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Sammanfattning 

Förändringar är något som ständigt pågår i vår omgivning och innebär att 

organisationer och företag måste vidareutvecklas för att möta de utmaningar och krav 

som förändringarna medför. För att genomföra lyckad förändring krävs såväl 

förståelse om varför förändringen måste ske som engagemang för genomförandet. 

Tidigare forskning återkommer till slutsatsen att väl fungerande kommunikation har 

en avgörande roll i syfte att skapa den förståelse och det engagemang som krävs. 

Informationslogistik uppmärksammar hur effektiv kommunikation bygger på 

informationsflöden med förmåga att förmedla rätt information, i rätt tid och genom 

rätt kanal. Vi har identifierat att det saknas ett uttalat informationslogistiskt perspektiv 

i den befintliga forskningen kring förändringskommunikation.   

 

I denna studie har vi undersökt vilka krav som ställs i syfte att möta behovet av 

information och kommunikation i förändring och hur organisationsförändringar bör 

kommuniceras internt. Studien har haft sin utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk där 

den informationslogistiska triangeln kombinerats med Förändringshjulet. 

Kombinationen har bidragit med ett informationslogistiskt perspektiv till kunskapen 

om kommunikation vid förändringsarbete.  

 

Studiens resultat visar på vikten av att inte enbart kommunicera förändringens syfte 

utan även motivera de förändringsbeslut som innebär en direkt påverkan för 

verksamheten. Studien visar hur behovet av kommunikation likväl som de krav som 

ställs på information och kommunikation skiftar genom förändringen. Ju mer 

praktiskt påtaglig förändringen upplevs, desto större blir även behovet av mer 

kontinuerlig information och kommunikation. Resultatet belyser vidare behovet av 

att föra dialog och samtidigt identifieras efterfrågan på tillgång till informationen i 

kompletterande kanaler. Även vikten av att tydliggöra vem som ansvarar för 

kommunikationen under förändringens olika faser identifieras, det vill säga vem eller 

vilka som är ämnade att besvara olika typer av frågeställningar genom förändringen. 

 

Avslutningsvis rekommenderar vi att organisationer som står inför en förändring bör 

strukturera och planera förändringskommunikationen redan i ett tidigt skede. Genom 

att identifiera verksamhetens kommunikationsbehov och definiera en 

kommunikationsstruktur blir det möjligt att säkerställa att rätt information förmedlas 

i rätt tid och genom rätt kanal.   



 

Abstract 

In society, changes are constantly taking place and organizations need to meet the 

challenges and demands that changes implicate. In order to create a successful 

change, it requires great understanding of why the change is needed as well as 

commitment for the change. Former research recurs to the conclusion that well-

functioning communication has a key role in order to create understanding and 

commitment. Effective communication is based on information flows with the 

capability to supply the right information in the right time and through the right 

channel. We have in existing research identified, the lack of an information logistics 

perspective in change communication. 

 
In this study we have examined what demands set in order to meet the need for 

information and communication in change and how organizational change should be 

communicated internally. The study was based on a theoretical framework, where the 

information logistics triangle was combined with the model of communication in 

organizational change. The combination has established an information logistics 

perspective to the knowledge of communication in change. 

 

The result shows the importance of not only communicating the purpose of the 

change, but also to motivate and explain the decisions that have a direct impact of the 

business. The study also presents how the needs and demands of information and 

communication in change shifts throughout the change. The more practical apparent 

the change is, the greater is the need for more continuous information and 

communication. The result also highlights the need for dialogue and conversation and 

the information should also be available in a supplementary channel and the 

importance to determine who is responsible for the communication during the 

organizational change. That is who or which is responsible for different types of 

questions.  

 

In conclusion, we recommend that organizations facing a change should plan and 

structure the communication already at the beginning of the change. By identifying 

the demand of communication and defining a communication strategy in 

organizations, it is possible to ensure that the right information is provided at the right 

time, through the right channel and from the right person.   

 

  



 

Förord 

Denna kandidatuppsats, i informatik vid Linnéuniversitetet, ämnar studera behovet 

av information och kommunikation i relation till organisatorisk förändring. Vi vill i 

samband med detta rikta ett stort tack till Kontek Lön AB och de respondenter som 

genom sin medverkan och sitt engagemang bidragit till genomförandet av studien. Vi 

vill även rikta ett stort tack till de handledare och opponenter som har bidragit med 

goda råd under arbetets gång.  

 

Ljungby, 2019 
 

Amanda Wittgren & Johanna Simonsson Huck 
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1 Inledning 

Kapitlet introducerar studiens bakgrund, dess sammanhang och det 

informationslogistiska perspektivet. Kapitlet ger även en inblick i tidigare forskning 

inom området. Vidare presenteras problemformuleringen, syftet samt de 

frågeställningar som ligger till grund för studien. Slutligen belyses studiens 

målgrupp, de avgränsningar som gjorts samt uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Förändring är ständigt pågående och en förutsättning för fortsatt utveckling av såväl 

individer, samhället som organisationer. För verksamheter idag, är förändring och 
utveckling en avgörande faktor för att stå konkurrenskraftiga på marknaden. Von 

Platen (2006) beskriver att den ökade utvecklingstakten i omvärlden resulterar i att 

dagens organisationer står inför en mer påtaglig utveckling och en högre 

förändringstakt än tidigare. Den snabba förändringstakten är något som identifierats 

på fallföretaget Kontek Lön AB (vidare benämnt Kontek) och har inneburit att de 

ställts inför flera förändringar de senaste åren. 

 

Alla typer av förändringar ställer krav på organisationers samordning och 

kommunikation, kommunikationen är dessutom en nyckelfaktor till effektiva 

organisationer (Jacobsen & Thorsvik 2014). Kommunikationen menar Dumas och 

Beinecke (2018), liksom Düren (2016), vara en avgörande faktor för att lyckas med 

förändring. Düren förklarar att bristande kommunikation kan leda till problem med 

att information inte når fram som avsett och Ledarna (u.å.) menar att när 

förändringens syfte och mål kommuniceras, skapas en tydlighet kring förändringen 

som i sin tur ger trygghet till de anställda. Genom god kommunikation skapas, utöver 

tydlighet, även det engagemang hos medarbetarna som är avgörande för att lyckas 

med förändring (Daly, Teague & Kitchen 2003).   

 

Att kommunikation är en avgörande faktor för att lyckas med förändring är de flesta 

forskare och författare överens om och det informationslogistiska perspektivet är ett 

tillvägagångssätt för att uppnå effektiv kommunikation. Detta genom att säkerställa 

hur rätt information kan förmedlas på rätt plats, i rätt tid och genom rätt kanal. I syfte 

att uppnå detta är det därmed centralt att identifiera informationsbehovet. 

1.2 Tidigare forskning 
Haftor (2012) beskriver hur informationslogistik som begrepp berörs första gången 
på 1970-talet då artikeln Local distribution of information publicerades. Studien 

fokuserar på distributionen av mediainformation och belyser användarens värde av 

information i rätt tid. Informationslogistik definieras i denna första publikation som 

informationshantering i termer av transformation, paketering och överföring av 

information. Haftor och Kajtazi (2009) beskriver hur The User-Demand Information-
Supply är det största forskningsområdet inom informationslogistik. De menar att 

denna typ av behovsorienterad informationsförsörjning flyttar fokus från att förmedla 

all tillgänglig information, till att förmedla den information det finns behov av. 
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Norburg och Stenningers (2011) magisteruppsats; Att internt kommunicera en 

organisationsförändring, syftar till att beskriva hur en organisationsförändring har 

kommunicerats till och mottagits av medarbetarna. Den förändring som ligger till 

grund för studien beskrivs som en större strukturell organisationsförändring. 

Författarna utgår från Shannon och Weavers klassiska kommunikationsmodell samt 

faktorerna; vad som kommuniceras, hur detta kommuniceras, vid vilken tidpunkt och 

vem som kommunicerar. Studiens fokus ligger i att studera kommunikationen, inte 

informationen och genom detta antas både ett sändar- och mottagarperspektiv. De 

identifierar hur medarbetare efterfrågar information om hur de som individer  kommer 

att påverkas av förändringen och belyser hur detta kan påverka inställningen till och 

utfallet av förändringen. Av studien drar författarna slutsatserna att den interna 

kommunikationen överlag fungerat bra, men de poängterar hur medarbetare upplever 

brister i förhållande till mängden information, hur frekvent informationen 

kommunicerats och möjligheten till dialog.   

 

Von Platen (2006) belyser kommunikation under förändring i relation till förståelse 

och meningsskapande. Studien riktas mot strategisk förändring med syfte att studera 

den interna kommunikationen och hur meningsskapandeprocessen bidrar till tolkning 

av förändringen. Av resultatet dras slutsatserna att intern kommunikation har en 

central roll och bidrar till hur organisationens medlemmar tolkar, förstår och blir 

delaktiga i förändringen. Detta påverkar därmed huruvida förändringen accepteras av 

organisationen. Von Platens studie visar även hur sammanhanget, kontexten, 

individens vardag och verklighet är det som ligger till grund för de ramar som avgör 

hur kommunikationen och budskapet uppfattas.  

 

Lewis (2006) bidrar med ett medarbetarperspektiv på kommunikation i 

förändringsarbete. Resultatet visar hur medarbetare föredrar att kommunicera genom 

dialog snarare än att förses med information. Lewis belyser även hur medarbetare 

påverkas av kommunikationen från ledningen och kommunikationen konstateras ha 

en betydande roll för lyckad förändring. För att medarbetarna ska få möjlighet att följa 

förändringens riktning och framgång måste förändringens vision kommuniceras. 

Vidare belyser studien att de anställda föredrar att kommunicera informellt med 

närmsta chef avseende förändring snarare än vid formella möten och presentationer.  

 

Ledarens roll i förändringskommunikation har närmare diskuterats av Arsith (2014) 

som utgår från hypotesen att ledarens kommunikation spelar en viktig roll när en 

organisation förändrar sin strategi. Hur ledare kommunicerar menas ha en viktig roll 

för hur organisationsmedlemmarna anpassar sig till och accepterar en förändring. 

Arsith lyfter fram vikten av att ledaren måste kommunicera och föra dialog snarare 

än att informera och menar att en empatisk, entusiastisk och visionär kommunikation 

bidrar till att individerna engageras och att budskapet av förändringen når individerna 

på ett bättre sätt. Författarna understryker dessutom väsentligheten av engagemang 

för att lyckas genomföra en förändring. Ledarens roll och ansvar för 

kommunikationen vid förändring är något som även Voica och Vasile (2013) 

uppmärksammar. Voica och Vasile framhåller ledarens centrala roll för intern 

kommunikation i förändring och de belyser hur ledarens kommunikationsförmåga 

står i relation till huruvida organisationsförändringar kan anses vara framgångsrika. 
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Johansson och Heide (2008) har studerat kommunikationens betydelse för resultatet 

av planerade förändringsprojekt vid tre företag. Utifrån studien identifieras olika 

kommunikativa roller och en rad faktorer för framgångsrik kommunikation 

sammanfattas. Bland dessa framgångsfaktorer ses ledningens inställning till 

kommunikation, möjlighet till delaktighet, dialog och feedback från medarbetarna. 

Bland framgångsfaktorerna återfinns även vikten av att utarbeta en strategi för hur 

kommunikation ska ske under förändringen. Baserat på analysen i Johansson och 

Heides studie har Simonsson (2008) tagit fram en modell, Förändringshjulet, för att 

lyckas med kommunikation i förändringsprocesser (för mer information se avsnitt 

2.2).  

 

Malm och Bengtsson (2015) har använt Förändringshjulet i sin studie om 

medarbetarnas behov av kommunikation från ledning och chefer vid en 

organisationsförändring. Deras studie antar ett medarbetarperspektiv och belyser 

olika typer av osäkerhet som kan uppstå under förändringens olika faser. Resultatet 

av studien visar på medarbetarnas behov av information, om hur enskilda individer 

kommer att påverkas av förändringen. Studien visar även hur behovet av information 

och kommunikation skiljer sig mellan olika faser under förändringsprocessen. Olika 

typer av osäkerhet identifieras så som strategisk-, jobbrelaterad- och  

implementeringsosäkerhet. Bristande kommunikation beskrivs vidare som en 

bidragande orsak till upplevelsen av osäkerhet.  

1.3 Problemformulering 
Befintlig forskning betonar vikten av väl fungerande kommunikation för att lyckas 

med förändringsarbete och forskningen bidrar med olika perspektiv på 

kommunikation i förändring. I tidigare forskning återfinns bland annat 

meningsskapandets betydelse, ledarens roll samt hur kontexten spelar in för hur 

förändringen kommuniceras, förstås och accepteras.  

 

Kommunikation under organisatorisk förändring har även studerats utifrån 

medarbetarnas behov av kommunikation samt hur detta påverkar osäkerhet och 

motstånd mot förändring. Även klassiska kommunikationsmodeller, likt Shannon och 

Weavers överföringsmodell, har använts i syfte att studera vad som påverkar den 

interna kommunikationen. Vi noterar dock att det saknas forskning som, med ett 

informationslogistiskt perspektiv, belyser vilka krav som ställs på innehåll och 

förmedling av information i samband med organisatoriskt förändringsarbete.  

 

Mot bakgrund av detta avser vi undersöka hur kommunikationen upplevts i samband 

med Konteks implementering av ett nytt ärendehanteringssystem. Genom att studera 

vilka krav som berörda aktörer ställer på kommunikation, utifrån den 

informationslogistiska triangeln (vidare förklarad i avsnitt 2.3), ämnar vi bidra med 

ett informationslogistiskt perspektiv till kunskapen om kommunikation vid 

förändringsarbete. 
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1.4 Syfte och frågeställning 
Studien syftar till att, ur ett informationslogistiskt perspektiv, undersöka behovet av 

kommunikation och informationsspridning i relation till organisatorisk förändring. 

Med studien ämnar vi därmed identifiera vilka krav som berörda aktörer ställer i 

förhållande till informationsinnehåll och förmedling av information. Utifrån syftet 

och tidigare problemformulering avser vi studera:  

 

• Hur bör organisationsförändringar kommuniceras internt? 

o Vilka krav ställs för att möta behoven av information och 

kommunikation vid organisatorisk förändring? 

1.5 Avgränsning 
Avgränsning görs genom att studien fokuseras till att studera den interna 

kommunikationen vid förändring, i samband med implementering av ett nytt 

ärendehanteringssystem. Ytterligare avgränsning inom området för 

förändringskommunikation görs genom studiens teoretiska ramverk. Där riktas fokus 

mot vad som bedöms vara rätt information från rätt person i rätt kanal under 

förändringens olika skeden.  

1.6 Målgrupp 
Studien riktar sig till alla organisationer som står inför ett större förändringsarbete 

eller projekt med påverkan för hela, eller stora delar av, verksamheten. I synnerhet 

riktas studiens resultat till Kontek, vilka bidragit till att göra studien möjlig. 

Ytterligare intressenter återfinns bland studenter, forskare och övriga med intresse 

inom områden som kommunikation, organisationsutveckling, informatik och 

informationslogistik. 

1.7 Disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning 

I detta inledande kapitel introduceras bakgrunden till studien samt tidigare forskning 

inom området. Studiens problemformulering, syfte och frågeställningar behandlas. 

Även målgrupp och avgränsningar tas upp i det första kapitlet. 

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram 

Uppsatsens andra kapitel innefattar studiens teoretiska referensram. Här presenteras 

studiens teoretiska bakgrund samt de modeller, vilka tillsammans utgör det ramverk 

som använts för utformningen av studien i syfte att besvara frågeställningarna.   

 

Kapitel 3 – Metod 

Det tredje kapitlet behandlar studiens genomförande, de metoder som tillämpats och 

det vetenskapliga synsätt som antagits. Avsnittet berör även studiens tillförlitlighet 

samt etiska överväganden.  

 

Kapitel 4 – Fallföretaget 
I det fjärde kapitlet beskrivs fallföretaget samt den förändring som ligger till grund 

för studien. 
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Kapitel 5 – Resultat 

Kapitel fem redogör för studiens resultat, där resultatet för de intervjuer och den 

enkätundersökning som genomförts presenteras var för sig. Kapitlet avslutas med en 

sammanslagning av resultatet. 

 

Kapitel 6 – Diskussion 

Sjätte kapitlet innehåller den diskussion, vilken ställer resultatet mot såväl studiens 

teoretiska referensram som mot tidigare forskning inom området. Kapitlet innehåller 

avslutningsvis en reflektion av studiens metodval.  

 

Kapitel 7 – Avslutning 

Uppsatsens avslutande kapitel redogör för de slutsatser som dras utifrån studiens 

resultat och som bidrar till att besvara studiens forskningsfrågor. Avslutningsvis ges 

förslag för vidare forskning.  



 

6(46) 

 

2 Teoretisk referensram 

Avsnittet nedan presenterar den teoretiska referensram som ligger till grund för 

studien. Kommunikation, internkommunikation och förändringskommunikation utgör 

den teoretiska kontexten. De båda modellerna; Förändringshjulet och den 
informationslogistiska triangeln, formar tillsammans studiens modell för 

kommunikation i förändring, vilken avslutar uppsatsens andra kapitel. 

2.1 Kommunikation 
Dimbleby och Burton (1999) förklarar att kommunikation måste vara ämnad för en 

specifik mottagare för att ha ett syfte. Kommunikation bör enligt Palm (2006) ses som 

en process där informationens budskap förmedlas från en sändare till en mottagare. 

Denna process innefattar vem som säger vad, i vilken kanal, till vem och med vilket 

resultat (Dimbleby & Burton 1999). Heide, Johansson och Simonsson (2005) menar 

att kommunikation är överföring av information och beskriver det som en 

dubbelriktad process, till skillnad från att informera som är en enkelriktad process. 

Jacobsen och Thorsvik (2014) påpekar att effektiv kommunikation endast uppnås via 

tvåvägskommunikation och menar att detta sker när mottagaren tolkar budskapet i 

informationen på det sätt som sändaren ämnat. Detta ställer krav på att sändaren kan 

sätta sig in i mottagarens situation, det vill säga språk, kultur och vilka 

kommunikationskanaler som är lämpliga. 
 

Jacobsen och Thorsvik (2014) poängterar att valet av kommunikationskanal är viktigt 

att beakta när information ska förmedlas. Detta eftersom olika kanaler ger olika 

möjligheter att förmedla rik information. Författarna menar att en kanal som 

förmedlar rik information förmår att överföra flera signaler samtidigt, ger möjlighet 

till snabb återkoppling, kan använda muntligt språk samt att sändare och mottagare 

har möjlighet att anpassa budskapet. Därför måste behovet av snabb återkoppling, 

personlig kontakt, konfidentialitet och kontrollerbarhet tas i beaktning vid val av 

kommunikationskanal.  

2.1.1 Internkommunikation 
Att kommunikation är en förutsättning för att en organisation ska fungera och 

samverka är tydligt, trots detta menar Falkheimer och Heide (2007) att 

kommunikationen ofta tas för givet. Inom kommunikationsteorin återges två olika 

typer av kommunikation; intern och extern (Jacobsen & Thorsvik 2014). Falkheimer 

och Heide (2007) förklarar att extern kommunikation sker mellan organisationen och 

dess omvärld, medan intern kommunikation sker inom organisationen. Den interna 

kommunikationens syfte är därför att förmedla information avseende interna 

uppgifter och mål, att samordna verksamhetens aktiviteter samt att överföra 

organisationens kultur till medarbetarna (Larsson 2001). 

 

Heide, Johansson och Simonsson (2005) beskriver en organisation som en social 

konstruktion där anställda interagerar med varandra för att koordinera aktiviteter och 

uppnå gemensamma mål, vilket tydliggör att internkommunikation är en viktig 

grundpelare i organisationer. Falkheimer och Heide (2007) menar att det finns tre 

viktiga områden för den interna kommunikationen; hierarkisk kommunikation, 

mediekommunikation och informell kommunikation. 



 

7(46) 

 

 

Den hierarkiska kommunikationen syftar till informationsspridning från ledningen till 

de anställda och Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att denna typ av 

kommunikation endast fungerar i mindre organisationer. Jacobsen och Thorsvik 

beskriver även att den hierarkiska strukturen påverkar den mängd information som 

kommuniceras uppåt i hierarkin, genom att viktig information kan gå förlorad längst 

vägen. Falkheimer och Heide (2007) poängterar vikten av att medarbetarna förstår 

och tolkar budskapet och författarna trycker på ledarens egenskaper att förmedla 

informationen på rätt sätt. Falkheimer och Heide menar även att ledarna aktivt bör 

delta i kommunikationen på alla nivåer för att skapa ett jämnt flöde av information 

och kommunikation. 

 

Falkheimer och Heide (2007) beskriver att mediekommunikation syftar till den 

kommunikation som sker genom exempelvis möten och e-post. Heide, Johansson och 

Simonsson (2005) menar att möten är ett bra forum för att skapa gemensamma 

tolkningar av informationen som kommuniceras. Möten är därför bra för att skapa 

dialog, vilket likställs med tvåvägskommunikation och bidrar till delaktighet. Heide, 

Johansson och Simonsson förklarar även att rena informationsmöten bör undvikas, 

vilket enligt Falkheimer och Heide (2007) kan ersättas med e-post. E-post är en av de 

vanligaste förekommande kommunikationskanalerna idag, detta eftersom kanalen är 

oberoende av tid och rum samtidigt som det är effektivt. Falkheimer och Heide anser 

dock att e-post inte bör användas i överflöd då de anställda inte ska behöva söka, 

granska och sortera information.  

 

Majoriteten av internkommunikation i organisationer sker via informell 

kommunikation, det vill säga i korridorer samt mellan chef och medarbetare i 

anslutning till exempelvis avdelningsmöten (Falkheimer & Heide 2007). Jacobsen 

och Thorsvik (2014) menar att organisationer bör ta tillvara på den informella 

kommunikationen eftersom den utgör ett komplement till den formella. Falkheimer 

och Heide (2007) beskriver den informella kommunikationen som en process där 

meningsskapandet i informationen sker. Genom att de anställda kommunicerar med 

varandra skapas sammanhållning, vilket bidrar till ett gemensamt ramverk för 

erfarenheter, åsikter och kunskaper (Jacobsen & Thorsvik 2014). 

2.1.2 Kommunikation i förändring 
Kommunikation är väsentligt under en förändring och för att lyckas måste hela 

organisationen göras delaktig. Alla förändringar, liksom organisationer, är unika 

vilket ställer krav på anpassning av kommunikationen utifrån den givna situationen. 

Därför finns det inte heller en given lösning att applicera i alla situationer, utan 

kommunikationen måste anpassas från fall till fall. Gemensamt för alla olika typer av 

situationer är trots det vikten av att kommunicera med, inte till, organisationens 

medlemmar för att lyckas med förändringen (Johansson & Heide 2008). 
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Johansson och Heide (2008) definierar ett antal faktorer med påverkan för 

kommunikationens framgång i relation till förändring: 

 

• Ledningens attityd till kommunikation 

• Kommunikationsklimat 

• Kommunikatörernas roll 

• Kommunikationsplan 

• Delaktighet och dialog 

• Feedback från medarbetarna 

• Kommunikationsbudget 

• Utvärdering 

 

Ledningens attityd till verksamhetens interna kommunikation ligger till grund för 

organisationens kommunikationsklimat och påverkar detta i stor utsträckning. 

Klimatet, i sin tur, har betydelse för hur kommunikationen fungerar i verksamhetens 

dagliga arbete såväl som under en förändringsprocess. Väl fungerande 

internkommunikation i verksamhetens dagliga arbete talar även för väl fungerande 

kommunikation under förändring. Goda interna relationer, högt förtroende och högt i 

tak är exempel på typiska faktorer för ett bra kommunikationsklimat. (Johansson & 

Heide 2008) 

 

För att lyckas med förändring menar Johansson och Heide (2008) att 

kommunikatörerna är nyckelpersoner och att “kommunikationen behöver en plan” 

(Johansson & Heide 2008, s. 207). De menar att kommunikationsbehovet under hela 

förändringsprocessen måste identifieras. Heide, Johansson och Simonsson (2005) 

belyser vikten av att veta vem som ska kommunicera vilken information och på vilket 

sätt. De poängterar vidare vikten av att kommunicera kommunikationsplanen till 

organisationen.  
 

Genom att utarbeta en plan för kommunikationen under hela förändringsprocessen 

menar Johansson och Heide (2008) att flera problem kan förebyggas. De menar att 

kommunikationsplanen bidrar till att förebygga att rykten uppstår samt till att minska 

osäkerhet i samband med förändringen. Kommunikationsplaner, eller 

kommunikationsstrategier, lyfts fram av flera forskare som ett effektivt verktyg för 

ledarna att lyckas kommunicera i samband med förändring. Kitchen och Daly (2002) 

menar att informations- och kommunikationsproblem till stor del beror på avsaknaden 

av strategier. 

 

Kommunikationen och dialogen mellan chefer och medarbetare beskrivs av 

Johansson och Heide (2008) som viktig i syfte att skapa delaktighet och för att 

möjliggöra feedback från medarbetarna. Precis som andra författare (se Barrett 2002; 

Kotter 1996) menar Johansson och Heide att kommunikation och dialog är avgörande 

för att engagera och motivera medarbetarna och därmed möjliggöra en lyckad 

förändring. Johansson och Heide menar vidare att engagera, skapa delaktighet och 

föra dialog med medarbetarna tar mycket tid i anspråk, tid som kostar pengar. 

Johansson och Heide förespråkar därför att en kommunikationsbudget används. 

Genom en kommunikationsbudget är det möjligt att mäta kostnaderna och jämföra 
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huruvida en väl planerad förändringskommunikation förhåller sig gentemot en 

ostrukturerad, improviserad kommunikation. 

 

Utvärdering är den sista faktorn som Johansson och Heide (2008) belyser och syftar 

till att ta till vara organisationens kunskap och erfarenheter som följer förändringen. 

De beskriver det som en utmaning att ta tillvara på organisationens implicita kunskap 

men poängterar hur detta är en viktig framgångsfaktor för framtida förändringar. 

Sandberg och Faugert (2016, s.11) definierar utvärdering som “en systematisk 

undersökning av en aktivitets värde och betydelse”. Innebörden av definitionen 

beskriver författarna som att utvärdering av en specifik händelse ska ske genom 

tillämpning av ett metodologiskt tillvägagångssätt samt att den data som genereras 

värderas mot relevanta bedömningskriterier. Sandberg och Faugert menar vidare att 

utvärdering, till skillnad från övrig forskning, genomförs i syfte att generera 

tillämpbar kunskap om en specifik händelse eller situation.  

2.2 Förändringshjulet  
För att uppmärksamma utmaningar och krav på kommunikation i förändring 

presenterar Simonsson (2008) en modell, Förändringshjulet, för framgångsrik 

kommunikation (se Figur 1). Modellen delar förändringen i de fyra faserna; analys, 

förankring, genomförande samt konsolidering. I relation till varje förändringsfas 

uppmärksammas kommunikationens bidrag, kommunikativa utmaningar samt olika 

kommunikativa roller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Förändringshjulets fyra faser (Simonsson 2008 s.184). 
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Eftersom förändringshjulet delar in förändringsprocessen i fyra olika faser, till 

skillnad från exempelvis Kurt Lewins förändringsmodell (Cummings, Bridgeman & 

Brown 2016) som ser till en förändrings tre tidpunkter; före under och efter, bedöms 

förändringshjulet ha en fördel när informations- och kommunikationsbehovet 

studeras. Detta eftersom det ger en möjlighet att skilja på de olika tidpunkterna från 

att förändringen startar till själva genomförandet. Därmed ges även möjligheten att 

belysa kommunikationsbehovet under flera delar av förändringsprocessen.  

2.2.1 Analysfasen 
Analysfasen är den första av modellens fyra faser. Den inleds då organisationen ställs 

inför en händelse, ett problem eller en idé som initierar behovet av förändring. I detta 

skede sker diskussioner och analyser i första hand inom ramen för organisationens 

ledning. Då inga beslut om förändring fattas i denna fas är det vanligt att den även 

bedöms ointressant ur ett kommunikationsperspektiv. I syfte att undvika att oro 

uppstår, kommuniceras ingen information alls vilket många gånger får motsatt effekt. 

(Simonsson 2008) 

 
Ledningen har det största kommunikativa ansvaret i analysfasen och genom en tydlig, 

ärlig och faktabaserad kommunikation kan ryktesspridning och oro i organisationen 

motverkas. Det är viktigt att ledningen kommunicerar motiven kring samt 

bakgrunden till varför en eventuell förändring är aktuell. Särskilt viktig är denna 

kommunikation med organisationens mellanchefer för att möjliggöra för dem att i sin 

tur kommunicera vidare med medarbetarna. På samma gång är det viktigt att 

ledningen för en dialog med och lyssnar till medarbetarnas erfarenheter och idéer. 

Genom dialog kan organisationens kunskap tillvaratas, bättre beslutsunderlag kan 

erhållas och införandet av förändringen underlättas. (Simonsson 2008) 

 

I analysfasen fyller kommunikationen en viktig funktion genom att bidra till att 

minska oron kring förändringen och för att skapa förtroende och tillförsikt. 

Kommunikationen bidrar dessutom till att förbereda organisationens medlemmar på 

en kommande förändring. Därför är det av vikt att finna en balans mellan de två 

budskapen att en förändring är nödvändig och att inte oroa sig i onödan. (Simonsson 

2008) 

2.2.2 Förankringsfasen 
Förändringshjulets andra fas, förankringen, inleds då beslut om att genomföra en 

förändring fattas. Fokus läggs på praktiska förberedelser och planering. I detta ske är 

det även viktigt att skapa engagemang och motivation för organisationen att 
genomföra förändringen. (Simonsson 2008) 

 

Förankringsfasen upplevs ofta som mer eller mindre känslomässigt turbulent 

beroende på individens informations- och kommunikationsbehov. Perioden fyller en 

viktig funktion för individen att bearbeta och ta till sig den stundande förändringen. 

Simonsson (2008) menar att det inte är ovanligt att en majoritet av organisationens 

individer upplever de första stegen i den psykologiska reaktionskurvan; en 

känslomässig kurva där individen genomgår olika stadier av förnekelse, motstånd, 

oro och uppgivenhet innan känslorna landar i acceptans och förhoppningsvis även 
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engagemang. Att kommunicera och föra dialog spelar därför en viktig roll i att möta 

dessa känslor och för att främja förändringen i detta skede. 

 

I syfte att skapa avgörande engagemang, en överskådlig bild och en mening med 

förändringen påtalar Simonsson (2008) vikten av att kommunicera förändringens 

budskap i förankringsfasen. Det är därmed viktigt att förmedla varför förändringen 

ska genomföras, vad som kommer att ske och hur detta kommer att påverka såväl 

organisationen som individen. 

 

Precis som i analysfasen har ledningen en viktig roll för kommunikationen och i 

förankringsfasen ökar även de övriga chefernas roll. Simonsson (2008) menar att en 

samstämmig uppfattning av budskapet är viktigt för att möjliggöra en god 

kommunikation mellan ledning och chefer. Det gemensamma budskapet bidrar med 

tydlighet och ger cheferna möjlighet att föra en rak och tydlig dialog med 

medarbetarna.  

 

Simonsson (2008) framhåller chefernas kommunikativa roll under förankringen och 

menar att det är i dialogen mellan medarbetarna och den närmsta chefen som 

förståelse för förändringens genomförande och påverkan skapas. Isaacs (2000 i 

Simonsson 2008 s.189) beskriver dialogen som ”konsten att tänka tillsammans” och 

dialogen menas ligga till grund för hur målet med förändringen ska realiseras. 

Dialogen beskrivs vidare som en viktig faktor för att generera engagemang, förståelse 

och handling. Simonsson (2008) belyser vikten av att vara tydlig med dialogens syfte 

eftersom motsatsen kan leda till skilda förväntningar på vad kommunikationen ska 

resultera i. Dialogen kan även fungera som ett verktyg för ledning och chefer att 

identifiera och bemöta den känslomässiga process som medarbetare ställs inför. 

Genom att möta medarbetarna i denna process och ge dem tid att reflektera bidrar 

detta till att förändringen främjas. 

2.2.3 Genomförandefasen 
Tredje skedet i Förändringshjulet är genomförandefasen och är då förändringen ska 

genomföras och realiseras. Genomförandefasen beskrivs som en arbetsintensiv period 

där förändringen blir påtaglig i det dagliga arbetet. Kommunikationen menas ha en 

fortsatt central roll för engagemanget och för att motverka att motstånd uppstår. Precis 

som i förändringens tidigare faser är det viktigt att fortsätta kommunicera om 

förändringen som sådan samt dess mål och syfte. (Simonsson 2008) 

 

I relation till det praktiska genomförandet av förändringen ställs organisationen 

vanligtvis inför nya problemställningar av mer praktisk och arbetsspecifik karaktär. 

Här har dialogen mellan chefer och medarbetare en betydande roll för att möta 

medarbetarnas frågor, skapa trygghet och driva förändringen framåt. Dialogen är även 

central i syfte att bidra till kunskapsutbyte och det gemensamma lärandet. (Simonsson 

2008) 

 

Typiskt för genomförandefasen är känslan av att förändringen stannar av, en känsla 

som Simonsson (2008) menar kan minimeras genom att formulera delmål som följs 

upp under förändringen. Simonsson betonar vikten av att återkommande 

kommunicera huruvida arbetet fortskrider och delmål uppnås. Förändringsspecifika 
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Figur 2. Den informationslogistiska triangeln (Wittgren & Simonsson Huck 

2019 efter Sandkuhl 2008). 

nyhetsbrev föreslås för denna typ av kommunikation i syfte att hålla engagemanget 

levande. 

2.2.4 Konsolideringsfasen 
Konsolideringsfasen är den avslutande fasen av en förändring och innebär att 

förändringen upphör och övergår till att vara en del av det vardagliga. Det praktiska 

genomförandet är därmed avslutat och det fortsatta arbetet handlar till stor del av 

uppföljnings- och förbättringsarbete. I denna sista fas framhålls vikten av att följa 

upp, summera och fira. Genom att kommunicera resultatet av förändringen, lyfta 

framgångarna och fira att förändringen är genomförd, läggs grunden till en positiv 

inställning inför framtida förändringar. Uppföljning och summering av förändringens 

framgång och misstag bidrar även till organisationens lärande. (Simonsson 2008) 

2.3 Den informationslogistiska triangeln 
Inom området för “The User-Demand Information-Supply”, som beskriver vikten av 

att förmedla den information det finns behov av, återfinns den så kallade 

informationslogistiska triangeln, en modell bestående av de tre hörnstenarna; krav, 

innehåll och distribution. Sandkuhl (2008) beskriver informationslogistikens 

huvudsyfte som det optimerade flödet och utbytet av information och hur detta 

baseras på de krav som ställs på information avseende kvalitet, innehåll, tidpunkt, 

plats och presentation av information.  

 

Relationen mellan krav, innehåll och distribution, illustreras i Figur 2, den 

informationslogistiska triangeln. Där krav syftar till de krav som ställs för att 

tillgodose behovet av rätt information, i rätt tid och i rätt kanal. Innehåll syftar till 

struktur, format och relevans för den information som distribueras och med 

distribution avses överföringen av informationen där och då den efterfrågas. 

(Sandkuhl 2008) 
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Användningen av den informationslogistiska triangeln bidrar till att identifiera de 

krav som ställs för att möta informations- och kommunikationsbehovet under en 

förändring och tillför därför ett informationslogistiskt perspektiv till studien. 

2.4 Studiens teoretiska ramverk 
Utifrån ändamålet att undersöka behovet av kommunikation vid förändringsarbete 

med ett informationslogistiskt perspektiv och därmed identifiera vilka krav som ställs 

i syfte att möta informationsbehovet i samband med förändringsarbete, har ett 

teoretiskt ramverk utformats. Detta illustreras i Figur 3, studiens teoretiska ramverk, 

där de båda modellerna, Förändringshjulet och den informationslogistiska triangeln, 

kombineras. Den informationslogistiska triangelns placering i figurens centrum 
illustrerar hur kraven, för att möta informationsbehovet, studeras under de faser som 

följer Förändringshjulet. Kvartscirklarna syftar till Förändringshjulets fyra faser och 

pilarna visualiserar förändringsprocessens gång.   

 

 
  

Figur 3. Studiens teoretiska ramverk utifrån den informationslogistiska 

triangeln och Förändringshjulet (Wittgren & Simonsson Huck 2019). 
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3 Metod 

Kapitlet behandlar studiens vetenskapliga ansats, genomförandet och de metoder 

som tillämpats för datainsamling och analys. Kapitlet innehåller även en reflektion 

över studiens tillförlitlighet samt etiska överväganden. 

3.1 Vetenskaplig ansats  
Det finns olika vetenskapliga synsätt för att hantera teori och empiri vid en 

undersökning.  Jacobsen (2002) beskriver dessa ansatser som induktiva eller 

deduktiva och menar att det är olika tolkningar av verkligheten. En induktiv ansats 

utgår från empiri om verkligheten, utan några förväntningar eller förankring i teori. 

Utifrån insamlad empiri kan sedan relevanta teorier formuleras. Jacobsen förklarar 

vidare att en deduktiv ansats innebär att studien utgår från vissa förväntningar om 

verkligheten genom befintliga teorier, för att sedan samla in empiri och se om 

verkligheten stämmer överens med förväntningarna. Eftersom studien har till syfte 

att, utifrån ett informationslogistiskt perspektiv och ett teoretiskt ramverk, studera 

behovet av intern kommunikation i förändring samt att identifiera de krav som 

berörda aktörer ställer på innehåll och förmedling av information, har en deduktiv 

ansats antagits.  

3.2 Fallstudie 
Då studien avser att undersöka behovet av kommunikation genom att studera en 

specifik situation på ett specifikt företag och på så sätt skapa en djupare förståelse för 

ämnet, har en fallstudie genomförts. Jacobsen (2002) menar att en fallstudie är en 

intensiv utformning och begränsar studien i tid och rum. Utformningen lämpar sig 

därför när en given situation ska studeras i sin kontext. Yin (2009) påpekar dock att 

resultatet av en fallstudie inte är representativt och därför inte kan generaliseras till 

andra fall, utan istället bör generera en jämförelse av resultatet och den teoretiska 

referensram som studien innefattar. 

3.3 Datainsamling 
Att välja vilken information studien ämnar samla in är en central del vid vetenskaplig 

forskning (Jacobsen 2002). Bryman och Bell (2013) beskriver två 

forskningsstrategier; kvalitativ och kvantitativ. En kvalitativ ansats, menar Bryman 

och Bell, fokuserar på djupare förståelse till skillnad från den kvantitativa ansatsen 

som lägger fokus på siffror och kvantifiering av information. Även Jacobsen (2002) 

förklarar att en kvalitativ ansats ger möjlighet till en mer nyanserad bild då det är en 

öppen och flexibel metod, där syftet är att tolka och förstå en given situation. Den 

kvantitativa ansatsen ger däremot utrymme för fler respondenter och kan generera 

högre generaliserbarhet. 

 

Då syftet med studien är att skapa förståelse för hur information har kommunicerats 

under en specifik förändring, har en så kallad metodtriangulering tillämpats. 

Metodtrianguleringen innebär att den kvalitativa och den kvantitativa ansatsen har 

kombinerats. Bryman och Bell (2013) rekommenderar att det vid fallstudier tillämpas 

både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Jacobsen (2002) menar även att en sådan 

metodtriangulering är bra i syfte att styrka giltigheten för studiens resultat. Att börja 

undersökningen med kvalitativa intervjuer kan skapa en vidare förståelse för 
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situationen och kunskapen från dessa kan sedan tillämpas vid utformning eller i 

tolkningen av den kvantitativa enkäten. 

3.3.1 Urval 
Metodlitteraturen beskriver hur urval kan ske på olika sätt, såsom genom ett 

strategiskt urval, ett slumpmässigt urval eller genom ett informationsurval (Jacobsen 

2002; Bryman & Bell 2013). Jacobsen (2002) beskriver hur urvalet på ett eller annat 

sätt kommer att påverka den data som genereras och generellt bör baseras på den typ 

av studie som genomförs. Vid en kvalitativ studie bör urvalet respondenter inte vara 

större än att materialet kan analyseras inom en rimlig tid. Den kvantitativa ansatsen, 

menar Jacobsen, medger ett större urval och insamlad data kan ofta sammanställas 

genom statistiska metoder. Den kvalitativa ansatsens urval kan därmed anses bidra 

till ett mer generaliserbart resultat.    

 

Urvalet för studiens intervjuer bygger på den förstudie som genomfördes under 

hösten 2018 (för mer information se kapitel 4). Urvalet är ändamålsorienterat och 

baserat på ett informationsurval vilket innebär att de respondenter som tillfrågats har 

varit delaktiga i implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet och därför 

menas besitta relevant kunskap för studiens syfte. Jacobsen (2002) beskriver hur ett 

informationsurval kräver kännedom om situationen och hur representativ information 

respondenterna kan förmedla. Med anledning av den förstudie som genomförts 

uppfylls detta kriterium. Genom att inkludera respondenter från olika avdelningar och 

hierarkiska nivåer genereras ett helhetsperspektiv över hur kommunikationen har 

fungerat i förändringsarbetet. 

 

Med enkäten ämnade vi däremot att nå så många respondenter som möjligt. Därför 

gjordes inget vidare urval, förutom att de som påbörjat sin anställning under 2019 

eller medverkat i intervjuerna, exkluderats. Att medarbetare anställda efter 2018 

exkluderats hade sin grund i att de inte bedömts ha möjlighet att ge en representativ 

bild av situationen. Eftersom de inte varit anställda på företaget när stora delar av 

förändringen pågått. Bland resterande medarbetare genomfördes en 

totalundersökning då det ansågs relevant att inkludera en så stor andel av 

verksamheten som möjligt, i syfte att generera spridning och därmed få ett 

representativt resultat.  

3.3.2 Genomförande 

3.3.2.1 Semistrukturerad intervju 
Till studiens empiriinsamling skapades en intervjuguide (se Bilaga 1), vilken låg till 

grund för intervjufrågorna. Bryman och Bell (2013) menar att en intervju bör vara 

flexibel och därför vara semi-strukturerad. Med semi-strukturerad menas att 

intervjuguiden formas efter teman som ger respondenten möjlighet att utveckla sitt 

svar i den riktning som önskas. Bryman och Bell menar även att det underlättar för 

intervjuaren som kan ställa följdfrågor utifrån respondentens svar. 

 

Då studien ämnar undersöka hur kommunikation har och bör fungera i en 

organisatorisk förändring är intervjuguiden baserad på det teoretiska ramverket. 

Förändringshjulets fyra faser (analys, förankring, genomförande och konsolidering) 



 

16(46) 

 

utgjorde områden i vilka ytterligare frågor avseende den informationslogistiska 

triangelns tre områden; behov, innehåll och distribution utformades. Intervjuguiden 

innefattade även ett avsnitt som berörde respondenternas generella syn på 

förändringen.  

 

I syfte att säkerställa utformningen och intervjufrågornas relevans genomfördes en 

pilotintervju. Bryman och Bell (2013) rekommenderar att genomföra en pilotintervju 

för att säkerställa frågornas relevans för undersökningen och det resultat som önskas. 

Vid pilotintervjun framkom det att frågorna var svåra att koppla till det teoretiska 

ramverket, vilket resulterade i att frågorna förtydligades. Pilotstudien bidrar även till 

att stärka resultatets giltighet och tillförlitlighet och utan pilotintervjun är det tänkbart 

att frågorna inte hade uppfattats så som vi avsett, vilket i sin tur kunde påverkat 

studiens resultat. 

 

I samband med att sju respondenterna bjöds in att delta i en intervju via e-post, 

skickades ett missivbrev ut (se Bilaga 2). I brevet belystes uppgiftslämnarens 

anonymitet, varför respondenten ansågs intressant att intervjua, hur lång tid intervjun 

uppskattades ta samt förslag på olika dagar och tider. Genom att i ett tidigt skede 

förmedla sådana aspekter, genom exempelvis ett missivbrev, menar Jacobsen (2002) 

bidrar till en god etisk grund för studien. Av de sju anställda var det sex respondenter 

som återkopplade och var positivt inställda till genomförandet. Varje intervjutillfälle 

tog cirka en timme och hölls av båda skribenterna i en avslappnad miljö, vilket 

Jacobsen menar är fördelaktigt för att respondenten ska känna sig trygg. Då båda 

skribenterna medverkade vid intervjutillfällena möjliggjordes även utrymme för 

dokumentation. 

3.3.2.2 Enkät 
För att få en bredare uppfattning om hur de anställda upplevt förändringen 

utformades, utöver intervjuerna ett webbaserat frågeformulär (se Bilaga 3). Jacobsen 

(2002) förklarar att en enkät möjliggör en ökad generaliserbarhet eftersom den kan 

skickas ut till ett större antal personer. Jacobsen menar vidare att det är viktigt att 

standardisera frågorna så att respondenterna kan ge standardiserade svar, vilket 

underlättar sammanställning och analys av data. 

 

Enkätens utformning har, precis som intervjuguiden, utgångspunkt i studiens 

teoretiska ramverk. I syfte att besvara vad som upplevs vara rätt information i en 

organisationsförändrings olika faser utgjorde Förändringshjulets fyra faser (analys, 

förankring, genomförande och konsolidering) kategorier, där djupare frågor kring den 

informationslogistiska triangelns tre områden; behov, innehåll och distribution 

ställdes. Enkäten innehöll även generella frågor avseende hur respondenterna upplevt 

förändringen samt hur deras behov av kommunikation ser ut. 

 

Respondenterna bjöds in att delta i studien via e-post och i samband med detta 

skickades ett missivbrev ut (se Bilaga 4) tillsammans med en länk till enkäten. Brevet 

som skickades ut belyste uppgiftslämnarens anonymitet, frivilligt medverkande samt 

enkätens stoppdatum. Enkäten distribuerades till 110 personer varar 52 svarade, vilket 

ger en svarsprocent på 47 procent.  



 

17(46) 

 

Figur 4. Analysprocess för insamlad data (Wittgren & Simonsson Huck 2019). 

3.4 Analys 
 

För analys av studiens insamlade data har utgångspunkt varit studiens teoretiska 

ramverk tillsammans med den metod som Jacobsen (2002) beskriver som en 

kontinuerlig spiral bestående av beskrivning, kategorisering samt kombinering. 

Metoden har använts för både de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna och för 

den kvantitativa enkätundersökningen. Insamlad data från intervjuerna respektive 

enkäterna har var för sig genomgått de två första stegen, beskrivning och 

kategorisering för att slutligen sammanfogas till ett helhetsperspektiv under den sista 

fasen, kombinering. Analysprocessen illustreras i Figur 4. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Beskrivning är den första fasen där insamlat material registreras. Jacobsen (2002) 

beskriver hur syftet är att få en så grundlig, detaljerad och saklig beskrivning av 

insamlad data som möjligt. I detta steg har intervjuanteckningar renskrivits och vi har 

fört en dialog i syfte att säkerställa en korrekt och riktig tolkning av respondenternas 

svar. Vi har även analyserat huruvida respondentens roll i förändringen kan vara 

påverkande för hur situationen värderas och beskrivs. Slutligen har resultatet av 

intervjuerna sammanfattats. Enkätsvaren har dokumenterats genom den plattform 

som använts för distribution av enkäten och svaren har analyserats utifrån huruvida 

avdelningstillhörighet kan vara påverkande för hur förändringen upplevts. För de 

enkätfrågor med öppna svarsalternativ har vi lyft och analyserat om frågan tolkats 

och besvarats som avsett. 

 

Kategorisering är analysens nästa steg och innebär att data grupperas utifrån 

exempelvis särdrag eller fenomen och syftar till att förenkla komplicerad, detaljrik 

data och skapa en hanterbar översikt (Jacobsen 2002). De kategorier som använts för 

att kategorisera insamlad data har sin grund i studiens teoretiska referensram och 

kategoriseringen kan beskrivas i två steg (se Figur 5). I det första steget 

kategoriserades insamlad data baserat på de fyra faser av förändring (analys, 
förankring, genomförande och konsolidering) som följer studiens teoretiska ramverk. 

I efterföljande steg identifierades och kategoriserades svaren i relation till den 

informationslogistiska triangeln och efterfrågan av informationens innehåll och 

distribution. 
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Figur 5. Kategorisering av data utifrån studiens teoretiska ramverk (Wittgren & 

Simonsson Huck 2019). 

Figur 6. Kombinering av empiri från intervjuer och enkät (Wittgren & Simonsson 

Huck 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

I kombineringen, det sista steget av analysen, identifieras samband, likheter eller 

skillnader mellan olika kategorier. De samband som forskaren tillskriver 

undersökningen genom att relatera två begrepp till varandra är ett exempel på 

samband. Ett annat exempel är substantiella samband, då ett förhållande påverkar, 

förklarar eller ger upphov till ett annat förhållande (Jacobsen 2002).  

 

Studiens datainsamling har skett genom både intervjuer och enkätfrågor. Resultaten 

av dessa har inledningsvis sammanställts och analyserats separat. I detta avslutande 

kombineringssteg har resultaten av de båda datainsamlingsmetoderna förts samman 

till ett samlat resultat vilket Figur 6 illustrerar. Genom kombineringen har det totala 

insamlade materialet analyserats och respondenternas upplevelse och behov av 

information under förändringen har uppmärksammats utifrån förändringens fyra 

faser. 
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3.5 Tillförlitlighet och etiska överväganden 
I syfte att återge en korrekt bild av verkligheten måste undersökningar utformas 

utifrån att det ska vara möjligt att kvalitetssäkra resultatet. Undersökningsresultatets 

kvalitet kan säkras genom att faktorer som reliabilitet och validitet beaktas vid 

studiens utformning och genomförande. Dessutom bör ett antal etiska aspekter 

övervägas. (Jacobsen 2002) 

 

Reliabiliteten avser huruvida studiens resultat är tillförlitligt och trovärdigt. För att 

uppnå god reliabilitet måste undersökningen vara genomförd utan uppenbara mätfel 

och på ett sådant sätt att det är möjligt att erhålla ett likvärdigt resultat, baserat på 

samma tillvägagångssätt (Jacobsen 2002). Mot bakgrund av detta och i syfte att stärka 

reliabiliteten har en pilotstudie genomförts samt att tillvägagångssättet, enkätfrågorna 

och intervjuguiden dokumenterats. 

 

Vid kvalitativa undersökningar finns alltid en risk att exempelvis kontext- eller 

intervjuareffekt uppstår vilket kan komma påverka reliabiliteten. Intervjuareffekt 

innebär att den person som genomför intervjuerna kan påverka resultatet genom sin 

fysiska närvaro. På samma sätt kan kontexten, den plats där intervjun sker, vara en 

påverkande faktor (Jacobsen 2002). Med syfte att minska sådana effekter tillfrågades 

respondenterna om deltagande genom e-post och i samband med detta förmedlades 

studiens syfte.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett mötesrum på de medverkandes arbetsplats. Platsen 

valdes utifrån att den är bekant för respondenterna men mer neutral än det egna 

kontoret. Jacobsen (2002) förklarar hur en sådan bekväm plats tenderar att ge mindre 

konstlade svar än en, för respondenterna, obekväm miljö.    

 

Respondenterna fick välja mellan flera tillfällen för intervju och vi förmedlade hur 

medverkan var frivillig. Genom att tydliggöra studiens syfte och vad informationen 

skulle komma att användas till uppfyller studien kravet på informerat samtycke. 

Genom att även tydliggöra att inga uppgifter om vem som bidragit med vilka 

uppgifter skulle framgå av studien, beaktades också individens rätt till privatliv. 

Jacobsen (2002) beskriver informerat samtycke och rätten till privatliv som två av de 

främsta etiska aspekterna att beakta vid en undersökning. 

   
Validiteten syftar till undersökningsresultatens giltighet och relevans vilket kan 

beskrivas utifrån två perspektiv; intern respektive extern giltighet. Intern giltighet 

avser huruvida studien undersöker det som avses undersökas och i syfte att stärka 

validiteten bör en kritisk granskning av källor och resultat genomföras. Extern 

giltighet avser studieresultatets generaliserbarhet och huruvida resultatet är 

representativt för en större population. Därmed påverkas den externa giltigheten av 

såväl urvalets storlek som hur representativt urvalet är för sammanhanget. (Jacobsen 

2002) 
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I avseende att stärka validiteten genomfördes intervjuerna av två personer och 

följdfrågor ställdes vid behov av förtydliganden. I direkt anslutning till 

intervjutillfällena diskuterades svaren för att säkerställa en enig uppfattning, vilket 

möjliggjorde en riktig presentation av data. Att på ett korrekt och riktigt sätt 

presentera den data som erhållits menar Jacobsen (2002) är av stor etisk betydelse för 

en undersökning.   

 

Jacobsen (2002) menar att det vid kvalitativa studier kan vara svårt att uppnå en hög 

extern giltighet och ett resultat som är överförbart till en större population. Parallellt 

med intervjuerna distribuerades en enkät till en större andel av medarbetarna för att 

få en bredare och mer allmän uppfattning av hur det sett ut under den studerade 

förändringen. Det bidrar samtidigt till att stärka validiteten. Då studien, i egenskap av 

en fallstudie, inte har som huvudsakligt syfte att generera ett resultat med högre grad 

av generaliserbarhet, antas studiens slutsatser ändå vara av intresse för verksamheten 

och organisationer som står inför en förändring.   
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4 Fallföretaget 

I kapitlet ges en kort beskrivning av fallföretaget samt den förändring som ligger till 

grund för studien. Beskrivningen baseras på den förstudie som genomfördes under 

2018.  

4.1 Kontek Lön AB 
Kontek är specialiserade på löneadministration och erbjuder kundanpassade lösningar 

såsom systemlösningar, programsupport, rådgivning och konsultation, utbildning 

samt möjligheten till outsourcing av hela eller delar av löneprocessen. Företaget 

grundades 1934 och är etablerade i Ljungby, Värnamo, Göteborg och Stockholm med 

cirka 140 anställda. Verksamheten har de senaste åren utvecklats i snabb takt och har 

gått från att arbeta med manuella löneutbetalningar till att ha blivit ett av Sveriges 

ledande specialistbolag inom lön. En bidragande orsak till den snabba 

förändringstakten är att allt fler företag idag väljer att lägga mindre tid på 

lönehantering. Alla företag är dock i behov av att beräkna, betala och bokföra både 

löner och skatter i rätt tid och på rätt sätt, vilket Kontek ämnar effektivisera.  

4.2 Implementering av ett nytt ärendehanteringssystem 
Under våren 2018 trädde den nya lagen the General Data Protection Regulation 

(GDPR) i kraft och syftar till att skydda enskilda individers rättigheter i relation till 

personuppgifter. För att få behandla personuppgifter krävs stöd i 

dataskyddsförordningen och det är endast tillåtet att samla in personuppgifter för 

specifika och relevanta ändamål. Det är viktigt att som företag kunna verifiera att 

organisationen lever upp till dataskyddsförordningen. (Datainspektionen u.å.)  

 

De nya kraven på hantering av personuppgifter, i samband med företagets snabba 

expanderingstakt, har medfört ett större behov av strukturerad hantering av 

personuppgifter samt välfungerande kommunikation både internt och externt. Mot 

bakgrund av detta beslutades att implementera ett nytt gemensamt 

ärendehanteringssystem i hela verksamheten. Tidigare arbetade organisationen i olika 

ärendehanteringssystem med olika processer och arbetssätt beroende på avdelning. 

Genom att arbeta och skapa processer i ett gemensamt ärendehanteringssystem, 

effektiviseras det dagliga arbetet, vilket även genererar mer effektiva informations- 

och kommunikationsprocesser. Det nya systemet ämnar stärka samarbetet mellan de 

olika avdelningarna samt säkerställa de krav som GDPR medfört. 

 

Diskussionerna kring att implementera ett nytt ärendehanteringssystem i hela 

verksamheten har pågått i flera år, men 2017 tog arbetet fart och en projektgrupp 

tillsattes. Projektgruppens uppgift var att jämföra olika systemleverantörer för att hitta 
ett system som skulle passa verksamheten. Det system som tillslut valdes, var ett 

delvis färdigt system men med möjligheten att utforma funktioner i enlighet med 

verksamhetens krav. Därför fastställdes en kravspecifikation på vad systemet måste, 

bör och kan innehålla.  
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Då varje avdelning var i behov av olika funktioner i systemet skulle införandet 

genomföras i mindre projekt på varje avdelning. Därför påbörjades en grov planering 

och en generell tidsplan för verksamhetens avdelningar (outsourcing, konsultation, 

support, produkt, försäljning, ekonomi, marknadsföring och HR) utformades. Enligt 

planen skulle outsourcingavdelningen vara först med att genomföra förändringen i 

mitten av 2018. Detta eftersom avdelningen hanterar en stor mängd personuppgifter. 

På grund av den stora mängden personuppgifter krävdes även en specialfunktion i 

systemet som innebär att endast behöriga får tillgång till de ärenden som berör 

outsourcingkunderna.  

 

Efter att outsourcingavdelningen var igång skulle supportavdelningen i slutet av 2018 

genomföra implementeringen. Därefter skulle systemet implementeras på övriga 

avdelningar under 2019.  
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5 Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat. Inledningsvis redogörs insamlad empiri utifrån 

respektive metod, varpå en sammanställning av det totala resultatet följer.  

5.1 Empiri 

5.1.1 Intervjuer 
Respondenterna beskriver hur införandet av GDPR under våren 2018 innebar nya 

rutiner för hantering av personuppgifter och hur detta blev startskottet för 

implementeringen av ett nytt gemensamt ärendehanteringssystem. Genom att 

implementera ett nytt system sågs möjligheten att möta de krav som nu ställdes 

avseende GDPR-direktiven, samtidigt som det gav möjligheten att utveckla nya 

rutiner för ett mer effektivt arbetssätt. Respondenterna förklarar att med det nya 

systemet följde nya rutiner för hantering av ärenden både internt och externt mot 

företagets kunder. Kommunikation som tidigare skett via e-post kunde nu samlas i ett 

system, vilket ansågs vara till fördel för såväl kunderna som för intern samordning 

och uppföljning. Att arbeta i ett gemensamt system menar de var efterlängtat och 

inställningen var överlag positiv. Däremot beskriver respondenterna hur entusiasmen 

inte lika påtaglig inför förändringen som sådan och hur denna skulle påverka de egna 

arbetsrutinerna. 

 

Av intervjuerna framgår att företaget inledningsvis jämförde och diskuterade möjliga 

systemalternativ och de krav som det nya systemet skulle uppfylla. Respondenterna 

förklarar att en grupp bestående av representanter från såväl ledningen som den övriga 

verksamheten sattes samman för dessa samtal. Vidare beskriver flera respondenter 

hur företaget eftersträvar ett öppet och transparent informationsklimat, där 

information som rör verksamheten är öppen för alla organisationens medarbetare. 

Denna öppenhet kring information, menar respondenterna, utgjorde grunden till 

strukturen för hur representanterna skulle kommunicera information om förändringen 

vidare i organisationen. De menar även att någon ytterligare plan för 

kommunikationen aldrig etablerades. 

 

Bilden av hur kommunikationen skett återges av de medarbetare som intervjuats. 

Samtliga medarbetare menar att informationen inledningsvis kommunicerats av 

ledningen och från närmsta chefen. De upplevde även att det fanns möjlighet till 

dialog och att informationen i det inledande skedet av förändringen uppfyllde deras 

behov avseende information.  

 

När beslutet om vilket system som skulle implementeras var taget, upprättades en 

turordning för implementeringen av systemet på de olika avdelningarna. Tidsramen 

för genomförandet av förändringen sattes till 2018-2019. I syfte att driva 

genomförandet av förändringen tillsattes en projektledare som strukturerade projektet 

samt ansvarade för kommunikationen under genomförandet. Den officiella 

presentationen av förändringen, syftet och vilket system som slutligen valts 

kommunicerades under ett gemensamt personalmöte för hela verksamheten. I 

samband med personalmötet presenterades systemet och de anställda informerades 

om hur förändringen skulle påverka verksamheten i stort och hur tidsplanen såg ut. 
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Uppdaterad information om den övergripande tidsplanen var sedan återkommande 

under hela förändringen.  

 

Respondenterna återger att förändringen inte kom som någon överraskande nyhet, 

eftersom de löpande fått information från sina gruppchefer. Informationen om syftet 

hade med fördel kunnat vara tydligare enligt flera respondenter. En respondent menar 

att ett tydligare syfte med att implementera ett flexibelt och anpassningsbart system i 

ett tidigt skede hade kunnat bidra till att minska motstånd i det inledande arbetet. 

Något som hen i vissa fall upplevt bland kollegorna. Respondenterna förmedlar 

samtidigt känslan att det ibland var svårt att se hur det nya systemet skulle fungera, 

men uppger ändå att informationen upplevdes som både relevant och i flera avseenden 

tillräcklig. Dock återger flera respondenter en efterfrågan på mer information om 

praktiska aspekter, exempelvis hur övergången till det nya systemet skulle gå till. 

 

Flera respondenter påtalar även en önskan om att erhålla information genom flera 

kanaler. En av respondenterna ger e-post som ett exempel på en kompletterande 

kommunikationskanal till personalmötet. En annan respondent förklarar detta 

närmare och beskriver hur förmedlingen av information i flera kanaler skulle fungera 

som en påminnelse och därmed underlätta förståelsen för den information som 

förmedlas.   

 

Kommunikationen under genomförandet skedde till stor del genom utbildningar och 

workshops, vilket respondenterna menar var ett bra sätt att tillgodogöra sig 

information på. Däremot så återges en samlad bild av hur informationsflödet blev 

mindre frekvent under själva implementeringsfasen. Flera respondenter menar att de 

önskat mer information frekvent under hela förändringen och de beskriver hur 

informationen blir enklare att ta till sig om den ges i ett tidigt skede. Detta eftersom 

de då får tid att bearbeta och förstå informationen. Respondenterna uppger även att 

de önskat mer praktisk information i anslutning till när de direkt  påverkades av 

förändringen. 

 

Intervjuerna visar på respondenternas efterfrågan av mer kontinuerlig uppdatering 

avseende förändringens status och en tydligare markering när en avdelning är klar 

med implementeringen. Med detta menar flera respondenter att de inte enbart 

efterfrågar information om hur förändringen går framåt. De efterfrågar även 

information när arbetet av olika anledningar är stillastående eller då problem uppstår 

som medför att förändringstakten stannar av. En respondent, vars avdelning har 

passerat genomförandefasen, förklarar att tydliga statusuppdateringar hade 

underlättat det dagliga arbetet under förändringen. Respondenten menar att det 

upplevts som otydligt vilka som faktiskt är igång i systemet och menar att detta varit 

begränsande i att använda det nya systemet så som avsett.  

 

Av intervjuerna framgår det att ledningen och gruppcheferna hade kommunikativa 

roller under förändringen och respondenterna upplevde att det fanns möjlighet till 

dialog. Det framgår dock att en majoritet saknade tydlighet kring vem som skulle 

besvara olika frågeställningar under förändringen. Därför menar respondenterna att 

de vände sig till den de fann lämplig i stunden, utan att egentligen fundera på om detta 

var rätt person att fråga.  
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En manual för systemet och dess funktioner upprättades i syfte att stödja individens 

dagliga arbete. Det uppges att manualen fanns tillgänglig på intranätet, men flera 

respondenter menar att informationen om manualens tillgänglighet inte 

uppmärksammats av alla.  

 

Respondenterna beskriver hur de i syfte att hantera frågeställningar, utmaningar och 

vidareutveckling av det nya ärendehanteringssystemet har bildats ett råd. Rådet består 

av representanter från de avdelningar där implementeringen är genomförd. 

Representanterna fungerar som kommunikatörer och har till uppdrag att lyfta 

frågeställningar och önskemål från de olika avdelningarna samt även kommunicera 

information om utveckling och möjligheter tillbaka till verksamheten. Upplevelsen 

bland respondenterna är att detta fungerar väl och att det är ett bra forum för 

uppföljning och utvärdering av förändringen. 

 

Genom intervjuerna förmedlas känslan av att förändringen har varit, och fortfarande 

är, omfattande för såväl verksamheten som för de individer som påverkas. Ett stort 

informationsbehov identifieras hos nästan alla respondenter och framförallt är det 

information om den direkta, praktiska påverkan för den enskilda individen som 

efterfrågas. Respondenterna beskriver ändå hur kommunikationen under 

förändringen generellt sett upplevts fungerat bra.  

5.1.2 Enkäten 
Resultatet för den enkätundersökning som genomförts i samband med studien har 

strukturerats utifrån förändringens fyra faser, vilka följer studiens teoretiska ramverk. 

Diagrammen (se Bilaga 5), redovisar det sammanställda resultatet och i relation till 

respektive fråga redovisas även övriga upplysningar. 

5.2 Sammanställning av empiri 

5.2.1 Analysfasen  

5.2.1.1 Vad - vilken information som kommunicerats 
Förändringen kan inledningsvis beskrivas hur det inom ledningen, under många år, 

har funnits en idé och en vision om att hela organisationen borde arbeta i ett 

gemensamt ärendehanteringssystem. Den utlösande faktorn för att driva igenom en 

sådan förändring kom slutligen i samband med de nya direktiven för hanteringen av 

personuppgifter i och med GDPR 2018. 

 

Ledningens samtal i förändringens inledande skede kretsade främst kring 

verksamhetens behov av att arbeta i ett gemensamt ärendehanteringssystem. I fokus 

fanns frågeställningar som hur en förändring skulle komma att påverka 

verksamhetens rutiner och arbetssätt. Även målet med förändringen och syftet, varför 

det var relevant att förändra samt alternativa systemlösningar diskuterades. Av 

studien framgår det att information från dessa möten var öppen att tillgå för den som 

så önskade. I enlighet med verksamhetens kommunikationsstruktur förutsattes att de 

som deltog också förmedlade den information de ansåg relevant vidare ut i 

verksamheten. Det poängteras att företaget verkar för att hålla ett öppet 
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informationsklimat och vara transparenta i syfte att motverka att ryktesspridning 

uppstår. 

 

Av enkäten framgår det att 58 procent (se Figur 7) anser sig ha ett stort behov av 

information och att kommunicera i samband med förändring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Individuella behovet av förändringskommunikation. 
 

Bland respondenterna som intervjuats framgår det att en övervägande majoritet 

upplever att de fått information och att denna har uppfyllt deras behov av information 

då förändringen först initieras. Att den information som förmedlades upplevdes 

komma i rätt tid uppger 81 procent av enkätens respondenter medan 8 procent 

önskade att informationen förmedlats än tidigare i förändringen (se Figur 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Upplevelsen av information i rätt tid under analysfasen. 

En övervägande majoritet (87 procent, se Figur 9) av enkätens respondenter ansåg att 

den information som förmedlades var relevant i detta skede och 75 procent ansåg att 

informationen var tillräcklig medan 15 procent efterfrågade än mer information kring 

förändringen (se Figur 10). 
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Figur 9. Upplevelsen av informationens relevans i analysfasen. 

 

Figur 10. Informationens tillräcklighet under analysfasen. 

5.2.1.2 Vem och hur - vem förmedlade informationen och genom vilken kanal  
En övervägande andel av respondenterna uppger att de fått informationen av sin 

närmsta chef eller ledningen genom ett möte och samtliga respondenter som 

intervjuats uppger att de upplevde möjlighet till dialog under dessa möten. Det 

återfinns även en efterfrågan bland de respondenter som intervjuats, att få 

informationen i fler kanaler. En respondent menar till exempel att det skulle fungera 
som en påminnelse och det skulle bli enklare att ta till sig informationen.  

5.2.2 Förankringsfasen  

5.2.2.1 Vad - vilken information som kommunicerats  
Insamlad empiri visar att en övergripande planering inleddes då beslut om vilket 

system som skulle implementeras var fattat. Information om det nya systemet 

kommunicerades vidare ut i organisationen genom de representanter som deltog i 

detta inledande arbete. Intervjuerna och enkäten ger en samstämmig bild av hur 

kommunikationen såg ut då verksamheten befann sig i planeringsstadiet. En 
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övervägande majoritet menar att informationen har varit såväl tillräcklig och relevant 

som kommunicerad i rätt tid. 

 
Av enkätstudien framgår att det under planeringsstadiet kommunicerades information 

om bland annat implementeringsordningen för verksamhetens olika avdelningar samt 

förändringens syfte. Det kommunicerades även information om systemets 

möjligheter och begränsningar, hur rutiner och arbetssätt skulle påverkas samt 

praktisk information kring införandet och utbildning i systemet. 

 
Intervjuerna ger en liknande bild och förmedlar samtidigt upplevelsen av efterfrågan 

på ett tydligare syfte med att implementera ett anpassningsbart och flexibelt system. 

Det vill säga, ett tydligare varför, för- och nackdelar med ett system som inte 

fungerade lika för alla avdelningar och varför olika avdelningar fått tillgång till olika 

funktioner eller vyer. Eftersom systemet var flexibelt förmedlade flera respondenter 

känslan av att det var svårt att få grepp om hur systemet skulle fungera.  

 

Vid intervjuerna belyser flera respondenter hur det även i förankringsfasen 

efterfrågades mer konkret information om implementeringens praktiska 

genomförande. Majoriteten av de tillfrågade respondenterna (83 procent, se Figur 11) 

uppger i enkäten att de anser att informationen de fick, kommunicerades i rätt tid. 

Bland övriga respondenter återfinns istället en önskan om att få denna informationen 

i ett tidigare skede medan andra uppger att informationen borde förmedlats senare 

under förändringen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Upplevelsen av information i rätt tid under förankringsfasen. 

5.2.2.2 Vem och hur - vem förmedlade informationen och genom vilken kanal  
Enkäten visar att 65 procent av respondenterna uppger att de fick information under 

förankringsfasen av sin närmsta chef medan 27 procent uppger att det var ledningen 

som informerade dem (se Figur 12). Majoriteten av respondenterna uppger att de 

anser att denna information kom från rätt person och de ansåg att det var relevant 

information i förhållande till när under förändringen den gavs. Intervjuerna ger 

samma bild av situationen och det framgår i dessa att information kommunicerades 
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av ledningen via ett gemensamt personalmöte samt av gruppcheferna vid 

avdelningsmöten.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Kommunikativa roller i förankringsfasen. 

Bland de tillfrågade respondenterna uppger majoriteten (67 procent) att 

avdelningsmöte är den kommunikationskanal de själva valt om de fått bestämma. 17 

procent menar att de istället föredrar ett gemensamt personalmöte, 8 procent önskar 

direkt kommunikation med sin chef, medan övriga anger e-post eller annat alternativ 

som den bästa kommunikationskanalen (se Figur 13). Även här, under planeringen 

och förberedelserna, visar studien på en efterfrågan av parallella 

kommunikationskanaler för samma information.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Föredragna kommunikationskanaler i förankringsfasen 
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Att behålla ett öppet och transparent informationsklimat med möjlighet till dialog 

framhålls som viktigt. Bland respondenterna som besvarat enkäten uppger 39 

procent att det fanns möjlighet till dialog och att de fick möjlighet att påverka under 

den förberedande fasen av förändringen. En något större andel (48 procent) menar 

istället att möjlighet till dialog saknades och att de inte upplevde möjlighet att 

påverka i samband med att de informerades om att det nya systemet skulle 

implementeras (se Figur 14).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Möjlighet till dialog i förankringsfasen. 

Enkäten visar att i det förberedande planeringsskedet upplevde majoriteten av 

respondenterna informationen som tillräcklig. En betydande andel (23 procent) 

anser dock att informationen som kommunicerades var otillräcklig och de hade 

önskat mer information (se Figur 15). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 15. Informationens tillräcklighet under förankringsfasen. 
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5.2.3 Genomförandefasen 

5.2.3.1 Vad och vem - vilken information har kommunicerats av vem  
Det framgår att projektledaren var ansvarig för förändringen under 

genomförandefasen, men information om förändringen kommunicerades även från 

chefer på olika nivå enligt den struktur som vanligen används i verksamheten. Någon 

specifik plan eller struktur för hur kommunikation skulle ske under förändringen 

utarbetades därmed inte. Flera respondenter påtalar detta och menar att de inte anser 

sig fått vetskap om hur kommunikationsvägarna såg ut. De förmedlar att det fanns en 

otydlighet kring vem de skulle vända sig till, med frågor, under förändringen och de 

uppger även att de saknade en uttalad kontaktperson att vända sig till. Detta ledde i 
sin tur till att frågor istället riktades till den som fanns tillgänglig för stunden. En av 

respondenterna menar att detta inte alltid upplevdes som ett optimalt 

tillvägagångssätt. 

 

Bland respondenterna uppges att informationen ofta upplevdes osammanhängande 

och utan en bakomliggande struktur, en respondent uttrycker detta som att 

“informationen var spretig, den delgavs lite här och lite där”. Flertalet av 

intervjurespondenterna beskriver vidare hur de önskat mer kontinuerlig uppdatering 

av förändringens status, både för den egna avdelningen och generellt för 

verksamheten. 
 

I motsats till den bild som intervjuerna ger av avsaknad av kommunikationsplan och 

otydliga kommunikationsvägar under förändringen, förmedlar 90 procent av enkätens 

respondenter upplevelsen av att det ändå funnits en plan för hur information ska 

kommuniceras under förändringen (se Figur 16).  

 

Figur 16. Upplevelsen av plan för förändringskommunikationen. 
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Av de respondenter som besvarat enkäten uppger 23 procent att de hade önskat mer 

information under det praktiska genomförandet. En övervägande andel (69 procent) 

menar ändå att informationen upplevts som tillräcklig (se Figur 17).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Informationens tillräcklighet under genomförandefasen. 

73 procent uppger att informationen kommuniceras i rätt tid, medan 15 procent menar 

att de hade önskat informationen tidigare och 4 procent hade önskat informationen 

senare (se Figur 18).    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Upplevelsen av information i rätt tid under genomförandefasen. 

Av det empiriska material som samlats in framgår hur den typ av information som 

kommuniceras om förändringen skiftar under det förändringens praktiska 

genomförandet. Från en mer övergripande nivå om verksamhetens påverkan i stort, 

till information om praktiskt tillvägagångssätt, arbetsrutinerna, möjligheter med 

systemet och en tydligare tidsplanering. 
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81 procent av enkätrespondenterna upplevde att informationen under själva 

implementeringen var relevant för när den förmedlades. En mindre andel (10 procent) 

menar att de inte upplevde att informationen var relevant i förhållande till när den 

kommunicerades (se Figur 19). Bland dessa efterfrågades mer och tydligare 

information om ansvarsfördelning och hur kunderna skulle komma att påverkas av 

förändringen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Upplevelsen av informationens relevans i genomförandefasen. 

5.2.3.2 Hur - genom vilken kanal har kommunikationen skett 
Möten identifieras genomgående under förändringen som den kommunikationskanal 

respondenterna föredrar när de själva får välja kanal. Så är fallet även under 

genomförandet av förändringen och 69 procent av respondenterna uppger att ett 

avdelningsmöte hade varit det bästa forumet för kommunikation i denna fas av 

förändringen. Andra (totalt 14 procent) menar istället att e-post eller en direkt 

kommunikation mellan respondenten och hens närmsta chef hade varit den bästa 

kommunikationskanalen (se Figur 20). 
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Figur 20. Föredragna kommunikationskanaler i genomförandefasen. 

Under implementeringen av ärendehanteringssystemet, anger samtliga respondenter 

som intervjuats att de upplevde möjligheten att föra dialog om förändringen. Av 

enkätens respondenter uppgav 54 procent (se Figur 21) samma upplevelse till dialog 

och att de hade möjlighet att påverka processen, 33 procent upplevde istället att denna 

möjlighet saknades och övriga 13 procent uppger att de inte vet.  

 

Figur 21. Möjlighet till dialog i genomförandefasen. 
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5.2.4 Konsolideringsfasen 

5.2.4.1 Vad - vilken information som kommunicerats 
Förändringen pågår fortfarande, enstaka avdelningar inväntar implementeringen av 

systemet medan andra har genomfört förändringen och det nya systemet har blivit en 

del av det vardagliga. På de avdelningar som har fått det nya systemet implementerat 

är respondenterna överens; det råd som satts samman i syfte att hantera bland annat 

uppföljning och förbättringar, är ett bra sätt att lyfta viktig information. Både i syfte 

att förmedla medarbetarnas åsikter till rådet och lösningar eller information tillbaka 

till avdelningarna igen. Genom rådet är det möjligt att följa upp förändringen 

gemensamt för de olika avdelningarna. Detta menar respondenterna i sin tur 
möjliggör för de olika avdelningarna att utbyta erfarenheter och lära av varandra. 

5.2.4.2 Vem och hur - vem förmedlade informationen och genom vilken kanal  
I rådet fattas beslut i uppkomna frågeställningar och representanterna förmedlar 

informationen vidare tillbaka till avdelningen och berörda medarbetare. Hur, genom 

vilken kanal, representanterna väljer att kommunicera informationen vidare är upp till 

representanten i fråga. Bland de respondenter som besvarat enkäten uppger 48 procent 

att de föredrar avdelningsmöte som kommunikationskanal för fortsatt information 

relaterat till det nya systemet. 21 procent menar att det istället är bättre med en direkt 

kommunikation mellan hen och den närmsta chefen och 17 procent tycker att e-post 

är att föredra (se Figur 22). Övriga respondenter uppger intranät, personalmöte eller 

annat alternativ som den kanal de hade valt själva för information kring systemet.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Föredragna kommunikationskanaler i konsolideringsfasen. 

 

 

 

 



 

36(46) 

 

Bland respondenterna vars avdelning genomfört implementeringen identifieras en 

efterfrågan på ett uttalat avslut när förändringen är genomförd och avslutad för den 

specifika avdelningen. Enligt flertalet av respondenterna skulle ett tydligt avslut bidra 

till att underlätta det dagliga arbetet eftersom det då blir tydligt vilka andra 

avdelningar som är verksamma i det nya systemet. De menar även att ett tydligt avslut 

för varje avdelning skulle ge upphov till känslan av ordning och struktur under 

förändringen.  
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6 Diskussion 

I följande kapitel presenteras den diskussion vilken placerar resultatet i relation till 

studiens teoretiska ramverk samt tidigare forskning. Diskussionen förs genom 

Förändringshjulets fyra faser och i relation till de krav som ställs i förhållande till 
den informationslogistiska triangeln och informationens innehåll och distribution. 

Det vill säga vad som kommunicerats, hur det kommunicerats, av vem och när i 

förändringen. Kapitlet avslutas med en reflektion över studiens metodval. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Analysfasen 
Att kommunicera med de anställda om förändring är enligt Simonsson (2008) en 

viktig aspekt eftersom det annars kan skapa oro inför framtiden. Studien visar hur 

ledningen i detta skede var tydliga med att kommunicera syftet med förändringen 

samt hur förändringen skulle komma att påverka organisationens rutiner och 

arbetssätt. På ledningsnivå diskuterades även olika systemalternativ utan att detta var 

något som direkt kommunicerades vidare i verksamheten. Dock var det inget som 

hölls hemligt, troligt mot bakgrund av företagets öppna klimat, där information som 

rör verksamheten ska vara tillgänglig för samtliga medarbetare.  

 

Simonsson (2008) framhåller vikten av att förstå variationen mellan olika individers 

behov. I syfte att främja förändringen menar Simonsson att det är viktigt att identifiera 

och ta hänsyn till sådana variationer redan i ett tidigt stadie av förändringen. Vår 

studie bekräftar detta och visar ett generellt stort behov av information och att 

respondenterna gärna vill ha regelbunden återkoppling avseende förändringens status. 

Majoriteten av respondenterna anses ha ett stort behov av information och 

kommunicera denna i samband med en förändring. En tydlig skillnad mot den 

betydligt mindre andel som uppger att detta behov istället är litet. Genom studien 

identifieras därmed hur behovet av information skiljer sig åt mellan verksamhetens 

individer. Det en individ upplever som relevant, upplevs istället som 

informationsöverflöd av någon annan. Eftersom inga beslut ännu tagits i denna fas 

var det inte självklart vilken information som skulle kommuniceras i syfte att möta 

organisationens behov av information.  

 

Enligt Haftor och Kajtazi (2009) är det centralt att identifiera verksamhetens behov 

av information för att förmedla relevant information. Studien visar hur 

kommunikationen under förändringens inledande faser främst har riktats till att 

förmedla syftet, varför förändringen är nödvändig och hur förändringen på ett 

övergripande plan kommer att påverka medarbetarna. Denna typ av information 

bedömdes vara relevant att förmedla i syfte att minska motstånd och förbereda inför 

förändringen. Studien visar även hur närmare 90 procent av respondenterna ansåg att 

den information som delgavs upplevdes relevant i förändringens första fas.  

 

Simonsson (2008) menar att kommunikationen ofta glöms bort i den inledande fasen. 

Av studien framgår det att informationen ibland upplevts stanna på ledningsnivå 

eftersom den inte formellt kommunicerats vidare i organisationen. Informationen har 

trots detta funnits tillgänglig via publicerade mötesanteckningar samt genom den 
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informella kommunikationen. Den informella kommunikationen har en viktig roll för 

att skapa sammanhållning och för att skapa en gemensam bild av förändringen 

(Falkheimer & Heide 2007). Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att organisationer 

bör ta tillvara på den informella kommunikationen och vi har uppmärksammat hur 

Konteks öppna förhållningssätt bidrar till detta. Förhållningssättet kan således ses 

som ett verktyg i syfte att skapa transparens och ett öppet kommunikationsklimat. 

Simonsson (2008) menar att ett öppet kommunikationsklimat skapar goda relationer 

och ökar förtroendet, vilket vi genom studien kan konstatera påverkat inställningen 

till förändringen positivt.  

 

Det öppna klimatet är även något som ligger till grund för hela verksamhetens 

kommunikationsstruktur och studien visar på en oskriven regel om att information 

ska förmedlas vidare, från ledningen och chefer till medarbetare, genom ett uppifrån- 

och ned perspektiv. Detta visar tydligt på ledningens ansvar att faktiskt kommunicera 

informationen vidare i organisationen, vilket Simonsson (2008) även påpekar är 

viktigt i förändringens första fas. När ledningen haft ny information avseende 

förändringen är det deras uppgift att föra informationen vidare till 

avdelningscheferna. Cheferna har i sin tur ansvaret att sprida informationen vidare till 

medarbetarna. Detta är något som Jacobsen och Thorsvik (2014) menar endast 

fungerar i mindre organisationer. Studien bekräftar detta då några av respondenterna 

uppger att den oskrivna regeln inte alltid efterlevs, vilket resulterar i att alla anställda 

inte fått samma tillgång till information. Simonsson förklarar att information ofta 

stannar kvar på ledningsnivå och vi identifierar hur denna informationsasymmetri 

orsakar en snedfördelning av information inom organisationen, vilket försvårar 

möjligheterna att möta det informationsbehov som finns. Mot denna bakgrund 

påvisas vikten av att ha en tydlig struktur på det som ska kommuniceras i 

verksamheten samt att uppföljning av kommunikationen bör ske.  

 

Studien visar hur 81 procent anser att information kring förändringen 

kommunicerades i rätt tid, medan 8 procent önskade information tidigare i 

förändringsprocessen. Eftersom inga beslut ännu tagits i denna första fas av 

förändringen, var det inte heller möjligt att informera kring förändringen i ett ännu 

tidigare skede. Majoriteten av respondenterna uppger trots allt att informationen de 

fick under förändringens första fas uppfyllde deras behov och därför kan vi konstatera 

att kommunikationen under den inledande fas i förändringen har fungerat väl.  

6.1.2 Förankringsfasen 
Förankringsfasen inleds då ett beslut om att genomföra förändringen tagits 

(Simonsson 2008) och det slutliga valet av systemleverantör inledde därmed 

förändringens andra fas. Valet kommunicerades vidare i verksamheten genom de som 

medverkat i framtagandet av och besluten kring att implementera ett nytt 

ärendehanteringssystem.  

 

Simonsson (2008) förklarar att förankringsfasen ofta upplevs som en orolig och 

känslomässig period, ofta beroende på den enskilda individens informations- och 

kommunikationsbehov. Majoriteten av respondenterna anser dock att beslutet om 

förändringen inte kom som en nyhet, vilket gjorde att de inte upplevde den oro och 

uppgivenhet som Simonsson beskriver. Simonsson menar att förankringsfasen många 

gånger innebär att medarbetarna tar sig igenom den psykologiska reaktionskurvans 
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steg (förnekelse, motstånd, oro och uppgivenhet). Den förberedande fasen innebär att 

medarbetarna får tid att ta till sig förändringen Företagets öppna 

kommunikationsklimat är en trolig förklaring till varför dessa känslor inte infann sig 

i någon vidare mening. Att många medarbetare redan från början var positivt 

inställda, såg fördelarna med förändringen samt såg fram emot att arbeta i ett 

gemensamt ärendehanteringssystem är ytterligare orsaker som kan förklara detta.    

 

Under förändringens andra fas kommunicerades grundläggande information 

avseende syftet med förändringen, systemets möjligheter och begränsningar via ett 

gemensamt personalmöte för hela verksamheten. Även påverkan på nuvarande 

arbetssätt och rutiner, praktisk information gällande genomförande, tidsplan och 

utbildning i systemet kommunicerades. Simonsson (2008) betonar vikten av att 

kommunicera förändringens vad, hur och varför i förankringsfasen. Detta för att 

förbereda de anställda på vad som kommer att hända, hur det kommer att ske samt 

varför förändringen görs, både ur ett företagsperspektiv och ett medarbetarperspektiv. 

Studien visar att dessa vad, hur och varför också har kommunicerats under 

förändringen. Trots detta upplever respondenterna att de saknade mer konkret 

information kring det praktiska genomförandet och vilka förhållningsregler som 

gällde. Av studien framgår det dock att majoriteten ansåg att informationen 

kommunicerades i rätt tid och att informationen var tillräcklig, vilket tyder på att den 

information som kommunicerades ändå motsvarade behovet.  

 

Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2005) bör renodlade informationsmöten likt 

verksamhetens personalmöten undvikas. Johansson och Heide (2008) belyser vikten 

av att kommunicera med och inte till de anställda för att främja förändringen. Precis 

som Jacobsen och Thorsvik (2014) poängterar kan effektiv kommunikation endast 

uppnås via tvåvägskommunikation, vilket ställer större krav på kommunikation 

istället för enbart förmedling av information. Nära hälften av respondenterna anser att 

möjligheten till dialog saknades och att de därför inte hade möjlighet att påverka 

förändringen. En anledning till detta kan vara eftersom informationen delgavs på ett 

personalmöte, där respondenterna inte upplevt samma möjlighet till dialog som vid 

avdelningsmöten. Då majoriteten (67 procent) uppger att den optimala 

kommunikationskanalen i förändringsfasen är avdelningsmöten, ses en tydlig 

parallell till hur olika kommunikationskanaler lämpar sig olika bra beroende på vad 

som ska kommuniceras.  

 

Som framgår i studien efterfrågas även kommunikation genom flera olika 

kommunikationskanaler. Detta för att de anställda ska kunna ta del av informationen 

på det sätt som den enskilda individen behöver. En respondent anger e-post som ett 

bra komplement till personalmöten, eftersom det fungerar som en påminnelse och 

bearbetning av information som tidigare delgivits. Falkheimer och Heide (2007) 

belyser just e-post som en kompletterande kommunikationskanal då kanalen är 

oberoende av tid och rum. Förändringsspecifika nyhetsbrev som Simonsson (2008) 

föreslår är ett alternativ till e-post. Detta är något som vi ser som ett fördelaktigt 

alternativ i Konteks fall, då det idag finns ett utarbetat intranät för förmedling av 

denna typ av information. 
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Majoriteten av respondenterna uppger att de fick information från närmsta chef i 

förankringsfasen, medan 27 procent menar att de fick information från ledningen. 

Simonsson (2008) beskriver hur övriga chefer får en större roll i förankringsfasen då 

det är dem som skapar dialog med medarbetarna, exempelvis via avdelningsmöten 

såsom majoriteten av respondenterna önskar. Lewis (2006) belyser även chefernas 

roll under förändring i sin studie och konstaterar att medarbetarna föredrar att 

kommunicera med närmsta chef. Av studien framgår det tydligt att respondenterna 

fått information avseende förändringen på olika sätt, i olika kanaler och av olika 

nyckelpersoner i organisationen. Trots detta menar en övervägande del av 

respondenterna att informationen kom från rätt person och att deras behov av 

information uppfylldes.  

6.1.3 Genomförandefasen 
När implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet påbörjades innebar det 

starten för förändringens praktiska genomförande. Simonsson (2008) beskriver hur 

genomförandefasen är det skede när förändringen övergår från planering och 

förberedelser till det praktiska förändringsarbetet. Det nya implementeras och det 

gamla fasas ut. Genom studien identifieras hur den information som förmedlats nu 

skiftade karaktär. Fortfarande kommunicerades information kring tidsplanering och 

om förändringens övergripande mål och syfte, däremot uppges det att information om 

syftet med att implementera ett flexibelt system upplevts bristfällig. Detta menas vara 

en trolig orsak till det motstånd vissa upplever gentemot förändringen. En respondent 

menar att ett tydligare syfte med ett flexibelt system, tidigare redan under 

planeringsstadiet, hade kunnat motverka detta motstånd. Samtidigt berör 

informationen nu mer praktikaliteter såsom arbetsrutinernas påverkan samt vad det 

fanns för möjligheter med systemet. Enligt Simonsson (2008) är detta 

informationsskifte vanligt förekommande under en förändringsprocess. Simonsson 

beskriver att kommunikationens fokus vanligen förflyttas från syftet, varför, till ett 

mer praktiskt hur och beskriver den praktiska, arbetsrelaterade, informationen som 

nödvändig.    

 
Majoriteten av de tillfrågade respondenterna upplevde den information som 

kommunicerades som relevant i detta skede av förändringen. Dock ses en efterfrågan 

på mer frekvent information samt mer specifik information om hur den enskilda 

individens arbete skulle påverkas. Just efterfrågan på information kring förändringens 

individuella påverkan identifierar Norburg och Stenninger (2011) som en av de 

viktigaste frågorna för medarbetarna. Författarna menar även att detta kan påverka 

individens inställning till och således även utfallet av förändringen.  

 

Under det praktiska genomförandet beskrivs upplevelsen av att informationen kring 

förändringen avtar och bland respondenterna ses efterfrågan av mer kontinuerligt 

uppdaterad information. Flera respondenter upplevde att mycket information 

kommunicerades inledningsvis, men när förändringen var aktuell för just dem, infann 

sig känslan av att inte vara insatt i förändringsarbetet. De menar samtidigt att 

uppdateringar om vart förändringen befinner sig är relevanta även då det står still, 

uppstår problem eller det inte görs några tydliga framsteg. Respondenterna uppger 

hur de utöver praktisk information, önskade mer information om vilka funktioner som 

inlett arbetet i det nya systemet samt vilka som fortfarande väntade på att påbörja 
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genomförandefasen. Simonsson (2008) belyser vikten av att kommunicera 

regelbundet under genomförandefasen, detta för att hålla engagemanget för 

förändringen vid liv och därför är det viktigt finna lämpliga kanaler för en sådan 

regelbunden uppdatering av information. Samtidigt poängteras hur känslan av att 

förändringen avtar under genomförandefasen är vanlig. Därför betonas vikten av att 

formulera delmål och regelbundet kommunicera resultatet i förhållande till 

förändringen. I syfte att hålla medarbetarnas engagemang för förändringen aktivt, 

föreslår Simonsson förändringsspecifika nyhetsbrev som ett alternativt 

tillvägagångssätt. En tänkbar orsak till efterfrågan på mer kontinuerligt uppdaterad 

information, kan ses i medarbetarnas generella behov av att få information samt att få 

möjlighet till dialog. Behovet bedöms vara relativt stort bland medarbetarna och 

närmare 85 procent menar att deras behov är antingen medel eller högt. 

Kommunikation och dialog identifieras som en förutsättning för att möta 

medarbetarnas behov av information. Simonsson (2008) belyser att dialogen mellan 

chefer och medarbetare är av stor betydelse för att möta medarbetarnas frågor, skapa 

trygghet och driva förändringen framåt.  

 

Kommunikationsmöjligheterna påverkas till stor del genom valet av 

kommunikationskanal och dessa bör därför väljas med omsorg. Heide, Johansson och 

Simonsson (2005) belyser att valet av kommunikationskanal bör baseras på aspekter 

såsom typen av information, vem mottagaren är och hur mycket information som ska 

kommuniceras. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är kanalens möjlighet till 

tvåvägskommunikation, där budskapet når mottagaren som avsett, en förutsättning 

för att kommunikationen ska fungera effektivt. Under implementeringen hölls 

utbildningar och workshops i syfte att förbereda medarbetarna och möta deras behov 

av kunskap under förändringen. Utöver dessa hölls även avdelnings- och 

personalmöten där förändringen kommunicerades. Som kommunikationsväg kan 

dessa utbildningar och workshops liknas vid möten, vilka generellt anses som en 

kommunikationskanal med förmåga att förmedla rik information och främja dialog 

(Jacobsen & Thorsvik 2014). Dialogen, menar Simonsson (2008), har en viktig 

funktion för lärandet under genomförandefasen. Detta genom att dialogen ger 

möjligheter till gemensam brainstorming och utbyte av erfarenheter. Möten är även 

den kommunikationskanal som flest respondenter hade valt om de själva fick välja 

och flertalet (69 procent) uppger avdelningsmöten som det bästa alternativet. Mindre 

möten upplever respondenterna som bättre forum för kommunikation, detta eftersom 

det då upplevs enklare att föra givande dialoger. Ledningens val av mindre möten 

som kommunikationskanal kan antas grunda sig i hur de anställda känner sig trygga 

i arbetsgruppen och därför även känner sig bekväma med denna typ av möten. 

Eftersom avdelningsmöten vanligtvis används för kommunikation utanför 

förändringen, är detta en trolig förklaring till varför denna typ av möten använts även 

under förändringen. 

 
Information om förändringenen har kommunicerats från ledningen och 

verksamhetens övriga chefer. Under genomförandefasen har även projektledaren haft 

ett indirekt ansvar för kommunikationen. Avsaknaden av ett uttalat 

kommunikationsansvar och det faktum att det inte heller funnits någon plan för 

kommunikationen, ses som en bidragande orsak till att informationsflödet ibland 

upplevdes ojämnt eller otillräckligt. Flera respondenter beskriver att det var otydligt 
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vem de skulle vända sig till i olika frågor avseende förändringen. De menar att det 

hade underlättat arbetet om de på förhand vetat vem de skulle vända sig till. 

Simonsson (2008) beskriver hur olika aktörer har viktiga kommunikativa roller under 

genomförandefasen. Ledningen har, i första hand, ansvar för att kommunicera och 

visa ett aktivt engagemang för förändringen. Övriga chefer, däribland projektledaren, 

har istället ansvar att kommunicera både med ledningen och med medarbetarna i syfte 

att skapa trygghet och driva förändringen framåt. Även då flertalet respondenter 

betonar att det inte funnit någon strategi för hur kommunikationen skulle ske, eller 

vem medarbetarna skulle vända sig till under förändringen, upplever en övervägande 

andel att det funnits en tanke bakom och en plan för hur kommunikationen skulle ske. 

Att upprätta en kommunikationsplan är en av de faktorer som Johansson och Heide 

(2008) poängterar är avgörande för att lyckas med förändringskommunikation och de 

menar att flera problem kan förebyggas därigenom. 

6.1.4 Konsolideringsfasen  
På Kontek har förändringen genomförts avdelningsvis och implementeringen för 

varje avdelning kan liknas vid mindre delprojekt. Därför är förändringen som helhet 

fortfarande pågående även om delar av den är avslutad och därmed befinner sig i 

konsolideringsfasen. Simonsson (2008) menar att arbetet i konsolideringsfasen 

övergår till att följa upp förändringen och enligt Johansson och Heide (2008) är 

uppföljning en viktig framgångsfaktor för att lyckas med förändringskommunikation. 

De menar att uppföljning av förändringen bidrar till organisationens lärande och 

främjar framtida förändringar. Sandberg och Faugert (2016) har en liknande 

uppfattning och menar att det är värdet och betydelsen av aktiviteten, i detta fall 

förändringen, som ska utvärderas. I syfte att följa upp och utvärdera förändringen har 

ett råd skapats, en grupp bestående av representanter från ledning, chefer och 

medarbetare. Representanterna i rådet har till ansvar att kommunicera och deras roll 

innebär att de både tar med frågeställningar till rådet samt återkopplar tillbaka till 

verksamheten. I rådet lyfts frågeställningar, förbättringsförslag och beslut om fortsatt 

arbete i frågorna fattas. Genom rådet ges möjlighet att föra formella diskussioner över 

såväl avdelningsgränser som på olika nivåer i verksamheten. På så sätt blir det även 

möjligt att dra lärdom av varandras erfarenheter. Simonsson (2008) menar att när 

resultatet av förändringen kommuniceras och framgångarna lyfts fram, läggs 

samtidigt grunden för en förändringspositiv inställning. 

 
Att avsluta ett projekt, som i detta fall förändringen, är viktigt ur flera aspekter menar 

Simonsson (2008). Utan ett avslut kan känslan av att ständigt befinna sig i förändring 

uppstå och det är inte heller möjligt att dra lärdom av det som genomförts. Detta 

bekräftar studien eftersom flera respondenter önskade ett tydligare avslut. De menar 

att det är svårt att veta vilka kollegor som kommit igång i systemet, vilket i sin tur 

försvårar det dagliga arbetet. Troligt är att det faktum att förändringen inte är 

genomförd i sin helhet, påverkar respondenternas upplevelse. Det förklarar dessutom 

varför något tydligt avslut inte gjorts eller varför något firande inte skett.  
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6.2 Genomgående aspekter i förändringens olika faser 
Studien visar att den allmänna upplevelsen är att informationsspridning och 

kommunikation under den förändring som Kontek genomgått fungerat väl. 

Respondenterna menar ändå att det funnits delar som med fördel kunnat fungerat 

bättre, till exempel mer frekvent information och kommunikation under förändringen.  

 

Genom studien identifieras hur informations- och kommunikationsbehovet samt de 

krav som ställs på innehåll och distribution skiftar under förändringens gång. I ett 

inledande skede av förändringen efterfrågas ett tydligt syfte om varför en förändring 

bör ske. Under genomförandefasen efterfrågas istället mer praktisk information 

avseende hur förändringen ska genomföras samt hur individen kommer att påverkas 

i sitt dagliga arbete. Utöver ett övergripande syfte, efterfrågas även ett tydligare motiv 

till de val som gjorts i förhållande till förändringen. Respondenterna beskriver hur de 

saknat en tydligare motivering till varför ett flexibelt och anpassningsbart system 

valts, framför ett system med givna ramar. På grund av systemets flexibilitet ser vi 

även att det funnits svårigheter i att förstå varför vissa begränsningar funnits. Genom 

att, på ett tydligare sätt, motivera dessa begränsningar hade det troligen varit enklare 

för medarbetarna att förstå och acceptera dem.    

 

Vi identifierar hur det genom förändringen efterfrågas mer kontinuerlig tillgång till 

aktuell information i flera kompletterande kanaler. Möten på avdelningsnivå, med 

möjlighet till dialog, menar respondenterna är ett lämpligt val. Som komplement 

efterfrågas en kanal där det finns möjlighet att ta till sig information om förändringens 

status när det passar den enskilda individen. Simonsson (2008) föreslår att 

förändringens status kommuniceras genom ett, för förändringen, specifikt nyhetsbrev. 

Vi menar att intranätet skulle vara ett bra forum för detta ändamål. Att tillägna 

förändringen en egen plats på intranätets startsida och där kontinuerligt uppdatera hur 

förändringen framskrider blir informationen också lättillgänglig. Genom att förmedla 

framgång såväl som motgång, blir det möjligt att möta medarbetarnas 

informationsbehov och samtidigt bidrar det till att skapa förståelse och acceptans för 

förändringens status. 

 

Återkommande under hela förändringsprocessen och framför allt under förändringens 

genomförande, är efterfrågan på en uttalat ansvarig person att vända sig till vid frågor 

rörande förändringen. Detta menar vi är ett resultat av att det saknats en utarbetad 

plan för hur kommunikation under förändringen ämnat ske. Med en 

kommunikationsplan hade det varit möjligt att definiera på vilket sätt, genom vilka 

kanaler, med vem samt när vilken information skulle kommuniceras. Därmed hade 

det också varit möjligt att tillgodose verksamhetens kommunikationsbehov under 

förändringen. Även då det tar tid i anspråk att upprätta en kommunikationsplan, 

skapas förutsättningar för effektiv kommunikation. Vi menar att 

kommunikationsplanen på så sätt även kan bidra till att minska den totala tiden som 

avsätts för kommunikation och informationsspridning. Upprättas dessutom en budget 

för ändamålet, vilket Johansson och Heide (2008) förespråkar, blir det också möjligt 

att jämföra tiden och kostnaderna för när det finns en kommunikationsplan respektive 

när detta saknas. 
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6.3 Metodreflektion 
Studien har genomförts i syfte att bidra till ett informationslogistiskt perspektiv på 

kommunikation i organisatorisk förändring. Utgångspunkten har varit det teoretiska 

ramverk som utvecklats samt den förstudie som genomfördes under hösten 2018. 

Genom att anta ett informationslogistiskt perspektiv och kombinera den 

informationslogistiska triangeln med Förändringshjulets fyra faser, har samtidigt 

andra perspektiv och teorier så som ekonomiska och systemtekniska perspektiv inte 

beaktats.  

 

Utifrån förstudien och det teoretiska ramverket har en förförståelse för 

problemsituationen skapats, vilket har varit bidragande till studiens deduktiva ansats. 

Då den induktiva ansatsen istället innebär att samla empiri utan att forskaren färgas 

av förväntningar på resultatet, eller gör avstamp i teorin, ansågs den induktiva 

ansatsen inte vara tillämpbar för vår studie. Även då den deduktiva ansatsen faller sig 

som det naturliga valet i detta fall innebär ansatsen samtidigt en risk, att vi som 

forskare, påverkas av det vi redan har kunskap om. Då en av oss har mer 

bakgrundskunskap om såväl fallföretaget som den givna förändringen har vi, i syfte 

att motverka sådana risker, genomfört intervjuerna och tolkat insamlad empiri 

gemensamt.    

 
Att genomföra en fallstudie har varit en givande metod i egenskap av att den bidragit 

med en djupare förståelse för den förändring verksamheten genomgått. Johansson och 

Heide (2008) poängterar hur alla förändringar är unika och att kommunikationen 

därför måste anpassas utifrån varje situation. Detta motiverar varför en fallstudie 

också ses som ett relevant val för studien. Den intensiva utformningen som följer 

fallstudien har medfört att studien begränsats till enbart ett företag och en specifik 

förändring. Yin (2009) menar att detta påverkar möjligheterna till att generalisera 

resultatet och göra det gällande för en större population. Dock anser vi, precis som 

Johansson och Heide (2008), att det trots den unika situation varje förändring innebär, 

finns aspekter som andra kan dra lärdom av. 

 

Studien har genomförts med en så kallad metodtriangulering, vilken inneburit att 

semistrukturerade intervjuer kombinerats med en enkätundersökning. Detta för att 

generera en djupare förståelse och samtidigt skapa en bredare uppfattning av 

situationen. Bryman och Bell (2013) menar även att metodtriangulering ökar 

validiteten.  

 
Genomförandet, urvalet och metodtrianguleringen har bidragit till att skapa en 
helhetsbild av situationen som troligtvis inte varit möjlig om studien enbart 

genomförts med en kvalitativ respektive kvantitativ metod. Trianguleringen har 

dessutom bidragit till att respondenter från verksamhetens olika avdelningar och 

nivåer varit möjliga att inkludera. Metodtrianguleringen ökar på så vis även studiens 

generaliserbarhet.  
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Utformningen av frågeställningarna är ytterligare en faktor som kan ha påverkat 

resultatet. Om frågorna utformats på ett sådant sätt att de är svåra att förstå eller sätta 

i relation till studiens syfte kan detta ha en negativ inverkan på resultatet. Den 

pilotstudie som genomfördes, ämnade minska riskerna och bidrog till att utforma 

frågeställningarna som besvarade det vi avsåg att studera. På så sätt bidrog 

pilotstudien till att öka resultatets relevans och därmed även till att öka studiens 

validitet och reliabilitet.  
 

Genom att intervjuerna varit semistrukturerade har vi haft möjlighet att styra samtalen 

mot de områden som följer studiens teoretiska ramverk. Samtidigt har intervjuformen 

gett respondenterna möjlighet att själva beskriva den egna upplevelsen. Detta anser 

vi har fungerat väl och vi upplever att respondenterna har gett en trovärdig och ärlig 

bild av sin upplevelse. En mer strukturerad eller styrd intervju hade kunnat komma 

att påverka resultaten och bidragit till en annan bild av kommunikationen under 

förändringen. En sådan typ av intervju hade troligen inte gett utrymme för 

respondenterna att återge sina upplevelser i samma utsträckning.  

 

Intervjuerna har skett i respondenternas närmiljö, vilket upplevts varit ett positivt val. 

Platsen har inte uppenbart påverkat de svar som respondenterna lämnat och den 

upplevdes både som neutral och som praktisk i avseendet att den fanns i anslutning 

till deras arbetsplats. Dock är det möjligt att en mer rättvis bild av situationen hade 

förmedlats om platsen för intervjuer istället varit fullständigt neutral.  

 

Enkäten skickades ut till majoriteten av medarbetarna, dock skedde utskicket under 

månadens mest arbetsintensiva period och detta har troligt haft en negativ påverkan 

för svarsprocenten på 47 procent. Jacobsen förklarar att en svarsprocent över 50 

procent är tillfredsställande, men påpekar samtidigt att det är svårt att göra en 

bedömning av huruvida bortfallet hade kommit att påverka utfallet. Svarsprocenten 

ansågs, i vårt fall, trots det vara godtagbar då enkäten utgjorde ett komplement till 

intervjuerna. Hade vi istället skickat ut enkäten under en mindre arbetsintensiv period 

är det även troligt att en högre svarsprocent erhållits. En högre svarsprocent skulle 

även kunnat påverka resultatet och den upplevelse av förändringen som förmedlades.   
 

Insamling av data har, som tidigare beskrivits, grundats i studiens teoretiska ramverk. 

Att utgå från det teoretiska ramverket redan vid utformning av frågeställningarna har 

verkat underlättande för analysen, då insamlad data har varit möjlig att följa i relation 

till förändringsprocessen. Samtidigt kan ramverket innebära en begränsning eftersom 

andra perspektiv inte beaktas och därmed finns en risk att relevant data exkluderas. 

Även kombineringen av de båda datainsamlingsmetoderna skulle kunna medföra att 

väsentlig information faller bort. Dock menar vi att det teoretiska ramverket såväl 

som kombineringen av datainsamlingsmetoderna har bidragit till en god förståelse för 

hur kommunikationen fungerat under förändringens olika faser.  
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7 Avslutning 

Rapportens avslutande kapitel inleds med en redogörelse för de slutsatser som följer 

studiens resultat. Studiens forskningsfrågor besvaras i detta avsnitt och förslag för 

vidare forskning avslutar uppsatsen. 

7.1 Slutsats 
Studiens resultat beskriver hur den interna kommunikationen upplevts under 

förändringen som Kontek har genomgått. Resultatet belyser även hur informations- 

och kommunikationsbehovet förändras genom förändringsprocessen och ju närmare 

förändringens praktiska genomförande organisationen befinner sig, desto större blir 

behovet av mer kontinuerlig information och kommunikation. Detta ställer krav på 

uppdaterad och aktuell information genom hela förändringsprocessen.  

 

Genom studien identifieras vikten av att i ett tidigt skede kommunicera förändringens 

övergripande syfte samt att motivera de beslut som har en direkt påverkan för 

förändringen. Att tydligt kommunicera förändringens avslut är även betydande för 

hur förändringen accepteras och förstås. Ytterligare en aspekt att ha i beaktning vid 

förändringskommunikation är att den huvudsakliga kommunikationskanalen bör 

medföra möjlighet till tvåvägskommunikation och dialog samt att all information bör 

finnas att tillgå i en kompletterande och tidsoberoende kanal. Detta för att möjliggöra 

att individen kan ta till sig informationen på egna premisser.  

 

Avslutningsvis påvisar studien vikten av att rätt information kommuniceras av rätt 

person, i rätt tid och genom rätt kanal för att lyckas med förändring. Genom att 

tydliggöra vem, eller vilka, som ansvarar för kommunikationen avseende 

förändringen samt att tidigt utforma en kommunikationsplan i förändringens första 

skede är det möjligt att möta det informations- och kommunikationsbehov som 

uppstår vid organisatorisk förändring.   

7.2 Förslag till fortsatt forskning  
Då en fallstudie genomförts är möjligheten att generalisera utfallet begränsat. Ett 

förslag för vidare forskning är därför att studera den aktuella frågeställningen på flera 

företag i liknande situationer. Vidare vore det intressant att undersöka en förändring 

där kommunikationen istället upplevts fungera sämre. Därmed blir det möjligt att 

studera om och hur en sådan förutsättning påverkar de krav som ställs på information 

och kommunikation vid förändring. 

 

Då vår studie inte lägger närmare vikt på vad en kommunikationsplan bör innehålla, 

bedöms det intressant att undersöka hur en sådan plan ska utformas samt vilka krav 
den bör uppfylla. En sådan studie skulle bidra till vidareutveckling av kunskapen 

avseende vad som bör beaktas vid förändring och om kravens relevans skiljer sig åt. 

 

Ytterligare en aspekt att studera vidare är huruvida en kommunikationsplan hade 

främjat kommunikation vid organisatorisk förändring. Genom att jämföra två olika 

förändringar, en där kommunikationsplan funnits och en där det saknats, kan studien 

antingen befästa eller falsifiera de krav på information och kommunikation som vi 

identifierat.  



 

 

 

Referenser 
Arsith, M. (2014). Managerial communication in the context of organizational 

change. EIRP proceedings, 9, ss. 250–254. 

 

Barrett, D.J. (2002). Change communication: using strategic employee 

communication to facilitate major change. Corporate Communications: An 
International Journal, 7(4), ss. 219–231. doi: 10.1108/13563280210449804 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2., [rev.] 

uppl. Stockholm: Liber 

 

Cummings, S., Bridgman, T. & Brown, K. (2016). Unfreezing change as three steps: 

Rethinking Kurt Lewin's legacy for change management. Human Relations. 69 (1), 

ss. 33–60. doi:10.1177/0018726715577707 
 

Daly, F., Teague, P. & Kitchen, P. (2003). Exploring the role of internal 

communication during organisational change. Corporate Communications: An 

International Journal, 8(3), ss. 153-162. 

 

Datainspektionen (u.å.). Dataskyddsförordningens grundläggande principer. 

Tillgänglig: https://chef.se/en-organisation-ar-aldrig-redo-for-forandring/ [2019-03-

19] 

 

Dimbleby, R. & Burton, G. (1999). Kommunikation är mer än ord 2. uppl., Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Dumas, C. & Beinecke, R., H. (2018). Change leadership in the 21st century. 

Journal of Organizational Change Management, 31(4), ss. 867-876. doi: 

10.1108/JOCM-02-2017-0042 
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Intervjuguide 

 
• Vad har varit din roll under förändringen? 

 

• Beskriv förändringen ur ditt perspektiv och hur du upplever att 

kommunikationen fungerat under förändringen. 

o Fanns möjlighet till dialog? 

o Har den uppfyllt ditt informations- och kommunikationsbehov. 

o Vad kunde varit annorlunda? 

 

• Vilken typ av information har förmedlats under förändringens olika faser 

och från vem? 

 

• Hur, genom vilken eller vilka kanaler har du fått information under 

förändringen? 
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Bilaga 2. Missivbrev intervju 

Hej xxx, 

 

Vi, Amanda Wittgren och Johanna Simonsson Huck, arbetar just nu med vårt 

examensarbete där vi genomför en studie kring information och kommunikation i 

förändringsprojekt. Med studien avser vi undersöka hur behovet av information och 

kommunikation upplevts i samband med den förändring som implementeringen av 

ert nya ärendehanteringssystem har inneburit. Vilken information har efterfrågats? 

När? Från vem och på vilket sätt? Syftet är att identifiera hur behovet av 

information ser ut vid förändringsprojekt, vilka krav som ställs i förhållande till 
informationsinnehåll och förmedling av information.  

 

Utifrån din roll på Kontek Lön AB  är vi intresserade av din upplevelse av 

kommunikationen och informationstillgången i samband med implementeringen, 

därför önskar vi så snart som möjligt boka in en tid för en intervju med dig. 

Intervjun beräknas genomföras under vecka 13-14 och beräknas ta drygt 60 minuter. 

Vänligen återkom med en tid som passar dig. Deltagande i undersökningen är 

frivilligt och anonymt, alla svar behandlas konfidentiellt och används enbart för den 

aktuella studien. Önskar du inte delta ber vi dig meddela detta snarast.  

 

Nedan följer förslag på dagar för intervju; 

 

Måndag 25/3                           Måndag 1/4 

Tisdag 26/3                             Tisdag 2/4 

Onsdag 27/3                            Onsdag 3/4 

Fredag 29/3 

 

Vi ser fram emot en intervju med dig 😊  
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Bilaga 3. Enkätformulär 

När vi ser på en förändringsprocess så gör vi det utifrån 4 faser. Följande frågor 

kommer därför att utgå ifrån dessa faser. Den första fasen är innan det finns något 

beslut om att genomföra en förändring men då tanken väcks och diskussionen 

startas. Den andra fasen är då beslutet om en förändring tas och förberedelser inför 

arbetet påbörjas. Tredje fasen är själva förändringen, i ert fall då när Efecte 

implementerades och de olika avdelningarna övergick till att arbeta i Efecte. 

Den fjärde och sista fasen är när förändringen är genomförd och övergått till 

vardag.   

 
Vilken avdelning tillhör du? 

 Support 

 Outsourcing 

 Konsultation & Utbildning 

 Ekonomi & Administration 

 Produkt 

 Försäljning 

 Marknadsföring & HR 

 

Hur stort är ditt behov av att få information och kommunicera kring denna i 

samband med en förändring, såsom fallet med införandet av Efecte? 

 Litet 

 Medel 

 Stort 

 

Innan beslutet om att implementera Efecte tagits, fick du då information om att ett 

nytt ärendehanteringssystem diskuterades och kunde bli aktuellt? 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej  

 

Uppfylldes ditt behov av information i detta första skedet? 

 Ja  

 Nej  

 Vet ej  

 

Om nej, vilken information saknade du? 

 

Innan beslutet om att implementera Efecte tagits, hur fick du informationen? 

 Via personalmöte 

 Avdelningsmöte 

 Epost 

 Intranätet 

 Annat 

 

Om annat, hur har du fått informationen? 
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Från vem fick du denna informationen? 

 Ledningen 

 Din närmsta chef 

 En kollega 

 Annan 

 

Om annan, från vem? 

 

När beslutet om att implementera Efecte var fattat, vem informerade dig om detta? 

 Ledningen 

 Din närmsta chef 

 En kollega 

 Annan 

 

Upplevde du att det var rätt person som kommunicerade informationen när beslutet 

om att implementera Efecte var fattat? 

 Ja  

 Nej  

 Vet ej  

 

Om nej, vem anser du vara rätt person att ansvara för kommunikationen i det 

aktuella skedet? 

 

Upplevde du att det fanns möjlighet att föra en dialog och att du fick möjlighet att 

påverka när du informerades om att Efecte skulle implementeras? Dvs. innan arbetet 

påbörjats. 

 Ja 

 Nej  

 Vet ej  

 

Upplevde du att det fanns möjlighet att föra en dialog och att du fick möjlighet att 

påverka när implementeringen av Efecte hade påbörjats? 

 Ja  

 Nej  

 Vet ej  

 

Om du fick välja, hur hade kommunikationen före själva implementeringen av 

Efecte skett, vilken typ av kommunikationskanal hade du valt? 

 Direkt kommunikation via personalmöte 

 Direkt kommunikation via avdelningsmöte 

 Direkt kommunikation mellan dig och din närmsta chef  

 Epost 

 Intranätet 

 Annat 

 

Om annat, vilken kommunikationskanal hade du föredragit? 
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Om du fick välja, hur hade kommunikationen under själva implementeringen skett, 

vilken typ av kommunikationskanal hade du valt?  

 Direkt kommunikation via personalmöte 

 Direkt kommunikation via avdelningsmöte 

 Direkt kommunikation mellan dig och din närmsta chef  

 Epost 

 Intranätet 

 Annat 

 

Om annat, vilken kommunikationskanal hade du föredragit? 

 

När övergången till Efecte skett, vilken typ av kommunikationskanal föredrar du för 
fortsatt kommunikation angående information som rör Efecte och rutiner kopplade 

till systemet. 

 Direkt kommunikation via personalmöte 

 Direkt kommunikation via avdelningsmöte 

 Direkt kommunikation mellan dig och din närmsta chef  

 Epost 

 Intranätet 

 Annat 

 

Om annat, vilken kommunikationskanal hade du föredragit? 

 

Innan beslutet om att implementera Efecte tagits, vilken typ av information fick du 

då? (fler val är möjliga)  

 Att behovet av ett gemensamt ärendehanteringssystem fanns och att 

diskussion fördes om att överväga olika alternativ 

 Varför ett nytt system var/kunde bli aktuellt 

 Olika alternativa ärendehanteringssystem diskuterades 

 Hur arbetssätt och rutiner generellt sett påverkas 

 Annat 

 

Om annat, vilken typ av information fick du då? 

 

Upplevde du att informationen var relevant i förhållande till när den gavs? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej  

 

Om nej, vilken information efterfrågade du i detta läget, innan beslut om att 

implementera ett gemensamt ärendehanteringssystem tagits? 

 

Upplevde du att informationen i första skedet var tillräcklig? 

 Ja 

 Nej, jag efterfrågade mer information 

 Nej, jag efterfrågande mindre information 

 Vet ej  
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Upplevde du att den första informationen kommunicerades i rätt tid? 

 Ja 

 Nej, informationen hade passat bättre tidigare 

 Nej, informationen hade passat bättre i ett senare skede 

 Vet ej  

 

När beslutet om att implementera Efecte tagits, vilken typ av information fick du 

då? (fler val är möjliga) 

 Varför ett nytt system var aktuellt  

 Vilket ärendehanteringssystem som slutligen valts 

 Hur arbetssätt och rutiner generellt sett påverkas 

 Tidsplanering för när olika delar av verksamheten påverkas 

 Möjligheter och begränsningar med Efecte 

 Hur själva införandet praktiskt skulle gå till  

 Hur det skulle påverka ditt dagliga arbete 

 Information kring utbildning 

 Annat 

 

Om annat, vilken typ av information fick du då? 

 

Upplevde du att informationen var relevant i förhållande till när den gavs i 

planeringsstadiet? 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej  

 

Om nej, vilken information efterfrågade du i detta läget, när beslutet om att 

implementera Efecte tagits men innan implementeringen påbörjades? 

 

Upplevde du att informationen var tillräcklig? 

 Ja  

 Nej, jag önskade mer information 

 Nej, jag önskade mindre information 

 Vet ej  

 

Upplevde du att informationen kommunicerades i rätt tid? 

 Ja 

 Nej, informationen hade passat bättre i ett tidigare skede 

 Nej, informationen hade passat bättre i ett senare skede 

 Vet ej  

 

När implementeringen av Efecte genomfördes, vilken typ av information fick du då? 

 Varför ett nytt system var aktuellt  

 Hur arbetssätt och rutiner generellt sett påverkas 

 Tidsplanering för när olika delar av verksamheten påverkas 

 Möjligheter och begränsningar med Efecte 

 Hur själva införandet praktiskt skulle gå till  
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 Hur det skulle påverka ditt dagliga arbete 

 Information kring utbildning 

 Annat 

 

Om annat, vilken typ av information fick du då? 

 

Upplevde du att informationen var relevant i genomförandefasen?  

 Ja  

 Nej  

 Vet ej 

 

Om nej, vilken information efterfrågade du i detta läget, under den faktiska 
implementeringen av Efecte? 

 

Upplevde du att informationen var tillräcklig? 

 Ja  

 Nej, jag önskade mer information 

 Nej, jag önskade mindre information  

 Vet ej  

 

Upplevde du att informationen under själva implementeringen kommunicerades i 

rätt tid? 

 Ja 

 Nej, informationen hade passat bättre i ett tidigare skede 

 Nej, informationen hade passat bättre i ett senare skede 

 Vet ej  

 

Upplever du att det har funnits en tanke bakom eller en plan för hur information om 

implementeringen av Efecte har kommunicerats i organisationen? 

 Ja  

 Nej 

 

Sett till hur ofta information om implementeringen av Efecte kommunicerats, hade 

du då önskat få information: 

 Mer sällan  

 Oftare 

 Det har varit ett bra flöde av information   
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Bilaga 4. Missivbrev enkät 

Hej, 

 

Vi, Amanda Wittgren och Johanna Simonsson Huck, arbetar just nu med vårt 

examensarbete inom Informationslogistik vid Linnéuniversitetet. I detta arbete 

genomförs en studie kring information och kommunikation i samband med 

förändringsprojekt. Med studien avser vi undersöka hur behovet av information och 

kommunikation upplevts i samband med den förändring som implementeringen av 

ert nya ärendehanteringssystem har inneburit. Vilken information har efterfrågats? 

När? Från vem och på vilket sätt? Syftet är att identifiera hur behovet av 
information ser ut vid förändringsprojekt, vilka krav som ställs i förhållande till 

informationsinnehåll och förmedling av information.  

 

Utifrån din roll på Kontek Lön AB är vi intresserade av din upplevelse av 

kommunikationen och informationstillgången i samband med implementeringen. 

Enkäten beräknas ta cirka 10 minuter och deltagandet är frivilligt. Vi skulle 

uppskatta om du tog dig tid att delta i vår undersökning.  

Deltagande i undersökningen sker anonymt, alla svar behandlas konfidentiellt och 

används enbart för den aktuella studien. 

 

Vi ser fram emot ditt svar senast onsdagen den 3 april. 

Länk till frågeformulär: https://goo.gl/forms/iBUU9VucKOWAiuRJ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/iBUU9VucKOWAiuRJ2
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Bilaga 5. Resultat av enkät 

Generella och identifierande frågeställningar 
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Analysfasen 

 

Kommentar:  

”nej” uppges då respondent vid tiden inte påbörjat sin anställning. 

 

 

 
 

Kommentar:  

”nej” uppges då respondent vid tiden inte påbörjat sin anställning. 
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Kommentar:  

För ”annat” uppger respondenterna direkt info från chef eller kollega, minns 

inte och en respondent uppger detta då hen inte påbörjat sin anställning. 

 

 

 
 

Kommentar:  

För ”annan” uppges kollegor, leverantörer, annan chef samt att respondenterna 

ej påbörjat sin anställning.  
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Kommentar:  

För ”annat” uppger respondenterna att de ej påbörjat sin anställning vid tiden. 

 

 

 
 

Kommentar: 

”nej” uppges då respondent vid tiden inte påbörjat sin anställning. 
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Förankringsfasen 

 

 
 

Kommentar:  

För ”annat” uppges direkt kommunikation genom projektledaren. En 

respondent anger att frågan inte är relevant för hen att besvara 
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Kommentar:  
För ”annan” uppges projektledaren, annan chef samt minns ej.  
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Kommentar: 

En respondent uppger att det borde varit ledningen som informerat om att 

beslutet var fattat. 
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%
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Kommentar: 

Information om planering med tidsplaner för själva implementeringen 

efterfrågas. 
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Genomförandefasen 

 

 
 

Kommentar:  

För ”annat” uppges   direkt kommunikation med projektledaren. En respondent 

anger att frågan inte är relevant för hen att besvara 
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Kommentar: För ”annat” uppges; lathund, anpassad info för avdelningen, info 

om att kunderna skulle informeras samt info om möjligheter i systemet. 
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Kommentar:  
Tydligare och mer information om ansvarsfördelning, förändringens påverkan för kunderna 

och praktisk påverkan internt efterfrågas. 

 

 

 
 

Kommentar:  

Informationen upplevdes ibland som ”spretig” och gavs inte samtidigt, saker 

upptäcktes efterhand utan att det informerats. Planering och struktur för 

kommunikationen saknades. 
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Konsolideringsfasen 
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