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Sammanfattning 
 
Titel: Förändring på insidan.  

Författare: Sara Rune och Josefine Hagljung. 

Kurs, termin och år: C-uppsats, höstterminen 2016. 

Antal ord i uppsatsen: 11,409. 

 

Problemformulering och syfte: 

Det senaste året har Polisen i Sverige jobbat utifrån en ny organisationsstruktur där man gått från 

23 olika polismyndigheter till en stor myndighet och organisationsförändringen har fått mycket 

kritik av både anställda på Polisen och från allmänheten. Därav är det intressant att undersöka 

om missnöjet kring förändringen hänger ihop med den interna kommunikationen. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur den interna förändringskommunikationen har hanterats under 

polismyndighetens omorganisering i Sundsvall med start i januari 2015.  

 

Metod och material: 

Kvalitativ metod med samtalsintervjuer. Sex respondenter intervjuades.  

 

Huvudresultat: 

Huvudresultatet visar att den interna förändringskommunikationen överlag har upplevts som 

bristfällig. Detta trots att studien visar att det har funnits en strategisk plan för hur det interna 

förändringskommunikationen ska hanteras samt kommuniceras. Dock har denna information 

inte tagit sig ända ner i den hierarkiska organisationen, vilket har resulterat i att medarbetarna inte 

kunnat ta del av informationen under förändringen.  

 

Nyckelord: 

Organisationsförändring, intern kommunikation, kommunikation, förändringskommunikation, 

förändringsarbete, chefer, medarbetare.  
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Tack! 

 

Vi vill tacka samtliga respondenter som deltog i vår studie. Tack för att ni tog er tid trots 

omständigheterna.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Lena Lundgren för ditt engagemang och alla de goda råd vi fått 

av dig under arbetets gång!  
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1. Introduktion och problemformulering 

"Syns du inte, finns du inte" är en sanning i dagens snabbföränderliga värld. För att synas måste 

man kommunicera. Som ett strategiskt verktyg är kommunikation avgörande vid 

förändringsledning av omorganisationer (Kairos Future, 2005). Cheferna har då en viktig roll att 

förmedla syftet med en omorganisation, hur den skall genomföras och liknande (Simonsson, 

2002:26). Enligt Johansson (2011:264) är det av betydelse att den interna kommunikationen och 

informationen fungerar väl vid en omorganisation. Man talar i dessa sammanhang om strategisk 

kommunikation, vilket innebär att organisationer är medvetna om deras kommunikationsinsatser 

för att nå övergripande mål inom organisationen (Falkheimer & Heide, 2011:13).  

 

Sedan 2015 genomför den svenska Polismyndigheten en stor omorganisation (Riksdagen, 2014). 

I tidningar och annan media har vi kunnat ta del av en växande kritik mot denna omorganisation 

(Östberg, 2015). Kritiken har framförallt handlat om att allt färre brott klaras upp och att många 

poliser väljer att sluta på grund av dålig styrning av omorganisationen (Örstadius, 2016). Rubriker 

som “Poliskris i Sundsvall” (Ivarsson, 2016) och “Nio av tio poliser har funderat på att sluta - 

ilskan stor efter omorganisationen” (Östberg, 2015) har kantat löpsedlarna i Sundsvalls tidning.  

 

Med detta i åtanke samt att kommunikation är ett strategiskt verktyg vid omorganisationer ville vi 

undersöka på vilket sätt Polisen i Sundsvall har arbetat med den interna kommunikationen under 

omorganisationen.   

 

Det finns forskning som visar hur en organisationsförändringsprocess ser ut då olika typer av 

organisationer slås ihop. Det finns däremot mindre forskning om hur en förändringsprocess ser 

ut när två typer av likadana organisationer slås ihop till en stor organisation, som i vårt fall 

Polisen. I en studie gjord av Burson-Marsteller anses dålig kommunikation vara den främsta 

anledningen till misslyckad strategisk förändring (Edenhall, 2011). Det är viktigt att få en ökad 

kunskap om hur den interna kommunikationen fungerar vid en organisationsförändring, 

eftersom bristfällig kommunikation i organisationer skapar oro och osäkerhet hos de anställda 

och det kan under en längre tid påverka företaget negativt (Ibid). Därför är detta mycket 

intressant att undersöka ur ett vetenskapligt perspektiv. 
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1.1 Bakgrund 

Den 27 maj 2014 beslutade Riksdagen att Polisen i Sverige behövde förändra sin 

organisationsstruktur för att bli en mer flexibel och enhetlig organisation (Riksdagen, 2014). En 

omorganisering av myndigheten var ett faktum (Riksdagen, 2014). I januari 2015, då beslutet 

trädde i kraft, gick Polisen från att vara 23 olika myndigheter till en myndighet (By och Dragic, 

2015). Idag finns istället sju olika polisregioner i Sverige där samtliga regioner har ett 

helhetsansvar för att polisverksamheten fungerar inom deras geografiska områden 

(Polissamordningen, 2015). Genomförandet av omorganiseringen skedde i sju olika faser som 

enligt Polisen skulle säkerställa att dialogen mellan beslutsfattare och medarbetare blev 

konstruktiv (Polissamordningen, 2015). Polisens mål och syfte med omorganiseringen är att bli 

en effektivare verksamhet, där polisen ska komma närmare medborgarna, och att skapa en 

tydligare styrning för att förbättra resultaten i verksamheten (Örstadius, 2016). Omorganiseringen 

har också inneburit att många mellanchefer och chefer placerats om eller tilldelats andra typer av 

tjänster i organisationen (Polissamordningen, 2015). 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den interna förändringskommunikationen har 

hanterats under polismyndighetens omorganisering i Sundsvall med start i januari 2015.  

 

Våra frågeställningar:  

• Fanns det en medveten intern kommunikationsstrategi för att kommunicera 

omorganiseringen? Hur såg den i sådana fall ut? 

• Hur har omorganisationen påverkat den interna kommunikationen? 

• Hur såg kommunikationen ut mellan chef och medarbetare under förändringsprocessen? 

 

1.3 Avgränsning  

I denna studie har vi avgränsat oss till att undersöka hur den interna kommunikationen hanteras 

endast hos Polisen i Sundsvall då det inte finns utrymme att undersöka detta hos Polisen i hela 

Sverige. Vi valde även att studera den formella kommunikationen i organisationen med anledning 

att den informella kommunikationen bör studeras under en längre tid i en organisation för att få 

fram ett resultat.  
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2. Teori och tidigare forskning  

 

2.1 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för en avhandling och ett antal artiklar och som vi tycker är relevanta för tidigare 

forskning inom forskningsfältet intern kommunikation/förändringskommunikation. 

 

I en avhandling av Sara von Platen (Platen, 2006:29) beskrivs hur en organisationsförändring 

traditionellt har uppfattas som avgränsade, synliga händelser. Omställningar i arbetssätt och 

besparingar har setts som något chefer och ledningsgrupper kan implementera utan övriga 

medarbetares för förändring (ibid). Det har inneburit att den interna kommunikationen inte har 

prioriterats (ibid). Von Platen menar att förändring i organisationer är dynamiska och är 

svårkontrollerade processer som beror på hur medarbetarna skapar mening i förändringarnas 

konsekvenser och orsaker. Därför har förändringar i organisationer nära relaterat till 

meningsskapande och till den interna kommunikationen (ibid).  

 

Johansson och Heide (2008:288) har skrivit om organisationsförändring och menar att 

förändringar ofta sker av förhållande i omgivningen men kan också utlösas av behov inom 

organisationer. För att en organisation ska överleva krävs det att organisationen kontinuerligt 

läser av och anpassar sig till den omgivande miljön (ibid, 2008:289). För att klara av tekniska 

utvecklingar, konkurrens och kundkrav letar chefer ständigt efter lösningar och verktyg för att 

kunna hantera den snabbt föränderliga och den inte så förutsägbara situationen (ibid).  

 

Enligt Kitchen och Daly (2002:47) är en organisations hantering av kunskap, medarbetare och 

den interna kommunikationen bidragande för en organisations överlevnad och utveckling. Att ha 

kunskap om vad som påverkar förändringar är också viktigt (ibid, 2002:48). Det finns interna och 

externa faktorer som ligger bakom förändringar i organisationer (ibid). Externa faktorer innebär 

bland annat att ny teknik utvecklas, förändringar sker på marknaden och att kundens 

förväntningar förändras (ibid). Interna faktorer avser organisationsstrukturen, kultur samt 

organisationers system för den interna makten och kontrollen (ibid). 

 

Maitlis och Sonenshein (2010:559) skriver hur tidigare forskning visar på att högre chefer har en 

central roll i ett förändringsarbete. Medan forskning visar att mellanchefer idag har en minst lika 

central roll när det gäller förändringsarbete, och i synnerhet ur ett kommunikationsperspektiv där 
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mellanchefer lämnas att själva konstruera sina egna betydelser och därför spelar en avgörande roll 

hur förändringen i slutändan blir för de anställda (Maitlis & Sonenshein, 2010:559).      

 

2.2 Teori 

För att besvara våra frågeställningar kommer vi använda oss av vårt empiriska material och koppla till specifika 

teorier som berör strategisk kommunikation, organisationskommunikation, förändringskommunikation, och 

sensemaking-meningsskapande. 

 

Teorin organisationskommunikation (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:63) har använts för 

att undersöka kommunikationen i en organisation samt att få en ökad förståelse för hur 

kommunikationen fungerar och ser ut i den organisationen som studerats. 

Förändringskommunikation (Johansson, 2011:257) känns relevant för vår studie då vi kommer 

undersöka hur den interna kommunikationen under Polisens organisationsförändring har 

hanterats och teorin hjälper oss ur ett kommunikationsperspektiv förstå innebörden i hur en 

organisationsförändring kan gå till. Vi har också valt att använda oss av teorin strategisk 

kommunikation (Falkheimer & Heide, 2014:86) för att det hjälper oss att förstå hur Polisen i 

Sundsvall strategiskt jobbat, eller inte jobbat med den interna kommunikationen under 

organisationsförändringen. Teorin sensemaking (Simonsson, 2002:27) hjälper oss att förstå 

innebörden av kommunikativt ledarskap och hur Polisen arbetat, eller inte arbetat med detta 

under sin organisationsförändring.   

 

2.2.1 Strategisk kommunikation  

 

2.2.1.1 Den interna strategiska kommunikationen 

Strategisk kommunikation har blivit allt vanligare, det har blivit ett begrepp som används av 

bland annat chefer, politiker och kommunikatörer (Falkheimer & Heide, 2014:85). Med strategisk 

kommunikation menas att organisationer är medvetna om deras kommunikationsinsatser för att 

nå övergripande mål inom organisationen (Falkheimer & Heide, 2011:13). Medvetenheten om 

kommunikationens väsentliga betydelse för organisationens existens, legitimitet och verksamhet 

är något som strategisk kommunikation bygger på (Falkheimer & Heide, 2014:86). Det centrala i 

strategisk kommunikation består av relationer (Falkheimer & Heide, 2011:21). Strategisk 

kommunikation omfattar all kommunikation, vilket är intern och extern och formell och 

informell (Falkheimer & Heide, 2014:86). Som praktik innebär strategisk kommunikation att göra 
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rätt saker, det vill säga sådant som bidrar till organisationens framgång och långsiktiga överlevnad 

(ibid, 2014:112). Den strategiska kommunikatören ansvarar bland annat för att utforma 

organisationens kommunikationsstruktur, formulera kommunikationsmål, ansvara och planera 

för kriskommunikation, utgöra ledningens öron och ögon (ibid, 2014:116). Kommunikatörer idag 

har börjat inse att den externa kommunikationen, som egentligen främst är riktad till potentiella 

kunder, uppmärksammas med särskilt stort intresse av egna medarbetare (Falkheimer & Heide, 

2014:28). Genom den externa kommunikationen förmedlas också organisationsidentiteten, vilket 

medarbetarna kan relatera till (ibid). På samma sätt når den interna kommunikationen utanför 

organisationens gränser och når externa intressenter, och eftersom gränserna allt mer flyter ihop 

är det viktigt med konsistenta budskap (Ibid). För att skapa goda relationer med omgivningen 

krävs medarbetare som identifierar sig med organisationens kärnvärden och som kommunicerar 

dessa vidare till olika intressenter (Falkheimer & Heide, 2014:30). För att 

organisationsmedlemmar ska agera på ett visst eller rätt sätt, måste varje enskild chef ha ett 

målmedvetet och strategiskt tänk för att använda medarbetarnas kommunikativa förmåga 

(Aggerholm & Thomsen, 2016). För att de anställda ska ändra sina dagliga rutiner och 

traditionella sätt att tänka, måste chefen bygga upp en legitimitet hos anställda, vilket kräver en 

kommunikativ förmåga för att åstadkommas (ibid). 

 

Den strategiska interna kommunikationen innebär att kommunicera organisationens mål och 

samordna de olika enheterna, avdelningarna och individerna så att arbetet mot att uppnå målen 

blir synkroniserat (Falkheimer & Heide, 2014:125). Den strategiska interna kommunikationen ska 

också verka för att organisationskulturen och värderingar sprids och förankras av medarbetarna 

(Ibid). Den interna kommunikationen får oftast inte lika mycket fokus som den externa 

kommunikationen (Falkheimer & Heide, 2014:29). Detta har att göra med att den externa 

kommunikationen är lättare att mäta och man kan tydligt se på resultat (ibid).  

 

Enligt Falkheimer och Heide utgörs den interna strategiska kommunikationen av tre byggstenar: 

hierarkisk kommunikation, massmediekommunikation och informell kommunikation 

(Falkheimer & Heide, 2014:126). Hierarkisk kommunikation handlar om informationsspridning 

uppifrån och ner. Ju större företag med många olika steg, desto större sannolikhet att 

informationen stannar upp på vägen till mottagaren (Falkheimer & Heide, 2014:127). En annan 

nackdel med detta kommunikationssätt är långsamheten, eftersom informationen kan dröja kvar 

på de olika nivåerna innan den tar sig vidare längre ner i organisationen (Ibid).  
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Massmediekommunikationen är funktioner i organisationen som e-post, webbsidor, nyhetsbrev 

och personaltidningar (Falkheimer & Heide, 2014:128). Dessa funktioner innebar en tydlig 

förbättrad kontroll över timing i meddelanden för organisationer, jämfört med när man endast 

kunde förlita sig på chefer som förmedlare (Ibid). E-post är troligtvis de mediet som uppskattats 

mest tack vare sin snabbhet och oberoendet av tid och rum, samtidigt som det är de mediet som 

bidrar till mest informationsöverflöd (Falkheimer & Heide, 2014:129). Den informella 

kommunikationen är grundpelaren i att organisationer konstrueras och vidmakthålls (Falkheimer 

& Heide, 2014:130). Genom den informella kommunikationen sker också tolkningar och de 

meningsskapande processerna (ibid). Så fort medarbetarna träffas, under möten, i korridoren, i 

lunchmatsalen så diskuteras olika saker som har med organisationen att göra (Falkheimer & 

Heide, 2014:131). Förståelsen som enskilda medarbetare har bygger till stor del på den informella 

kommunikationen mellan medlemmarna i de informella nätverken (Ibid).  

 

2.2.2 Organisationskommunikation 

Organisationskommunikation är organisationsmedlemmarnas formella och informella 

kommunikation internt i organisationen (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:63). 

Organisationskommunikation brukar också kallas intern kommunikation (Ibid.). Sedan området 

organisationskommunikation slog igenom har betoningen legat på intern kommunikation (ibid).  

Det finns tre olika perspektiv som man inom organisationskommunikation pratar om (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012:88). Det första är det klassiska perspektivet där man ser på 

kommunikation främst som överföring, alltså med ett budskap, mottagare och sändare (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012:89).  

Det andra perspektivet är det tolkande perspektivet. Där ser man på kommunikation som 

meningsskapande (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:94). Man undersöker meddelanden för 

att utveckla sociala betydelser (Ibid.). Organisationer ses som något som kontinuerligt skapas av 

organisationsmedlemmarna (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:93). 

Det tredje perspektivet är det kritiska perspektivet, där man ser på kommunikation som ett 

maktverktyg (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:103). Synen på organisationen är att vi som 

är organisationsmedlemmar ska acceptera de formella regler som finns i en organisation och se 

till att andra följer dem (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:96).    

 

Hur ledningen och chefer i en organisation ser på kommunikation påverkar 

kommunikationsavdelningens status och hur kommunikatörerna förväntas arbeta (Heide, 
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Johansson & Simonsson, 2012:18). Att en representant från kommunikationsavdelningen ska 

vara del i en ledningsgrupp har länge varit ett mål, det är viktigt för att kunna arbeta strategisk 

med kommunikationen i en organisation och på så sätt bidra till organisationens mål (ibid). En 

plats i ledningsgruppen bidrar också till att kommunikationschefen ska betraktas som en 

respektabel medlem (ibid).  

Idag finns det nya former av ledarskap. När det gäller ledarroller ska chefer inte längre övervaka 

och kontrollera lika mycket (Johansson & Heide, 2012:125). Chefer ska däremot agera mer som 

coacher och vara inspirerande och ska delegera ansvar samt underlätta för medarbetarnas arbete 

(ibid). Chefens uppgift att förmedla och fördela information har också blivit mindre viktigt (ibid, 

2012:127). Istället handlar chefens kommunikativa roll om att skapa dialog samt förbättra och 

förklara information (ibid). Däremot kan det diskuteras om chefer sållar och prioriterar “rätt” 

information i sin dialog med medarbetarna (ibid, 2012:128).  

 

Det finns även diskussioner om att forskningen om ledarskap har förstorat betydelsen av chefen 

som person (ibid). En chefs personlighet, förmåga och kunskap har självklart betydelse för hur 

den kommunicerar med sina medarbetare, dock formas också ledarskap och kommunikation av 

andra aktörer (ibid). Till exempel har många organisationer på senaste åren blivit mindre 

hierarkiska i strukturen vilket medför att antalet chefsnivåer minskat (ibid). Detta har medfört att 

chefer fått allt större personalgrupper, vilket gör det svårare att genomföra ett ledarskap som 

innehåller dialog och delaktighet (ibid). Hierarkiska organisationer har också ofta fler subkulturer 

som är svåra att upptäcka, och vilket bidrar till att kommunikationen blir bristfällig (Johansson, 

2003:44). Ord eller meningar har ofta små skillnader i betydelse, beroende på vilken roll du har i 

organisationen. Vilket betyder att personens makt i organisationen påverkar vad saker och 

betyder (Johansson, 2003:45).   

 

2.2.3 Förändringskommunikation  

Förändringar sker ständigt i en organisation (Johansson, 2011:257). Förhållanden och interna 

förhållanden förändras och därför måste organisationer och utvecklas och anpassas till de nya 

förändringarna (Johansson, 2011:258). Organisationer som inte genomgår förändringar risker att 

haverera (Johansson, 2011:257). Kommunikation spelar en viktig roll vid en 

organisationsförändring och är en av grunderna för att en organisation från första början kan 

skapas, finnas till och utvecklas (Johansson, 2011:264). Förändringar sker som ett resultat av att 

människor kommunicerar (Johansson & Heide, 2008:24). När förändringar sker i en organisation 

är det viktigt att ta hänsyn till hur olika människor reagerar på förändringar eftersom medarbetare 
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som påverkas av förändringar kommunicerar mycket om den (ibid, 2008:25). När medarbetarna 

inte får tillräckligt med information om en förändring kan de istället skapa en bild om hur 

förändringen kan gå till vilket kan leda till att falska rykten sprids (ibid). För att minska risken att 

rykten sprids är det bättre med en öppen och kontinuerlig kommunikation (ibid).  

 

Genomgripande förändringar i organisationer beslutas av ledningsgruppen i organisationen 

(Johansson, 2008:80). Oavsett om initiativet om en organisationsförändring kan komma från 

medarbetarna, är det ledningen som måste fatta beslut och ta ställning till hur det ska hanteras 

(ibid, 2008:81). Ledningens roll i en förändring är att besluta om förändringen och sedan 

kommunicera den (ibid). Chefer som har närhet och synlighet till en organisation och deras 

medarbetare är något som ofta uppfattas som positivt, tvärtom för chefer som inte syns lika 

mycket i en organisation (Johansson, 2008:83). Vilken relation som chefer och medarbetarna har 

påverkar hur stämningen upplevs på en arbetsplats (Cepaite, 2008:57). Finns det utrymme för 

öppen kommunikation och litar man på sina chefer och vad de säger? (ibid). Dialog och samtal är 

två viktiga begrepp för förändring (ibid, 2008:58). I dialoger kan förändringar motiveras och på så 

sätt undvika missförstånd (ibid). Det finns en risk för att en förändring misslyckas om det visar 

sig vid ett samtal mellan medarbetare och chefer att medarbetarna inte är redo för en förändring 

(ibid). I en dialog om förändringar är det viktigt att komma ihåg varför förändringar behövs och 

hur det kan komma och påverka de som är inblandade i förändringen (ibid). Medarbetare kan 

känna sig tveksamma till förändringar av den anledningen att kommunikationen mellan chefer 

och medarbetare upplevs som bristfällig (ibid, 2008:59).  

 

En form av förändringsarbete kallas för förbättring, vilket innebär att organisationen måste hitta 

nya sätt att utveckla sin existerande verksamhet eller utvidga den till områden som ligger nära 

(Erikson, 2007:243). Ett problem när det kommer till förändringar är att många förändringar 

endast fokuserar på förnyelse där nya lösningar krävs på nya problem vilket leder till att 

medarbetare känner en osäkerhet (ibid). Förändringsarbeten stöter ofta på motstånd och därför 

är det extra viktigt med effektiv, välriktad kommunikation som motverkar motstånden som 

uppstår (ibid). Kommunikation är lösningen till att påbörja ett förändringsarbete (ibid).  

Ledningen har också ett stort ansvar i ett förändringsarbete (ibid, 2007:244). Ledningen har som 

uppgift att presentera de olika handlingsmöjligheter som funnits och förklara grundtanken bakom 

det valda alternativet (ibid). Att genomtänkta förändringar inte utförs som tänkt händer allt för 

ofta, vilket skapar oro (ibid). Om en förändring ska vara lyckad har ledningen som ansvar att 

skapa en dialog med medarbetare och omvärld (ibid) 
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2.2.3.1 Kommunikation vid omorganisation 

Organisationsförändringar är den mest förekommande exemplet på förändringar i organisationer 

och företag (Erikson, 2007:258). I vissa situationer kopplat till organisationsförändringar kan 

riktlinjer saknas för hur kommunikationen ska bedrivas (ibid). Detta på grund av att trots att en 

förändrad organisation således inte är ovanlig leder den till onödigt avbrott (ibid). En situation 

som kan undvikas är när ledningen presenterar olika mål och metoder inför en förändring och 

medarbetarna känner sig osäkra på vad förändringen kommer innebära (ibid). I regel startar alla 

omorganiseringar med ryktesspridning eftersom innan ledningen färdigställt omorganiseringen 

sprids rykten om uppsägningar, sammanslagningar och nedläggningar (ibid). Därför måste 

ledningen omedelbart skapa en intern dialog efter ett beslut är fattat (Erikson, 2007:259). Annars 

kommer rykten och tolkningar försvåra förändringsarbetet (ibid).  

Den kanske viktigaste frågan vid en förändring är “vad-frågan”- vad händer med mig? Vid 

beslutet av en organisationsförändring kan det lätt hända att många i företaget stannar upp och 

tappar tempo (ibid). Därför måste tiden från beslutet om en förändring till att start handla vara 

mycket kort. En av anledningarna till det är att delar av organisationen ofta utan uppmaning 

startar en process för att minska risken att förändringsarbetet ska ha en minskad inverkan på 

deras egen situation (ibid).  

 

Vid organisationsförändringar bör en stor del av kommunikationen vara skriftlig eller elektronisk 

(ibid). Den skriftliga kommunikationen gör det möjligt att gå in på djupet och förklara situationen 

på ett mer utförligt sätt (ibid). Muntlig dialog kan däremot skapa oro genom att det lätt kan tolkas 

på ett visst sätt och fakta kan bli snedvriden (ibid). Dock måste ledningen vara synlig under 

förändringsprocessen och inte dra sig tillbaka för eventuellt högljudda diskussioner vid möten 

(ibid). 

 

2.2.4 Sensemaking- meningsskapande  

Att skapa gemensam förståelse och mening blir allt viktigare kommunikationsuppgifter 

(Simonsson, 2002:27). Människor försöker förstå sin omgivning och vad vi är med om och vi tar 

in nya intryck och delar med oss av erfarenheter. Processen sker där vi tillskriver saker och 

händelser en viss mening. Men andra ord är meningsskapande en social process som sker 

tillsammans med andra (Falkheimer & Heide, 2014:40). Tidigare erfarenheter och den innebörd 

man tillskrivit dem skapar tolkningsramar. När man hamnar i en ny situation försöker man förstå 

situationen utifrån sina egna tolkningsramar (Ibid). Meningsskapande innebär att tolka 

uppfattningar och upplevelser utifrån individuella ramverk (Weick, 1995:4). Meningsskapande 
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processer är centrala för hur förändringar tolkas och hur de anställda tar till sig förändringsarbetet 

och organisationsstrategier (Johansson, 2007:98). Den meningsskapande processen visar sig 

tydligt när omgivningen på ett eller annat sätt skiljer sig från det vi är vana vid (Maitlis & 

Sonenshein, 2010:551). 

 

2.2.4.1 Chefers och medarbetares roll ur ett meningsskapande perspektiv  

Informationsflödet i kombination med allt högre tempo riskerar att skapa kaotiska situationer, 

och därför blir chefers kommunikativa uppgifter alltmer att hjälpa medarbetarna att sortera ut 

den viktiga informationen (Simonsson, 2002:26). Chefer måste också hjälpa medarbetarna att 

tolka informationen och göra den meningsfull (Ibid). Tolkningarna som sker, bygger bland annat 

på organisationsmedlemmarnas tolkningar, vilket bygger på den kultur som finns i organisationen 

och som individen tillhör (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:58).  

Den viktiga kommunikationen mellan chefer och medarbetare kretsar inte främst kring enkla 

order om hur arbetet ska utföras, utan består mer av komplexa budskap om företagets mål, 

värderingar och strategier (Simonsson, 2002:27). Det förändrade innehållet i kommunikationen 

innebär också att nya former av kommunikation (ibid). Det är idag viktigt för ledare för att 

budskapet nå fram, att bjuda in och stimulera till en aktiv dialog, istället för att nöja sig med 

enkelriktad information (ibid). Studier visar att styrning i meningsskapande processer bör 

innehålla skriftliga dokument, verbal kommunikation och handling (Johansson, 2007:99). När 

medarbetare tolkar texter och dokument skapas nya förutsättningar för handling, således ledning 

är en löpande process, där meningsskapande är en viktig faktor och ett underlag för handlingar 

(Ibid).   

 

2.2.4.2 Kommunikationsproblem ur ett meningsskapande perspektiv 

Inom organisationsforskningen finns två typer av kommunikationsproblem som är relaterade till 

meningsskapande, osäkerhet och mångtydlighet (Simonsson, 2002:54). Osäkerhet refererar till 

okunnighet eller brist på information i en viss fråga (ibid). Mångtydlighet innebär att mottagaren 

inte vet vilken information den ska fokusera på, och att informationen kan tolkas på flera olika 

sätt (ibid). Osäkerhetsproblem löses enkelt med mer information om den aktuella händelsen eller 

frågan (ibid). När det gäller mångtydlighet ligger lösningen i form av riktlinjer eller ramverk som 

kan hjälpa mottagaren att konstruera en meningsfull tolkning (ibid). Organisationers mål enligt 

sensemaking-teorin är att identifiera händelser, att de återkommer för att stabilisera klimatet i 

organisationen, och göra dem mer förutsägbara (Weick, 1995:170).  
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3. Metod och material 

I detta kapitel redogör vi för metodval, urval, genomförande av metod och metodkritik.  

 

3.1 Inledning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den interna förändringskommunikationen har 

hanterats under polismyndighetens omorganisering i Sundsvall med start i januari 2015.  För att 

ta reda på detta har en beskrivande studie gjorts, vilket är när en specifik händelse undersöks och 

där studien har ett specifikt tema (Nilsson, 2010:128). Den specifika händelsen och det tema vi 

undersöker är den omorganiseringen som Polisen genomför sedan januari 2015.  

 

3.2 Tillvägagångssätt  

 

3.2.1 Val av material 

Då studien handlar om hur den interna kommunikationen hanteras vid en 

organisationsförändring, är en kvalitativ metod passande. Det kvalitativa materialet brukar kallas 

för mjuk data, för att kvalitativ data inte mäts. Det räcker bara med att konstatera att det finns, 

hur det fungerar och i vilka situationer det förekommer (Ahrne & Svensson, 2015:10). Eftersom 

vi vill få en ökad och djupare förståelse för det fenomen vi valt, är en kvalitativ metod lämplig att 

använda. Det är också en användbar metod då vi vill veta hur och varför respondenterna tycker 

och tänker som de gör (Ahrne & Svensson, 2015:8). 

 

3.2.2 Urval och urvalsprocessen  

Urvalsprocessen svarar på frågan vem och vilka som ska utgöra analysenheterna i studien, en 

grupp av intervjupersoner som tillhör det fenomen vi vill studera. Typ av urval beror på vad vi 

vill att urvalet ska representera (Ekström & Larsson, 2010:61). Innan vi gjorde urvalet behövde vi 

fastställa hur vår population såg ut. Med population menas den grupp av fenomenet som 

undersökningen vill uttala sig om (Esaiasson et al, 2012:156). I vårt fall bestod populationen av 

personer med olika befattningar på Polisen i Sundsvall.  

 

Sedan påbörjades arbetet med att bestämma vilka analysenheter som skulle analyseras. 

Analysenheter är det fall eller objekt som planeras att undersökas (Esaiasson et al, 2012:158). Vi 

tog hjälp av en person som jobbar på Polisen i Sundsvall, så vi fick rätt kontaktuppgifter till dem 
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vi ville intervjua. Vi hade några kriterier för vilka vi ville intervjua. Vi ville intervjua ett yttre befäl, 

ett inre befäl, två mellanchefer och en högre uppsatt chef av den anledningen att vi ville få en 

sådan bred bild av forskningsproblemet som möjligt. Genom att intervjua personer med olika 

befattningar ansåg vi att det fanns en större chans att få en bredd på åsikter och tankar från de 

anställda, än om bara personer som arbetar med samma befattning hade intervjuats. I och med 

detta gjordes ett stratifierat urval, vilket innebär att populationen först delas in i olika kategorier 

utifrån funktion och position som till exempel chefer, tjänstemän eller arbetsledare (Larsson, 

2010:61-62). Kategorierna fylls sedan med respondenter (ibid). För att hitta lämpliga personer att 

intervjua fick vi hjälp av en anställd på Polisen i Sundsvall som rekommenderade vilken person 

som kunde kontaktas, som vidare rekommenderade personer. Det urvalet kallas snöbollsurval, 

vilket innebär att man börjar med att intervjua en person som har de egenskaper och erfarenheter 

som passar studien (Ahrne & Svensson, 2011:43). I samband med den första intervjun frågar man 

om ytterligare personer som har åsikter och erfarenheter kring ämnet (ibid). Totalt intervjuades 

sex respondenter och samtliga var anonyma. Respondenterna var anonyma för att situationen 

ansågs som känslig och för att respondenterna skulle känna sig tryggare när namn inte framgick. 

Vi ansåg att det fanns en större chans för ärliga svar då respondenterna var anonyma.    

 

3.2.3 Samtalsintervjuer och intervjuguide  

En kvalitativ metod är metoder som intervjuer, observationer eller analys av texter (Ahrne & 

Svensson, 2015:9). Det finns ett flertal syften till vad intervjuer kan användas till, och intervjuer är 

ett sätt att samla kunskap om sociala förhållanden (ibid). Den metoden vi använt oss av är 

samtalsintervjuer. Samtalsintervjuer omfattar en del frågor som utformas efter olika teman 

(Esaiasson et al., 2012:264). Eftersom vi undersökte en organisation där vi ville få en djupare 

förståelse om respondenternas personliga åsikter och upplevelser kring förändringen, ansåg vi att 

samtalsintervjuer var en passande metod för vår studie.  

 

För att genomföra intervjuerna har vi utformat olika intervjuguider (se bilaga 1, 2, 3 och 4). I 

utformningen av intervjuguiderna var våra frågeställningar och teorier utgångspunkten för att få 

fram frågor vi ville ställa till respondenterna. Intervjuguiderna är anpassade efter respondenternas 

befattningar, därför ser frågorna annorlunda ut beroende på vilken respondent frågorna är riktade 

till. Det finns en intervjuguide för mellancheferna, den högre uppsatta chefen, medarbetare samt 

kommunikatör. Anledningen till detta är för att respondenterna har olika ansvar och sitter på 

olika kunskapsområden och det är därför enligt oss mest rimligt att utforma specifika 

intervjuguider till respondenternas olika befattningar. 
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3.3 Genomförande  

 

3.3.1 Samtalsintervjuer 

Innan varje intervju förberedde vi oss genom att läsa igenom frågorna vi sedan skulle ställa till 

respondenterna. Vid intervjutillfällena började vi med att fråga om vi kunde spela in samtalet 

samt att vi återberättade för alla respondenter vad studien handlar om. Alla respondenter som 

deltog i studien var anonyma och varje intervju tog mellan 15 till 40 minuter.      

 

3.3.2 Sammanställning av material 

Efter varje intervju transkriberades det insamlade materialet för att bevara varje respondents egna 

ord och åsikter. Intervjufrågor utgicks från frågeställningarna som är kopplade till de teorier som 

valts. I samband med intervjuerna diskuterades vad som sagts under intervjuerna och därför hade 

vi en bra uppfattning om resultatet innan den påbörjade transkriberingen. Efter transkribering av 

intervjuerna såg vi att det insamlade materialet svarade på syfte och frågeställningar.   

 

3.3.3 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är väsentliga för en undersöknings hållbarhet, vilket 

är att man studerar det som är angivet att undersöka (validitet) samt att man utför materialet på 

ett passande sätt (reliabilitet) (Larsson, 2010:76-77). Reliabiliteten och validiteten blir mindre 

pålitlig om frågor eller svarsalternativ är otydligt formulerade eller om frågorna är svåra att 

besvara och om respondenten inte förstår frågorna blir svaren missvisande (Barmark & 

Djurfeldt, 2015:53). Eftersom vi har utfört intervjuer finns det en möjlighet att respondenterna 

inte har förstått frågorna, då finns risken att reliabiliteten och validiteten i studien inte blir lika 

hög. Det som även påverkar reliabiliteten i studien är om någon annan skulle utföra vår studie. 

Då är det inte lika säkert att svaren blir detsamma, eftersom respondenterna kanske inte svarar 

likadant vid ett upprepat tillfälle. Svaren bör dock bli desamma om samma frågor ställs till ett antal 

respondenter vid två olika tillfällen (Barmark & Djurfeldt, 2015:53). Detta innebär också att 

möjligheten till att generalisera vår studie blir problematisk, i och med att vi analyserar personers 

åsikter och tankar. Generalisering innebär att resultatet kan appliceras på andra situationer och 

miljöer (Ahrne & Svensson, 2011:20). För att få en mer trovärdig studie och underlätta en 

generalisering, skulle förmodligen fler intervjuer och respondenter behövas. Även om alla 

polisregioner i Sverige har samma sammansättning av omorganiseringen betyder det inte att att 
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förändringen har kommunicerats på samma sätt som på Polisen i Sundsvall. Därför blir vår studie 

svår att generalisera.   

 

Intersubjektivitet är även en viktigt del i en studie, vilket innebär att resultaten i en studie ska i 

sådan stor utsträckning som möjligt vara forsknings oberoende, genomskinlig och värderingsfri 

(Esaiasson et al., 2012:25). Studien är genomskinlig och därmed intersubjektiv då vem som helst 

kan göra om den. Däremot blir genomskinligheten i studien problematisk eftersom 

respondenterna är anonyma.  

 

3.3.4 Metodproblem 

Ett problem som uppstod under intervjuerna med medarbetarna var att de inte riktigt förstod 

innebörden av begreppet kommunikation och därför begränsades medarbetarnas svar på vissa 

frågor. En del av respondenterna var också relativt korta i sina svar, vilket gjorde att vi inte fick 

ett lika omfattande resultat jämfört med om respondenterna skulle varit mer utförliga i sina svar. 

Trots det fick vi tillräckligt med material att använda i resultat -och analyskapitlet. Ett annat 

problem som uppstod efter insamlingen av materialet var att vi insåg att vi endast ställt vissa 

frågor till några respondenter, när vi egentligen skulle kunnat ställa samma frågor till fler 

respondenter.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet från våra intervjuer samt en analys av resultatet utifrån de teorier som är 

presenterade i tidigare kapitel. 

 

4.1 Respondenter  

Följande	personer	deltog	i	intervjuerna:	

Medarbetare	1	(M1)	 Yttre	befäl	
Medarbetare	2	(M2)	 Inre	befäl	
Ledare	1	(L1)	 Mellanchef/gruppchef	
Ledare	2	(L2)	 Mellanchef/gruppchef	
Kommunikatör1	(K1)	 Kommunikatör	
Ledare	3	(L3)	 Högre	uppsatt	chef	

 

 

4.2 Resultat: Strategi och kommunikationsplan 

Den interna kommunikationen och kommunikationsplanen har under förändringen sett lika ut 

bland samtliga respondenterna. Polisen har ett intranät, intrapolis, där all intern information 

finns. I Västernorrland finns det också informationsskärmar som alla anställda kan ta del av där 

all information som publiceras är kopplat till intranätet. K1 berättade om att hen har försökt 

underlätta för chefer; 

 

K1:  Jag möts ofta av argumentet ”jag hinner inte läsa”. Därför har väl planen varit att så långt som möjligt 

duka för cheferna och de inte själva behöver göra det här materialet för förändringskommunikation utan det har 

alltid funnits klart att hämta. 

 

Enligt K1 har det funnits en klar och tydlig plan som hen tycker har varit en bra plan att hålla sig 

i när det varit nödvändigt. Däremot har förändringskommunikationen gått i olika block under 

förändringen och det är svårt att göra allt på en gång. Enligt L3 har hen fått hjälp med mycket av 

strategin kring förändringen. L3 berättade att hen har arbetat mycket förståelseperspektivet för 
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att få en förståelse till varför en förändring genomförs samt att se till att medarbetarna får en 

förståelse att det inte är enkelt alla dagar. 

 

Samtliga respondenter har under förändringen arbetat med att medarbetarna ska förstå 

förändringen. L1 hade svårt att förstå vidden av förändringen, eftersom hen är en medarbetare 

själv. L1 menar också på att det ligger större ansvar på hen att ta till sig information och sprida 

den utåt. K1 förklarade att de har plockat upp den nationella informationen, dock bearbetades 

den informationen och anpassades till lokal information eftersom känslan om “vår information” 

ville uppnås och på så sätt hjälpa medarbetare att få en tydligare bild om förändringen. L3 

berättade att hen har arbetat med att medarbetarna ska förstå förändringen, men menar också på 

att hen kunde gjort mycket mer och att det har varit komplicerat; 

 

L3: /.../ det hade varit skönt att kunna pausa omvärlden men vissa medarbetare träffas här var sjätte vecka 

/.../ en del av den här informationen går inte att skicka ut i mail, utan man måste träffas fysiskt och man måste 

få uttryck känslor i en dialog, och inte bara i ett flödesschema i power point. Vi hade nog behövt kommunicera 

ännu mer men det finns också anledningar till att man inte alltid hinner.  

 

Varje vecka fanns det veckobrev för alla att ta del av och enligt L2 var det under förändringens 

gång stor fokus på arbetsmiljön, vilket innefattar det dagliga samtalet för att försöka stötta och 

informera personal om vad som sker. Hen berättade också att hens arbetsgrupp arbetade tätt 

intill varandra vilket resulterade i att de hade nära till dialog; 

 

L2 /.../ Samtidigt kände vi i min arbetsgrupp att vi var en väldigt tajt arbetsgrupp. Vi jobbar väldigt tajt 

dagligt, vi sitter i samma lokaler tajt inpå varandra. Vi hade en stor trygghet och öppenhet till varandra. 

 

L1 förklarade svårigheten med att kommunicera informationen om förändringen; 

 

L1: Desto mer information jag har att dela med mig av, desto mindre orolig personal får jag också. Men det har 

inte varit enkelt, man har ju en verksamhet man ska sköta om också. I den operativa verksamheten där jag 

jobbade förut, där det togs beslut hela tiden, och samtidigt ta till sig information och kunna kommunicera den 

långsiktigt, det har varit svårt tycker jag. 

 

Samtliga respondenter har pratat om förändringen utanför möten. Det har varit dagliga samtal 

om det som berör dem. Det fanns även en oro bland personalen under förändringen om vad som 
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skulle hända dem och det var ett samtalsämne som cirkulerade i fikarummet. Enligt L2 fanns det 

dagligen kontinuerlig, intern kommunikation mellan kollegor. L2 påpekade även oron som 

uppstod bland personalen; 

 

L2: /.../ Där skulle vi landsätta den nya omorganisationen och sen vart det ju det faktumet att 

kommunikationscentralen i Västernorrland skulle läggas ner så det var ju ett ganska stort personalproblem och 

det vart en stor oro hos personalen vad som skulle hända med dem. 

 

L3 berättade att 85 procent av arbetstiden har tagits upp av samtal kring förändringen;  

 

L3: /.../ Det är nästan dagligen vi läser i tidningen om hur illa det är. Det gör att många medarbetare för en 

slags projektion om att det är väldigt illa fast dom egentligen trivs ganska bra på jobbet, så det handlar mycket om 

att lyfta blicken och tänka ”vad är min roll i det lilla?”. Det handlar otroligt mycket om att skapa förståelse för 

sin egen roll i den här förändringen.  

 

4.2.1 Analys: Strategi och kommunikationsplan 

Strategisk kommunikation innebär att organisationer är medvetna om hur kommunikationen 

används för att nå övergripande mål inom organisationen (Falkheimer & Heide, 2011:13). 

Resultatet visar på att det överlag har funnits en klar och tydlig strategi och plan för att 

kommunicera förändringen vilket stämmer med det Falkheimer och Heide (2011:13) skriver om 

strategisk kommunikation. Detta tyder på  att Polisen i Sundsvall har använt kommunikationen 

som ett verktyg i sitt arbete under förändringen för att få den så effektiv som som möjligt.  

 

För att organisationskulturen och värderingar inom en organisation ska förmedlas av 

medarbetare ska den strategisk interna kommunikationen fungera (Falkheimer & Heide, 

2014:125). Resultatet pekar på att skapa förståelse kring förändringen har varit en viktig del under 

förändringens gång. Det har varit viktigt dels för att medarbetarna ska få en förståelse kring 

förändringen samt att medarbetarna också förstår att det inte alltid är enkelt med en förändring. 

Den strategiska interna kommunikationen innebär också att kommunicera organisationens mål 

och samordna de olika enheterna, avdelningarna och individerna, för att arbetet mot att uppnå 

målen ska synkroniseras (Falkheimer & Heide, 2014:125). Resultatet visar att den interna 

kommunikationen hos Polisen i Sundsvall under förändringen har sett lika ut och portaler som 

intrapolis och informationsskärmar finns som informationskällor. Argumentet “jag hinner inte 
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läsa” var något som ofta sades enligt vissa respondenter, vilket medför att alla inte tagit del av 

den informationen som funnits. Detta kan tyda på att eftersom alla inte tar del av informationen 

som finns tillgänglig, kan det leda till att arbetet mot att uppnå målen inom organisationen inte 

blir synkroniserat. 

 

Hierarkisk kommunikation innebär att informationsspridningen går uppifrån och ner, det är dock 

stor sannolikhet att information stannar upp på vägen till mottagaren (Falkheimer & Heide, 

2014:127). Detta kommunikationssätt kan också vara långsamt, då information kan dröja sig kvar 

på de olika nivåerna (ibid). Detta är något som resultatet pekar på då kommunikationen om 

förändringen enligt K1 bearbetades och anpassades till alla lokala poliskontor. Det var dock inte 

något som varken L1 eller L2 hade kännedom om eller upplevde. M1 berättade också att hen har 

fått lämna åsikter och synpunkter men att det inte funnits någon återkoppling om vad som hände 

med informationen. Detta kan tolkas som att det funnit en brist i kommunikationen och att 

synen på kommunikationen inte varit densamma i de olika hierarkier i organisationen och att 

informationen någonstans har stannat och inte nått hela vägen fram.    

 

Det krävs en medvetenhet om kommunikationens betydelse för en organisations legitimitet och 

verksamhet (Falkheimer & Heide, 2014:86), vilket L3 bekräftar genom att berätta att viss 

information inte kan ske via mail, utan att en dialog är nödvändig för att utveckla organisationen 

och komma vidare i en förändring. Detta kan leda till att chanserna för att förändringen blir 

lyckad ökar. Under förändringens gång har samtliga respondenter pratat flitigt om förändringen 

utanför möten. Det har varit dagliga samtal och har skett bland annat under fikarasterna. Den 

interna kommunikationen mellan kollegor dagligen och förändringen var ett samtalsämne som 

ofta togs upp och L3 berättade att 85 procent av arbetstiden togs upp av samtal kring 

förändringen. Detta ger stöd till det Falkheimer och Heide (2014:130) skriver att förståelsen som 

medarbetare har bygger till stor del på den informella kommunikationen mellan medlemmarna i 

organisationen (Falkheimer & Heide, 2014:131) och en tolkning på detta är att medarbetarna har 

byggt upp en stor del av förståelsen genom att prata med varandra. Oro bland personalen var 

också något som uppstod i samband med förändringen och en del av oron som uppstod 

handlade mycket om vad som skulle hända personalen efter förändringen. Därför var det ett 

ämne som hela tiden togs upp och som stämmer överens med teorin (ibid) om att så fort 

medarbetare träffas, i korridoren och i lunchmatsalen diskuteras olika saker som har med 

organisationen att göra. Utifrån detta kan en slutsats dras att anställda på Polisen samtalade om 
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förändringen större del av sin arbetstid eftersom det gav ett tryggare arbetsklimat och att det gav 

en personlig trygghet eftersom alla befann sig i samma situation.   

 

4.3 Resultat: Den interna kommunikationen i förändringen 

På frågan om hur kommunikationen mellan medarbetarna fungerar nu jämfört med innan 

förändringen berättar K1 att den fungerar sämre för att förändringskommunikation är svårt och 

att i och med omorganiseringen Polisen stod/står inför blir utmaningen ännu större. K1 berättar 

att kommunikationen inte fungerar sämre mellan individer utan att det är svårare att få ett 

genomslag med kommunikationen ut till hela organisationen och berättar också att det är bristen i 

kommunikationen. I och med att inte all information kommer ut längst ut i organisationen kan 

rykten skapas. K1 berättade att man istället får fånga upp ryktena och bemöta dem med fakta, 

och att det är viktigt för mellancheferna att ha tillgång till material som gör att de kan skaffa sig 

den kunskap de behöver för att bemöta ryktena med fakta. K1 berättade också att materialet 

finns på Polisens intranät och är framtaget för att man som medarbetare och chefer lätt ska 

kunna ta till sig det och följa förändringsarbetet.   

 

K1 berättar att förändringskommunikationen i det här fallet bygger på att den närmsta chefen ska 

svara för kommunikationen. Gruppchefen har ett ansvar att informera sin grupp, och i 

rekryteringen av de nya gruppcheferna har kommunikationsförmågan vägt tungt. 

Både L1, L2 och M1 berättar att kommunikationen har fungerat bra både innan och efter 

förändringen. L1 skulle dock vilja bli bättre på att delegera och att ta sig tid att träffa personalen 

och inte bara kommunicera via mail eller intranät. L2 tyckte att det i förändringar är viktigt att 

vara öppen, ärlig och transparent med kommunikationen till sin personal.  

L3 berättade att kommunikationen under hösten varit extremt ansträngd och att hen inte hunnit 

prioritera den på samma sätt som innan. Dock påpekar L3 att vissa saker har blivit bättre, som att 

Polisen nu har möjlighet att få sina mail i mobiltelefonen, vilket inte varit möjligt tidigare och att 

kommunikationen därmed blivit mer effektiv. M2 förklarade att kommunikationen med sina 

medarbetare innan och efter förändringen är svår att jämföra eftersom hen bytt tjänst och 

kollegor, men sa att det hade en mycket närmare relation och dialog med sina förra 

arbetskollegor. Det fanns en bra dialog idag också, men inte på samma nära och intima sätt.        

 

På en fråga om kommunikationen spelar en viktig roll under en förändring tyckte samtliga 

respondenter att kommunikation spelar en viktig roll. L1 svarade att kommunikationen hade en 

jätteviktig roll för att det annars kan bidra till spekulationer och ryktesspridning och att det i sin 



	 25	

tur kan skada organisationen. L1 berättade att kommunikationen under en förändring är helt 

avgörande för att skapa förståelse, vilket också L2 höll med om. K1 berättade också att det 

avgörande är att stanna upp i arbetet och koppla tillbaka till syftet och målet med förändringen, 

och att Polisens förändring är så stor så man inte kan ta till sig allt sig och därför behöver hjälp 

att få det kommunicerat. 

 

K1: - Det som är avgörande i förändringskommunikation att stanna upp och tänka ”varför gör vi det här?” 

eftersom det går så fort, det kommer så mycket information och helt plötsligt är man inne i det. 

 

L2 tyckte att öppenhet och delaktighet är viktigt och ska gå parallellt med varandra i en 

organisation. M1 tyckte också att kommunikationen i en förändring spelar stor roll om man 

kommunicerar varför vissa beslut tas, och tyckte att om beslutet är motiverat är det större chans 

att det accepteras. M2 berättade att hen också tyckte att kommunikation i en förändring var 

viktigt, men att det också beror på hur man är som person. Att vissa ser förändring som en 

utmaning medan andra ser det som farhågor, och att det då är viktigt att informeras om vad som 

händer. M2 berättade också att hen tyckte de skiljer sig från olika generationer om att bli 

informerad och leta information. De äldre generationerna är vana vid att bli informerade, medan 

den yngre generationen är mer vana att leta information om man tycker sig behöva det.  

 

På frågan om hur respondenterna hade önskat att kommunikationen sett ut under förändringen 

råder delade meningar beroende på respondent. L1 hade önskat att hen muntligen fått mer 

information av dem som jobbade med reformarbetet och inte bara via intranätet. L1 berättade 

också att det är mycket information man ska ta till sig och att det var svårt att ta till sig mer 

information utöver det som berör de vanliga dagliga arbetsuppgifterna. K1 förklarade för att 

förbättra kommunikationen, behöver den blir mer mobil än vad den är idag. Polisen har idag ett 

intranät som bara är anpassat för datorer och att det inte är tillgängligt i mobilen. K1 tyckte att 

det skulle underlätta, framförallt för de poliser som jobbar ute, om intranätet fanns tillgängligt i 

mobilen också. K1 påpekade samtidigt att det måste finnas ett eget intresse av att läsa och ta till 

sig information. L2 berättade att hen nu i efterhand inte kunnat tänka sig att kommunikationen 

hade kunnat sett ut på ett annat sätt än den gjorde, och berättar att omorganiseringen pågick 

samtidigt som den utvecklades mycket och att informationen var anpassad efter fattade beslut. L3 

hade önskat mer hjälp med kommunikationen under förändringsarbetet, och berättade att hen 

ville att kommunikatörer skulle funnits till hands för att stötta i kommunikationsfrågor under 
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arbetet. M2 tyckte att man inte hade behövt ha bråttom i förändringsarbetet, och att resultatet 

kanske hade blivit bättre om tiden nyttjades på ett bättre sätt under förändringen.  

 

En fråga som ställdes var om chefen varit tillgänglig under förändringen och bland svaren fanns 

delade uppfattningar. L1 berättade att den förra chefen varit tillgänglig men att den nuvarande 

chefen inte varit det, och att det beror på omstruktureringen i organisationen där den nuvarande 

chefen har betydligt mer att göra. L1 berättar att den tidigare chefen haft ett mer strategiskt 

ledarskap, men att den nuvarande områdeschefen måste jobba mer i verksamheten och är i och 

med det mindre tillgänglig, och att det påverkar informationsflödet från chef till medarbetare. L1 

berättade också att den förra chefen hade en bra kommunikativ förmåga och skapade därmed ett 

lugn bland personalen. L2 upplevelse var att chefen var närvarande och dagligen träffa 

personalen. M1 upplevde inte att sin närmaste chef var tillgänglig under förändringen, utan fick 

den mest omfattande informationen från olika grupper eller projektgrupper. M2 hade en annan 

åsikt och upplevde precis tvärtom. Hen berättade att hens chefer inte är närvarande då de sitter 

mycket mer i möten och sammanträden nu än innan förändringen. M2 berättade att eftersom 

Polisen är styrda av mycket lagar och regler, och att man inte kan hitta på egna lösningar, vill man 

känna att sin chef är närvarande och kan svara på frågor.   

 

Som tidigare nämnt tyckte respondenterna att det funnits brister i kommunikationen där bland 

annat K1 tyckte att de hade varit svårt att nå ut hela vägen i organisationen med sin 

kommunikation. L2 berättade att informationen om förändringen varit för omfattande att ta till 

sig och att informationen inte kändes anpassad eller riktad till just dem.  

Hen tyckte att visualisering av detta material skulle vara en bättre metod för att ta till sig 

informationen som skickades ut;  

 

L2: Det har funnits information under förändringens gång, ibland var den svårtolkad eftersom det är väldigt 

akademisk skriven information i vissa fall. Så det kan ju vara ett hinder men det är ju något som man får jobba 

med i arbetsgruppen. 

 

M1 tyckte dialogen med medarbetarna inte prioriterades då beslut togs, skrevs ner och 

kommunicerades sedan till de anställda istället för att efterfråga medarbetarnas åsikter.  
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4.3.1 Analys: Den interna kommunikationen i förändringen  

Vid en organisationsförändring bör en stor del av kommunikationen vara skriftlig eller 

elektronisk, då den skriftliga kommunikationen gör det möjligt förklara situationen på ett mer 

utförligt sätt (Erikson, 2007:259), vilket påvisar det resultat som framkommit där Polisen i stor 

utsträckning använt sig av deras intranät för att kommunicera delar av organisationsförändringen 

samt för medarbetarna att följa förändringsarbetet. Det har även funnits elektroniskt material för 

chefer att använda sig av för att kunna ta till sig mer information om förändringen, vilket också 

har funnits tillgängligt på intranätet. Vid muntlig dialog kan oro skapas och fakta kan lätt 

snedvridas och tolkas fel (ibid), vilket kan tolkas som att ledningsgruppen har haft en önskan att 

få chefer aktiva i att ta del av information om förändringen för att sedan kunnat dela med sig av 

informationen till medarbetarna. 

 

Vilken relation som chefer och medarbetarna har påverkar hur stämningen upplevs på en 

arbetsplats (Cepaite, 2008:57) och vid en förändring är dialog och samtal två viktiga begrepp 

(ibid, 2008:58). Resultatet visar på att kommunikationen mellan medarbetare och chef har 

fungerat bra både innan och efter förändringen. Dock berättade L1 att hen vill bli bättre på att ta 

sig tid att träffa personalen fysiskt, snarare än bara kommunicera via mail eller intranät. L2 

förklarade vikten i att vara öppen, ärlig och transparent med kommunikationen till personalen, 

vilket pekar på teorin (Johansson & Heide, 2012:125) att det idag finns nya former av ledarskap 

där chefen inte längre ska övervaka och kontrollera lika mycket. Chefer ska istället agera mer som 

coacher, vara inspirerande och underlätta för medarbetarnas arbete (ibid). En slutsats kan dras att 

både L1 och L2 vill involvera och skapa förutsättningar för medarbetarna till att göra ett bra 

arbete samt till att motivera.     

 

Vid ett förändringsarbete har ledningen ett stort ansvar och ledningen har bland annat som 

uppgift att förklara grundtanken bakom det valda alternativet vid en förändring och presentera de 

olika  handlingsmöjligheter som funnits (Erikson, 2007:244). Kommunikationen vid förändringen 

har överlag önskats varit mer tillgänglig av respondenterna. Att få mer information från dem som 

jobbade med själva förändringsarbetet och inte bara från intranätet var en önskan vilket stämmer 

överens med den ovannämnda teorin (Erikson, 2007:244), vilket kan tolkas som att 

genomförandekommittén inte var öppna för en aktiv dialog, då medarbetarna inte tyckte 

genomförandekommittén var närvarande eller gav tillräckligt mycket relevant information som 

medarbetarna kunde ta till sig.      
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Oro bland respondenterna var också något som resultatet visade på. Genomtänkta förändringar 

som inte utförs som tänkt, skapar oro (Erikson, 2007:244), vilket resultaten också pekar på då L1 

bekräftade att kommunikation i en förändringen är viktigt för att inte skapa oro bland 

medarbetarna, vilket också skapades efter kommunicerat beslut. Detta kan syfta till att 

medarbetarna inte var tillräckligt insatta för att förstå innebörden av förändringen och att det 

därför skapades oro och farhågor.  

 

Genomgripande förändringar i organisationer beslutas av ledningsgruppen i organisationen och 

ledningens roll i en förändring är att besluta om den och sedan kommunicera den (Johansson, 

2008:80). Chefer som har närhet och synlighet till en organisation och deras medarbetare är något 

som ofta uppfattas som positivt, tvärtom för chefer som inte syns lika mycket i en organisation 

(Johansson, 2008:83). Här visar resultaten på att chefen inte varit vidare tillgänglig under 

förändringen och att det är viktigt att ha en chef som är tillgänglig, speciellt vid och under en 

förändring för att finnas som stöd och hjälp. Överlag uppfattades kommunikationen som 

bristfällig mellan medarbetare och deras chefer. Medarbetare kan känna sig tveksamma till 

förändringar om kommunikationen mellan chefer och medarbetare upplevs som bristfällig 

(Cepaite, 2008:57). Detta tyder på att chefernas frånvaro har påverkat medarbetarna negativt 

under förändringen, då de kände att de inte fick stöd eller hjälp då frågor eller problem dök upp 

under förändringens gång, vilket i sin tur kan leda till att arbetet blir sämre utfört.   

Förändringar sker som ett resultat av att människor kommunicerar (Johansson & Heide, 

2008:24). Hur kommunikationen lyckas eller inte lyckas påverkar hur förändringen lyckas eller 

inte lyckas. Resultaten pekar på att den information som kommunicerats under förändringen har 

varit för omfattande och svårskriven för medarbetarna att ta till sig, vilket tyder på att den interna 

kommunikationen under förändringen varit bristfällig för att medarbetarna inte förstått  och 

kunnat tagit till sig informationen som kommunicerats. 

 

4.4 Resultat: Kommunikation som meningsskapande   

Samtliga respondenter kommer inte precis ihåg hur de blev informerade om förändringen. L3 

menade på att informationen om förändringen var uppstyrt och att samtliga fick samma 

information. M1 och L1 berättade att det med störst sannolikhet kom från något nyhetsinslag 

eller nyhet på intrapolis och ett möte där förändringen presenterades skedde inte. M2 förklarade 

att det var länge sedan som förändringen kom på tal och kommer därför inte ihåg exakt hur hen 
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blev informerad. K1 berättade att eftersom hen var informationschef när allt drog igång, var hen 

med allra högsta grad inblandad i förarbetet;  

 

K1: /.../ Det här sker någon gång under 2011. Så där började egentligen resan och i min roll så har jag ju varit 

med jättetidigt i den matchen, man har kännedom om det men är inte med och påverkar. Men man vet ju att det 

kommer att bli något och sen fanns det ju en stor politisk enhet om det här. /.../ 

 

Nästan alla respondenter med en chefsroll berättade att det var genom arbetsplatsträffar och 

morgonmöten som medarbetare informerades om förändringen. L3 berättade att mycket 

information kom som direktiv, ibland med talmanus och att det var uppstyrt. Samtliga chefer 

hade en vision att uppdatera sina medarbetare kontinuerligt men L1 berättade att det inte riktigt 

vart så, det vart mer sporadiskt. Respondenterna försökte uppdatera medarbetarna så ofta de 

kunde och det skedde vanligtvis under de dagliga mötena. L3 berättade att olika 

enkätundersökningar genomfördes av medarbetarna där de bland annat fick svara på om de känt 

sig delaktig i förändringen. L3 berättade också att hen och medarbetarna pratade om 

förändringen indirekt varje dag. L2 menade att det var hens chef som tog det stora ansvaret i den 

situationen. L1 berättade om hur hen gick tillväga; 

 

L1: /.../ Dök det upp någon information som vi trodde var av vikt så gick vi ut med det. Det handlade kanske 

inte om organisationsförändringen i stort utan, information som rörde personalen just här i det här huset.  

 

Om medarbetares åsikter och synpunkter har efterfrågats under förändringen har sett ut på olika 

sätt, där svaren både har varit ja och nej. Synpunkter har inte efterfrågats från vissa, däremot har 

frågan ställts om vilka farhågor och förväntningar medarbetarna har på förändringen. En annan 

sida är att åsikter och synpunkter har efterfrågats. L3 förklarade att hen har efterfrågat åsikter 

från medarbetarna, men att det oftast är svårt att få fram några åsikter och synpunkter. Enligt K1 

är det något som har efterfrågats kontinuerligt under förändringen och även nu efter. Det finns 

något som heter reformstödgrupper som är en sammansatt nationell grupp med personer som 

jobbar inom Polisen. Gruppen träffas en gång i månaden där en grupp runt 30-40 människor är 

med, även rikspolischefen.  

 

K1 berättar om reformstödgruppen; 
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K1: /../ Den här gruppen har hela tiden synpunkter med hur det går med den här reformen, lyckas vi? Vad är 

det som händer? Och om jag är med i reformstödsgruppen är ju jag skyldig att vända mig om till mina 

arbetskamrater och fråga vad de tycker och att de måste berätta så jag kan ta det vidare. /.../ Så absolut att det 

går att ha åsikter och kunna påverka under resans gång. 

 

Om syftet och målet med förändringen var tydligt, varierade från person till person. Syftet och 

målet har enligt vissa varit tydligt redan från början men om de nått dit eller inte är inte lika 

tydligt. Andra svarade att syftet och målet med förändringen är för att Polisen ska bli bättre. M1 

tror att de flesta poliser har en tydlig bild var syftet och målet är och berättar att det är helt logiskt 

att det finns en statlig polismyndighet, och inte flera som det såg ut innan förändringen. K1 

berättade om om hens uppfattning av syftet och målet med förändringen; 

 

K1: /.../ Vi ska bli en bättre Polis, och inte för våran egen del utan för medborgarna som är våra 

uppdragsgivare. Jag kan argumentera mycket för det men jag har absolut en tydlig bild. 

 

På frågan om vilken person/personer som de fick den viktigaste informationen varierade svaren 

bland respondenterna. M1 berättade att det inte var någon speciell person hen fick information 

av och det mesta av informationen fanns på Polisens intranät, intrapolis. M2 har bytt tjänst efter 

förändringen och berättade att chefen från den tidigare tjänsten var den person som hen fick den 

viktigaste informationen från. På hens nya tjänst är chefen inte lika närvarande. L2 betonade att 

den viktigaste informationen som hen fått är de redan fattade besluten. L2 berättade också att 

genomförandekommittén hade en stor roll under förändringen; 

 

L2: /.../ Den mest relevanta informationen var från genomförandekommittén. Det var dem som presenterade 

tidslinjen, den visualiserade informationen och den skriftliga informationen. Det var där man kunde hitta relevant 

adekvat och fastlagda beslut.  

 

Samtliga respondenter var ganska eniga att de inte känt sig vidare delaktiga i förändringen. Vissa 

svarar till en viss del och andra svarar både ja och nej på om de har känt sig delaktiga. L1 

förklarade att hen kunde tagit till sig mer information om ett större egenintresse fanns men att 

göra det på arbetstid inte hade varit möjligt. M1 berättade att sedan beslutet om förändringen 

togs, har medarbetare på varje arbetsplats samlats i mindre grupper och gått igenom olika frågor 

och fått lämna förslag. Dock gjorde inte det att hen kände sig delaktig eftersom de inte fått någon 

återkoppling om åsikter och synpunkter de lämnat. Andra menar på att det stora övergripande är 
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politiska beslut och där ska inte någon delaktighet finnas. Nästan alla respondenter poängterar att 

organisationen inte är i mål ännu med förändringen och att det finns en del kvar att göra. M1 om 

att hen inte känt sig delaktig i förändringen; 

 

M1: Vi har ju skrivit ner det här på ett papper men sen vet jag inte vad som har hänt med det pappret. Vi har 

inte fått någon återkoppling, om någon har fått informationen eller vad som hänt. Vi har bjudits in att vara 

delaktiga men jag känner mig inte delaktig för det.  

 

Frågan om respondenterna tror att medarbetarna känt sig delaktiga i förändringen var svaret 

överlag nej. Även om medarbetarna har varit delaktiga i förändringen tror respondenterna att 

mycket av förändringen var för övergripande för att medarbetarna skulle kunna känna sig 

delaktiga. L3 berättade att väldigt bra satsningar som har fokus på delaktighet där arbetsgrupper 

bjuds in från hela landet, där det pratas om hur medarbetare ska känna sig delaktiga. K1 berättade 

om att förändringen föregicks av ett arbete som sköttes av genomförandekommittén; 

 

K1: Det är alltså ett arbete på två år innan själva förändringen påbörjas. Och i det arbetet hade man ett stort 

antal arbetsgrupper med representanter från hela Sverige, jag tror man var omkring 30-40 arbetsgrupper. Det var 

ganska stora grupper, man satsade stora resurser, pengar och arbetstid på det och arbetsgrupperna träffades då 

fysiskt och kunde prata om en ganska avgränsad del av förändringen. Till exempel, hur ska vi komma närmare 

medborgarna? Och i det skedet påstår jag att medarbetarna hade stor delaktighet. 

 

Samtliga respondenter med chefsroll var till en viss del eniga om hur de vill vara som chef, vilket 

är närvarande och representera förtroende. L3 berättade att det inte går att vara älskad av alla, 

och att alla beslut som fattas gillas inte av alla. Hen fortsätter med att som chef vill hen se till att 

medarbetarna ska kunna säga vad de tycker, även om det inte alltid blir så i slutändan. L1 

förklarade att hen i sin chefsroll vill vara som den personen hen är;  

 

L1: Som den person jag är, inte som en chef utan som den personen jag är. Som råkar ha det ansvaret att leda en 

verksamhet. Det tycker jag funkar bra, att kombinera min privatperson med min yrkestitel. 

 

K1 besitter inte på någon chefsroll, däremot fick hen frågan om hur hen vill vara som 

kommunikatör. K1 förklarade att lyhörd och tillgänglig är två viktiga ord samt att vara insatt och 

vara den kunskapen som efterfrågas;  
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K1: /.../ Om vi pratar förändringskommunikation, vill jag ha den kunskapen att någon ska kunna fråga mig 

om vad som helst runt förändringen och så ska jag kunna svara på det. /.../ Jag vill vara den där förmedlande 

länken i den här kedjan av information som ska komma från högsta chefen och sen bli som ett vattenfall och 

tillslut vara åtminstone en rännil längt ner i ledet. Och det är ju en av mina roller, ta emot informationen och 

packa om det lite grann för man kan inte lämna ut den där storleken av information utan min uppgift är att 

krympa den och ta ut gobitarna och sen servera den. 

 

4.4.1 Analys: Kommunikation som meningsskapande  

En stor del av respondenterna fick ta del av information om att en förändring skulle ske genom 

nyhetsinslag på tv eller via Polisens intranät. Detta kan leda till misstolkningar av medarbetarna, 

då Johansson (2007:98) skriver att meningsskapande processer är centralt för hur de anställda tar 

till sig förändringsarbetet. Den meningsskapande processen visar sig också tydligt när 

omgivningen skiljer sig från det vi är vana vid (Maitlis & Sonenshein, 2010:551), vilket resultaten 

visar på då medarbetarna i en förändring fick ta del av bitar av förändringskommunikationen via 

allmänheten. Kommunikationen om att en förändring skulle ske var uppstyrd och samtliga 

medarbetare fick ta del av samma information. Detta kan tolkas som att 

genomförandekommittén inte motiverade till meningsskapande, vilket Simonsson (2002:27) 

skriver om att ledningen bör uppmuntra till en aktiv dialog och inte endast nöjde sig med 

enkelriktad information. Detta kan i sin tur tolkas som att medarbetarna inte hade något att säga 

till om, i förändringsarbetet eller i förändringsprocessen.   

Den väsentliga kommunikationen mellan chefer och medarbetare handlar inte endast om enkla 

direktiv om hur arbetet ska utföras, utan består mer av komplexa budskap om företagets mål, 

värderingar och strategier (Simonsson, 2002:27). Detta innebär också att nya former av 

kommunikation och det är idag viktigt för ledare att budskapet når fram, att bjuda in till en aktiv 

dialog istället för att nöja sig med enkelriktad kommunikation (ibid). I resultatet framgick det att 

det var genom arbetsplatsträffar och morgonmöten som medarbetarna informerades om 

förändringen. Medarbetarna pratade också om förändringen indirekt dagligen, men upplevde inte 

att de fick tillräckligt med information om förändringen. Vilket kan jämföras med Simonssons 

teori (Simonsson, 2002:27)  om att det är viktigt för ledare att budskapet når fram och att bjuda 

in till en dialog. Detta kan tolkas som att ledarna i detta fall inte bjudit in till en aktiv dialog då 

medarbetarna upplevt att de inte fått informationen från sin chef samt inte haft en aktiv dialog 

med dem.  
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Informationsflödet i kombination med allt högre tempo riskerar att skapa kaotiska situationer, 

och därför blir chefers kommunikativa uppgifter alltmer att hjälpa medarbetarna att sortera ut 

den viktiga informationen (Simonsson, 2002:26), vilket resultaten visar på genom 

reformstödgruppen, som är en sammansatt nationell grupp där anställda på Polisen träffas en 

gång i månaden och där även rikspolischefen är delaktig. I reformstödgruppen tas åsikter och 

funderingar upp där det går att påverka förändringen och där medarbetarna också har en 

möjlighet att vara med och tycka till. Detta kan tolkas som att cheferna vill bidra till 

att  medarbetarna ska vara aktiva med att tycka till om förändringen och att medarbetarnas åsikter 

tas på allvar. Chefer måste också hjälpa medarbetarna att tolka informationen och göra den 

meningsfull (ibid), vilket reformstödgruppen dels finns till för. Resultatet visar på att samtliga 

respondenter som besitter en chefsroll hade en vision att informera sina medarbetare om 

förändring kontinuerligt, men att tiden inte räckte till för att göra det och det blev istället mer 

sporadiskt. Detta tyder på att i och med ökad arbetsbelastning blev kommunikationen med 

medarbetare lidande för cheferna, vilket i sin tur tyder på begränsad tillgänglighet till sina 

medarbetare.    

 

Chefers kommunikation med medarbetarna kretsar idag inte främst kring att ge order om hur 

arbetet ska utföras, utan handlar om mer komplexa budskap om företagets mål, värderingar och 

strategier (Simonsson, 2002:27), vilket resultaten pekar på då större delar av respondenterna 

förstått syftet och målet med förändringen väl. En del av respondenterna har också tyckt att 

syftet med förändringen varit logiskt utifrån hur Polisens organisationsstruktur såg ut innan 

förändringen. Detta tyder på att dialogen mellan chefer och medarbetare om syftet och målet 

med förändringen, har fungerat. Detta kan även syfta till att det också funnits respondenter som 

varit positiva till förändringen, då teorin (Simonsson, 2002:27) säger att chefers främsta uppgifter 

är att kommunicera komplexa budskap som mål, värderingar och strategier.     

 

Om det har funnits förståelse kring förändringen visar resultatet visar två sidor, där chefen säger 

att det har funnits bra satsningar som har fokus på delaktighet och på att medarbetare ska få en 

förståelse om förändringen. Den andra sidan säger att delaktigheten och att skapa förståelse för 

alla inte har prioriterats. Att skapa gemensam förståelse och mening blir allt viktigare 

kommunikationsuppgifter (Simonsson, 2002:27), vilket resultatet visar att detta inte har skett. 

Detta kan tolkas som att chefer inte har haft tillräcklig förståelse för medarbetarnas känslor och 

oro i samband med förändringen, i och med att oro och farhågor uppstod enligt både chefer och 

medarbetare. Resultatet visar också på att medarbetarna fick den främsta informationen om 
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förändringen via intranätet och enligt Simonsson (2002:27) är meningsskapande en social process 

som sker tillsammans med andra, vilket kan tolkas som att den meningsskapande processen inte 

har skett eftersom respondenterna fått den viktigaste informationen via intranätet och inte 

tillsammans med andra. I och med att en meningsskapande process inte skett, kan en slutsats dras 

att detta kan leda till missförstånd och oro bland medarbetarna.    
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5. Slutsats 

Här besvaras syfte och frågeställningar. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur den interna förändringskommunikationen har hanterats 

under polismyndighetens omorganisering i Sundsvall med start i januari 2015. Resultatet visar på 

att genomförandekommittén har haft en strategisk plan för hur det interna 

förändringskommunikationen ska hanteras samt kommuniceras. Dock har denna information 

inte tagit sig ända ner i den hierarkiska organisationen, vilket har resulterat i att medarbetarna inte 

kunnat ta del av informationen. Utifrån våra slutsatser kan vi se att uppfattningen om 

kommunikationen under förändringen har haft delade meningar men har överlag uppfattas som 

bristfällig.  

 

På frågan om det har funnits en medveten intern kommunikationsstrategi för att kommunicera 

förändringen visar resultat att så var fallet. Det har funnits en tydlig plan för att kommunicera 

förändringen. Det har dock inte alltid varit lätt eftersom kommunikationen har gått i olika block 

under förändringen och det har varit svårt att göra allt på samma gång.  

 

Kommunikationsavdelningen på högsta nivå ville att kommunikationen skulle vara så lokalt 

inriktad och förankrad som möjligt för att medarbetarna runt om på olika stationer i Sverige 

skulle kunna ta till sig informationen och känna att de får relevant information som rör just dem. 

Den främsta kanalen för den interna förändringskommunikationen var Polisens intranät och 

informationsskärmar som är placerade ute i organisationen. På Polisens intranät fanns också 

material där medarbetare och chefer kunde följa förändringens olika block och steg, där de kunde 

se vilka åtgärder som var vidtagna och vilka som var väntade åtgärder i förändringen. För att 

underlätta för chefernas arbete har det funnits en plan för att förenkla arbetet kring 

förändringskommunikationen, där material för hur förändringen skulle kommuniceras fanns klart 

att hämta.  

 

Förändringen har utifrån våra resultat överlag påverkat den interna kommunikationen i 

organisationen negativt. I och med beslutet om förändringen har en del personal skalats bort, 

arbetsbelastningen har ökat och det har i sin tur påverkat den interna kommunikationen i 

förändringsarbetet. Arbetsbelastningen har gjort att kommunikationen i förändringen i hunnit 

prioriterats på samma sätt som den gjordes innan förändringen eftersom man har varit tvungen 

att se till att verksamheten fungerar i första hand. Förändringen har inte endast påverkat den 
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interna kommunikationen negativt. Polisen har i och med förändringen fått viktiga hjälpmedel 

som underlättar deras dagliga arbete. Ett exempel på det är att mailen nu finns tillgänglig i 

mobiltelefonerna, vilket det inte har gjort förut. Detta har medfört att kommunikationen har 

blivit mer effektiv. 

 

Kommunikationen mellan chef och medarbetare har överlag varit ansträngd under förändringen. 

De flesta av medarbetarna har inte känt att dialogen med deras chef prioriterats och att de därför 

brustit i kommunikationen då de inte känt att deras chef varit tillgänglig eller känt sig tillräckligt 

informerade under förändringens gång. Enligt medarbetarna har den primära informationskällan 

under förändringen varit intranätet, och inte från deras chef. Cheferna har däremot överlag känt 

att deras chefer varit tillgängliga under förändringen, men tyckt att deras kommunikation med 

medarbetarna varit lidande på grund av den ökade arbetsbelastningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 37	

6. Slutdiskussion 

Här nedan diskuterar vi våra egna reflektioner av studien. 
 

Innan vi påbörjade undersökningen var allt vi hade hört och läst om Polisens omorganisering till 

största del kritik och rubriker i tidningar var överlag kritiska mot omorganiseringen. När vi väl 

började undersöka detta fick vi snabbt reda på att många medarbetare var missnöjda och att det 

fanns brister i den interna kommunikationen. Det fanns dock också positiva uppfattningar kring 

förändringen.  

 

Den största bristen i den interna kommunikationen som vi upplevde var uppfattningen om hur 

kommunikationen fungerade, där svaren skilde sig åt en hel del. Informationen hade svårt att leta 

sig längst ut i organisationen, och vi tror att detta kan bero på att kommunikationsplanen 

handlade mycket om kommunikation via intranätet och inte en aktiv dialog med chef. Eftersom 

kommunikationen varit bristfällig såg vi också att missförstånd uppstod. En av respondenterna 

önskade mer stöttning i kommunikationsfrågor, dock fanns material framtaget för att underlätta 

arbetet med förändringskommunikationen. Vi vet inte om det framtagna materialet var till allas 

kännedom, vilket är en brist i sig, och kan förklara varför missförstånd har uppstått. Dock ville 

nämnd respondent att en kommunikatör skulle finnas på plats ute i organisationen för att stötta, 

vilket i sig är en brist i kommunikationen mellan de nämnda parterna.     

 

Kommunikationen mellan chef och medarbetare fungerade bättre innan förändringen då både 

chef och medarbetare upplevde att de hade närmare kontakt med sin chef innan förändringen 

jämfört med efter. Förändringen uppfattades överlag som för omfattande, vilket kan ha påverkat 

dialogen med den närmsta chefen. Under en förändring är kommunikation väsentligt, dock har vi 

förståelse för att kommunikationen mellan chefer och medarbetare försämrats eftersom 

förändringen var, och fortfarande är omfattande.   

 

Om vi skulle gjort studien igen skulle det absolut vara till en fördel att intervjua fler personer för 

att få en ännu bredare förståelse och bild kring problemet. Dock var vi tvungna att i detta arbete 

avgränsa oss då utrymme för fler intervjuer inte fanns.   
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6.1 Förslag på vidare forskning 

Eftersom förändringen fortfarande pågår i skrivande stund vet vi inte hur det slutgiltiga resultatet 

av förändringen ser ut. Ett förslag på vidare forskning skulle vara att göra om samma studie om 

några år för att se om den interna kommunikationen förändrats eller om den är densamma.  

 

Eftersom vi undersökt den interna kommunikationen kan det också vara intressant att titta på 

hur kommunikationen skulle fungerat om kommunikatörerna på Polisen jobbar mer 

decentraliserat än vad de gör idag, då de styrs av en en större kommunikationsavdelning som inte 

sitter i Sundsvall. Hade kommunikationen fungerat bättre om kommunikatörerna i Sundsvall fått 

ta mer självständiga beslut i kommunikationsfrågor? Eftersom centralisering och decentralisering 

är något som går i trender i alla typer av företag kan det vara intressant att undersöka.    
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Bilaga 1 - Intervjuguide med medarbetare 

 
Inledande frågor 
Kan du berätta lite om dig själv, vem är du?  
Vilken är din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter har du på Polisen?  
Vad har din roll varit under förändringen?  
Hur länge har du jobbat här? 
Har du någon tidigare utbildning? 
 
Strategi och kommunikationsplan 
Har du pratat med dina medarbetare om förändringen utanför planerade möten etc? 

• Till exempel i korridoren, under fikarasten osv.  
 
Kommunikationen i förändringen  
Hur tycker du att dialogen fungerar mellan dig som medarbetare och din chef nu, jämfört med 
innan förändringen? 
Hur tycker du att dialogen fungerar mellan dig och dina medarbetare nu, jämfört med innan 
förändringen? 
Hur stor roll anser du att kommunikation och dialog har vid en förändring? 

• Tycker du att det är viktigt att ha en bra dialog internt? 
Finns det några brister i kommunikationen under förändringen? 

• Skapades exempelvis ryktesspridning? 
Hur hade du önskat att kommunikationen kring förändringen sett ut? 

• Önskar du att du fått mer information kring detta? 
Hur ofta under förändringens gång fick du information från din chef om förändringen? 

• Uppdaterades du kontinuerligt eller bara ibland? 
 
Kommunikation som meningsskapande    
Har du fått en tydlig förståelse för vad av syftet och målet med förändringen är? 

• Vad är syftet och målet? 
Berätta om hur du fick reda på att det skulle genomföras en förändring! 

• Via dialog, mail, möten? 
Av vem har du fått den viktigaste informationen (som berör dig) om förändringen?  

• Av chefen? Av medarbetare? 
Har du känt dig delaktig i förändringen? 
Känner du att du varit en del av, och kunnat bidra med något i förändringen? 

• Bad man dig tycka till? 
• Tycker du att ledningen lyssnat på och tagit till sig av vad du haft att säga om 

förändringen? 
• Hur gjorde du då? 

Övrigt 
Har du några frågor eller något mer att tillägga?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide till högre uppsatt chef 
 
Inledande frågor 
Kan du berätta lite om dig själv, vem är du?  
Vilken är din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter har du på Polisen?  
Vad har din roll varit under förändringen?  
Hur länge har du jobbat här? 
Har du någon tidigare utbildning? 
 

Strategi och kommunikationsplan 
Hade du någon specifik plan eller strategi på hur du skulle kommunicera förändringen? 

• Om ja, hur såg den planen ut? 
Hur planerade och genomförde du den kommunikationsstrategin under förändringsarbetet? 
Har du pratat med dina medarbetare om förändringen utanför exempelvis möten? 

• Till exempel i korridoren, under fikarasten osv.  
Har du under förändringsprocessen arbetat aktivt för få medarbetarna att utöka sin förståelse om 
förändringen? 

• Hur? 
 
Den interna kommunikationen i förändringen 
Hur tycker du kommunikationen fungerar mellan dig och dina medarbetare nu, jämfört med 
innan förändringen? 
Anser du att kommunikation spelar en viktig roll under en förändring? 

• På vilket sätt? 
Fanns det några brister i kommunikationen under förändringen? 

• Skapades exempelvis ryktesspridning? 
Hur hade du önskat att kommunikationen kring förändringen sett ut? 

• Önskar du att du fått mer information kring detta? 
 
Kommunikation som meningsskapande  
Berätta om hur du informerade dina medarbetare om att en förändring skulle genomföras! 

• Via mail, möte, eller på något annat sätt? 
Hur ofta under förändringens gång gav du information till medarbetare om förändringen? 
Har du fått en tydlig förståelse för vad av syftet och målet med förändringen är? 

• Vad är syftet och målet? 
Tror du att dina medarbetare har känt sig delaktig i förändringen? 

• På vilket sätt? 
Har du efterfrågat medarbetares åsikter och synpunkter om förändringen? 
Berätta om hur du fick reda på att det skulle genomföras en förändring! 

• Via dialog, mail, möten? 
Hur vill du vara som chef? 
 

Övrigt 
Har du några frågor eller något mer att tillägga?  
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Bilaga 3 - Intervjuguide med kommunikatör 

 
Inledande frågor 
Kan du berätta lite om dig själv, vem är du?  
Vilken är din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter har du på Polisen?  
Vad har din roll varit under förändringen?  
Hur länge har du jobbat här? 
Har du någon tidigare utbildning? 
 
Strategi och kommunikationsplan 
Hade du någon specifik plan eller strategi för hur du skulle kommunicera förändringen? 

• Om ja, hur såg planen ut? 
Hur planerade och genomförde du den kommunikationsstrategin under förändringsarbetet? 
Har du under förändringsprocessen arbetat aktivt för få medarbetarna att utöka sin förståelse om 
förändringen? 

• Hur? 
 
Den interna kommunikationen i förändringen 
Hur tycker du kommunikationen fungerar mellan dig och dina medarbetare nu, jämfört med 
innan förändringen? 
Hur har dialogen med dina medarbetare sett ut under förändringen? 

• Hur ofta har du informerat dina medarbetare under förändringens gång? 
Anser du att kommunikation spelar en viktig roll under en förändring? 

• På vilket sätt? 
Fanns det några brister i kommunikationen under förändringen? 

• Skapades exempelvis ryktesspridning? 
Hur hade du önskat att kommunikationen kring förändringen sett ut? 

• Önskar du att du fått mer information kring detta? 
 
Kommunikation som meningsskapande  
Berätta om hur du informerade dina medarbetare om att en förändring skulle genomföras! 

• Via mail, möte, eller på något annat sätt? 
Hur ofta under förändringens gång gav du information till medarbetare om förändringen? 
Har du fått en tydlig förståelse för vad av syftet och målet med förändringen är? 

• Vad är syftet och målet? 
Tror du att dina medarbetare har känt sig delaktig i förändringen? 

• På vilket sätt? 
Har du efterfrågat medarbetares åsikter och synpunkter om förändringen? 
Berätta om hur du fick reda på att det skulle genomföras en förändring! 

• Via dialog, mail, möten? 
Hur vill du vara som kommunikatör? 
 

Övrigt 
Har du några frågor eller något mer att tillägga?  
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Bilaga 4 - Intervjuguide med mellanchefer 

 
Inledande frågor 
Kan du berätta lite om dig själv, vem är du?  
Vilken är din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter har du på Polisen?  
Vad har din roll varit under förändringen?  
Hur länge har du jobbat här? 
Har du någon tidigare utbildning? 
 
Strategi och kommunikationsplan 
Har du pratat med dina medarbetare om förändringen utanför exempelvis möten? 

• Till exempel i korridoren, under fikarasten osv.  
Har du under förändringsprocessen arbetat aktivt för få medarbetarna att utöka sin förståelse om 
förändringen? 

• Hur? 
 
Den interna kommunikationen i förändringen 
Hur tycker du kommunikationen fungerar mellan dig och dina medarbetare nu, jämfört med 
innan förändringen? 
Anser du att kommunikation spelar en viktig roll under en förändring? 

• På vilket sätt? 
Har din chef varit tillgänglig under förändringen?  

• Har du fått information om förändringen under förändringens gång? 
Fanns det några brister i kommunikationen under förändringen? 

• Skapades exempelvis ryktesspridning? 
Hur hade du önskat att kommunikationen kring förändringen sett ut? 

• Önskar du att du fått mer information kring detta? 
 
Kommunikation som meningsskapande  
Berätta om hur du informerade dina medarbetare om att en förändring skulle genomföras! 

• Via dialog, mail, möten? 
Har du fått en tydlig förståelse för vad syftet och målet med förändringen är? 

• Vad är syftet och målet? 
Av vem har du fått den viktigaste informationen (som berör dig) om förändringen?  

• Av chefen? Av medarbetare? 
Har du känt dig delaktig i förändringen? 
Berätta om hur du fick reda på att det skulle genomföras en förändring? 

• Via mail, möte, eller på något annat sätt? 
Hur ofta under förändringens gång gav du information till medarbetare om förändringen? 
Har du efterfrågat medarbetares åsikter och synpunkter om förändringen? 
Hur vill du vara som chef? 
 
Övrigt 
Har du några frågor eller något mer att tillägga?  
 
	


