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Sammanfattning 

Förmågan att kunna kommunicera är av yttersta vikt för att en organisation ska vara fungerande. 

Det är också nödvändigt för en organisation att kunna förändra sig för att förbli effektiv. 

Motivation är det som sätter tankar i handling och därför bör det vara en viktig aspekt när det 

kommer till internkommunikation i stora organisationer som genomgår förändringar.    

 

Uppsatsen baseras på en fallstudie av en organisationsförändring vid Karlstads universitet som 

genomfördes 1 januari 2013, där kvalitativa intervjuer använts som metod. Undersökningen 

gjordes under november och december 2012 då förändringsprocessen var i sitt slutskede. 

Intervjuer utfördes med både informanter och respondenter anställda vid Karlstads universitet. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka internkommunikationens betydelse för hur medarbetare 

motiveras till en organisationsförändring. Utifrån syftet har tre frågeställningar formulerats: (1) 

Hur önskar medarbetare vid Karlstads universitet att information kommuniceras internt vid en 

organisationsförändring? (2) Överensstämmer medarbetares och implementeringsgruppen vid 

Karlstads universitets uppfattningar om hur information om en organisationsförändring bör 

kommuniceras? (3) Hur anser medarbetare vid Karlstads universitet att motivation skapas inför 

en organisationsförändring genom internkommunikation? 

 

Resultatet från de intervjuer som genomförts har analyserats utifrån teorier som till exempel 

transmissionsmodellen, goal setting teorin och McLuhans teori om kanalval.  Denna 

undersökning visar att den närmsta chefen ses som den viktigaste informationskanalen. Det 

kommer även fram att medarbetarna tycker det är viktigt att organisationen använder sig av 

många olika kanaler när de kommunicerar och att muntlig kommunikation ses som en 

nödvändighet. Resultatet visar även att intern- och externkommunikation bör ses som lika 

betydelsefulla för en organisation och därför borde lika mycket energi och resurser läggas på de 

två. Uppsatsen presenterar utifrån dessa resultat en tankemodell på hur organisationer kan se på 

kommunikationsprocessen kring en organisationsförändring.  

 

 

 

Nyckelord: Kommunikation, organisationskommunikation, internkommunikation, 

organisationsförändring, goal setting teorin och motivation 

  



   

 
 

Abstract 

The ability to communicate is of utmost importance for an organization to be functional. It is 

also important for an organization to be able to change in order to stay effective. Motivation is 

what puts thoughts in to actions and should therefore be an important part of the internal 

communication in large organizations going through changes. 

 

This paper is based on a case study of an organizational change at Karlstad University that took 

place the 1st of January 2013. The method used in this case study was qualitative interviews. The 

study took place during November and December 2012 when the process of change was coming 

to an end. The interviews was conducted with both informants and respondents employed at 

Karlstad University.  

 

The aim of this study is to examine internal communications importance in motivating employees 

during an organizational change. There is also three questions of issue that has been examined 

further: (1) How do employees at Karlstad University wish that information gets communicated 

internaly in the organization during an organizational change? (2) Do employees and managers at 

Karlstad University share ideas of how information about the change at hand should be 

communicated during an organizational change? (3) How do employees at Karlstad University 

consider that motivation gets created through internal communication facing an organizational 

change? 

 

The result from the interviews was analyzed through theories such as the transmission model, 

McLuhan’s theory about mediums and the goal setting theory. This study shows that the 

immediate supervisor is the most important channel for communication. It also shows that 

employees considers it important that the organization communicates through a variety of 

channels and that oral communication is a necessity. The result also shows that internal and 

external communication should be seen as equally important for the organization. And equal 

amounts of energy and money should be spent on both internal and external communication. 

The paper presents a conceptual model of how organizations should look at the communication 

process surrounding an organizational change. The model is based on the results of the study. 

 

 

Keywords: communication, organizational communication, internal communication, 

organizational change, the goal setting theory and motivation 
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1. Introduktion 

I detta inledande kapitel ger vi en problembakgrund samt förklarar syftet med uppsatsen. Vi motiverar varför 

uppsatsen är av intresse för medie- och kommunikationsvetenskap. Dessutom preciseras avgränsningar som är viktiga 

att ha kännedom om för läsning av uppsatsen. En dispositionsbeskrivning finns även med för att guida läsaren 

ytteligare. 

 

1.1 Problembakgrund 

Kommunikation är av yttersta vikt för att en organisation ska kunna finnas och verka. Det är 

viktigt för att alla medarbetarna ska kunna få kunskap om, ha förståelse för och kunna acceptera 

de mål organisationen har för att sedan kunna handla utefter dem. (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2005) Med andra ord är kommunikation ett verktyg för att skapa motivation, då 

motivationen är som starkast när man vet vilket mål man jobbar mot och förstår vikten i att ta sig 

dit. Den kommunikation som sker mellan medlemmar i en organisation kallas organisations-

kommunikation. Det innefattar både det som kallas formell och informell kommunikation och 

benämns även som internkommunikation. (Heide et al. 2005) 

 

Förutom förmågan att kunna kommunicera är det också viktigt för en organisation att förändra 

och förnya sig. Detta för att kunna förbli en effektiv organisation (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

Då en organisation genomgår en så kallad organisationsförändring uppstår det nya mål och 

visioner, vilket gör att det krävs nya kommunikationsinsatser eller förändrade budskap för att 

skapa ny motivation. Internkommunikationens roll har alltså bilvit mer betydelsefull vid 

organisationsförändringar då den bland annat kan vara en del i att skapa engagemang och 

förhindra ryktesspridning. Viktigast av allt är att internkommunikation kan bidra till att övertyga 

medarbetarna att förändringen är gynnsam inte bara för organisationen utan kanske även för 

individen själv. Medlemmarnas uppfattning om förändringen har nämligen avgörande betydelse 

för resultatet av förändringsarbetet. Förståelse är centralt vid förändring eftersom vi handlar 

såsom vi uppfattar saker. (Heide et al. 2005). 

 

I avhandlingen Förändringsidéer och meningsskapande skriver Ericsson (1998) att forskningen inom 

strategisk förändring till störst del gjorts utifrån ett ledarskapsperspektiv och har handlat om hur 

ledaren skapar mening i en organisation. Däremot har det saknats fokus på hur individer inne i 

organisationen tolkar strategier som ledningen presenterar. Detta menar flera forskare bland 

andra Heide et al. (2005) som skriver att information och kommunikation framförallt studeras 

utifrån ett ledarskaps- och ledningsperpektiv. Syftet är oftast att undersöka hur chefer effektivt 

kan påverka medarbetarnas tolkningar av förändringarna. von Platen (2006) skriver i sin 
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avhandling Intern kommunikation och meningsskapande vid strategisk organisationsförändring, att det i 

forskningslitteratur ägnas förvånansvärt lite uppmärksamhet åt internkommunikation i 

organisationsförändringar. 

 

Detta är något som vi vill lyfta fram  i denna uppsats. Hur använder sig en organisation av 

internkommunikation för att kommunicera och motivera en organisationsförändring? 

Internkommunikationens roll är viktig, den kan antingen stärka eller försvaga medarbetarens 

förståelse och därmed påverka motivationen till organisationsförändringen. Dessutom får 

internkommunikation en allt mer erkänd central roll i organisationer. Organisationsförändringar 

är också något som idag kan ske ofrivilligt i organisationer eftersom vi lever i en värld av ständiga 

förändringar och det är nödvändigt för en organisation att hålla sig uppdaterad. Därför är det 

viktigt att vara förberedd även på det oförberedda och att ha en strategi för hur förändringsarbete 

ska kommuniceras till medarbetare (Heide et al. 2005).  I denna uppsats kommer vi lägga extra 

vikt vid aspekter på motivation i sådana sammanhang. Som medie- och kommunikations-

vetenskapsstudenter på väg ut i arbetslivet känns det viktigt att titta närmare på just motiverande 

kommunikationssätt. Detta för att internkommunikation är en stor och betydelsefull del av alla 

organisationer och motivation hos medarbetare är viktigt för att nå bra resultat. 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka internkommunikationens betydelse för hur medarbetare motiveras 

till en organisationsförändring. 

 

Som syftet och problembakgrunden beskrivit vill vi undersöka interkommunikation ur ett 

medarbetarperspektiv. Vi vill studera medarbetarnas upplevelser kring den kommunikation de 

tagit del av och hur den har skapat motivation. Syftet är inte att utvärdera den intern-

kommunikation som skett men det krävs insikt i hur ansvariga har arbetat med intern-

kommunikationen för att kunna jämföra det med medarbetarnas uppfattningar. Det är 

medarbetarna som ska motiveras och därför behöver de ansvariga ta hänsyn till hur de ska göra 

detta på bäst sätt genom internkommunikation. Därför har det formulerats tre frågeställningar 

som lyder: 
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1. Hur önskar medarbetare vid Karlstads universitet att information kommuniceras internt 

vid en organisationsförändring? 

2. Överensstämmer medarbetares och implementeringsgruppen vid Karlstads universitets 

uppfattningar om hur information om en organisationsförändring bör kommuniceras? 

3. Hur anser medarbetare vid Karlstads universitet att motivation skapas inför en 

organisationsförändring genom internkommunikation? 

 

För att kunna besvara syftet och frågeställningarna ligger en fallstudie av en organisations-

förändring vid Karlstads universitet till grund för denna uppsats. 

 

1.3 Empirisk bakgrund 

Denna empiriska bakgrund är baserad på intervjuer med informanter, information från Karlstads 

universitets hemsida www.kau.se samt dokument gällande beslutsfattandet om organisations-

förändringen och kommunikationsplaner.  

 

Uppsatsen baseras på en fallstudie av en organisationsförändring vid Karlstads universitet som 

träder i kraft den 1 januari 2013. Karlstads universitet har 1200 anställda varav cirka 70 procent 

av dessa är undervisande och forskande, resterande arbetar tekniskt och administrativt. 

Förändringen kommer i stora drag innebära att den tidigare strukturen med fyra fakulteter och 25 

avdelningar istället blir till två fakulteter med 12 institutioner. Lärarutbildningen kommer verka 

som en matrisorganisation utöver dessa två fakulteter. I figurerna nedan förtydligas de två 

organisationsstrukturerna: 
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Figur 1 – Fakultetsindelning innan 1 januari 2013 
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Figur 2 - Fakultetsindelning efter 1 januari 2013 

 

Beslutet om organisationsförändringen fattades av universitetsstyrelsen i april 2012 efter att 

prorektor1 kartlagt problem som fanns med den dåvarande organisationen. Denna kartläggning 

startade redan 2010 och gjordes utifrån den organisationsstruktur universitetet hade sedan 1 

januari 2006. De stora problemen som uppmärksammades var att den dåvarande organisationens 

ledningsstruktur ledde till ett tungt administrativt arbete och en splittrad organisation. I 

förlängningen innebar det att organisationens personal och ekonomi inte togs till vara på ett 

effektivt sätt, något man försöker rätta till med organisationsförändringen som träder i kraft 1 

januari 2013. Målet med organisationsförändringen är med andra ord att skapa en bättre ekonomi 

och effektivare organisation. Utifrån den kartläggningen la en arbetsgrupp bestående av 

                                                 
1 Proffessor eller lektor som verkar som ställföreträdande rektor. 
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representanter från fakulteterna, förvaltningen, personalorganisationer och studentkåren fram 

förslag till en ny organisationsindelning. Av dessa förändringsförslag valdes ett (1) efter att ha 

granskats av både personal och rektor. Det slutgiltiga förslaget lades fram till univsersitets-

styrelsen som röstade igenom det. Därefter tillsattes en implementeringsgrupp på elva personer 

som arbetar med genomförandet av organisationsförändringen. Gruppens arbete startade i april 

2012 och kommer pågå fram till februari 2013. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att omfatta en fallstudie av Karlstads universitet och en 

organisationsförändring som genomfördes den 1 januari 2013. Fallstudien genomfördes under 

november och december 2012 innan organisationsförändringen trädde i kraft. I detta slutskede av 

förändringsprocessen är det viktigt att information som kommuniceras är tydlig och uppdaterar 

medarbetarna om vad som kommer att hända vid tidpunkten av förändringen på ett konkret sätt. 

Det är viktigt att upprätthålla känslan av motivation och trygghet för att det ska bli en lyckad 

förändring. Vid den tidpunkt då undersökningen genomfördes fanns även möjligheten att få 

medarbetarnas bild av hur internkommunikation gällande organisationsförändringen har gått till.  

 

Det övergripande ämnet för uppsatsen är organisationskommunikation men vi har valt att 

avgränsa oss ytterligare till de interna kommunikationsinsatser som ägt rum i samband med den 

aktuella organisationsförändingen. Mer specifikt kommer vi att se på hur medarbetare blivit 

motiverade till förändringen. Däremot ligger det inte i vårt intresse eller uppsatsens syfte och 

frågeställningar att undersöka medarbetarnas arbetssituation, organisationskulturen eller 

eventuella personalvetenskapliga frågor. Fokus ligger i den är uppsatsen på de kommunikations-

relaterade aspekterna av förändring och motivation. Syftet med fallstudien är att se på 

medarbetarnas perspektiv och upplevelser relaterade till organisationsförändringen och intern-

kommunikationen för att bilda en uppfattning om hur deras känsla av motivation har skapats. De 

teorier uppsatsen bygger på presenteras i det teoretiska ramverket och har sin utgångspunkt i en 

övergripande definition som sedan avgränsas till de specifika tankar, resonemang och teorier som 

är relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. Det är utifrån dessa som vi kommer att 

genomföra analysen av undersökningens resultat och dra våra slutsatser. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 börjar med problembakgrunden som studien tar avstamp i. Därefter motiveras syftet 

och de frågeställningar som ligger till grund för arbetet. Vidare berättar vi om de avgränsningar 

som preciserar uppsatsen. Under kapitel 2 behandlas det teoretiska ramverk som uppsatsen 

bygger på. Först presenteras tidigare forskning för att visa på vad som redan har behandlats på 

ämnet och vilket hål vår uppsats eventuellt kan tänkas fylla. Därefter följer en genomgång av 

teorier indelat i ämnena kommunikation, organisationsförändring och motivation. Kapitel 3 

innehåller en presentation av uppsatsens fallstudie samt en diskussion gällande den metod som 

används, kvalitativ intervju. Här behandlas aspekter som genomförande och urval. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av vår operationalisering samt en diskussion om metodvalets 

validitet och reliabilitet. I kapitel 4 presenteras resultatet av undersökningen, vilket följs upp av 

analys och diskussion i kapitel 5. Till sist lägger vi fram våra slutsatser, implikationer för samhället 

och yrkeslivet samt förslag på framtida forskning i kapitel 6. 
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2. Teori & tidigare forskning 

I denna delen av uppsatsen lyfter vi fram tidigare forskning, dels för att redogöra för vad som redan gjorts men även för 

att placera vår uppsats inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Vi presenterar även de teorier, både 

generella och specifika, som uppsatsen är baserad på. 

 

Organisationskommunikation som forskningsgren har genom tiderna tillhört många olika 

ämnesområden. Den har traditioner inom såväl kommunikationsvetenskap, organisation-

spsykologi och organisationssociologi som företagsekonomi (Heide et al. 2005). En av 

andledningarna till denna ämnesspridning kan vara att begreppet organisationskommunikation är 

erkänt svårdefinierat. Vad är det egentligen som ingår i begreppet? Både extern- och intern-

kommunikation eller endast en av de två? Frågan är omdiskuterad i litteratur om organisations-

kommunikation. Dessutom har gränsen mellan extern- och internkommunikation blivit allt 

svårare att urskilja, vilket kan tänkas bero på att gränsen mellan organisationer och dess omvärld 

också blivit allt svårare att urskilja. (Dalfelt, Heide och Simonsson, 2001) 

 

Trots sin ämnesspridning är organisationskommunikation inte ett outforskat område utan 

sträcker sig så långt tillbaka som 1920-talet. Mycket av den forskning som gjorts på ämnet sedan 

dess är utifrån ett ledningsperspektiv. När det begav sig sågs det som ledarens uppgift att 

kommunicera information som gjorde att medarbetare blev samarbetsvilliga och arbetade hårt så 

att produktiviteten ökade (Heide et al. 2005), en tradition som hänger kvar än idag. Forskningen 

handlar till stor del om hur ledare kommunicerar eller ska kommunicera. Det finns mycket skrivet 

om teoretiska strategier för hur kommunikation ska gå till men inte mycket som undersöker dess 

faktiska utfall och effekterna. Medarbetarperspektivet är fortfarande relativt outforskat men får 

allt mer uppmärksamhet (Dalfelt et al. 2001). 

 

Resterande delar av kapitlet presenterar de teoretiska ramverk som denna uppsats bygger på. 

 

2.1 Kommunikation 

Nationalencyklopedin (NE) använder sig av den breda definitionen att kommunikation är 

överföring av information mellan såväl människor som växter, djur och apparater. 

Kommunikation kräver ett språk eller en kod för att kunna fungera. Det är även ett av 

människans primära behov. Det är en förutsättning för en fullvärdig psykisk, social och kulturell 

utveckling. NE hänvisar även till ordets ursprung, latinets communico som översätts till ”göra 

gemensamt”. 
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Det som oftast dyker upp, hänvisas eller associeras till när kommunikation ska definieras är 

transmissionsmodellen som är den klassiska beskrivningen av sändare-budskap-mottagare som 

bland annat Shannon & Weaver står för. Modellen är framarbetad utifrån ett teknologiskt och 

kanalinriktat perspektiv då Shannon arbetade för Bell Telephone Laboratory när modellen 

utvecklades runt 1950-talet. Men det är inte svårt att hitta delar i Shannon-Weaver-modellen som 

passar in på mellanmänsklig kommunikation. Modellen går i kronologisk ordning och börjar hos 

informationskällan som skapar ett meddelande som via en sändare skickas till mottagaren och når 

sitt mål. På vägen mellan sändare och mottagare passerar meddelandet det som kallas brus som 

kan påverka eller störa meddelandet. Brus skulle kunna vara tekniska problem som dålig 

mottagning, språkskillnader eller otydligt budskap. Nackdelen med modellen är att det är en 

modell över envägskommunikation och saknar aspekter som feedback. (McQuail & Windahl, 

1993, s.16f) Modellen kan illustreras på detta sätt:   

 

 
 
Figur 3 - Shannon-Weaver-modellen 
 

2.1.1 Organisationskommunikation 

Det är som tidigare nämnt inte alltid självklart vad som menas med organisationskommunikation. 

Begreppet har behandlats inom många akademiska discipliner så som psykologiska och 

sociologiska inriktningar, uppsatsens ämnesområde medie- och kommunikationsvetenskap men 

framförallt företagsekonomi. (Dalfelt et al. 2001) Detta för med sig att organisations-

kommunikation genom åren har speglats på en mängd olika sätt. Kommunikation har setts som 

en variabel bland många andra som påverkar produktiviteten i effektiva organisationer. Målet har 

varit att utforma effektiva meddelanden som ska nå mottagaren på önskat sätt. Denna 

dominerande modernistiska syn på organisationskommunikation skapar strukturer och processer 

utan att direkt ta hänsyn till den mänskliga faktorn hos de individerna som ska ta del av dessa 

strukturer och processer. Organisationskommunikation har också setts som ett konstruerande 

medel då organisationer ses som kulturer istället för stabila system. Individer ses som aktiva 
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aktörer som är med och skapar och påverkar sin omgivning. Här står kommunikationsprocessen i 

fokus snarare än meddelandet. Därför ligger fokus på språk, symboler, tolkningar och 

meningsskapande i denna kulturorienterade tradition. Andra forskare har gått vidare och tittar 

inte bara på hur denna sociala verklighet skapas utan även varför den skapas, den så kallade kritiska 

traditionen. Här står makt, etik, moral och kommunikation i centrum. Vem har makten att 

påverka vad i en organisation? Syftet med den kritiska traditionen är att komma fram till hur en 

arbetsplats blir fri från en struktur där någon specifik individ har mer makt än övriga och istället 

vara en öppen och jämlik plats för alla medarbetare. (Dalfelt et al. 2001; Deetz, 2001) 

 

Det diskuteras vilka kommunikationsinriktade forskningsområden som bör ingå i begreppet 

organisationskommunikation. Områdena som kommit på tal i denna diskussion är framförallt PR 

och marknadsföring, det som kan kallas för formell kommunikation. (Dalfelt et al. 2001) Här är 

forskarna oense; bör det räknas som organisationskommunikation eller inte? Vissa forskare 

menar att organisationskommunikation endast bör innefatta det som kallas informell 

kommunikation, det vill säga sådan kommunikation som kommer naturligt och utan koppling till 

formell kommunikation (Dalfelt et al. 2001). Den underliggande konflikten i denna diskussion 

kan ses som behovet av en avgränsning mellan extern- och internkommunikation. PR och 

marknadsföring associeras lätt med externkommunikation medan internkommunikation ses som 

organisationskommunikation, kommunikationen inom organisationen. En mer ingående 

definition av internkommunikation följer nedan. 

 

2.1.2 Internkommunikation 

Övergripande problem med internkommunikation idag är att det finns så många anställnings-

former och varianter av medarbetare så det kan vara svårt att avgöra till vem och via vilken kanal 

informationen ska sändas. Kommer rätt information nå rätt person? En kommunikatör/ 

informatör kan inte vara delaktig i varje informationsutbyte som sker i en organisation. Det som 

krävs är en genomarbetad strategi med riktlinjer för de organisationsmedlemmar som vill eller ska 

kommunicera med varandra. De ska kunna göra detta självgående och utan vidare problem eller 

missuppfattningar. (Withworth, 2011) 

 

Jan Strid definierar väldigt kort och övergripande internkommunikation som ”all typ av 

budskapsförmedling mellan individer i en organisation av något slag” (Strid, 1999 s.14). Strid 

uppmärksammar det faktum att det kan vara svårt för en organisation att hålla isär vad som är 

extern- eller internkommunikation vissa gånger. Avgörande i den frågan bör vara vad syftet med 
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informationen som ska kommuniceras är. Inte i huvudsak vem det ska till. Ibland kan en extern 

effekt kräva intern bearbetning i form av att göra medarbetare till goda ambassadörer och ibland 

kan lojalitet hos medarbetare byggas genom positiva ord från ledare i externa kanaler. (Strid, 

1999) 

 

Enligt Withworth (2011) är internkommunikation uppbyggd av hierarkisk kommunikation, 

massmedial kommunikation och sociala nätverk i kombination med dagens sociala medier. 

Hierarkisk kommunikation går ut på att information färdas från högsta chefen neråt i 

organisationen i hierarkisk ordning tills den nått samtliga medlemmar. Effektiviteten i denna form 

av kommunikation skiljer sig mycket åt, då den är beroende av den kommunikativa kompetensen 

hos samtliga ledare i den aktuella organisationen. Det rör sig också om en envägskommunikation 

men idag efterfrågas också tvåvägskommunikation mer och mer. 

 

Att dela med sig av information är inte tillräckligt idag. Ledare behöver vara lika bra på att lyssna 

som att prata. De behöver uppmuntra till dialog och förklara, inte bara presentera, information 

för sina medarbetare. För att kunna bedriva en effektivare och mer sofistikerad intern-

kommunikation togs det tidigt in influenser från massmedier och journalistik. I takt med den 

tekniska utvecklingen har också internkommunikation utvecklats och innehåller idag allt från det 

klassiska tryckta nyhetsbrevet till intranät med e-mailsystem, bloggar, podcasts och interna TV-

sändningar. Dagens generation är vana med denna typ av interaktiva (sociala) medier och 

kommunikation i vardagen och efterfrågar det på arbetsplatsen. (Withworth, 2011) 

 

Trots att det finns så många verktyg för teknikbaserad och snabbt uppdaterad information så är 

det ändå i de sociala nätverken i en organisation som information sprids och framför allt bearbetas. 

Med sociala nätverk menas de nätverk och kontakter som skapas i mer informella sammanhang 

som i lunchrestaurangen, organisationens fotbollslag eller andra konstellationer som mer eller 

mindre oplanerat blir till. Det händer att ledare dömer ut denna form av kommunikation och 

dessa nätverk som skvaller eller klagomål men de bör användas och uppmärksammas som den 

rika och mäktiga informationskälla och informationsspridare det egentligen är. (Withworth, 2011) 

 

2.1.3 Vikten av kanalvalet 

Idag finns det många kanaler att välja mellan när det ska kommuniceras internt i en organisation 

men det betyder inte att alla är bra. Det betyder inte heller att alla kanaler måste användas för 

samma information. Varje kanal har sina speciella fördelar och sina nackdelar. Bara för att du kan 
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använda dig av samtliga betyder det inte att du ska använda dig av samtliga. Det är lätt hänt att 

organisationsmedlemmar idag drabbas av ett informationsöverflöd då samma information 

kommer från många olika håll. (Cresenzo 2011; Withworth, 2011) 

 

The medium is the message har blivit en känd formulering signerad Marshall McLuhan, en 

kommunikationsforskare som hade sin storhetstid runt 1960-talet. Det kan fritt översättas till 

“mediekanalen är meddelandet” och med det menas att det är den kanal via vilket meddelandet 

skickas som formar och styr den mänskliga samhörigheten och människors handlande. McLuhan 

definierade själv kanal (medium) som vad som helst som är en förlängning av personen som har 

ett meddelande att kommunicera. Meddelandet som sänds via kanalen kan vara av olika slag och 

har i sig ingen effekt på formandet av eller styrandet av samhörigheten eller handlandet. 

(McLuhan, 1979) 

 

“... the content of a medium is always another medium. The content of writing is speech, 

just as the written word is the content of print, and print is the content of the telegraph. 

If it is asked ‘What is the content of speech?’ it is necessary to say, ‘It is an actual process 

of thought, which is in itself nonverbal.’” (McLuhan, 1979, s.8) 

 

Vidare menar McLuhan att medias formella egenskaper (kanaler) måste granskas snarare än dess 

innehåll för att vi ska kunna förstå vilken inverkan media har på oss (Scannell, 2007 s.134). 

McLuhans tankar formades visserligen runt massmedier och kommunikation till den stora 

massan, men essansen i formuleringen The medium is the message kan appliceras även på intern-

kommunikation. Det handlar i det stora hela om hur kanalen påverkar budskapet vilket är aktuellt 

när det gäller att kommunicera till hela världen lika väl som till bästa vännen. Tankar och teorier 

kring masskommunikation har sedan tidigare använts i internkommunikativa syften (Withworth, 

2011). 

 

2.2 Organisationsförändring 

En förändringsprocess kan gälla olika saker, det kan bland annat handla om att byta affärsidé eller 

att byta organisationsform. Förändringsprocesser beskrivs utifrån tre olika aspekter: omfattning, 

innehåll och planeringsgrad. Planeringsgraden fokuserar precis som det låter på hur planerad 

förändringen är vilket påverkas av om det är en förväntad eller en oväntad förändring för 

organisationen. Innehållet syftar till vilket avseende förändringen har. Och med omfattningen 

menas hur genomgripande förändringen är. (Bruzelius & Skärvad, 2011; von Platen, 2006; Heide 

et al. 2005). Förändringens omfattning delas ofta upp i utvecklings-, övergångs- och 
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omgestaltningsförändringar. Utvecklingsförändringar är en uppdatering av organisationens 

nuvarande verksamhet medan övergångsförändringar syftar till nya arbetssätt eller produkter som 

införs. Omgestaltningsförändringar är när de grundläggande byggstenarna i en organisation 

ändras (von Platen, 2006; Heide et al. 2005). 

 

Omfattningen av förändringen avgör också hur svårt förändringsarbetet blir. På grund av detta 

delas förändringar upp i två aspekter; inkrementella förändringar och strukturella förändringar. 

Inkrementella förändringar är förändringar i mindre skala, något som ska förbättras som redan 

finns i organisationen och detta sker successivt inom den befintliga strukturen. Strukturella 

förändringar är större förändringar där viktiga delar i organisationen ändras, till exempel 

affärsplan eller varumärke. Dessa förändringar måste ske snabbt för att skapa så lite skada som 

möjligt. Dessa förändringar har också en högre risk än de inkrementella förändringarna (Bruzelius 

& Skärvad, 2011). 

 

I denna definition känns det också viktigt att nämna motstånd mot förändringar då det nästan 

alltid förekommer. Det behöver dock inte alltid var något negativt utan motstånd är en mänsklig 

reaktion mot det som är avvikande eller oväntat. Förändringar skapar osäkerhet hos individer och 

det är ofta det som ligger bakom motståndet till förändringen. Motståndet varierar i omfattning 

och styrka beroende på vad förändringen gäller. Det blir extra starkt vid exempelvis 

genomgripande förändringar, oväntade förändringar eller om de involverade har negativa 

erfarenheter från tidigare förändringar. Förändringsmotståndet som skapas är kopplat till hur bra 

förändringsplanen är utarbetad, hur den presenteras och hur den genomförs (Bruzelius & 

Skärvad, 2011; Heide et al. 2005). 

 

2.2.1 Strategiskt förändringsarbete 

Begreppet strategiskt förändringsarbete definieras som organisationers avsiktliga och planerade 

arbete med att anpassa sin inriktning, omfattning och struktur till sin omgivning (von Platen, 

2006; Bruzelius & Skärvad, 2011). 

 

”Strategisk förändring medför alltså omställningar inom flera delar av organisationen 

eftersom både personal, administrativa system, formella strukturer och värderingar 

berörs. Det här innebär att olika typer av information måste hanteras sett till 

målgrupper, innehåll, tidpunkter och utformning” (von Platen, 2006 s.31) 
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Ofta vill ledningen se det strategiska förändringsarbetet som en planerad förändringsprocess, 

organisationen ändras från ett läge till ett nytt läge genom en planerad och styrd process. Det 

strategiska förändringsarbetet är mer utav en process som förändras över tid. Ledningen vet inte 

på förhand vilka hinder och möjligheter som kan dyka upp på vägen och kan i princip endast 

presentera ett förslag på riktning och framtida vision. För att sedan i förändringsarbetet försöka 

skapa det nya tillståndet (Bruzelius & Skärvad, 2011 s.441; Ericsson, 1998). Ericsson (1998) 

skriver också att strategier inte kan ses som något som är planerat av ett fåtal personer utan 

strategier utvecklas ”inne i” organisationer. Individerna i organisationen bör ses som en aktiv 

deltagare istället för bara en passiv mottagare av ledningens strategi. De aktiva medarbetarna 

spelar en viktig roll för det strategiska förändringsarbetet (Ericsson, 1998 s.265). 

 

2.3 Motivation 

Motiv är det som stimulerar en individ att handla på ett visst sätt, det kan gälla ett behov eller ett 

önskemål. När detta motiv aktiveras så skapas det motivation hos individen. Motivation är alltså 

en drivkraft till en handling i en viss riktning. Motivation uppstår när medlemmarna i en 

organisation arbetar mot samma riktning och mål menar Bruzelius & Skärvad (2011 s.294). T.E. 

Zorn menar att mål har den största påverkan på motivation och ju svårare, mer specifikt och 

högre värderat målet är desto mer motiverad blir individen att till exempel kommunicera (Jablin 

& Sias, 2001). Arbetsmotivation kan ses som den psykologiska process som påverkar hur 

individens ansträngningar och resurser (till exempel tid) fördelas till arbetet, inklusive riktning, 

intensitet och varaktighet av dessa åtgärder (Kanfer, Chen & Pritchard, 2008). 

 

I studier om arbetsmotivation delas teorier upp i innehållsorienterade motivationsteorier och 

processorienterade motivationsteorier. Innehållsorienterade motivationsteorier ser till de 

grundläggande mänskliga behoven. Abraham Maslows behovspyramid var den första 

motivationsteorin som tillämpades på individer på arbete (Porter, Bigley & Steers, 2003). 

Maslows behovspyramid består av fem steg: fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, 

behov av status och prestige samt behov av självförverkligande. Alla dessa behov finns hos 

individen men det är bara de otillfredställda som utlöser aktivitet i form av motivation (Bruzelius 

& Skärvard, 2011). Processorienterade motivationsteorier undersöker vilka variabler som leder till 

ett visst beteende. En processorienterad motivationsteori som ofta nämns i forskningslitteratur är 

Vrooms förväntningsteori som utgår från individens förväntningar och hur individen bedömer 

värdet av sina insatser. När det kommer till motivation i arbetssituationer anses belöning och 

belöningssystem vara en av de viktigaste, om inte den viktigaste frågan. Känslan av belöning kan 
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komma inifrån individen själv efter att en rolig, tillfredsställande och för individen intressant 

uppgift är genomförd. Belöning kan också komma utifrån från en annan individ och visar sig ofta 

i form av lön, löneförhöjning eller befordran. (Porter et al. 2003) 

 

Motivation i arbetslivet beskrivs i forskningslitteratur (Porter et al. 2003; Kanfer et al. 2008) 

utifrån tre aspekter: Innehållet innefattar vad det är som aktiverar mänskligt beteende. Denna 

aspekten tar hänsyn till individens egna drivkrafter som driver dem att handla på ett specifikt sätt 

men även till omgivningen som ofta utlöser dessa drivkrafter. Sammanhang är vad som leder till 

sådant beteende. Det ser till att individen alltid strävar mot något – mot en målsättning. Förändring 

syftar till hur detta beteende ska underhållas eller bevaras. Den sista aspekten tar också hänsyn till 

individens egna drivkrafter och dennes omgivning men i syftet att antingen förstärka intensiteten 

i målsättningen eller avråda från agerande. Dessa tre komponenter representerar viktiga faktorer 

för att förstå mänskligt beteende i arbetslivet. Och dessa komponenter förekommer om och om 

igen i teorier och forskning om motivation (Porter et al. 2003 s.1; Kanfer et al. 2008 s.9ff). 

 

2.3.1 Goal setting teorin 

Goal setting teorin är en teori om motivation och speciellt arbetsmotivation. Teorin har utvecklats 

av Edwin Locke sedan 1966, då den publicerades i hans doktors avhandling (Locke & Latham, 

2005 s.160f). Lockes arbete började utifrån David McClellands approach om undermedvetna 

motiv och medan McClellands erkände existensen och betydelsen av detta så fokuserade Locke 

på att studera medvetna motiv (Locke, 2003 s.114f). Från början var forskningens mål att 

undersöka hur individens egna tankar om en specifik prestation överensstämde med den faktiska 

presentationen. Detta ledde tillslut framtill en hypotes, om en individ arbetar mot ett bestämt mål 

så blir effektiviteten på prestationen mer markant än när individen har ett abstrakt mål såsom 

”gör ditt bästa” (Locke & Latham, 2005 s.160f). 

 

Ett mål har två egenskaper – innehåll och intensitet. Innehållet i målet refererar till vad som ska 

uppnås (Locke & Latham, 2005 s.164f) och ju mer specifikt och svårt innehållet är desto högre 

blir prestationen (Locke, 2003 s.116). Intensiteten är hur viktigt det är för individen att uppnå 

innehållet i målet och med vilka resurser som behövs för att skapa det. Det mål man väljer, utgår 

för det första från engagemang (Locke & Latham, 2005 s.165) men när innehållet är specifikt och 

svårt blir det också svårare att engagera sig till målet (Locke, 2003 s.116). Engagemang för att nå 

målet uppnås när individen är övertygad om betydelsen med målet och att det är genomförbart. 

Detta uppnås när medarbetare få delta i målsättningen genom att vara med och bestämma målen, 
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genom effektivt ledarskap och self-efficacy2 bland annat. Det  blir lättare att nå målet när det 

förekommer feedback, vilket kan vara allt från att man får en nyklippt gräsmatta efter man klippt 

den, till säljmål som är betyg från fler månaders försäljning. Feedback behövs för att 

medarbetarna ska  veta att de arbetar i rätt riktning och tillräckligt snabbt (Locke, 2003 s.118). 

 

2.4 Summering 

För att underlätta läsningen kommer här en sammanfattning av de delar i de teoretiska ramverket 

som det kommer läggas mest vikt vid i resterande delar av uppsatsen. 

 

Uppsatsens huvudområde är organisationskommunikation och internkommunikation. Tydligt 

enligt teorin är att det är svårt för forskarna inom ämnet att enas om vad som ingår i begreppet 

organisationskommunikation. Jan Strid (1999) menar till exempel att det inte är vem 

informationen ska till utan vad man vill med kommunikationen som ska avgöra huruvida det bör 

kommuniceras internt eller externt. Vissa forskare menar att det bara är internkommunikation 

som bör ingå i begreppet, medan andra anser att både den interna och externa kommunikationen 

bör räknas in (Daldelt et al., 2001). Denna diskussion är intressant att uppmärksamma och ha i 

åtanke vidare i uppsatsen för att se på vilken roll internkommunikationen har för Karlstads 

universitet och medarbetarna där. 

 

Det är också intressant att ta hänsyn till vilken typ av internkommunikation universitetet 

använder sig av och om den påverkar den aktuella situationen de står inför. Enligt Withworth 

(2011) bör internkommunikation vara uppbyggd av tre delar; hierarkisk kommunikation som går 

från ledare vidare ner i organisationen, massmedial kommunikation som sprids till hela den stora 

massan i organisationen och de inofficiella sociala nätverken. Med tanke på uppsatsens ämne går det 

inte att bortse från de välkända kommunikationsteorierna transmissionsmodellen (McQuail & 

Windahl, 1993) eller uttrycket ”the medium is the message” (McLuhan, 1979). 

Transmissionsmodellen konstruerad av Shannon och Weaver behandlar aspekten att brus runt 

meddelandet kan påverka hur meddelandet når mottagaren, men de kritiseras för att inte 

behandla vikten av feedback i en kommunikationskedja. McLuhan och hans teori om att ”the 

medium is the message” behandlar tankar kring att det är kanalen via vilket meddelandet skickas 

som har störst roll i kommunikationen. Han menar vidare att kanalvalet kan påverka det 

                                                 
2 Situationsbaserat självförtroende som påverkas av tidigare erfarenheter. 
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mänskliga handlandet och den mänskliga samhörigheten, vilket gör den teorin extra relevant för 

denna uppsats som är tänkt att behandla vikten av motivation vid en organisationsförändring. 

 

Förändringsprocesser beskriv utifrån tre aspekter: omfattning, innehåll och planeringsgrad. 

Uppsatsen utgår från en fallstudie av en organisationsförändring vid Karlstads universitet. Denna 

förändring är en förväntad och planerad förändring, då beslutet togs redan i april 2012. 

Förändringen innebär att organsiationsstrukturen ska ändras och universitet går från fyra 

fakulteter med 25 avdelningar till två fakulteter med 12 institutioner, det är alltså vad som klassas 

som en utvecklingsförändring. (Bruzelius & Skärvad, 2011; von Platen, 2006; Heide et al. 2005) 

Vid alla förändringar uppstår nån form av motstånd som är en mänsklig reaktion på det osäkra 

organisationen och medarbetarna står inför. Motståndet kan påverkas av hur förändringsarbetet 

går till. (Bruzelius & Skärvad, 2011; Heide et al. 2005) Motståndet kan i sin tur påverka 

motivationen hos medarbetarna och det är därför den aspekten är av intresse för denna uppsats. 

 

Den viktigaste faktorn till att motivation skapas är att alla inom organisationen arbetar mot 

samma mål (Bruzelius & Skärvad, 2011). Detta menar även forskarna Locke och Latham som har 

utvecklat goal setting teorin som menar att ju mer specifikt och svårt innehållet är desto högre 

blir prestationen. Det kommer vara en intressant vinkel för denna studie att se om medarbetarna 

har uppfattat målen med organisationsförändringen då det behandlar både aspekter på motivation 

och kommunikation.   
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3. Metod 

Uppsatsens metodavsnitt går igenom hur vi gick tillväga med undersökningen. En mer övergripande beskrivning av 

fallstudien och organisationen presenteras. Vi går även igenom hur operationalisering av tidigare beskrivna teorier gått 

till och hur intervjuerna genomfördes. Dessutom diskuteras och motiveras vårt metodval, undersökningens validitet och 

reliabilitet samt metodologiska problem. 

 

3.1 Fallstudie 

Denna uppsats baseras på en fallstudie av en organisationsförändring vid Karlstads universitet. 

En fallstudie är en studie av en situation, en händelse eller som i denna studie en organisation. 

Metoden lämpar sig bra för att få flera uttalanden när undersökningsvariabeln och kontexten inte 

är klar (Ekström & Larsson, 2010). I detta fall gäller det att undersöka hur motivation, variabeln, 

skapas vid en organisationsförändring, kontexten. Det är även en undersökning av det verkliga 

livet i realtid. Vi tittar närmare på en händelse i den specifika miljön vid samma tillfälle som det är 

aktuellt. (Østbye, Knapskog & Larsen, 2004) Dessa studier är inte representativa och vi kan 

endast uttala oss om internkommunikationens betydelse för hur Karlstads universitets 

medarbetare har motiverats till en specifik organisationsförändring. Idag finns det inte mycket 

teoribildning kring hur motivation skapas med hjälp av internkommunikation. Det finns teorier 

om motivation och teorier om kommunikation men ingen som kombinerar de två. Det gör att 

denna fallstudie är en såkallad explorativ undersökning som vill belysa ett inte så utforskat 

område. (Østbye et al. 2004) 

 

I denna studie skiljer vi på intervjuer med informanter och intervjuer med respondenter. 

Informanterna som intervjuats tillhör implementeringsgruppen för organisationsförändringen 

och har i huvudsak gett oss sak- och bakgrundsupplysningar om organisationen och 

förändringsarbetet för att bidra till data för att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar. 

Respondenterna är de medarbetare vi intervjuat som har gett oss sin syn på och beskrivit sina 

upplevelser kring organisationsförändringen och internkommunikationen för att bidra med 

resultat till vårt syfte och frågeställningar (Ekström & Larsson, 2010). 

 

3.1.1 Urval 

Populationen vid Karlstads universitet är 1200 individer. Av dessa är 840 personer undervisande 

och forskande och det är de som ingår i vårt urval. Eftersom vi vill titta på hur den enskilda 

individen har motiverats till organisationförändringen genom internkommunikation söktes 
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respondenter som inte hade varit involverade i arbetsprocessen. Därför har dekaner3, prefekter4 

och administratörer medvetet valts bort. Även individer tillhörande lärarutbildningen har valts 

bort då de aldrig ingått i fakulteterna på samma sätt som de andra avdelningarna och inte 

kommer göra detta efter organisationsförändringen heller. Vi valde även att utesluta avdelningen 

för medie- och kommunikationsvetenskap för att uppsatsen tillhör det ämnet och då vi som 

författare är bekanta med många vid denna avdelningen vilket skulle kunna påverka de etiska 

aspekterna av uppsatsen och även dess validitet. 

 

För att hitta informanter vände vi oss direkt till källan och fick kontakt med två personer från 

implementeringsgruppen för organisationsförändringen som ställde upp på intervju. Dessutom 

önskade vi utföra intervjuer med åtta respondenter. När det gäller intervjuer av detta slag är det 

bättre att välja ut ett fåtal respondenter. Kvaliteten går före kvantiteten. Det för att kunna hantera 

och analysera materialet på bästa sätt och inte missa viktiga detaljer. Skulle materialet kännas tunt 

efter genomförda intervjuer är det bättre att utöka i efterhand. (Trost, 2010) 

 

Då det rör sig om en kvalitativ undersökning sökte vi så passande respondenter som möjligt, ett 

variationsurval (Ekström & Larsson, 2000). Kraven som ställdes var att respondenterna skulle 

representera samtliga av de dåvarande fyra fakulterna och att det skulle vara lika många män som 

kvinnor. Inte för att någon vikt kommer läggas vid respondenternas kön vid resultatanalys utan 

för att utesluta risken att bara intervjua män eller kvinnor då det eventuellt skulle kunna ge en 

snedvriden bild av medarbetarnas uppfattningar. Önskvärt är  att respondenten är öppen, vältalig, 

samarbetsvillig och kunnig på det aktuella ämnet (Kvale, 1997). Den typen av urval, att medvetet 

hitta eller locka till sig engagerade och villiga respondenter, anser vi kan påverka kommande 

resultat. Istället har respondenterna blivit tillfrågade om de är intresserade av att ställa upp på 

intervjun i slumpmässig ordning. Respondenterna valdes genom lottning bland de avdelningar 

som tillhör respektive fakultet. Eftersom det söktes två personer från varje fakultet lottades det 

fram två avdelningar från varje fakultet för att underlätta urvalet av enskilda individer. Via en 

personallista som finns på varje avdelnings sida på www.kau.se lottades återigen en man och en 

kvinna per fakultet fram.  Detta för att undvika medveten sondering från vårt håll som skulle 

kunna påverka resultatet.  

 

 

                                                 
3 Den högsta administrativa chefen för en fakultet. 
4 Chef över en institution. 
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3.2 Metodval 

Metoden för undersökningen bör väljas utifrån dess syfte (Ekström & Larsson, 2010). Då syftet 

är att undersöka internkommunikationens betydelse för hur medarbetare har motiverats till en 

organisationsförändring har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för denna uppsats. 

Intervjuerna förväntas ge information om hur medarbetarna och implementeringsgruppen tänker 

och resonerar kring den organisationsförändringen som sker då undersökningen genomförs. 

Denna information kommer att bidra till att försöka förstå vilka faktorer som skapar motivation, 

vad som anses vara bra internkommunikation och ifall medarbetare och implementeringsgruppen 

delar denna uppfattning. En annan intervjumetod som skulle passa till uppsatsens syfte är 

fokusgruppsintervjuer. Dessa är lämpliga när man vill veta hur olika grupper tänker, tycker och 

agerar när det gäller bland annat kommunikation (Ekström & Larsson, 2010, s.55). Det finns 

däremot en risk att respondenterna kan påverka varandra i en fokusgruppsintervju och att vissa 

respondenter därmed inte vågar ta plats och blir tysta. Enskilda samtalsintervjuer är däremot mer 

personliga vilket är viktigt då syftet strävar efter att förstå hur respondenterna tänker och resonerar 

kring sina egna upplevelser rörande organisationsförändringen. 

 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer benämns av Kvale (1997) som ett samtal som har en bestämd struktur och 

ett syfte. De kännetecknas också av att de frågor som ställs ger komplexa och innehållsrika svar 

och ger ett rikt material där det går att urskilja bland annat åsikter och mönster (Trost, 2010). I 

enskilda samtalsintervjuer är målet att hämta information och att bli informerad av respondenten, 

i jämförelse med kvantitativa metoder där målet är att mäta bestämda variabler. De kvalitativa 

studierna är bra då undersökningen vill titta på hur människor reagerar och handlar och försöka 

förstå detta. De som ställer sig mot kvalitativa undersökningar menar att de bygger på för små 

urval och därför inte kan representera befolkningen (Trost, 2010). Den är också kritiserad av 

vissa som inte anser att det är en vetenskaplig metod, utan att intervjuer i bästa fall kan ge 

intressanta resultat och kan ligga till underlag för vetenskapliga undersökningar (Kvale, 1997). 

Men kvalitativa intervjuer har sina starka fördelar, bland annat öppnar det möjligheten att få 

tillgång till information som annars kan vara svårtillgänglig. Något som är extra viktigt för denna 

studie som söker information om vad medarbetare har för åsikter om sin arbetsplats och den 

kommunikation som sker där. Detta kan vara känsliga ämnen som är svåra att prata öppet om. 

En kvalitativ intervju kan dessutom leda till uttalanden som kan stödja den teori som ligger till 

grund för studien. (Østbye et al. 2004) För denna undersökningen gäller det inte en enskild teori 

utan ett par olika som belyser olika delar av vårt syfte och våra frågeställningar. 
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Intervjuerna som utförts är av semistrukturerad karaktär då det finns ett tydligt syfte och 

frågeställningar att utgå ifrån, men ny information som kan komma genom delvis öppna frågor 

får inte riskeras att uteslutas. (Østbye et al. 2004 s.103; Kvale, 1997 s.13) En sådan 

intervjusituation ger utrymme för improvisation och möjlighet att få mer information än från 

början tänkt. Objektiviteten i den kvalitativa forskningsintervjun är omdiskuterad eftersom de 

mänskliga samspelet är en viktigt del av intervjusituationen. Som intervjuare är man omedvetet 

subjektiv och riskerar att föra över en känsla till respondenten genom till exempel kroppsspråk, 

tonläge eller ordval. Uttalanden från respondenter kan missuppfattas och tolkas fel baserat på 

intervjuarens referensramar. Det finns också en risk att intervjuaren missar att ställa följdfrågor. I 

den mån det är möjligt är målet att situationen och intervjuaren ska vara objektiv och neutral. 

(Kvale, 1997)  

 

3.3 Operationalisering 

Operationalisering har skett utifrån syftet att undersöka internkommunikationens betydelse för hur 

medarbetare motiveras till en organisationsförändring. Och utifrån frågeställningarna: 

 

1. Hur önskar medarbetare vid Karlstads universitet att information kommuniceras internt 

vid en organisationsförändring? 

2. Överensstämmer medarbetares och implementeringsgruppen vid Karlstads universitets 

uppfattning om hur information om en organisationsförändring bör kommuniceras 

internt? 

3. Hur anser medarbetare vid Karlstads universitet att motivation skapas inför en 

organisationsförändring genom internkommunikation? 

 

Vi är medvetna om att det inte finns någon teori eller modell som beskriver hur motivation 

uppnås med hjälp av internkommunikation vid en organisationsförändring, därför går det inte att 

operationalisera utifrån en sådan. Istället har operationaliseringen skett utifrån uppsatsens 

frågeställningar i kombination med att delar från olika teorier har plockats in i syfte att kunna 

besvara dem. 

 

Syftet med studien är att se hur motivation till en organisationsförändring har skapats och därför 

har aspekter som kan påverka motivation plockats ut ur det teorietiska ramverket och gjorts om 

till intervjufrågor. Frågorna är framför allt skapade utifrån delar av goal setting teorin men även 
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de allmänna motviationsteorierna som behandlats i teoridelen. Aspekter vi behandlat är till 

exempel: det tydliga målet, möjlighet för feedback, förberedande information och personliga 

konsekvenser av förändringen. Att ställa många utredande frågor om motivation och 

arbetsmotivation överlag hade fört in undersökningen på ett annat större spår som inte är aktuellt 

för denna uppsats. Motivation är däremot ett svårdefinierat begrepp och kan uppfattas olika av 

olika människor, därför har frågan “vad är arbetsmotivation för dig?” ställts till både 

informanterna och respondenterna. Utifrån de aspekter gällande motivation som nämns ovan 

ställdes frågor om huruvida det funnits tillfälle och utrymme att uttrycka sina åsikter kring 

förändringen, förväntningar och farhågor, medvetenhet om förändringens mål samt på vilket sätt 

medarbetarna fick den första informationen kring organisationsförändringen. 

 

Det skapades två intervjumanualer, en till informanterna och en till respondenterna (se bilaga 1 

och bilaga 2). Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär och olika följdfrågor ställdes till 

informanterna och respondenterna beroende på vilken riktning intervjun tog. Intervjuerna med 

informanterna utfördes dels för att få sak- och bakgrundsupplysningar om organisations-

förändringen, men det ställdes även frågor om deras uppfattning om internkommunikationen 

som sker kring  organisationsförändringen på Karlstads universitet. Liknande frågor om intern-

kommunikation ställdes också till respondenterna i syfte att få svar på vår andra frågeställning. 

 

Frågorna som ställdes för att besvara vår första frågeställning handlar bland annat om vilka 

informationskanaler medarbetarna använder för att få information om organisationsförändringen, 

hur de önskar att bli informerade och hur välinformerade de känner sig. Många av frågorna 

behandlar internkommunikationen för organisationsförändringen men de ställdes även frågor om 

internkommunikationen i organisationen i allmänhet. Detta för att försöka skapa en bild av hur 

medarbetare önskar att bli informerade. En del av frågorna är utformade för att svaren ska kunna 

jämföras mellan implementeringsgruppen och medarbetarna. Detta för att kunna se om 

medarbetarna till exempel har uppfattat målet såsom implementeringsgruppen har försökt att 

kommunicera det. 

 

3.4 Genomförande 

En pilotintervju utfördes i syfte att testa de frågor som utformats för intervjumanualen till 

respondenterna. Pilotintervjun utfördes med en medarbetare vid universitetet, denna person är en 

bekant till oss vilket vi såg som en fördel i detta fall. Detta innebar att personen kunde var ärlig 

och kritisk till vår intervjumanual. Det gav oss en möjlighet att, i den mån det går, kontrollera att 
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frågorna gav relevanta svar för uppsatsens syfte och frågeställningar. Att ha genomfört en 

pilotintervju är ingen garanti för att intervjufrågorna täcker allt som önskas eller eftersträvas men 

är ändå bra att göra för att inte riskera uppenbara brister. För denna undersökningen resulterade 

pilotintervjun i att vi omformulerade vissa frågor som krävde tydligare definitioner. Det lades 

även till ett par frågor för att täcka hål som uppmärksammades. 

 

Det genomfördes intervjuer med sex medarbetare, fyra män och två kvinnor som tillsammans 

representerar dåvarande fyra fakulteter. Både fakulteten för ekonomi, media och IT samt 

fakulteten för teknik- och naturvetenskap representerades av både kvinnlig och manlig 

respondent. Estetisk-filosofiska fakulteten och fakulteten för samhäll- och livsvetenskap 

representerades enbart av manliga respondenter. Dessutom utfördes det två informantintervjuer 

med personer ur implementeringsgruppen. Respondenterna kontaktades i slumpmässig ordning 

via mail där syftet med uppsatsen presenterades och de tillfrågades om de ville ställa upp. Vi 

erbjöd förslag på tid för intervjun men respondenter och informanter fick själva välja plats för var 

den skulle äga rum. Detta dels för att det var viktigt för oss att intervjupersonen skulle känna sig 

bekväm i situationen men även för att de har universitetet som sin arbetsplats och har därmed 

tillgång till passande lokaler. Samtliga valde sitt eget kontor som plats för intervjun, förutom en 

informant som valde ett mindre konferensrum. Närvarande vid intervjun var endast vi – en av 

oss eller båda när det var möjligt – och intervjupersonen. Detta för att skapa en trygg och 

avslappnad miljö och även minimera risken för störande moment. Intervjuerna som utfördes tog 

mellan 30-45 minuter med både respondenterna och informanterna. Vi valde också att klä oss i 

vardagliga kläder för att varken gör oss själva eller intervjupersonerna obekväma.  

 

Innan varje intervju fick intervjupersonerna veta syftet med uppsatsen och dennes roll i 

sammanhanget. De informerades även om att resultaten kommer presenteras anonymt. Alla 

respondenter tillfrågades om intervjun fick spelas in för att transkriberas vilket samtliga 

godkände. Inspelningar skedde via mobiltelefoner vilket skulle kunna ses som oproffessionellt 

men vi gjorde en testinspelning och ljudet var av god kvalitet. Under intervjuerna hade vi våra 

telefoner på “flygplansläge”5 så att inga sms eller telefonsamtal skulle störa inspelningen eller 

intervjun. Transkribering skedde ordagrant för underlätta sammanställningen av resultatet. Från 

början skedde transkriberingarna väldigt noggrant och pauser etc. skrevs ut men efter att ett par 

intervjuer traskriberats kände vi att det inte gynnade arbetet utan tog bara tid. Därefter 

effektiviserade vi transkriberin genom att ta bort alla pauser och tvekord som inte var av relevans 

                                                 
5 Den funktion på mobiltelefoner som stänger av radioförbindelsen när telefonen är påslagen. 
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för tolkning av resultatet. Det transkriberade materialet består av cirka 60 sidor. Transkriberingen 

utfördes också så nära inpå intervjutillfället som möjligt för att ha intervjusituationen färsk i 

minnet. 

 

Materialet analyserades genom att uttalanden och citat som kändes viktiga utifrån uppsatsens 

syfte plockades ut. Dessa tolkades sedan efter den meningstolkande metoden. Kvale (1997) menar att 

det kräver att man distanserar sig från sitt material för att genomföra denna metod på bästa sätt. 

Det gjorde vi ge genom att föra ett vidare resonemang kring relevanta uttalanden och citat utifrån 

uppsatsens syfte, frågeställningar och teorier (Kvale, 1997 s.182). Vi är medvetna om att det är 

lätt att tolka ord och text efter personliga referensramar, det vill säga subjektivt, och det finns 

alltid en risk i vår valda analysmetod att dessa lyser igenom. Vi hoppas undgå detta genom att ta 

ut relevanta uttalanden och citat samt distanserar oss från materialet genom att titta på det utifrån 

vårt syfte och våra teorier. 

 

3.5 Validitet & reliabilitet 

Bedömning av metodkvalitén på en studie görs utifrån tre aspekter: generalisering, validitet och 

reliabilitet. För att en undersökning ska anses vara valid, giltig, gäller det att undersökningen 

mäter det den är tänkt att mäta. Det handlar om hur väl undersökningen har utformats (Østbye et 

al. 2004). Detta kan bland annat styras genom hur variabler har operationaliserats och om det har 

utförts pilotintervjuer eller inte. Då vi har baserat undersökningens operationalisering på såväl 

dokument, som intervjuer med informanter och utfört en pilotintervju anser vi att den har nått 

hög validitet och kunnat kontrollera att den mäter det önskade. Validiteten stärks även genom att 

vi intervjuat “rätt” personer för studien (Ekström & Larsson, 2010 s.77). Urvalet gjordes utifrån 

vårt syfte och består därför av medarbetare vid Karlstads universitet. Individer på chefspositioner 

valdes bort för att inte påverka resultatet i fel riktning då de är mer insatta i genomförandet än vi 

önskar. Vi är medvetna om att urvalet från början var åtta respondenter men endast blev sex 

stycken. Trots detta är de sex personerna “rätt” personer för undersökningen då de tillsammans 

representerar samtliga fakulteter. Validiteten ökar också genom att vi först intervjuat två personer 

från implementeringsgruppen för organisationsförändringen och på de viset satt oss in i 

situationen vilket gör att vi förstår vad respondenterna resonerar kring i sina svar. Validiteten av 

studien hade ökat om vi använt oss av en metod till, så kallad metodtriangulering (Ekström & 

Larsson, 2010), men då uppsatsens syfte är kvalitativt valde vi att endast använda en kvalitativ 
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metod. På grund av den korta period vi hade till vårt förfogande la vi den tid som fanns på en 

välgenomförd metod.    

 

Reliabiliteten, tillförlitligheten, handlar om hur bra och pålitligt insamling och bearbetning av den 

empiriska datan är. Det finns många faktorer som kan verka störande och det gäller att undvika 

dessa så gott det går. Ett avgörande moment för att stärka reliabiliteten i en undersökning är 

dokumentationen av den insamlade datan. I vårt fall spelades intervjuerna in på mobiltelefoner 

för att sedan lyssnas igenom och transkriberas ordagrant. Detta gav oss möjlighet att hitta 

återkommande teman och samband mellan de olika respondenternas svar som inte 

uppmärksammats vid genomförandet av intervjuerna. (Østbye et al. 2004) 

 

Generalisering gäller i vilken grad det insamlade materialet kan göras allmängiltigt. En hög grad 

av validitet och reliabilitet är en förutsättning för att kunna generalisera (Østbye et al. 2004 s.120). 

Denna studie baseras på en fallstudie av en organisationsförändring vid Karlstads universitet och 

ger inte generell kunskap om problemområdet utan generell kunskap om det specifika fallet 

(Ekström & Larsson, s.18). Dock menar Kvale (1997) att det kan göras så kallad analytisk 

generalisering vilket innebär att de resultat undersökningen genererat kan ge en anvisning om hur 

det skulle kunna gå till i en liknande situation. Om vi undersökt och jämfört flera organisationer i 

fallstudien hade vi kunnat få en mer generell kunskap och kunnat generalisera mer. Det hade 

krävt tillgång två eller flera organisationer som har samma utgångsläge och ska genomgå liknande 

organisationsförändringar för att kunna göra en rättvis jämförelse.    

 

3.6 Metodologiska problem 

Det största problemet vi stött på under undersökningens genomförande var att få tag på 

respondenter. Målsättningen var att ha med åtta respondenter och att få en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor. Dock var det urval vi utgick ifrån alldeles för litet, många av de kvinnor 

som ingick i vårt urval tackade nej till att ställa upp på intervju och därför har de inte kunnat 

representera alla fakulteter. Urvalet borde varit större från början men vid tidpunkten för 

genomförande ansåg vi att vi hade en tillräckligt stor grupp individer att tillfråga för att detta 

problem aldrig skulle dyka upp. Till en början skickades förfrågan ut per mail till två personer 

från varje avdelning och en av varje kön i taget, detta skapade lång outnyttjad väntetid för oss. 

Därför började vi istället maila ut till flera samtidigt för att skynda på processen men det var 

väldigt få som ens besvarade förfrågan. Många av de tillfrågade tackade nej, en till och med för att 

hen menade att hens kollega redan gett uttömmande svar då de diskuterat intervjun och menade 
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att hen inte skulle komma med något nytt. Tiden rann fort iväg och det kom endast positiva svar 

från sex av de tillfrågade. Vi menar ändå att de uttalandena vi fick från respondenterna är 

intressanta och värdefulla för uppsatsens syfte. Undersökningens urval består dessutom av två 

informanter som är viktiga för att styra uppsatsen i rätt riktning och för att besvara syfte och 

frågeställningar. 

 

Dock har vi haft i åtanke att de personer som ställt upp på intervjuerna kan har gjort det för att 

de haft eget intresse av organisationsförändring vilket har kunnat skapa ett vinklat resultat. 

Vinklat på det sättet att dessa respondenter kan ha haft en agenda då de tackade ja till att ställa 

upp på undersökningen och velat föra fram sina åsikter snarare än att ställa upp i syftet att 

besvara enbart våra frågor. I och med att fallstudien är gjord vid ett universitet där urvalet består 

av forskare och lektorer kan respondenterna ha ställt upp för att det själva har skrivit 

avhandlingar, är eller har varit handledare för uppsatsskrivningar och på grund av de velat hjälpa 

till. Intervjuerna med respondenterna har även varit olika uttömmande då vissa av dem har pratat 

och uttryckt sig friare än andra. En anledning till detta tror vi kan vara att vissa av dem inte gärna 

vill uttrycka sig negativt om sin arbetsplats eller vill diskutera problem som är aktuella. Därför kan 

sanningshalten i svaren ifrågasättas när detta känsliga ämne behandlas. Givetvis utgår vi ifrån att 

respondenterna talat sanning och behandlar deras svar och analyserar vårt resultat utifrån den 

inställningen. 

 

Utifrån de intervjuer som utfördes förstod vi att det var flera avdelningar som skulle byta 

kontorsplats, dessvärre täckte inte urvalet dessa. Vi tror att om intervjuer utförts med 

medarbetare som skulle göra en förändring i sin arbetssituation så skulle resultatet sett 

annorlunda ut. Även respondenterna var medvetna om att de stod för ett delvis vinklat svar med 

tanke på detta och spekulerade på eget initiativ kring att deras kollegor säkerligen hade en annan 

inställning till förändringen på grund av det. Vi vill poängtera att vi inte medvetet valt bort de 

avdelningar som ska flytta utan det var ett resultat av de slumpmässiga urvalet vi använt oss av. 

 

Då vi är ute efter individers personliga erfarenheter och hur de känner inför en organisations-

förändring är det svårt att uppnå mättnad. För några av frågorna i intervjumanualen har vi fått 

samma svar från alla respondenter och har därmed uppnått mättnad. Andra frågor hade krävt 

svar från fler respondenter eller hade behövt operationaliseras på ett annorlunda sätt och brutits 

ner i fler variabler för att nå dit. Operationaliseringen ser vi som ett av det svåraste delmomenten 

i denna uppsats då det är svårt att på förhand veta om undersökningen verkligen kommer mäta 
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det som är tänkt. Det är dessutom ännu svårare när det som i detta fall handlar om personliga 

erfarenheter. Dock menar vi att vi har fått en god bild av det som har hänt och förståelse för att 

det är många faktorer som påverkar motivation och hur individer tar till sig information om en 

organisationsförändringen. Vi hoppas kunna ge svar på vilka dessa faktorer skulle kunna vara i 

senare kapitel i denna uppsats. 

 

3.6.1 Forskningsetiska överväganden 

I och med att undersökningen baseras på personliga åsikter om tillvägagångssätt relaterade till en 

arbetsplats var det av yttersta vikt att ha etiska aspekter i åtanke. För det första kommer 

respondenternas identiteter hållas hemliga. I presentationen av resultatet kommer vi därför 

använda oss av könsneutrala benämningar av respondenterna och undvika att påvisa faktorer 

som ålder eller etnisk bakgrund som kan riskera anonymiteten. Respondenterna informerades 

innan deltagandet om undersökningens syfte och deras roll i den. De hade när som helst 

möjlighet att avböja eller avbryta intervjun. 

 

Det råder diskussioner kring huruvida respondenter ska få lov att godkänna transkriberingar och i 

vilken mån det går att utlova rapporter och resultat. Att låta transkriberingen granskas av 

respondenten kan å ena sidan ge validitet till undersökningen på det vis att det kan bekräfta att 

intervjuarens och respondentens bild överensstämmer. Det kan också leda till att repsondenten 

ångrar ett uttalande eller anser att denne framställs på oönskat sätt och då vill stryka delar ur 

transkriberingen för sin egen vinnings skull och till undersökningens nackdel. När det gäller 

utlovandet av rapport och resultat, det som kallas nyttjandekravet, kan det vara riskabelt att lova 

samtliga respondenter en sådan sak. I värsta fall finns det i slutändan inget resultat att presentera 

eller någon möjlighet att dela ut flertalet exemplar av sin undersökning. I vårt fall fick 

respondenterna inte granska någon transkribering då det inte funnits tid nog för det. Vi har heller 

inte utlova några tryckta exemplar av uppsatsen till respondenterna utan hänvisat till den 

webbpublicerade upplagan.  
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4. Resultat 

Här redovisar vi det resultat vi fått från vår undersökning. Detta avsnitt är helt fritt från våra personliga tolkningar 
och analyser. Syftet med avsnittet är att helt enkelt lyfta fram vad vi samlat in för data. Uttalanden från 
intervjupersonerna har skrivits om något för att göra dem lättlästa. 
 

4.1 Informanter 

I intervjuerna med de två informanterna ur implementeringsgruppen samlades det framförallt in 

sak- och bakgrundsinformation om fallstudien som denna uppsats bygger på, organisations-

förändringen på Karlstads universitet. Det ställdes även en del frågor om uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Informanterna uppger att anledningen till att organisationsförändringen sker är 

för att det gjordes en organisationsöversyn av organisationsförändringen som genomfördes 1 

januari 2006. Denna organisationsöversyn startade 2010 för att undersöka om det fanns några 

problem med den dåvarande organisationsstrukturen. Det upptäcktes då att det administrativa 

arbetet var oerhört tungt och dyrt i och med att organisationen bestod av fyra fakulteter där en av 

fakulteterna till exempel ansågs vara för liten och det efterfrågades en mer homogen organisation 

med någorlunda lika stora och kostsamma fakulteter och institutioner. 

 

När vi frågade vad de anser är ett bra sätt att förmedla information på menade de att det är bra 

om den kommer ut både skriftligt och muntligt. När det gäller viktig information som gäller 

samtliga i organisationen är det bra att den kommer ut skriftligt i första hand så att alla får samma 

version. Därefter kan den informationen med fördel följas upp med muntlig kommunikation. 

 

… information som är väldigt viktig att nå ut på likadant sätt till alla, det är viktigt att den 

kommer skriftligt tycker jag. För då får alla den informationen, så som den är tänkt från 

början. 

(Informant 1) 

 

Prefekterna vid varje avdelning anses vara en bra första informationskanal när det kommer till 

muntlig kommunikation eller specifik information som är viktig för just den avdelningen. 

Informanterna förser dem med olika verktyg, till exempel powerpoint-presentationer eller 

bakgrundsinformation som de kan använda i sin information till medarbetarna. De menar att 

cheferna är den viktigaste kanalen för att rätt information ska nå fram till medarbetarna men de är 

också medvetna om att informationen kan tolkas på flera sätt då den passerar flera steg, vilket 

riskerar att förändra budskapet. 
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På nåt sätt känner jag att som chef är man som en kanal för att rätt information och den 

viktigaste informationen ska nå fram … men man får vara medveten om att varje person 

omvandlar den här information så att den blir hanterbar för att kunna förmedlas vidare. Så att 

det finns alltid risk för ju fler personer som det passerar ju större risk är det att all information 

inte kommer fram eller att den förvrängs och blir en annan typ av information då. 

(Informant 1) 

 

Informanterna menar också att det finns en risk för informationsöverflöd i och med att det är 

mycket information som ska ut till många under en kort period. I många situationer är det upp 

till medarbetarna att själva ta till sig av det som är intressant för just dem. Informanterna nämner 

att de tänker över den mängd information de skickar ut och underviker medvetet att uppdatera 

informationen varje vecka för att inte skapa ett informationsöverflöd. Uppdateringar och 

liknande sker istället snarare månadsvis. De påpekar också att mycket information finns 

tillgänglig men att medarbetaren kan behöva leta upp den på egen hand på till exempel intranätet 

. 

Som medarbetare ska man ha tillgång till information. Det är inte alltid som man får 

informationen serverad man kan faktiskt ibland behöva söka den men man ska alltid ha 

tillgång till information. 

(Informant 2) 

 

Att uttrycka sina synpunkter och åsikter menar informanterna att medarbetare har uppmuntrats 

till att göra och att det har varit viktigt för arbetet att de gör det. Medarbetarna kan komma med 

kommentarer eller funderingar som implementeringsgruppen faktiskt har missat eller inte uttryckt 

tydlig nog. Möjligheter för medarbetarna att uttrycka sina synpunkter och åsikter har funnits på 

stormöten, via ett diskussionsforum på intranätet och via en direkt kontakt till implementerings-

gruppen. De nämner också att de stämmer av med prefekterna på varje avdelning för att ta till sig 

av just den avdelningens synpunkter. 

 

I alla möten som vi hade så berättade vi att vi ville ha in synpunkter och vilken väg man då 

skulle använda sig av, man behövde inte gå via sin chef eller så utan man kunde ta kontakt 

direkt med den här arbetsgruppen [implementeringsgruppen]. Vi öppnade upp diskussionstråd 

på forumet [intranätet] och bad om åsikter den vägen också. 

(Informant 2) 
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4.2 Respondenter 

Respondenterna består av sex personer, två kvinnor och fyra män. Tillsammans representerar de 

Karlstads universitets fyra fakulteter. Resultatet av intervjuerna med repsondenterna redovisas 

nedan utifrån tre teman som uppmärksammades under granskning av det transkriberade 

materialet. Dessa teman känns även viktiga för uppsatsens fortsatta strukturering och diskussion. 

De är dessutom grundläggande för att kunna besvara våra frågeställningar. 

 

4.2.1 Information 

Den första informationen om organisationsförändringen är samtliga respondenter osäkra på hur 

de fick. Alla respondenterna utom en tror sig ha fått det på muntlig väg i olika former. Antingen 

genom prefekten, på lunchen eller på kafferasten. En av respondenterna uppger att hen fått den 

första informationen genom intranätet eller i mail från rektorn. 

 

Det är ju ett tag sen nu, men det var på ett personalmöte eller intranätet. 

(Respondent 2) 

 

Samtliga uppgav att de var relativt nöjda med den första informationen trots att de inte kom ihåg 

hur de hade fått den. De ansåg även att muntlig kommunikation är bäst för denna typ av 

information. Detta för att alla då har chans att ställa frågor och diskutera eventuella problem. 

Dock menar en respondent att en officiell version, så som skriftligt dokument, är bra då alla får 

samma version och informationen inte är påverkad av ytterligare en individs tolkningar. 

Nackdelen med skriftlig kommunikation är att det inte finns samma möjlighet att ställa frågor 

direkt. 

 

Men sen är det ju naturligtvis ett problem att man får en viss persons version av vad som 

kommer att hända snarare än den officiella versionen. Men å andra sidan brukar ju en officiell 

version inte innehålla alla delar som man är intresserad av att veta. Ofta har man ju frågor när 

man läser en officiell version som den inte ger svar på direkt. 

(Respondent 5) 

 

En respondent för ett resonemang kring vikten av det muntliga mötet vid viktig information men 

påpekar också risken med att alla kanske inte kan eller väljer att delta. Därför kan skriftlig 

information vara att föredra. 
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Det är klart alltså när det är sådana här stora förändringar så är det ju bra om det kommer 

från rätt håll från början så att säga. Det är möjligt att det är bättre om det kommer inför en 

stor grupp, men problemet i alla sådana här möten och liknande är att de inte har någon form 

av obligatorisk prägel så då kan man kanske missa informationen den vägen. Det här med 

intranätet och notiser och nyheter är nog ganska rimligt att man får information där. 

(Respondent 1) 

 

Den fortsatta informationen har mestadels skett via möten och intranätet menar respondenterna. 

Informationsträffar, avdelningsmöten och personalmöten nämns som de främsta informations-

kanalerna. Intranätet menar respondenterna är en viktig informationskälla i syftet att få snabb 

information men den muntliga informationen är uppskattad i egenskap av sin tvåvägs-

kommunikation. Det personliga intresset för organisationsförändringen har påverkat hur mycket 

respondenterna tagit del av den information som kommunicerats och vilka kanaler de valt att 

använda sig av. En respondent menar att på grund av sin plats i en nämnd har hen fått 

information den vägen och därför inte själv valt att aktivt leta information utöver detta. 

 

Samtliga respondenter uppger att de föredrar att bli informerade om organisationsförändringen 

på muntlig väg i  form av olika slags möten, men de påpekar också att det är viktigt med en 

skriftlig  version att kunna vända sig till vid behov. Att få information från närmaste chefen anses 

som viktigt för då kan informationen diskuteras direkt. Flera av respondenterna för ett 

resonemang kring att kombinationen av fler informationskanaler är viktigt. En respondent uttalar 

sig såhär: 

 

Det viktigaste kanske är mångfalden av kanaler. Det vore olyckligt om det bara kom via en 

enda kanal och på ett enda sätt. Man behöver fler olika sätt att få reda på det. 

(Respondent 5) 

 

Hur respondenterna vill bli informerade beror också på vad för slags information det gäller. En 

av respondenterna för en diskussion kring generell och specifik information. 

 

Gäller det hela universitetet så skulle jag nog föredra att få det så att säga på Internet för då 

kan man få informationen aktuellt i den meningen att man inte behöver vänta på ett 
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personalmöte eller liknande. Men pratar vi avdelningsmässigt beroende på frågan så är det ju 

klart att ämnesföreträdare har bättre koll så då vill jag nog ha det på den nivån. 

(Respondent 1) 

 

Samma respondent menar också att det har betydelse vem informationen kommer ifrån. 

 

Informationen är kanske också bäst om den ges så nära som möjligt i den meningen att den som 

ger informationen har dels kunskapen uppifrån och information därifrån men har också 

kunskapen om själva avdelningen. Skulle rektorn komma och prata om varenda förändring 

kring vår avdelning så skulle nog många frågor bli obesvarade. 

(Respondent 1) 

 

Däremot uppger merparten av respondenterna att de känner sig välinformerade utifrån sina egna 

intressen och behov. Respondenterna nämner olika anledningar till att de känner sig 

välinformerade.  

 

Ja alltså för mina behov så tror jag att jag vet vad jag behöver och det är inte så mycket jag 

behöver veta så, ja det duger. 

(Respondent 3) 

 

En menar att det beror på sitt egna intresse för organisationsförändringen och nämner att hen 

känner sig välinformerad baserat på att hen vet att allt inte är klart. 

 

Alltså det kan jag väl inte säga fullt ut så men det har väl troligtvis med eget intresse att göra. 

Sen är det “välinformerad” i den meningen att man vet ju ungefär vad som ska hända, alltså 

hur organisationen kommer förändras. Men sen är det en annan sak att själva förändringen i 

praktiken har dragit ut på tiden. Det är fortfarande positioner som det inte finns något folk på. 

(Respondent 1) 

 

Det som nämns som saknad information är vad som kommer ske efter att organisations-

förändringen är genomförd och vilka de nya arbetsgrupperna kommer bli.  
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Bakgrunden och sådär och varför eller vad som kommer att hända mer strukturellt det har man 

ändå fått koll på så det räcker. Det är snarare det här framåtsyftande, hur vi ska bli en ny 

grupp till exempel och sådana saker. 

(Respondent 6) 

 

En av respondenterna menar sig vara mer välinformerad än andra på grund av den titel personen 

har som gör hen mer involverad i organisationen. Personen nämner också att andra informations-

kanaler inte används lika mycket på grund av detta.  

 

4.2.2 Internkommunikation 

Vi bad respondenterna ge oss sin bild av vad internkommunikation är för något. Majoriteten av 

dem uppfattar internkommunikation som de informationskanaler som används för att sprida 

information neråt i hierarkin. 

 

Jag tänker på dom officiella kanalerna som de olika ledningsnivåerna har för att meddela 

personalen på. 

(Respondent 6) 

 

Det ses också av de flesta som den kommunikation som sker mellan medarbetare och då oftast 

på den egna avdelningen. 

 

En kombination mellan mig och vem som helst som finns här ... Men framförallt mellan mig och 

de som är över mig. 

(Respondent 4) 

 

Respondenternas uppfattning om universitetets internkommunikation skiljer sig däremot åt 

något. Vissa menar att den är okej medan andra menar att den har tydliga brister. Poängteras ska 

att respondenterna här på eget initiativ endast diskuterat de formella informationskanalerna och 

då i synnerhet skriftlig kommunikation. En respondent menar att det är dåligt att intranätet inte 

har samma grafiska profil som hemsidan vilket gör att den känns bortprioriterad medan en annan 

menar att det är för “moderna” informationskanaler som används, så som de sociala medierna 

Twitter och Facebook. Det stora problemet som uppmärksammas är svårigheten att hitta rätt 

information via intranätet.  
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Det finns information, det kanske kan vara så att den är lite dåligt strukturerad ... Och man 

hör ofta; nej det där har vi inte fått någon information om. Men det kanske är något man själv 

har sett och man vet att, jo det har vi. Så av någon anledningen så ser inte människor det som 

kommuniceras. 

(Respondent 6) 

 

En respondent uttrycker också att information som läggs ut alltid är vinklat till det positiva.    

 

Den officiella informationen som kommer ut är ganska knapphändig, den är ganska inriktad 

på hur positiv den här förändringen är. Och de följdfrågorna som man får, får man reda ut med 

andra vid sidan om. 

(Respondent 5) 

 

Samtliga respondenter menar att olika informationskanaler påverkar både hur informationen 

uppfattas men också motivationen att göra det till handling.  

 

Om man bara använder sig av skriftlig kommunikation till alla så kan det uppfattas som lite 

distanserat. Det är viktigt att också ha personlig kommunikation för att då kan man 

omedelbart bemöta åsikter och synpunkter. 

(Respondent 6) 

 

De menar att muntlig information skapar delaktighet och möjlighet att diskutera vilket bidrar till 

engagemang och motivation  

 

Om jag till exempel får information direkt från en person som är väldigt engagerad och förklarar 

varför det är viktigt att vi når ett specifikt mål och gör det tydligt med stort engagemang då 

bidrar det till ökad motivation tycker jag. 

(Respondent 6) 

 

En respondent uttrycker att hur information kommuniceras kan ha stor inverkan på 

arbetsmotivationen.  

 

Vi har genomlidit år då det inte fungerat med dålig kommunikation och det har inte varit 

motiverande. Det har varit perioder här som jag vill byta jobb ... Och det hade att göra med 
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dålig kommunikation, dåliga chefer och dålig stämning som berodde mycket på att 

kommunikationsvägarna inte var bra. 

(Respondent 4) 

 

En annan respondent berättar om en händelse då hen och flera andra kollegor fick ta del av 

viktigt information via intranätet. Denna informationen var inte tillräckligt tydlig och förklarande 

inte bakgrunden ordentligt heller, vilket ledde till spekulationer i gruppen och en viss oro. Dock 

nämner respondenten att det hade varit ett informationsmöte på universitetet under samma dag 

som de inte hade kunnat delta vid. 

 

4.2.3 Motivation 

När respondenterna ombads att beskriva vad arbetsmotivation var för dem beskrevs det av 

samtliga som viljan att gå till arbetet. Alla nämnde även vikten av att tycka att arbetet är kul. 

 

För mig är det att kunna gå till jobbet och tycka att det är kul att gå till jobbet … mår man 

bra hemma mår man bra här också så det är motiverande …  jag har fått tagit mer beslut än 

andra så det är ju i sig motiverande … 

(Respondent 4) 

 

En respondent nämner att innehållet i sina arbetsuppgifter är viktigt för arbetsmotivationen. 

 

Framför allt så måste det finnas en grundläggande personlig arbetsmotivation, du måste ju vilja 

arbeta överhuvudtaget skulle jag vilja säga oavsett vad du gör. Sen är det så klart så att arbetets 

innehåll i sig kan leda till en ökad arbetsmotivation. Det specifika innehållet i det jag gör kan 

ju så klart ha motiverande funktion. 

(Respondent 1) 

 

En annan respondent menar att sina kollegor har stor inverkan på motivationen. 

 

Jag har haft år och perioder när jag känt att det här är en helt underbar arbetsplats att gå till 

när man har kreativa samtal på jobbet med kollegor som är intresserade av ungefär samma 

saker och att man sedan tillsammans kan komma framåt … 

(Respondent 5) 
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När respondenterna blev tillfrågade om vad de hade för förväntningar och farhågor kopplade till 

organisationsförändringen svarade de flesta att det inte trodde att så mycket skulle hända. Svaren 

var av neutral eller positiv karaktär. Ingen av de respondenter som intervjuades skulle behöva 

byta kontorsplats eller gör någon annan stor förändring.  

 

Jag får lov att erkänna att jag nog är ganska passiv i alla sådana känslouttryck för jag tycker 

det är ganska meningslöst när man inte har koll på vad som kommer hända utan det är bara 

och på något sätt anpassa sig, förhålla sig och kanske utnyttja det som händer ...    

(Respondent 1) 

 

Många såg fram emot nya grupperingar och kollegor samt möjligheten att skapa nya nätverk 

vilket enligt respondenterna skapade positiva förväntningar. En respondent var däremot orolig 

över sin arbetssituation på grund av risken för eventuella nedskärningar. 

 

Jag tror inte att det kommer påverka mig så mycket i mitt arbete. Däremot så kommer det 

förhoppningsvis påverka positivt på så sätt att man får ett lite nytt nätverk, nya kollegor ... 

(Respondent 6) 

 

Det framgår från respondenterna att möjligheten till att uttrycka sina åsikter beror i första hand 

på det personliga intresset men även vilken position man har. Vissa respondenter påpekade också 

att de hade upplevt möjligheten att uttrycka sig men att detta inte uppmärksammades. 

 

… jag fick intrycket av att; ja vi kan väl ge uttryck för våra åsikter, men det blir ju ändå som 

det är bestämt. 

(Respondent 6) 

 

Samtliga uppger att det diskuterat förändringen på avdelningen eller inom ämnet men i olika 

grader. Vissa har självmant skickat in förslag medan andra har valt att enbart ventilera med sina 

kollegor.  

 

Ingen av respondenterna kunde, trots att de kände sig någorlunda välinformerade, uppge att de 

kände till de officiella målen med organisationsförändringen. Ett par erkände att de säkerligen 

hade blivit informerande om det men inte lagt det på minnet. Däremot menade samtliga att de 
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kunde anta, inse eller tro sig veta att det handlade om att skapa en bättre ekonomi och effektivare 

organisation. Detta citat är ganska talande för hur respondenterna svarade: 

 

Nu kommer jag inte ihåg hur det är men en effektiv organisation kanske, för det blev för dyrt 

med fyra fakulteter helt enkelt. 

(Respondent 2) 

 

Hälften av respondenterna var anställda vid Karlstads universitets senaste organisations-

förändring som genomfördes 2006. På frågan om hur erfarenheterna från den förändringen kan 

tänkas ha påverkat deras upplevelse kring den aktuella förändringen svarade de berörda att de 

hade en positivare inställning till den här.  

 

… jag tror att jag tyckte att det kändes flummigt överhuvudtaget. Orsaken var väldigt oklar och 

jag kände mig nog inte delaktig på något vis. Den här nya tror jag i alla fall blir bra … jag tror 

att vi vinner på det. 

(Respondent 3) 

 

Framför allt beror denna positiva inställning på större delaktighet och tydlighet vid denna aktuella 

organisationsförändringen, till skillnad från den som gjordes 1 januari 2006. 

 

… det var en liten grupp som bestämde hur det skulle bli då och så blev det. Jag känner att det 

här är ett gensvar mot detta … 

(Respondent 4) 

 

4.3 Summering 

Samtliga respondenter har vaga minnen av den första kommunikationen rörande organisations-

förändringen. De förmodar att de fick informationen muntligt och har positiva inställningar kring 

den kommunikationsvägen då den ger möjlighet för dialog.  

 

Det personliga intresset för förändringen har påverkat hur mycket av den fortsatta informationen 

respondenterna har tagit till sig. Målen med förändringen har kommunicerats ut bra och 

uppfattats av alla men de är tveksamma till att uppge att de är säkra på målen. Samtliga lyfter fram 

att det är viktigt att samma information finns att hitta via många kanaler i fall man skulle missa 
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den via någon kanal. De uppger även att de tror att kanalen som informationen sprids i kan 

påverka saker som engagemang och motivation. När det kommer till möjligheten att ge feedback 

och yttra sina åsikter om förändringen menar respondenterna att det har funnits tillfälle för det 

via olika kommunikationskanaler, men att de inte känt att åsikterna har uppmärksammats. 

 

När respondenterna pratar om internkommunikation är det främst de formella och skriftliga 

kanalerna som kommer på tal, framförallt intranätet. De nämner att intranätet har dålig struktur 

och att dess grafiska profil borde likna universitetets externa hemsida mer.   

 

Förväntningarna på organisationsförändringen stämmer också ganska väl överens hos samtliga 

respondenter. De förväntar sig att förändringen kommer leda till fler samarbeten och möjlighet 

till nya kontakter. Det är ett fåtal av respondeterna som känner oro inför förändringen men den 

oron som finns rör otydligheter kring blivande chefer och eventuella nedskärningar. Tre av 

respondenterna genomgick organisationsförndringen som ägde rum 2006. Samtliga av dem hade 

dåliga erfarenheter av den förändringen, men det är inget som påverkar deras inställning till 

denna förändringen negativt. De är snarare positiva till att det ska ske en stor förändring nu. 
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5. Analys & diskussion 

I det här avsnittet analyserar och diskuterar vi de resultat vi fått fram i undersökningen utifrån de teorier som 
presenterats i det teoretiska ramverket och i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. Avsnittet har samma 
upplägg som resultatdelen, det är indelat i områdena; information, internkommunikation och motivation. 
 

 

5.1 Information – på flera sätt och vid många tillfällen 
Organisationsförändringen som genomförs på Karlstads universitet den 1 januari 2013 är 

planerad sedan ungefär två år tillbaka, vilket innebär att den klassas som en förväntad 

organisations-förändring. Det rör sig även om en större utvecklingsförändring då det är en 

uppdatering av organisationsform som redan finns (Bruzelius & Skärvad, 2011). Anledningen till 

att respondenterna inte specifikt kan komma ihåg hur de fått den första informationen om 

organisationsförändringen behöver nödvändigtvis inte betyda att det skett bristfällig 

kommunikation. Det kan snarare bero på att den första informationen kom för så pass länge 

sedan att de helt enkelt har glömt bort det. Flera av respondenterna nämner att de tror sig minnas 

att de fått den första informationen om förändringen via en informell kommunikationsväg så 

som på kafferasten, lunchen eller andra informella sammanhang. Withworth (2011) påpekar att 

den formen av informell internkommunikation i vad som kallas de sociala nätverken utifrån en 

ledares perspektiv lätt kan ses som skvaller eller klagomål. Men i själva verket är det en av 

medarbetarnas viktigaste informationskanaler och även ett forum för att bearbeta information. 

Därför borde ledare istället uppmuntra till och uppmärksamma denna formen av 

kommunikation. Kanske framför allt i ett förändringsarbete då det är i detta forum som många 

orosmoment men också positiva förväntningar kan komma fram. Här blir då den närmsta 

chefens roll extra viktig då det är hen av organisationens ledare som troligtvis rör sig närmast de 

sociala nätverken. Den närmsta chefen bör ta vara på den information som kommer fram i detta 

forum och lyfta upp det på mer strukturerad nivå. 

 

Det uppstår alltid motstånd vid förändringar och detta motstånd blir extra starkt vid oväntade 

förändringar (Bruzelius & Skärvad, 2011). Eftersom denna organisationsförändring är planerad 

kan det vara en orsak till att förväntningarna på förändringen är ganska positiva. Medarbetarna 

har haft tid och möjlighet att ta till sig informationen och bearbeta den då de flesta av 

respondenterna uppgav att de kände sig mer eller mindre välinformerade. Osäkerhet anses vara 

den främsta anledningen till att det uppstår motstånd (Bruzelius & Skärvad, 2011) men att tolka 

från respondenterna så är det inte många av dem vi intervjuat som känner någon direkt 

osäkerhet. Påpekas ska att många av respondenterna spekulerar kring att de medarbetare som till 

exempel kommer byta kontorsplatser antagligen känner större osäkerhet än vad de själva gör. 
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Tidigare erfarenheter kan också vara avgörande för graden av motstånd (Bruzelius & Skärvad, 

2011). Skulle medarbetarna ha negativa tidigare erfarenheter av organisationsförändringar tros det 

påverka dem på det viset att de är negativt inställd till den aktuella organisationsförändringen. Tre 

av respondenterna i denna undersökning var anställda vid den senaste organisationsförändringen 

som genomfördes 2006 och ingen av dem hade direkt positiva erfarenheter från den 

förändringen utan beskriver den med ord som “flummig” och att de inte kände sig delaktiga. 

Trots detta eller möjligtvis på grund av detta känner de sig positiva till kommande organisations-

förändring. De uttrycker att förändringen som kommer genomföras i januari 2013 kommer rätta 

till det som gick fel 2006. Detta kommer igen i svaren från informanterna som uppger att denna 

förändringen sker på grund av en utvärdering som gjorts av den tidigare organisationsstrukturen 

då det upptäcktes uppenbara brister. 

 

En faktor som spelar in på hur medarbetarna vill bli informerade är karaktären på informationen. 

Om informationen är generell och allmängiltig för hela organisationen eller specifik för den egna 

avdelningen och närmaste arbetsmiljön avgör hur de vill bli informerade. Det är syftet med 

informationen som bör styra valet av informationskanal (Strid, 1999). I valet av informations-

kanal vid en organisationsförändring kan både muntliga och skriftliga kanaler ha sina fördelar. 

Det är viktigt för respondenterna att få den officiella informationen om till exempel anledning till 

förändringen från huvudkällan genom skriftliga dokument för då får alla berörda samma 

information och det minskar risken för feltolkningar. Detta överensstämmer med informanternas 

svar då de menar att viktig information först ska kommuniceras skriftligt så att alla får samma 

version och där efter kan muntlig kommunikation föras. Det kan däremot uppstå frågetecken när 

medarbetarna ensamma läser informationen vilket kan skapa oro och stress. Om medarbetarna 

istället får informationen muntligt från närmsta chefen kan de diskutera saken i direkt anslutning 

till informationen och besvara de frågor som kan skapas. Problemet som har uppstått med denna 

hierarkiska form av internkommunikation (Withworth, 2011) är att de närmsta cheferna kan ha 

tolkat den information de har fått från sin chef på olika sätt. Det kan leda till att de olika 

avdelningarna på universitet får olika information baserat på deras närmsta chefs kommunikativa 

förmåga. Tidigare former av hierarkisk kommunikation har kännetecknats av att vara 

envägskommunikation, det har idag utvecklats. Utifrån intervjuerna och resultatet kom det fram 

att närmsta chefen ses som den mest betydelsefulla informationskanalen för att medarbetarna vill 

ha möjligheten att uttrycka sina åsikter och för att kunna diskutera avdelningens specifika 

problemområden. Dessutom ses närmsta chefen av respondenterna som en pålitlig och trygg 
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källa. Informanterna menar att de gärna vill att närmasta chefen ska vara den viktigaste 

informationskanalen och lägger stor vikt vid att chefen ska vara utrustad med rätt verktyg. 

 

Förgående stycke bekräftar den kritik som finns mot Shannon & Weavers kommunikations-

modell  som  presenterar kommunikation som att ett budskap sänds från källan till målet och där 

tar kommunikationskedjan slut. Det rör sig om en så kallad envägskommunikation. Kritiken 

baseras på att Shannon-Weaver-modellen inte har utrymme för feedback. Det finns ingen 

möjlighet för mottagaren vid målet att ge respons på budskapet (McQuail & Windahl, 1993), 

något som medarbetarna efterfrågar. De vill ha tillfälle att skapa en tvåvägskommunikation med 

feedback och möjligheter att starta en diskussion. Även informanterna trycker på feedback och 

möjlighet att uttrycka sina synpunkter och åsikter är viktigt. Här är ledarens roll viktig, som vi 

påpekar i stycket ovan måste ledaren förklara informationen och skapa dialog runt den istället för 

att bara presenterna den. De fördelar som ändå finns med envägskommunikation som i det här 

fallet gäller den skriftliga information som publiceras på intranätet är att den “är skriven i sten”, 

vilket ger möjlighet för medarbetarna att söka upp informationen i efterhand. Det är också en 

viktig källa för att få snabb information som är uppdaterad i realtid. Skulle information som idag 

publiceras på intranätet istället presenteras på ett personalmöte skulle den eventuellt hinna bli 

inaktuell. Bruset som kan uppstå när ett budskap ska överföras vid envägskommunikation är 

viktigt att ha i åtanke. Informationen kan vara knapphändig och det finns ingen på plats som kan 

bekräfta eller dementera informationen, vilket kan skapa onödig oro och stress. 

 

5.2 Internkommunikation behöver vara just kommunikation 

Withworth (2011) menar att internkommunikation består av hierarkisk kommunikation, 

massmedial kommunikation och sociala nätverk i kombination med dagens sociala medier. De 

intervjuade medarbetarna bekräftar att det ser ut så även på Karlstads universitet. Den hierarkiska 

kommunikationen har vi lyft upp i tidigare avsnitt då vi redogjorde för hur medarbetarna föredrar 

att bli informerade och kommunicera. Den massmediala kommunikationen är representerad 

i  intranätet som används och kommer främst på tal när medarbetarna ombads beskriva hur 

internkommunikationen går till. De sociala nätverken är också diskuterade i tidigare avsnitt då 

några av medarbetarna fick den första informationen om organisationsförändringen på 

kafferasten eller lunchen. Två respondenter bekräftade även att sociala medier som Twitter och 

Facebook har använts som informationskanaler gällande organisationsförändringen, dock var en 

av respondenterna inte vidare nöjd med detta och ansåg att det var “för modernt”. Den andra 

hade inte lagt märke till vad som skrevs där direkt nämnvärt. En annan uttryckte att det överlag 
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var jobbigt med den tekniska utvecklingen. Det är värt att notera att de som påpekade de sociala 

medierna negativt var något äldre, medan de yngre respondenterna inte nämnde detta alls. Det 

skulle kunna bero på att de yngre har mer vana av denna typ av interaktiva medier och sociala 

medier (Withworth, 2011).   

 

Ett tydligt mönster bland respondeterna var att de uppskattade att samma information spreds via 

många olika kanaler. Withworth (2011) påpekar att bara för att det idag finns tillgång till många 

kanaler för att kommunicera internt så betyder inte det att samtliga behöver användas. De olika 

informationskanalerna har sina specifika för- och nackdelar som vi har poängterat under 

föregående rubrik. Withworth menar också att det är lätt att medarbetare kan drabbas av 

informationsöverflöd när samma information kommer från många olika håll, vilket medarbetarna 

vid Karlstads universitet inte håller med om. Det kanske kan vara så att information behövs i 

flera former för att alla individer ska kunna få den information de vill ha för att uppfylla sina egna 

behov och intressen. Kanalvalet påverkar både det mänskliga handlandet och den mänskliga 

samhörigheten (McLuhan, 1997), två aspekter som är viktiga vid ett förändringsarbete. Därför 

kan det tänkas vara bättre att sprida informationen på flera ställen än att riskera att medarbetarna 

missar den. På det sättet kan de missa inte bara viktig information utan även delar som på ett eller 

annat sätt påverkar deras motivation. Idag är vi också så duktiga på att sålla information och vi 

hittar lätt det som angår oss. Som en respondent säger så kanske det är mångfalden av kanaler 

som är det viktiga och valmöjligheten av dem. Medarbetarna vill ha informationen serverad men 

informanterna menar att medarbetarna ibland måste lägga ner lite energi för att finna det som 

angår dem. De menar att tillgången till information alltid ska finnas där men att den kanske inte 

alltid är rakt framför näsan. 

 

Man kan se på organisationskommuniktion och internkommunikation ur olika perspektiv. Det 

modernistiska perspektivet lägger vikt vid att utforma effektiva meddelanden som ska nå 

mottagaren på önskat sätt. Den mänskliga faktorn hos de individer som ska ta del av 

meddelandena förbises i regel. Som motreaktion till det perspektivet finns den kulturorienterade 

traditionen som ser individer i en organisation som aktiva aktörer som är med och både påverkar 

och skapar omgivningen. Kommunikationsprocessen står i fokus i den kulturorienterade 

traditionen istället för informationen som i den modernistiska traditionen. (Dalfelt et al. 2001; 

Deetz, 2001) I denna undersökningen tyder resultaten på att informanterna eftersträvar en 

kommunikationsprocess av den kulturorienterade sorten men respondenternas uppfattning om 

internkommuniationen lutar mer åt det modernistiska hållet. Flera av respondenterna menar att 
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det har funnits tillfällen för feedback och deltagande men de har inte känt att någon har lyssnat 

och tagit till sig deras åsikter. Det mesta kändes som att det redan var bestämt innan de ansvariga 

bad om medarbetarnas åsikter. Kanske kan det vara så att synpunkter och åsikter har efterfrågats 

på en för hög nivå i organisationen och därför känner medarbetarna att de är för långt bort från 

beslutet för att ha någon inverkan. Mer fokus borde kanske legat på avdelningsrelaterade problem 

då respondenterna uttrycker att de finns oklarheter på avdelningsnivå.    

 

 

5.3 Motivation är en komplex kombination 

Utifrån våra intervjuer verkar det som att respondenterna har positiva förväntningar på 

förändringen i dagsläget. De nämner att de kommer gynnas av förändringen i form av fler 

samarbeten, möjligheten att behålla jobbet och det faktum att det tros bli en effektivare 

organisation efter genomförandet. När uppsatsens undersökning utfördes befann sig 

organisationen i slutskedet av genomförandet och de flesta beslut hade fattats. Organisationen 

har genomgått en period av uttryckt oro och motstånd som sträckte sig från de att utredningen 

påbörjades 2010 fram till att beslutet om den nya organisationen fattades i april 2012. I det 

aktuella läget lyser dessa reaktioner med sin frånvaro. Om förändringen inte blir som förväntat 

kan detta skapa ett nytt motstånd baserat på utebliven belöning som ett resultat av för höga 

förhoppningar. Belöning anses nämligen vara den viktigaste delen i att känna arbetsmotivation 

(Porter et al. 2003). Den belöningen kan komma både inifrån och utifrån. Medarbetarna 

känner  att förändringen kommer bidra till en inre belöning i form av ökad kompetens på 

avdelningen som kommer leda till ett intellektuellt utbyte som kommer verka utvecklande för 

individen själv. Belöningen av organisationsförändringen kan också visa sig i form av befordran 

eller högre lön. Denna form av belöning nämner inte våra respondenter men det har skett 

nyanställningar i samband med organisationsförändringen. De förväntningar för organisations-

förändringen som respondenterna uttalar sig om tolkar vi som positiva men de kan också ses som 

ganska neutrala. Medarbetarna verkar ha accepterat förändringen och väntar nu på 

genomförandet. Arbetsmotivationen påverkar hur individen fördelar sina ansträngningar och 

resurser till arbetet (Kanfer et al. 2008). I den fas av förändringen organisationen befinner sig i 

när studien genomförs känner medarbetarna att det inte är någon idé att anstränga sig innan de 

vet vad som egentligen kommer att ske.  Den positiva känslan som ändå verkar finnas hos 

medarbetarna kan vara farlig för organisationen. Om medarbetarna förväntar sig vissa saker av 

organisationsförändringen som sedan inte sker kan detta skapa missnöje och bilda motstånd 

senare. Endast en av respondenterna nämner att hen känner oro över sin arbetssituation medan 
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resten av respondenterna inte nämner detta överhuvudtaget. Om organisationsförändringen leder 

till nedskärningar kan detta skapa ett stort missnöje om medarbetarna överhuvudtaget inte har 

förväntat sig detta. 

 

Trots att medarbetarna uppgav att de inte direkt kunde uttala sig om vad de officiella målen med 

organisationsförändringen var så hade alla liknande uppfattningar och spekulationer om vad det 

skulle kunna vara. Att respondenterna tvekade kan bero på att det kanske inte vågade säga att de 

kände till dem om det nu skulle vara fel. Vår uppfattning är trots detta att målen kommunicerats 

ut väl då alla respondenterna nämner en effektivare organisation och spara in kostnader för det 

administrativa arbetet som målen, vilket stämmer överens med den information vi fått från 

informanterna. Genom att medarbetarna har överensstämmande uppfattningar om målen arbetar 

de i samma riktning och mot samma mål. Detta är en viktig del i att skapa motivation (Bruzelius 

& Skärvad, 2011). Eftersom samtliga medarbetare har uppfattat målet med organisations-

förändringen på liknande sätt och därmed har en tydlig bild av orsaken till varför den sker blir det 

lättare att skapa förståelse och motivation för att genomföra förändringen så smidigt som möjligt.  

 

Utifrån goal setting teorin har målet två egenskaper innehåll och intensitet . Innehållet refererar till 

vad som ska uppnås (Locke & Latham, 2005), i denna organisationsförändringen gäller den en ny 

organisationsstruktur som ska ge bättre ekonomi och en mer homogen organisation. Intensiteten 

handlar om hur viktigt det är, i detta fall, för medarbetarna att uppnå detta målet. Resultatet visar 

att de flesta medarbetarna är positivt inställda till organisationsförändring av olika anledningar 

och de ser också att förändringen kommer rätta till det som har varit mindre bra i den 

organisationsstrukturen de haft sedan 2006. Detta borde också innebära att medarbetarna är 

medvetna om betydelsen med målet. När individer är övertygade om betydelsen med målet 

skapas engangemang menar Locke & Latham (2005). Engagemang till målet skapas också eller kan 

också skapas genom att medarbetarna får feedback på det som sker angående organisations-

förändringen. Respondenterna menar att de känner sig välinformerade men att de saknar 

information om vad som kommer att ske när organisationsförändringen träder i kraft. Vilket visar 

på för lite feedback vid detta skede, dock vet inte vi om denna information kom till 

respondenterna vid ett tillfälle efter att intervjuerna utförts. Genom att hela tiden uppdatera 

medarbetarna och komma med feedback på det som sker och ändras angående organisations-

förändringen, skapas en tätare organisation som visar att alla medarbetare får vara med och ska få 

vara delaktiga.  
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Arbetsmotivation beskrivs som viljan att vilja gå till arbetet och tycka att det är kul. I litteratur 

beskrivs arbetsmotivation utifrån tre aspekter; innehållet, sammanhang och förändring (Porter et al. 

2003; Kanfer et al. 2008). En återkommande faktor bland respondenterna var att det personliga 

intresset och ens egna behov styrde hur mycket de motiverades till organisationsförändringen. 

Det handlade alltså om individens egna drivkrafter, med andra ord det som ingår i innehållet i 

definitionen av arbetsmotivation. Sammanhanget handlar i detta fall om de förväntningar 

medarbetarna har på organisationsförändringen, vilka är att knyta nya kontakter och att det ska 

bli en effektivare organisation. Om medarbetarna inte har några förväntningar eller egna 

målsättningar med organisationsförändringen kan det leda till bristande motivation. Den sista 

aspekten av arbetsmotivation är förändring, vilket syftar till hur medarbetarna underhåller sin 

motivation. I den aktuella organisationsförändringen kan det handla om hur välinformerade 

medarbetarna känner sig, hur mycket information de får ta del av och hur ofta informationen 

uppdateras. Graden av motivation kan också handla om hur mycket medarbetarna själva har varit 

delaktiga i organisationsförändringen. En respondent menar till exempel att hen blir motiverad av 

att vara med och ta beslut. 
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6. Slutsatser  

Denna avslutade del av uppsatsen består av våra egna slutsatser som är baserade på de resultat, den analys och 

diskussion som förts i tidigare kapitel. Slutsatserna presenteras utifrån frågeställningarna. Det presenteras också en 

tankemodell framarbetad utifrån slutsatserna. Dessutom förs ett resonemang kring hur uppsatsens resultat, analyser och 

slutsatser kan tänkas påverka vårt framtida yrkesområde samt organisationer. Vi  avslutar med att ge förslag på 

framtida forskning. 

 

Hur önskar medarbetare vid Karlstads universitet att information kommuniceras internt 

vid en organisationsförändring? 

Medarbetarna vid Karlstads universitet vill bli informerade på många olika vägar i en 

kombination av både muntlig och skriftlig kommunikation. Medarbetarna vill bli informerade på 

muntlig väg vid till exempel avdelningsmöten. De vill få informationen från vad de anser vara en 

“säker källa”, vilket i störst utsträckning är den närmsta chefen. Det som efterfrågas är alltså en 

ledare med kommunikativ kompetens. Den muntliga kommunikationen är viktigt för att kunna 

diskutera ny information som presenteras och för att ge medarbetarna möjlighet att få uttrycka 

sina åsikter. Och genom att få informationen från närmsta chefen skapas dessutom en trygghet 

vilket gör det lättare att diskutera de problem som kan dyka upp just för medarbetarens 

arbetssituation. Med andra ord är det viktigt med tvåvägskommunikation. 

 

Det efterfrågas av medarbetarna att informationen kommuniceras i flera former, det ska finnas 

flera alternativa vägar att ta till sig informationen. Den information medarbetarna får via den 

muntliga kommunikationen vill de ha möjlighet att komplettera med en officiell skriftlig version. 

Skriftlig information ska ge en klar bild av vad som faktiskt kommer att hända inom 

organisationen och den ska helst ta upp både fördelar och nackdelar med förändringen. Den 

skriftliga informationen är också viktig för medarbetarna eftersom den är fri från eventuella 

tolkningar som den närmsta chefen kan skapa. Den officiella versionen ska vara lätt för 

medarbetarna att hitta på intranätet. Då blir informationen något som alltid finns där och är 

“skrivet i sten” som medarbetarna lätt kan återvända till för att själva kolla upp eventuella 

oklarheter. I dagsläget uppmärksammas informationen på intranätet inte av samtliga medarbetare. 

Information som finns på intranätet på Karlstads universitet upplevs som svår att hitta och sidan 

upplevs av medarbetarna som krånglig och svår. Sidan bör rustas upp för att förmedla 

information på ett enklare sätt och uppmuntra till kommunikation. Det ska vara lätta att hitta 

information och lätt att orientera sig på ett intranät. Den bör också hålla samma grafiska profil 

som Karlstads universitets externa hemsida för att visa på igenkänningsfaktor och en röd tråd. 

Det är också viktigt att hålla samma grafiska profil för att signalera att internkommunikationen är 
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prioriterad och att organisationen visar att både den externa och den interna kommunikationen är 

av lika betydelse. 

 

Vilken typ av information det är som ska spridas och vilka den ska nå fram till avgör på vilket sätt 

medarbetarna vill få den kommunicerad. Gäller informationen hela universitetet föredrar 

medarbetarna att först få en skriftlig version. Detta för att alla från början ska få samma 

information. Därefter är det bra att ha ett avdelningsmöte för att diskutera eventuella frågetecken. 

I det här fallet är det något som medarbetarna har saknat och det bör hållas fler möten på lägre 

nivåer i organisationen. Vid stora möten för all personal framförs generell information men inte 

så mycket om vad som gäller för de specifika avdelningarna. Skulle informationen endast vara 

riktad till den egna avdelning, från början, är muntlig information det som uppskattas mest av 

medarbetarna.   

 

Överensstämmer medarbetares och implementeringsgruppen vid Karlstads universitets 

uppfattning om hur information om en organisationsförändring bör kommuniceras? 

Uppfattningen överensstämmer till viss del. Båda parterna ser vikten i att information om en 

organisationsförändring ska kommuniceras både på muntlig och skriftlig väg. Dock menar 

medarbetarna att information helst ska finnas tillgänglig när de så önskar via många olika kanaler 

samtidigt. Implementeringsgruppen menar däremot att tillgång till information ska finnas där 

men att medarbetarna kanske får lägga ner lite tid för att hitta det som angår just dem. 

Medarbetarna menar att genom att organisationen kommunicerar i många kanaler samtidigt visar 

det på öppenhet. Den skriftliga informationen ska finnas där som ett kvitto över att något har 

hänt och för att kunna gå tillbaka till för att finna information. Den muntliga kommunikationen 

ska ske från organisationens sida för att klargöra eventuella funderingar eller bemöta brister som 

medarbetarna har uppmärksammat. 

 

Uppfattningen är olika mellan parterna när det kommer till att uppmuntra åsikter. Medan 

implementeringsgruppen trycker på att de har varit öppna för åsikter på framförallt möten och 

uppmuntrat medarbetarna att komma med kommentarer efter mötet så anser medarbetarna att 

det varit svårt att hitta rätt forum för kommentarer. De tycker att det varit svårt att komma till 

tals på mötena och lägger inte mycket vikt vid att de kunde dela sina åsikter på intranätets 

diskussionstrådar. De medarbetare som har uttryckt sina åsikter menar att feedback på åsikterna 

inte givits. Medarbetarna vill ha en tydligare kommunikation på lägre nivå i organisationen där de 
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känner sig delaktiga. Ledningen behöver med andra ord uppmuntra till diskussioner ännu mer 

och gärna närvara fysiskt en eller ett par gånger under genomförandets gång. 

 

Den närmsta chefen ses som den absolut viktigaste informationskanalen av både medarbetarna 

och implementeringsgruppen. För implementeringsgruppen är det en viktig kanal för att sprida 

information medan det för medarbetarna är ett viktigt forum för att bearbeta och diskutera 

information. Vi menar att den närmsta chefen har en större kommunikativ roll än man kan tro. 

Frågan är om denne chefen är medveten om det och om kan hantera det? 

 

Hur anser medarbetare vid Karlstads universitet att motivation skapas inför en 

organisationsförändring genom internkommunikation? 

Även på denna frågeställning är det flera faktorer som spelar in. Bland annat  skapas motivation 

hos medarbetarna genom att mål och syfte med organisationsförändringen kommuniceras ut på 

ett tydligt sätt. Alla i organisationen ska vara medvetna om vad betydelsen med 

organisationsförändring innebär. Medarbetarna vill ha en ärlig och klar bild av vad som kommer 

att ske där både fördelar och nackdelar med förändringen redogörs. De önskar dessutom att 

universitetet skulle vara mer mottagligt för åsikter och inte fatta alla beslut högt upp i hierarkin. 

Ett sådant arbetssätt och en sådan beslutsprocess som involverar medarbetarna visar på öppenhet 

från organisationen vilket bidrar till att skapa motivation. En sådan öppenhet skapas genom att 

information finns tillgänglig i flera informationskanaler och att organisationen visar att de är 

mottagliga för åsikter och synpunkter på den informationen som givits. Det skapas också genom 

att uppdatera medarbetarna och ge dem feedback på vad som sker angående den aktuella 

organisationsförändringen. Det är också bra att organisationen är beredd på att erkänna om den 

ställts inför problem och om det har funnits brister i genomförandet av organisations-

förändringen. 

 

En annan viktig del i att skapa motivation för medarbetarna är att de har möjligheten att uttrycka 

sina åsikter om organisationsförändringen. Denna möjlighet att vara delaktig i organisations-

förändringen skapas i det här fallet genom att det sker möten på avdelnings- och ämnesnivå där 

medarbetarna blir informerade om det som gäller deras specifika arbetssituation. I en sådan miljö 

är det lättare för medarbetarna att uttrycka sin synpunkter än i ett större sammanhang. 

Motivation på en arbetsplats skapas alltså genom att medarbetarna får känna sig delaktiga och 

engagerade i besluten som påverkar deras egna arbetssituation. Chefens fysiska närvaro på möten, 

kafferasten eller lunchen visar på ännu tydligare intresse för medarbetarnas åsikter vilken i sin tur 
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leder till ytterligare motivation genom att medarbetarna känner sig delaktiga i organisationen. 

Chefens närvaro vid kafferaster, luncher eller andra sociala sammanhang gör att hen enklare kan 

fånga upp åsikter om organisationsförändringen som ofta uttrycks i sådana konstellationer av 

sociala nätverk men som inte kommer fram i mer officiella sammanhang. 

 

Men oavsett hur mycket information organisationen delar med sig av eller hur många möten som 

arrangeras är ändå den största faktorn det egna intresset. Det avgör i slutändan hur mycket 

information medarbetarna väljer att ta till sig och hur välinformerade de väljer att vara. 

 

6.1 Tankemodell 

Internkommunikationen är av stor betydelse för hur medarbetare motiveras vid en organisations-

förändring. Vi har utifrån Shannon & Weavers kommunikationsmodell som presenteras i de 

teoretiska ramverket gjort en egen modell som visar hur vi anser att en organisation skulle kunna 

lägga upp sitt kommunikativa arbete för att skapa motivation i en organisationsförändring. 

Tankemodellen är baserad på resultatet från vår undersökning och de slutsatser som dragits i 

denna uppsats. 

 

 

Figur 4 – Tankemodell 

 

Modellen kan förklaras genom att en organisation som står inför en förändring sänder ut 

information om vad som kommer hända i framtiden. Denna informationen ska vara tydlig, sann 

och ge en heltäckande bild av vad förändringen kommer innebära. Bästa sättet för organisationen 

att kommunicera ut denna information till mottagaren (medarbetarna) är genom flera kanaler 

samtidigt, både muntliga och skriftliga. Mottagaren har då möjlighet att vända sig till den kanal 

hen föredrar. Skulle mottagaren uppleva brus i till exempel kanal 1 av något slag vilket kan vara 

frågetecken, åsikter eller otydligheter om informationen har hen möjlighet att vända sig till kanal 

2, kanal 3, kanal 4 etc. där liktydig information ska finnas. Återigen genom både skriftliga och 

muntliga kommunikationskanaler så att informationen till slut kommer vara tydlig för 
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medarbetaren. När oklarheterna är borta och målet blir tydligt för mottagaren skapas motivation 

till handling vilket bidrar till att underlätta förändringsprocessen. Denna tankemodell hämtar 

idéer från både den modernistiska och den kulturorienterade traditionen inom organisations-

kommunikation. I enighet med den modernistiska traditionen är målet att skapa ett effektivt och 

tydligt meddelande men vi tar i allra högsta grad hänsyn till personen som tar emot meddelandet 

likt den kulturorienterade traditionen. Kommunikation är för oss en process där missförstånd 

och felbedömningar kan inträffa men det ska alltid finnas alternativa vägar att gå för att hitta 

information och för att kunna kommunicera på sin arbetsplats. 

 

6.2 Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 

Våra slutsatser visar på att det är viktigt att kommunikationen på en arbetsplats håller en tydlig 

profil som överensstämmer både i den interna och externa kommunikationen. Att det läggs lika 

mycket energi på den interna som den externa kommunikationen signalerar att organisationen är 

mån om sina medarbetare och att de är värda både tid och pengar. Resultatet från vår studie visar 

att internkommunikation ses som en oerhört viktig del i en organisation av både medarbetare och 

ansvariga. Resultatet visar även på att medarbetarna skulle vilja att intranätet var bättre och att det 

ska vara enklare att hitta information på sidan. Ett välfungerande intranät är viktigt för att kunna 

kommunicera i en stor organisation. I uppsatsens teoretiska ramverk presenterades en diskussion 

om vad organisationskommunikation bör innefatta. Den diskussionen handlar om huruvida 

endast den interna kommunikationen ska benämnas som organisationskommunikation eller om 

det även bör innefatta den externa kommunikationen. Vi menar utifrån denna studie och våra 

slutsatser att det borde vara både den externa och interna kommunikationen och att gränsen 

däremellan inte ska hållas så hård. Organisationen visar på igenkänningsfaktor för medarbetarna 

genom att den använder samma strategier och visar att både den interna och externa 

kommunikationen är prioriterad. Och därmed även att medarbetarna i en organisation är 

prioriterade. 

 

Närmsta chefen är den absolut viktigaste informationskanalen och den ledaren måste förstå sin 

kommunikativa roll och kunna hantera den. En ledare behöver visa sig på kafferasten, lunchen 

och andra sociala sammanhang för det är i de sammanhangen som viktiga åsikter uttrycks. I 

uppsatsens teoriavsnitt skriver vi att den största delen av forskningen på organisations-

kommunikation har skett utifrån ett ledarperspektiv, vilket vi kan ha förståelse för nu när vår 

undersökning visar på att ledaren är den främste informationskanalen. Det kan vara svårt för en 

ledare med många ansvarsområden att ha ett sådant stort fokus på kommunikation som krävs för 
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att det ska göras bra. Därför menar vi att det är viktigt att organisationen håller en tydlig strategi 

för hur information ska kommuniceras och att den strategin involverar alla medarbetare på något 

plan. Finns det dessutom en tydlig kommunikationsstrategi överlag i organisationen underlättar 

det vid till exempel en organisationsförändring för då är medarbetarna vana vid hur man 

kommunicerar i organisationen. En sådan kommunikationsstrategi tror vi inte att vilken ledare 

som helst kan utforma på ett fungerande sätt. Informatören har därför en betydande roll i en 

organisation. Med en fungerande kommunikationsstrategi som sprider kunskap om vad som sker 

i organisationen skapas delaktighet, engagemang, arbetsmotivation och mycket mycket mer som 

är viktiga faktorer för en fungerande arbetsplats. Tydligt i denna undersökningen är vikten av att 

informationen som kommuniceras är ärlig och ger en rättvis bild av vad som händer. 

“Sanningen” kommer alltid fram på ett eller annat sätt. Det skapas ett starkare förtroende och är 

mer motiverande om helheten kommuniceras direkt och med tydlig avsändare. Speciellt i en 

organisationsförändring när det kan vara många frågetecken är det viktigt att kommunikationen 

är tydlig.   

 

6.3 Framtida forskning 

Under studiens gång har vi uppmärksammat andra intressanta infallsvinklar på intern-

kommunikation och organisationsförändring. 

 

Vår slutsats visar att chefen är en oerhört viktig del i en organisation och framförallt  närmsta 

chefen, i detta fall prefekten. Ett framtida forskningsämne skulle vara att titta på mellanchefens 

roll gentemot sina medarbetare. Det skulle vara intressant att titta på vad chefen använder för 

verktyg för att skapa motivation hos sina medarbetare och hur medarbetarna upplever detta. Är 

ledaren medveten om sin viktiga kommunikativa roll och uppmärksammar hen den? Ytterligare 

en intressant aspekt här skulle vara att titta på hur väl mellanchefen kommunicerar den 

information hen får från personalen uppåt i hierarkin. Alltså, hur går närmsta chefen vidare med 

medarbetares åsikter och synpunkter i en organisation?  

 

Medarbetarna uppmärksammar att intranätet är en viktig informationskanal för att hålla sig 

uppdaterade men klagar på dess användarvänlighet. Därför skulle det vara intressant att göra en 

undersökning på just användarvänligheten och medarbetarnas användning av samt åsikter om 

universitetets intranät. Karlstads universitet har dessutom flera informationssidor som vänder sig 

till studenter. Under studiens gång har vi uppmärksammat att många studenter inte känner till 

organisationsförändringen som har skett eller vad den innebär. Varför når inte information om 
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detta ut till studenterna? Vi menar att den till stor del påverkar en students vardag också då 

fakulteter, avdelningar och ämnen förändras. Det vore intressant att se hur universitetet ser på 

kommunikationen mot studenterna. Ses det som intern- eller externkommunikation? 

 

Som vi nämner i avsnittet om metodologiska problem så skulle det vara intressant att jämföra två 

eller flera organisationer som genomför liknande organisationsförändringar. Då kan man titta på 

hur de använder sig av internkommunikationen för att kommunicera förändringen för att kunna 

identifiera styrkor eller brister i organisationerna på olika plan. En sådan jämförelse skulle kunna 

leda oss ett steg närmare utformningen av den ultimata strategin för internkommunikation vid en 

organisationsförändring. 
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Bilaga 1 

Intervjumanual till informanterna. 

Denna intervju utförs i avsikt att samla in data till vår c-uppsats som har syftet att undersöka 
internkommunikationens betydelse för hur medarbetare har motiverats till en organisations-
förändring. Med denna intervjun vill vi få kunskap om hur den aktuella organisationsförändring 
har kommunicerats och genomförts.    
 
Denna intervju är frivilligt att delta i och du har möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Det 
är också tillåtet att avböja frågor som du inte vill svara på. Du behöver inte förklara varför du vill 
avbryta eller avböja. 

 

Intervjun och de svar du ger kommer att behandlas anonymt. Det är endast jag och min kollega 

som kommer att veta om din identitet. Intervjun beräknas ta ungefär 45-60 minuter och 

innehåller ca 20 frågor. För att kunna transkribera denna intervju önskar vi spela in den. Går det 

bra att vi spelar in intervjun? 

 

Intervjumanual 

1.Befattning, akademisk titel, antal tjänsteår vid KAU, antal år på det aktuella uppdraget? 

2. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? 

3. Kan du berätta varför denna organisationsförändring sker? 

 

4. Vad är internkommunikation för dig? 

5. Känner du att internkommunikation är prioriterad vid KAU? Varför? 

6. Vad har du för ansvar för internkommunikation i organisationsförändringen? 

7. Berätta hur du går tillväga när du förmedlar information internt?  

8. Vilka kanaler använder du dig av när du kommunicerar internt? 

9. Hur gör ni för att information ska nå alla fakultetsanställda på universitetet?  

10. I en sådan här situation, hur vet ni att rätt information når rätt personen?  

11. Finns det risk för informationsöverflöd? Hur undviker ni det? 

 

12 Tror du att olika kanaler kan leda till att information uppfattas olika av medarbetarna? På 

vilket sätt? Varför? 

13. Anser du att det finns tillräckligt med tid för de anställda att ta till sig den interna 

informationen under arbetstid? 

14. Finns det någon policy för hur medarbetarna får använda internkommunikation? 

15. Vad är arbetsmotivation för dig? 

16. Upplever du att medarbetarna är motiverade till organisationsförändringen? Hur? Ge exempel 

17. Tror du att olika kanaler på olika sätt kan bidra till medarbetarnas motivation till den aktuella 

organisationsförändringen? Ge exempel? 

 

18. Finns det rum för feedback? I såfall vilken typ av feedback: på informationen, kanalval, 

åtgärderna... 

19. Upplever du att ni har lyssnat på medarbetarna och tagit till er feedback på 
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organisationsförändringen? Finns det exempel på detta? 

20. Har du upplevt motstånd till organisationsförändringen? Varför tror du att ni upplevt det? 

21. Har du hållit er till den kommunikationsplan ni har arbetat fram innan förändringsarbetet 

startade eller har den ändrats under tiden? Hur? 

22. Har det funnits utrymme för förändringar, hinder - som kan komma på vägen? 
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Bilaga 2 

Intervjumanual till respondenterna 

Denna intervju utförs i avsikt att samla in data till vår c-uppsats som har syftet att undersöka 

internkommunikationens betydelse för hur medarbetare har motiverats till en organisations-

förändring. Med denna intervjun vill vi få kunskap om dina upplevelser kring organisations-

förändringen.    

Denna intervju är frivilligt att delta i och du har möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Det 

är också tillåtet att avböja frågor som du inte vill svara på. Du behöver inte förklara varför du vill 

avbryta eller avböja. 

Intervjun och de svar du ger kommer att behandlas anonymt. Det är endast jag och min kollega 

som kommer att veta om din identitet. Intervjun beräknas ta ungefär 30-45 minuter och 

innehåller 24 frågor. För att kunna transkribera denna intervju önskar vi spela in den. Går det bra 

att vi spelar in intervjun? 

 

Intervjumanual  

1. Vilken titel har du idag? Kommer den ändras efter organisationsförändringen? I såfall till vad? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du idag? Kommer de ändras? I såfall till vad? 

3. Antal tjänsteår vid KAU? 

 

4. Hur fick du den första informationen om organisationsförändringen? Hade du önskat att det 

gick till på något annat vis, i såfall hur? 

5. Kan du berätta hur du fått forsatt information kring organisationsförändringen? 

6. Kan du berätta vad målet med organisationsförändringen är? 

 

7. Vad är internkommunikation för dig? 

8. Känner du att internkommunikation är prioriterad vid KAU? Varför? 

9. Hur viktigt tycker du att det är med internkommunikation inom en organisation? 

10. Vilka informationskanaler kan du vända dig till för att hitta information om 

organisationsförändringen? 

11. Vilka informationskanaler använder du dig helst av för att ta till dig information om 

organisationsförändringen? 

12. På vilket sätt föredrar du att bli informerad om organisationsförändringen? 

 

13. Tror du att olika informationskanaler påverkar hur information uppfattas? Om ja, kan du ge 

exempel på när du upplevt det? 

14. Anser du att det finns tillräckligt med tid för att ta till dig den interna informationen under 

arbetstid? Varför? 

15. Känner du dig välinformerad om organisationsförändringen? Varför? Tycker du att 

information du har fått har varit relevant för dig? 

16. Hur tror du förändringen kommer påverka dig och din arbetssituation?  

17. Har du några specifika förväntningar eller farhågor för när organisationsförändringen har 



   
 

58 
 

genomförts? 

 

18. Vad är arbetsmotivation för dig?  

19. Tror du att olika informationskanaler på olika sätt kan bidra till din motivation? Ge exempel.  

 

20. Känner du att du har fått tillfälle och plats att uttrycka dina åsikter om förändringen? Har du 

gjort det och om vad? Kände du att dina åsikter uppmärksammades. 

21. Hur har ni på avdelningen pratat om förändringen? På vilket sätt? Har det tagits vidare? 

22. Beslutet fattades i april för denna omorganisering, skulle du säga att din inställning  till 

förändringen har ändrats något från före och efter beslutet? Ja: I såfall hur? Nej: hur har då 

inställning varit?   

 

(frågor till de som var anställda innan 2006) 

23. Organisationsförändringen som ägde rum 2006, kommer du ihåg hur du kände inför den? 

24. Tror du att de påverkar hur du ser på den här förändringen? På vilket sätt? 

 

 

 


