

tillhandahålla bra och effektiv kommunikation kan skapa negativa konsekvenser i form av att 

medarbetarna antar en cynisk inställning gentemot organisationen (Wanous, Reichers, & 

Austin, 2000). 

Likaså nämnde vi tidigare att respondenterna upplever att kommunikation via e-post leder till 

missuppfattningar eftersom olika individer tolkar mejlen på olika vis. Enligt flera av 

respondenterna är det faktum att det finns möjlighet till olika tolkningar av informationen att 

anses som en brist i kommunikationen, vilket vi tolkar som att kommunikationen på 

arbetsplatsen idag inte är att se som effektiv.  

Johansson & Heide (2002) menar att det är vanligt att tolkningar av information kan skilja sig 

åt från person till person och anser att chefer och ledning på grund av detta bör ha en öppen 

och kontinuerlig kommunikation med sina medarbetare. Vi anser att det faktum att 

Polismyndighetens chefer och ledning inte har fler möten med sina anställda, utan istället 

föredrar att skicka ut den mesta informationen via e-post, är att ses som en nackdel eftersom 

den påverkar medarbetarna negativt. Fler öppna möten skulle i våra ögon leda till mindre 

missförstånd och förvirring, och på så sätt också till att medarbetarna är medvetna om vad 

som sker och vad som kommer hända och därför blir mer positivt inställda till 

omorganisationen eftersom de inte längre behöver känna oro på grund av ovisshet.  

De flesta respondenter kommer inte ihåg när de först fick information om att en 

omorganisering av polismyndigheten skulle komma att ske, men deras uppskattningar om när 

det skedde varier enormt vilket vi tyder på att informationen kommit fram till olika funktioner  

inom organisationen vid olika tidpunkter. 

 

”Oj, jag tror att den var nämnd sedan 2012. Jag tror att det var första gången 

jag hörde om den”. (SO)  

”För hela polismyndigheten? Det var ganska länge sedan, då läste jag 

fortfarande på universitetet. Vi pratade en del om det och hur det kunde 
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påverka polisens arbete. Men det rör min arbetsplats här hörde jag första 

gången för kanske 2-3 månader sedan.” (A1) 

”Det måste ha varit någon gång under 2014.” (A2) 

”Något år sedan, det kommunicerades ut via media, inte via chefer inom 

polisen”. (FU1) 

 

Något som de flesta respondenter däremot är överens om är att den första informationen om 

omorganisationen bestod av ryktesspridning, vilket tyder på brist på effektiv kommunikation i 

det tidiga skedet av förändringsprocessen. En av cheferna menar att den första officiella 

informationen till de närmsta medarbetarna skedde via e-post hösten 2014, och att olika 

chefer har kommunicerat förändringen på olika vis vilket lett till att en del medarbetare fått ta 

del av bättre formulerad information än andra. Kommunikationen har med andra ord varierat 

beroende på vem som delgett informationen.  

A1 upplever att cheferna och ledningen i början var otydliga med vad syftet med 

omorganisationen egentligen var tänkt att leda till och menar att det berodde på brist på 

information.  

 

”Jag hade velat ha mer information. Med tanke på att förändringen ska ske 

omgående så kan det vara trevligt med hur arbetet ska se ut. Jag känner en oro 

för att det inte blir som man har tänkt sig och att visionen inte är verkligheten 

och att besluten känns framstressade. Då vi har första kontakten med 

medborgarna så tror jag att vi också är de som kommer få ta smällen för det 

som inte blir som man har tänkt sig. Jag tror att vi kommer få hantera det brus 

som uppstår i samband med förändringen”. (A1) 

 

A1 uttrycker med andra ord oro vilket effektiv kommunikation är tänkt att hämma, vilket 

pekar på att den kommunikation som skett tidigare inom organisationen inte är att anses som 

effektiv.  
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En annan punkt som gör att vi finner det svårt att se kommunikationen inom verksamheten 

som effektiv är det faktum att medarbetarna upplever kommunikationen som enkelriktad då 

de inte känner att de får komma med åsikter i den utsträckning de skulle önska. För att en 

effektiv kommunikation ska uppnås är det nämligen inte tillräckligt att enbart dela 

information (Anderson & Anderson, 2001).  

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att kommunikationen inte upplevs som effektiv på 

grund av flera faktorer. Att den mesta kommunikationen sker via e-post är en av dem. Dels 

för att information via e-post leder till att medarbetarna tolkar informationen på olika vis, 

vilket i sin tur leder till förvirring och frustration. Dels det faktum att för många mejl 

innehållandes samma information upplevs som tidskrävande av medarbetarna och skapar 

frustration, som sedan leder till att medarbetarna antar en cynisk inställning till 

omorganisationen, och dels för att kommunikation via e-post upplevs som enkelriktad i och 

med att medarbetarna upplever det svårt att delge sina åsikter eftersom de inte vet vem de ska 

vända sig till. En annan faktor som bidragit till att kommunikationen upplevs som ineffektiv 

anser vi är att den första informationen om att en omorganisering skulle komma att ske skedde 

via ryktesspridning och alltså inte via kommunikation från ledningen själv. Det vi också kan 

konstatera är att bristen på effektiv kommunikation leder till missnöje, frustration och en 

negativ inställning till omorganiseringen. 

 

4.2.4 Sammanfattning kommunikation 
 

Vi anser att kvalitét på kommunikation, kommunikationsstrategi och effektiv kommunikation 

alla är viktiga delar i hur kommunikationen upplevs av medarbetare. Vi tolkar det också som 

att de hör ihop, dvs. att en dålig kommunikationsstrategi innebär att kvalitéten på 

kommunikationen uppfattas som bristfällig och att kommunikationen inte upplevs som 

effektiv. På samma vis tolkar vi det som att dålig kvalitét på, och ineffektiv kommunikation 

leder till att medarbetare anser att det inte finns någon utarbetad kommunikationsstrategi inom 

organisationen för hur en omorganisering ska kommuniceras.   

Vi tolkar det som att alla tre typer av underkategorier alla har en stark inverkan på 

medarbetares inställning gentemot en omorganisering. Vi fann att om kvalitén på 

kommunikationen upplevs som dålig, leder det till missförstånd, ryktesspridning och 

frustration, vilket i sin tur leder till en negativ eller likgiltig inställning mot omorganisationen. 
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Vi fann även att en bristfällig kommunikationsstrategi inverkar på kvalitén på 

kommunikationen och att medarbetarna då upplever den som dålig vilket återigen kan skapa 

en negativ eller likgiltig inställning. Likaså fann vi att brist på effektiv kommunikation ur 

medarbetarnas synvinkel även det leder till missnöje och frustration, som i sin tur leder till en 

negativ inställning. 

Kommunikation kan med andra ord ha en mycket stor inverkan på medarbetares inställning 

gentemot en omorganisering. 

4.3 Medarbetarinvolverande 

 

Den andra rutan i vår modell handlar om medarbetarinvolverande, och vi kommer att 

diskutera och tolka vårt empiriska material rörandes medarbetarinvolverande utifrån de två 

undergrupperna delaktighet och inflytande. 

 

 

4.3.1 Delaktighet 

 

Liksom att kommunikation är en viktig motivationsaktivitet vid en omorganisering är 

medarbetarinvolverande även den en viktig aktivitet. Att involvera medarbetare och låta dem 

delta i planering och själva implementeringen av förändringsprocessen ökar sannolikheten för 

att medarbetarna ställer sig positiva till omorganisationen, vilket i sin tur ökar chanserna för 

att implementeringen blir lyckad (Waddell, Cummings & Worley, 2011).  

Respondenterna menar att delaktighet på arbetsplatsen handlar om att få möjlighet att prata 

och diskutera förändringar, samt att cheferna i sin roll som beslutsfattare lyssnar på de 

funderingar och åsikter som medarbetarna för fram. De menar att det bör hållas möten där 

farhågor och eventuell oro diskuteras.  
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De två chefer vi intervjuat anser båda att medarbetarna är involverade i förändringsarbetet 

men tror att medarbetarna inte själva förstår i vilken utsträckning. GC uttrycker sig 

exempelvis så här: 

 

”Ja det tycker jag, sedan tror jag inte att de förstår det själva, vilket inflytande 

de har och vilka möjligheter de har att uttrycka sin åsikt på de befintliga 

plattformarna som exempelvis APT och utvecklingssamtal.”  (GC) 

 

Medarbetarna vi intervjuat är dock av en helt annan åsikt. Ingen av de övriga respondenterna 

anser att de har fått chansen att vara delaktig i de beslut som fattas rörande omorganiseringen. 

 

”Absolut inte. Vi diskuterar samma frågor på vår APT som vi gjorde för två år 

sedan. Ingenting händer.” (P1) 

”Nej inte alls, från början när jag började arbeta som operatör kände jag att 

jag hade det men det har ändrats med tiden.” (AO) 

 

Om det är så att cheferna har rätt i att medarbetarna faktiskt får vara med och delta i beslut så 

innebär det även att de har rätt i att medarbetarna i så fall inte inser det. A1 uppfattar det dock 

som att de chefer som arbetsgrupperna har nu inte är delaktiga i att fatta beslut utan att de 

egentligen bara förmedlar redan fattade beslut till medarbetarna och berättar att: 

 

”Vi har haft ett möte där vi fick möjlighet att diskutera i grupp tillsammans 

med gruppchef om de vi kände oro inför och dessa synpunkter skulle sedan 

förmedlas vidare till ledningen. Men vi har inte fått någon feedback på om de 

har läst dessa synpunkter eller om de arbetar med dem på något sätt. Vi har 

inte fått något kvitto på att någon har lyssnat.” (A1) 
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Vi anser att detta tyder på att medarbetarna faktiskt inte har särskilt stor möjlighet att vara 

delaktiga egentligen, utan att cheferna och ledningen enbart vill få det att se ut som att 

medarbetarna har något att säga till om, för att sedan ignorera dessa synpunkter och ta beslut 

på eget bevåg i alla fall.  

SC är av en helt annan uppfattning än A1 vad gäller att chefer inte har något inflytande uppåt 

i leden: 

 

”Absolut så har jag det, och jag kan ibland känna att jag har lite för mycket 

inflytande, att jag skulle vilja ha mer tydlighet eftersom vi strävar efter att gå 

mot en enhetlighet, så det är lite för fria band ibland på vad man ska påverka i 

omorganisationen, hur man ska tänka sig i framtiden.” (SC) 

 

Vi tolkar detta som att möjlighet till delaktighet finns inom Polismyndigheten, men att det 

framförallt är cheferna som får delta medan de övriga medarbetarna mest får ta del av redan 

fattade beslut snarare än att vara med och ta beslut. 

Alla respondenter som inte är i en chefsposition berättar att de önskar att de har mer 

inflytande och att de får vara mer delaktiga i de beslut som fattas. Exempelvis gavs som 

exempel att det i dagsläget finns väldigt lite förtroende för cheferna på grund av bristen på 

delaktighet vilket leder till frustration bland medarbetarna, och AO är av uppfattningen att: 

 

”Det känns rimligt att bjuda in de anställda för en dialog om deras framtid och 

inte bara låta besluten komma i inkorgen när de är påskrivna av ledningen. 

Jag känner inte att jag är delaktig i det som rör min anställning eller det 

arbetssätt vi går in igenom den här omorganisationen.” (AO) 

 

Medarbetarinvolverande och delaktighet leder till att medarbetare blir mer motiverade under 

en pågående förändringsprocess och att de blir mer lojala gentemot sin arbetsgivare och 

arbetsplats (Bolman & Deal, 2003). AO:s och P1:s kommentarer om att de inte känner sig 

delaktiga och att förtroendet för cheferna är lågt tyder på brist på lojalitet gentemot 
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Polismyndigheten och cheferna, och vi drar slutsatsen att bristen på delaktighet är en av 

faktorerna till detta. FU2 upplever att det långa ledet upp till den högsta ledningen kan vara en 

anledning till att delaktigheten är så låg bland medarbetarna.  

 

”Går jag till min närmsta chef så kan inte han i sin tur påverka något på det jag har sagt. Så 

det känns lite meningslöst. Min chef som gå till sin chef som ska gå till sin chef och så 

fortsätter det i flera led. Det spelar ingen roll om man kommer med konkreta förslag för 

information tappas på vägen och når inte beslutsfattare i rätt utsträckning.” (FU2) 

 

Vi ser detta som ytterligare en anledning till att förtroendet för ledningen och för 

omorganiseringen generellt är låg bland medarbetarna. Det kan också vara en av 

anledningarna till att cheferna vi intervjuat upplever att medarbetarna har möjlighet att delta, 

då de inte räknar in det faktum att försök till deltagande inte når fram till den högsta 

ledningen.  

Anställda ser ofta på en omorganisation med andra ögon än chefer och ledning eftersom de 

utgår från ett annat perspektiv. Ofta tolkas de anställdas frågor och kritiska synpunkter på 

förändringen som motstånd mot omorganisationen (Johansson och Heide, 2008). Då de chefer 

vi intervjuat är av uppfattningen att medarbetarna får vara delaktiga, och vi inte har intervjuat 

någon från den högsta ledningen kan vi enbart spekulera om anledningen till att ledningen 

inte låter medarbetarna vara delaktiga i större utsträckning. Vi tror nämligen att om 

medarbetarna faktiskt hade möjlighet att delta i den utsträckning som de chefer vi intervjuat 

påstår, så skulle de själva också uppleva det på det viset. Ytterligare en anledning till att 

ledning inte låter medarbetarna vara mer delaktiga i besluten kan tänkas bottna i Johansson 

och Heides påstående. Att ledningen upplever de frågor och synpunkter från medarbetarna 

som faktiskt når dem som motstånd, istället för att se det som en möjlighet att förbättra 

förändringsprocessen och därför undviker att involvera medarbetarna i den utsträckning de 

anställda önskar.  
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4.3.2 Inflytande 

 

Inflytande och delaktighet går hand i hand enligt vår mening, men det som skiljer sig mellan 

de två är att medarbetarna för att vara delaktiga måste få möjligheten att influera beslut 

rörande förändringsprocessen. Inflytande kan ha positiva effekter på medarbetare under en 

omorganisering eftersom det kan leda till minskad stress och ohälsa samtidigt som det ökar 

medarbetarnas engagemang och motivation gentemot förändringen (Utvecklingsrådet, 2004). 

 

De flesta respondenter som tidigare nämndes inte upplever att de får vara delaktiga i den 

utsträckning de önskar, anser även att de inte har mycket inflytande i förändringsprocessen. 

De flesta respondenter vill ha mer inflytande, vilket inte förvånade oss över huvud taget. A2:s 

svar däremot överraskade oss en aning: 

 

 

”Ärligt talat så bryr jag mig inte så mycket just nu, det kan ha med min ålder 

att göra, för jag känner att jag bara flyter med och jag orkar inte engagera mig 

i besluten.” (A2) 

 

 

Till skillnad från A2 själv så tror inte vi att åldern är anledningen till A2:s likgiltiga 

inställning gentemot inflytande. Vi tror att bristen på möjlighet till inflytande och delaktighet 

har lett till denna likgiltighet. Vi tror att A2 och flera av de övriga respondenterna har insett 

att de inte kan påverka i den utsträckning de skulle önska och A2 är en av de medarbetare som 

helt enkelt gett upp och istället bestämt sig för att enbart flyta med i de beslut som tas. 

I motsats till utvecklingsrådets åsikt om att inflytande ökar medarbetares motivation och 

förbättrar deras inställning till en omorganisation tror vi att bristen på inflytande inom 

Polismyndigheten region nord är ytterligare en anledning till att flera respondenter ställer sig 

negativa eller likgiltiga till omorganiseringen.  

 

4.3.3. Sammanfattning medarbetarinvolverande 

 

Vi fann två underkategorier inom medarbetarinvolverande i form av delaktighet och 

inflytande. Vi tolkar det som att dessa två underkategorier är beroende av varandra eftersom 
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medarbetare inte upplever att de är delaktiga om de inte har inflytande, och tvärt om. Vi fann 

att brist på delaktighet och inflytande leder till frustration och ett lågt förtroende för cheferna 

och organisationen, vilket i sin tur inverkar negativt på medarbetares inställning gentemot 

omorganisationen. Vår studie visar att ett lågt involverande av medarbetarna, leder till en 

likgiltig eller negativ inställning till omorganisationen.  

 

5.4 Motstånd till förändring 
 

Som vi tidigare nämnde kom vi under vår teoretiska datainsamling fram till att kategorin 

motstånd till förändring borde vara med i denna studie då den förklarar mer generellt varför 

medarbetare ofta intar en negativ inställning gentemot en omorganisering och i och med detta 

tar upp faktorer som annars inte skulle dyka upp om vi enbart fokuserar på kommunikation 

och medarbetarinvolverande. Vi kom även fram till att en underkategori till denna kategori är 

ovilja att delta. Dock kom vi i vår empiriska insamling fram till att det inte finns någon direkt 

ovilja att delta och har därför valt att inte tolka denna underkategori i analysen. De svar vi fick 

från respondenterna tyder istället på att förtroende för organisationen är en viktig faktor till 

motstånd till förändring och vi valde därför att lägga till den som ytterligare en underrubrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauer (1996) menar att hälften eller mer av alla stora organisationsförändringar misslyckas 

och att en anledning till detta är att det finns ett motstånd hos medarbetarna.  FU beskriver  

uttrycket för motstånd bland medarbetarna på detta sätt:  
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”Jag tycker det uttrycker sig i att många är omotiverade till arbetet, man är 

gnällig, man sprider negativ energi vilket skapar ett dåligt arbetsklimat, man 

är inte samarbetsvillig och blir ganska egoistisk och ser bara till sig själv. Man 

slutar att se yrket eller funktionen som att det är något man måste göra 

tillsammans. Man håller sig undan, man försöker låta bli att vara delaktig då 

man inte tycker att det är värt det. Det är inte värt att lägga ner energin på det 

här yrket. Man tappar gnistan”. (FU1) 

 

 

Då vi med säkerhet vet att en del av våra respondenter är negativt inställda till 

omorganiseringen drar vi slutsatsen att det även innebär att en del respondenter motsätter sig 

förändringen. FU1:s kommentar ovan styrker denna slutsats ytterligare och påpekar även på 

vilket sätt en del motarbetare uttrycker sitt motstånd.  

 

FU2 menar att motstånd är en naturlig del av en förändringsprocess och därför något som inte  

går att undvika men menar samtidigt: 

 

 

”Att vara motståndare hjälper ingenstans, när processen väl är igång är det 

omöjligt att stoppa den. Det kommer alltid finnas de som är ovilliga till att 

delta och vara med.” (FU2) 

 

 

Då både Mauer och Oakland and Sohal (1987) kom fram till att motstånd hos de anställda är 

att anses som ett av de största hindren vid ett genomförande av en omorganisation så anser vi 

att dessa frågeställningar kan ge en bild av vilka eventuella hinder som behöver övervinnas 

för att få medarbetarna till att istället bli positivt inställda till förändringsarbetet.  

 

SC menar att chefer kontinuerligt förmedlar till ledningen att det finns farhågor bland 

medarbetarna, och även att det kan finnas andra faktorer som de inte har insett och därmed 

måste ta hänsyn till. Vi kan utläsa av vårt empiriska material att respondenters motstånd till 

förändring grundar sig i flera faktorer. Vi upplever att låga löner och arbetstider är starka 

faktorer till varför motstånd och även anledningen till att flera medarbetare väljer att lämna 

organisationen till förmån för andra arbetsplatser. 
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”Många pratar ju om att de skall sluta och söka sig vidare. Vilket många också 

gör. Många äldre kollegor som varit med om en hel del under sina år som 

poliser säger att det aldrig varit så fruktansvärt dåligt som det är idag. 

Omorganisationen blev ett dunderfiasko, ingen kan säga något annat.” (P1) 

 

 

Angelöw (1991) menar att så många medarbetare som möjligt bör engageras i en 

organisationsförändring. Då medarbetarna ges inflytande över processen ökar känslan av 

kontroll och stressen minskar. Genom delaktighet minskar därför risken för att ett motstånd 

till förändringsarbetet uppstår och att engagemanget sjunker. När vi frågade GC om det finns 

något samband mellan att medarbetare inte känner sig involverade i förändringsarbetet och 

därför kan känna ett motstånd till förändringen så förklarar han det så här:  

 

 

”Man arbetar hela tiden med att få anställda att känna sig involverade och 

kommunicera att de är en del av förändringen även fast anställningsbeslut 

ligger i framtiden så ser vi personalgruppen som en hel grupp som är med i 

förändringsprocessen och att alla i dagsläget är inräknade” (GC) 

 

 

Respondenterna anser att omorganisationen innebär en komplex situation och menar att det är 

svårt att direkt sammanfatta vilka åtgärder som måste tas för att motverka motstånd på 

arbetsplatsen. Det finns dock en uppfattning om att arbetsgivaren måste jobba med att bygga 

upp förtroendet hos medarbetarna, samt se till så att personalen känner sig hörd, sedd och 

bekräftad. En del respondenter menar att det i nuläget inte finns något förtroende för 

ledningen och att listan över saker som borde åtgärdas inom organisationen är lång. Det som 

huvudsakligen bör ses över enligt respondenterna är lönerna. 

 

SC beskriver att mycket av motståndet kan övervinnas genom att ge information och genom 

att kommunicera med medarbetarna. Samtidigt beskriver han att det är svårt att informera om 

något chefer egentligen inte har svar på.  
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”Det handlar egentligen om information, kontinuerligt, och det är där det är 

svårt, ska man informera om någonting när man inte har alla svaren eller 

skapar det bara mer funderingar? Jag tror att det är väldigt olika inom 

regionen, en del informerar inte alls, det beror lite på vad man har för 

personalgrupp och hur man är lokaliserad. Vissa hänvisar mycket till skrift, 

vissa hänvisar till personliga möten, och det är klart att jobbar man 

tillsammans i en liten grupp i samma korridor, ja men då kommer den 

informationen naturligt, man kan ha morgonmöten när man drar sin 

information, den möjligheten har inte riktigt vi. Och se dem som är emot den, 

ja det gäller ju också där att informera väldigt mycket och lyssna på dem helt 

enkelt, och att ta till sig utan att ge svar. Och ja, låta dem komma till tals 

iallafall.” (SC) 

 

SC tror med andra ord att information och kommunikation kan övervinna motstånd till 

omorganisationen hos medarbetare. Vår slutsats är helt klart att kommunikation som används 

på rätt sätt kan inverka till att medarbetare blir positivt inställda till en omorganisation, 

däremot kan det i vissa fall, som för exempelvis Polismyndigheten region nord, vara 

tillräckligt att enbart förbättra kommunikationen. Det finns andra faktorer inom 

organisationen som bör ses över och för denna organisation är en av dessa faktorer lönerna. 

Mer arbete tack vare omorganisationen i kombination med låga löner har fått flera 

medarbetare att säga upp sig, vilket tyder på att motstånd grundar sig i mer än enbart 

bristfällig kommunikation.  

 

4.4.1 Ovilja att delta 

 

 

Vi kan inte utläsa att respondenterna känner en ovilja till att delta i förändringsprocessen i sig 

utan att det är andra faktorer som påverkar då anställda väljer att lämna organisationen till  

förmån för andra arbetsplatser.  

 

 

”Av oss som arbetar som operatören så känns det inte som att man är ovillig 

att delta i förändringen men att det brister i kommunikationen med cheferna  
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och att när informationen delges och hur den delges. Jag tror inte man är  

negativ till förändringen i sig.” (A1) 

 

A1 är inte den enda respondenten som upplever att det inte finns någon ovilja att delta, och 

därför har vi kommit fram till slutsatsen att ovilja att delta inte är direkt kopplad till en negativ 

inställning gentemot en omorganisering, eftersom en del av negativiteten kommer från att 

medarbetarna inte får delta i den utsträckning de önskar. 

 

4.4.2 Förtroende för organisationen 

 
Efter att ha sammanställt vårt empiriska material kom vi fram till att förtroende för 

organisationen kan inverka på medarbetares inställning till en omorganisation och att brist på 

förtroende kan vara en faktor till motstånd.  

Som nämnts även i andra delar av analysen så upplever flera respondenter att det finns ett 

bristande förtroende för ledningen inom organisationen. Vi anser att det finns flera faktorer 

till detta. Exempelvis finner vi en klyfta gällande information, där chefer och ledning anser att 

det är medarbetarnas skyldighet att själv tillgodogöra sig dels den information som tilldelas 

dem, samt att söka ytterligare information själv om det är någonting som är oklart.  

Medarbetarna däremot upplever att de delges för mycket information som inte är relevant och 

anser att de borde bli serverade relevant information från ledningen direkt.  

 

”Absolut så har de det och framförallt så skulle jag vilja säga att de har en 

skyldighet att ta till sig den information som faktiskt delges en, får man ett mejl 

så har man en skyldighet att läsa det, det är inte bara en rättighet att få 

information utan man har också skyldigheter som medarbetare att se till att jag 

vet vad som händer med mitt jobb, jag vet vad som händer med verksamheten, 

och det är otroligt viktigt och det är någonting som vi försöker jobba med i 

chefsgruppen att det är ett eget ansvar också, att vi kan inte stå och mata er 

med allting utan det gäller att ta reda på saker”. (SC) 

”Jag tycker att det ska serveras, det är inte alla som är så mycket för att gå in 

och söka information”. (A2) 
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Vi tolkar det som att det inte finns en tydlig strategi för hur information om omorganisationen 

ska kategoriseras för att vara lättillgänglig för de medarbetare som är intresserade av 

information som rör dem, vilket leder till ett bristande förtroende för ledningen där 

medarbetare känner att för mycket icke relevant information tilldelas dem samtidigt som en 

del viktig information undanhålls från dem. 

Av de respondenter som har fått frågan om de någon gång har funderat på att söka sig bort 

från myndigheten är alla överens om att de har tänkt tanken och övervägt det flertalet gånger. 

Det som lockar på andra arbetsplatser är att få jobba dagtid, bättre lön, mer lyhörd ledning och 

möjligheten att påverka på ett annat sätt. En respondent beskrev sig själv som en 

förbrukningsartikel där det alltid står någon i kö för att ta ens jobb och att det därför aldrig går 

att sätta sig emot arbetsförhållandet då det alltid finns någon annan som kan ta din tjänst och 

det befintliga arbetsförhållandet.  

 

Samtidigt så beskriver många respondenter att de väljer att stanna kvar då det känns tryggt 

och för att de vet vad de har men inte vad de får av att gå till någon annan arbetsplats utanför 

organisationen.  

 

 

”Kollegorna och arbetsuppgifterna. Sedan blir polisyrket en del av ens 

identitet, jag skulle nog sakna det alldeles för mycket.” (P2) 

 

 

En annan faktor som får oss att dra slutsatsen att det finns brister i förtroendet för 

organisationen är det faktum att alla respondenter är eniga om att Polismyndigheten inte 

kommer att nöja sig med denna omorganisation, utan att de i framtiden kommer komma fram 

till att den inte blev så bra som de önskat och att fler förändringar behöver göras. Dock skiljer 

sig våra respondenters olika uppskattningar om när denna nya omorganisering kommer 

genomföras åt, men sammanfattningsvis rör det sig om mellan 5 till 20 år.  

 

 

”Jag hoppas det dröjer, att sjösätta det är här en gigantisk koloss som ska i 

vattnet. Vi kommer att ha flera barnsjukdomar under årens lopp för att 

genomföra omorganisationen. Det kommer ta flera år innan vi är i mål” (FU2) 
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”Det är väl om 15-20 år kanske”. ”Jag tror man kommer gå tillbaka till läns 

och närpolisområden då man hade bra kontakt med allmänheten och då det 

fanns mer resurser”. (FU1) 

 

De flesta respondenter vet inte med säkerhet om de kommer vara kvar inom myndigheten till 

nästa omorganisation. På frågan vad de tror att den huvudsakliga anledningen till att 

omorganisationen utförs nästa gång är flera av svaren att de troligtvis vill gå tillbaka till 

regional nivå eller mindre enheter.  Många respondenter är eniga om att omorganisationen har 

sjösatts utan en slutdestination. En av cheferna beskriver det som att de har visioner men inget 

slutdatum samt att det kommer ta längre tid att implementera förändringar än vad de har 

räknat med. Eftersom att det inte finns en tydlig tidsplan är det även svårt att säga när 

omorganisationen anses vara klar.  

 

 

”Jag är positiv till förändringar men det är tråkigt inom polisen att man har en 

benägenhet att inte titta på vad som har varit bra utan vill hela tiden uppfinna 

hjulet på nytt. Säger man till de som håller på att planera inför 

omorganisationen att det här har vi provat tidigare och det fungerar inte, så 

får man höra att man är en bakåtsträvare. När man i själva verket har tagit 

lärdom av tidigare genomförda förändringar för att kunna utveckla någonting 

framåt. Det tycker jag kan vara otroligt frustrerande. Hela tiden ska man 

uppfinna nytt, det tycker jag är trist då det finns mycket som har varit bra inom 

polisen.” (FU2) 

 

Flera av respondenterna upplever att ekonomin rörandes denna omorganisering är ett problem 

och vår tolkning är att även detta går att se som en faktor till bristen på förtroende för 

organisationen hos medarbetarna. På frågan om vilken funktion respondenterna tror blir mest 

lidande av det ekonomiska läget fick vi exempelvis svaren:  

 

”Ingripandeverksamheten är helt klart den enheten som blivit mest lidande, 

vilket i sin tur gör att allmänheten drabbas i störst utsträckning.” (P2)  
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”Av de pengar som Rolén eskade så bestod en stor del av de pengarna utav 

personalkostnader och löner men regeringen sa nej. Det innebär i sin tur att 

anställda inom polismyndigheten har låg lön i förhållande till det arbete som 

de utför men även om man jämför med löner hos andra myndigheter.  Jag tror 

inte det kommer att påverka omorganisationen, utan att man lär sig leva efter 

den uppsatta budgeten men att omorganisationen inte kommer att gå i samma 

takt som om man hade haft de ekonomiska fördelarna om man hade fått de 

pengar som tillfrågades. (GC) 

 

4.4.3 Sammanfattning motstånd till förändring 

 

Enligt vår studie kan vi dra slutsatsen att motstånd till en omorganisering grundar sig i flera 

faktorer. Dels inverkar kommunikationen och involverandet av medarbetarna till motstånd 

och negativitet om de upplevs som bristfälliga enligt medarbetarna. Dels finns det andra 

faktorer specifika för organisationen som inverkar. Vi kan utläsa från vårt empiriska material 

att brist på förtroende för organisationen och för ledningen är en faktor som inverkar till att 

medarbetare motsätter sig en omorganisation. 
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5. Slutsatser 

I denna del presenteras våra slutsatser baserade på ovanstående forskningsresultat och 

analyser, och som ämnar svara på studiens syfte. I slutsatsen ges även en beskrivning av vad 

denna studie har bidragit med, samt förslag till vidare forskning inom området. 

 

Vår slutsats är, i likhet med flertalet författare (Brockner et al., 1994; Wadell & Sohal, 1998; 

Kotter, 1996; Gilley et al., 2009; Vakola & Nikolaou, 2005), att både kommunikation och 

involvering av medarbetare inverkar på medarbetares inställning gentemot en omorganisation.  

Vår studie visar att medarbetare intar en negativ eller likgiltig inställning till en 

omorganisation om de upplever kommunikationen som bristfällig, och att de intar en positiv 

inställning då de upplever kommunikationen som bra. De respondenter som i vår studie är 

positivt inställda till en omorganisering upplever att kommunikationen med sina högre chefer 

inom organisationen fungerar bra och att de fått den information de efterfrågat under 

processens gång. De övriga respondenterna som är likgiltiga eller negativt inställda till en 

omorganisering upplevde alla brister i kommunikationen med den högre ledningen. Detta 

stämmer väl överens med Wanous et al. (2000) uppfattning om att misslyckade försök att 

tillhandahålla bra och effektiv information genom kommunikation kan leda till negativa 

konsekvenser i form av att de anställda antar en negativ inställning gentemot en 

omorganisering. 

Vår studie visar också att de olika delarna inom kommunikation i form av kvalitét på, 

strategiplan, och huruvida kommunikationen upplevs som effektiv, alla inverkar till hur 

kommunikationen överlag upplevs av medarbetare. Exempelvis så anser vi i likhet med 

tidigare studier (Christensen, 2014; Wadell, Cummings & Worley, 2011; Klein, 1996) att en 

kommunikationsstrategi kan hjälpa organisationsmedarbetare att förstå varför en förändring är 

nödvändig och på vilket sätt förändringen kommer att påverka dem och deras arbete, vilket i 

sin tur leder till att rykten och negativa inställningar undviks. Detta på grund av att vår studie 

påvisar att en dålig kommunikationsstrategi innebär att medarbetare uppfattar 

kommunikationen överlag som bristfällig. 

Vi fann att de olika underkategorierna till kommunikation är sammankopplade då exempelvis 

en dålig kommunikationsstrategi innebär att kvalitéten på kommunikationen uppfattas som 
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bristfällig och att kommunikationen inte upplevs som effektiv, vilket i sin tur leder till att 

kommunikationen överlag upplevs som bristfällig av medarbetare.  

 

Figur 3: Slutsats. Egen illustration. 

 

Flera författare (Christensens, 2014; Ford & Ford, 2009) är av uppfattningen att bristfällig 

information och dålig kommunikation från chefer och ledning kan leda till rykten, skvaller 

och ångest hos medarbetare. Vår slutsats är av liknande art då vi anser att anledningen till att 

dålig kommunikation inverkar negativt till medarbetares inställning gentemot en 

omorganisering är för att bristfällig kommunikation skapar missförstånd, frustration, lågt 

förtroende för ledning och organisationen i sig, samt oro på grund av brist på information. 

Kommunikation som används på rätt sätt kan minska medarbetares osäkerhet relaterad till 

omorganisationen (Bouckenooghe, 2012; Allen, Jimmieson, Bordia, & Irmer, 2007; Wanberg 

& Banas, 2000), vilket betyder att bristfällig kommunikation misslyckas med att minska 

osäkerheten vilket leder till att medarbetarna missförstår informationen och känner oro. 

Vår studie visar också att medarbetare som inte upplever att de är involverade i 

omorganisationen, det vill säga att de inte känner sig delaktiga eller att de har inflytande på 

beslut rörande en omorganisering känner sig frustrerade, vilket leder till att de känner ett lågt 

förtroende för ledning och organisation, som i sin tur mynnar ut i en likgiltig eller negativ 

inställning mot en omorganisation. Dessa slutsatser är baserade på att de tre respondenter som 

i vår studie förhåller sig positiva till en omorganisering alla är i en arbetsposition där de 

upplever att de är delaktiga och att de kan influera beslut, medan övriga respondenter som 

förhåller sig likgiltiga eller negativa till en omorganisering alla upplever att de inte är 

delaktiga eller har möjlighet att influera beslut. Denna tolkning stämmer överens med tidigare 

forskares uppfattning om att involvering av medarbetare inverkar positivt på deras inställning 

till en omorganisation (Brockner, Konovsky, Cooper-Schneider, Folger, Martin & Bies, 1994; 

Waddell, Cummings & Worley, 2011). Vår slutsats om att brist på involvering av 

medarbetarna leder till ett lågt förtroende för ledningen stämmer överens med tidigare 

forskning fast på motsatt vis, då exempelvis Bolman & Deal (2003) menar att 

Dålig strategi Låg kvalitét Icke effektiv 

 

Dålig 
kommunikation 
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medarbetarinvolverande leder till att medarbetare känner lojalitet och förtroende för 

ledningen.  

 

Vi tror i likhet med Kotter (1996) att anledningen till att de positivt inställda respondenterna 

antagit denna inställning, är för att de känner sig delaktiga i förändringsprocessen och i och 

med detta har större förståelse för varför förändringen är nödvändig. I likhet med tidigare 

studier (Brockner et al., 1994; Wadell & Sohal, 1998; Kotter, 1996; Gilley et al., 2009; 

Angelöw, 1991) drar vi slutsatsen att de medarbetare som inte upplever att de är involverade i 

förändringsprocessen känner så på grund av att de inte har möjlighet att komma med förslag 

på förbättringar, formulera problem, samt diskutera åtgärder i den utsträckning de önskar.  

 

Vår studie visar med andra ord att även medarbetarinvolvering inverkar på medarbetarbetares 

inställning gentemot en omorganisering. 

 

 

Figur 4. Slutsats. Egen illustration. 

 

Vår slutsats är att bristfällig kommunikation och lågt medarbetarinvolverande inverkar till att 

medarbetare intar en likgiltig eller negativ inställning gentemot en omorganisering, och att en 

bra kommunikation och ett högt medarbetarinvolverande leder till en positiv inställning. Vi 

upplever att kommunikation är den starkaste faktorn eftersom bra kommunikation är en 

förutsättning för att medarbetare ska uppleva att de har inflytande och därmed är delaktiga i 

omorganisationen. Vi är inte ensamma om att dra slutsatsen att kommunikation är den 

starkaste faktorn för att motivera medarbetare till att bli positivt inställda till en 

omorganisering. Flertalet författare (Waddell & Sohal, 1998; Luecke, 2003; Gilley, Gilley & 

McMillan, 2009) är nämligen av uppfattningen att kommunikation är den viktigaste 

motivationsaktiviteten vad gäller inverkan på medarbetare. 

Vi anser även att vår studie visar att en negativ inställning till en omorganisation innebär att 

medarbetare motsätter sig en omorganisering.  Bristfällig kommunikation och lågt 

medarbetarinvolverande inverkar med andra ord till ett motstånd mot förändring.  

Ej inflytande Ej delaktig Ej involverad 
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Detta stämmer överens med Angelöws (1991) uppfattning om att delaktighet av medarbetare 

och bra kommunikation i form av kontinuerlig information kan minska risken för 

förändringsmotstånd hos medarbetare. Pasmore & Fagans (1992) menar att det finns andra 

faktorer som inverkar till att medarbetare motsätter sig en omorganisering. Vi har kommit 

fram till samma slutsats, och menar att det finns ytterligare faktorer som inverkar till motstånd 

förutom kommunikation och involvering av medarbetare. Dels inverkar mindre faktorer som 

är specifika för varje enskild organisation som exempelvis löner och arbetstider, men den 

största och viktigaste faktorn vi hittat är förtroende för ledning och organisation.  

Vi uppfattar det som att ett lågt förtroende för ledning och organisation är en biverkan på dålig 

kommunikation och lågt medarbetarinvolverande och att alla dessa bitar inverkar till en 

negativ inställning gentemot en omorganisation och därmed innebär att de mynnar ut i ett 

motstånd mot förändring.  

Tidigare forskning (Waddell & Sohal, 1998; Luecke, 2003; Gilley, Gilley & McMillan, 2009) 

menar att kommunikation är den viktigaste motivationsaktiviteten att använda sig av för att 

motivera medarbetare till att bli positivt inställda till en omorganisering. Vi håller med om att 

kommunikation bör ses som det viktigaste och mest effektiva verktyget. Detta för att vår 

studie påvisar att allt börjar i kommunikation, men att alla delarna påverkar varandra och att 

de allihop har en inverkan på medarbetares inställning gentemot en omorganisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Ny modell över motivationsaktiviteter efter slutsats. Egen illustration. 
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5.1 Modeller 
 

Vår första modell, det vill säga figur 2, utarbetades efter de resultat vi kunnat utläsa från 

tidigare forskning och visade på att både kommunikation med de tre undergrupperna kvalitét 

på, strategi och effektiv kommunikation, samt involvering av medarbetare med de två 

undergrupperna delaktighet och inflytande, inverkar på medarbetares inställning till en 

omorganisering. Modellen visar även att motstånd mot en omorganisation är vanligt 

förekommande bland medarbetare och att ovilja att delta är en faktor som får medarbetare att 

motsätta sig en förändringsprocess.  Figur 2 påvisar, som nämndes ovan, att kommunikation 

och medarbetarinvolvering inverkar på medarbetares inställning till en omorganisation, men 

den visar även att denna inställning i sin tur inverkar på huruvida medarbetare motsätter sig en 

förändring eller inte.  

Efter att vårt empiriska material analyserats kom vi fram till att denna första modell inte 

längre är aktuell och utarbetade därför en ny modell utefter de resultat vi kommit fram till i 

vår studie. Först och främst kom vi fram till att kommunikation, med dess tre undergrupper 

kvalitét på, kommunikation och effektiv kommunikation, är den största faktorn vad gäller 

inverkan på medarbetares inställning, och att kommunikationen i sin tur inverkar till huruvida 

medarbetare upplever att de är delaktiga och har inflytande i förändringsprocessen. D.v.s. 

huruvida de upplever att de är involverade eller inte. Vi kom även fram till att 

kommunikationen och involvering av medarbetare i sin tur inverkar på medarbetares 

förtroende för organisationen. Exempelvis så leder bristfällig kommunikation och involvering 

av medarbetare till att medarbetare utvecklar ett lågt förtroende för organisationen och dess 

ledning. Detta i sin tur inverkar till att medarbetarna motsätter sig en omorganisation. Till 

skillnad från vår första modell där ovilja att delta var en viktig faktor till att medarbetare 

motsätter sig en förändring, visar denna nya modell att det istället är förtroende för ledningen 

som i störst utsträckning inverkar till huruvida medarbetare motsätter sig en förändring eller 

inte. Vår studie uppvisade inte att ovilja att delta inverkade till motstånd och därför har vi 

tagit bort denna underkategori helt i vår nya modell.  

Den största skillnaden mellan figur 2 och figur 5 är att figur 5 visar hur alla delar är 

sammankopplade och att allt börjar i kommunikation. 
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5.2 Studiens bidrag 
 

Studien bidrar till forskning inom ämnet företagsekonomi, genom att ge en ökad förståelse för 

vilka faktorer som inverkar till att medarbetare motsätter sig en omorganisering, samt hur 

medarbetare upplever att motivationsaktiviteterna kommunikation och involvering av 

medarbetare inverkar på deras inställning gentemot en omorganisering.  

Eftersom tidigare forskning anser att en positiv attityd gentemot en omorganisering kan vara 

avgörande för huruvida en omorganisering blir lyckad eller inte, är vår förhoppning att denna 

studie även kan bidra med infallsvinklar och öka förståelsen för hur organisationer kan 

använda dessa två motivationsaktiviteter till att påverka medarbetare till att bli positivt 

inställda till en omorganisation. 

 

5.3 Förslag till vidare forskning 
 

Vi kom i denna studie fram till att bristfällig kommunikation innebär att medarbetare upplever 

att de inte involveras i förändringsprocessen, vilket i sin tur leder till ett bristande förtroende 

för organisationen och därmed även ett motstånd till omorganisationen i sig. Vårt förslag på 

vidare forskning är att testa den nya modell vi kommit fram till för att se om dessa slutsatser 

är överförbara även på andra organisationer som genomgår en organisationsförändring.  
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