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Abstract 
 
Titel När två blir ett – en studie av internkommunikationen vid 

sammanslagningen mellan Sif och HTF 
 
Författare Kajsa Högdahl och Sandra Ohlsson 
 
Handledare Catrin Johansson 
 
Examinator Kristoffer Holt 
 
Utbildning Medie- och kommunikationsvetenskap, HT 2008, Mittuniversitetet 
 Campus Sundsvall 
 
Syfte Vårt syfte med denna studie är att undersöka den interna 

kommunikationen vid sammanslagningen mellan Sif och HTF 
 
Frågeställningar Hur planerades och genomfördes den interna kommunikationen vid 

övergångsprocessen från Sif och HTF till Unionen? 
 Hur arbetade Sif och HTF för att motivera och få sina anställda 

positiva till en förändring? 
 Hur arbetade Sif och HTF för att implementera den nya 

organisationen hos de anställda? 
 Hur uppfattades kommunikationen från ledningen av anställda i 

organisationen? 
 
Metod Studien har genomförts genom intervju med Annette Fagerholm och 

Anna Wickman som båda ingick i en projektledningsgrupp under 
sammanslagningsprocessen samt tio kortare telefonintervjuer med 
slumpvis utvalda anställda vid Unionen. 

 
Resultat Studien visar att internkommunikationen på det stora hela fungerat 

mycket bra under sammanslagningsprocessen. HTF och Sif var noga 
med att informera sakligt och kontinuerligt om vad som hände, de var 
snabbt ute med information och de strävade efter att vara så öppna som 
möjligt om vad som hände i processen. För att kommunicera med sina 
anställda använde de sig av en kombination av olika kanaler där de 
främsta var möten, e-post och intranät. De anställda vi intervjuat var 
också på det stora hela nöjda med den information de fick. De upplevde 
att informationen var lättillgänglig och för det mesta relevant. Under 
sammanslagningsprocessen fanns goda möjligheter att delge feedback 
till ledningen och även de anställda vi intervjuat håller till största del 
med om detta.  Det framkom även en del negativa åsikter från anställda 
som  att det kunde vara svårt att alltid vara med och påverka och att 
organisationsformen sattes för sent. 

 
Nyckelord Internkommunikation, Sif, HTF, Unionen, 

Förändringskommunikation, Organisation 
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1. Inledning 

Vid en organisationsförändring är det av stor vikt att den interna kommunikationen 

fungerar bra för att de anställda ska veta vad som händer och få chansen att påverka sin 

situation, samt för att förändringen ska kunna genomföras med en lyckad utgång. En typ av 

organisationsförändring är en sammanslagning mellan två organisationer, vid en sådan 

situation är det viktigt att den interna kommunikationen fungerar. Vi vill undersöka hur 

den interna kommunikationen har fungerat i praktiken vid en sammanslagning mellan två 

organisationer.  

 

1.1 Problembakgrund 

Inom en organisation är det av yttersta vikt att ha en gemensam linje att arbeta efter. Alla 

anställda bör känna att de arbetar mot samma mål och att man i organisationen har en 

gemensam uppfattning om hur verkligheten ser ut inom den.1 Det är därför viktigt att 

organisationen har en väl fungerande intern kommunikation där den förankrar dess 

kärnvärden, vision och mål. Om ledningen håller en öppen kommunikation med sina 

anställda ökar de anställdas motivation och de blir mer engagerade i sitt arbete.2  

 

För att den interna kommunikationen ska fungera väl krävs att ledningen tar ansvar för att 

förmedla information och ta till sig feedback. Om informationen är bristfällig finns risk att 

det uppstår rykten och missförstånd.3 Det finns en rad olika strategier för hur ledningen kan 

kommunicera i en sådan situation, allt från att de kommunicerar allt till att de endast 

kommunicerar det de anser viktigast.4  

 

En organisations utformning är inte konstant utan kan förändras över tid, detta kan ske 

både av planerade och oplanerade förändringar. Vid planerade förändringar är det 

organisationen själv som valt att genomgå en förändringsprocess i syfte att förbättra 

organisationen.5 Vid en stor förändring av en organisation är det viktigt att de anställda 

stödjer förändringen och att de vill att förändringen ska gå bra. Därför är det också viktigt 

                                                
1 Flaa Paul, Hofoss Dag, Holmer-Hoven Finn, Medhus Thorstein, Rönning Rolf (1995) s.69 
2 Bloisi Wendy, Cook Curtis W, Hunsaker Phillip L (2007) s.355 
3 Cutlip Scott M, Center Allen H, Broom Glen M (2006) s.243 
4 Clampitt Phillip G, DeKoch Robert J, Cashman Thomas (2000) s.47-48 
5 Bloisi et al. s.852 
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att ledningen hela tiden kommunicerar med sina anställda om varför en förändring ska 

genomföras och vad den kommer att innebära.6  

 

En typ av förändring är en sammanslagning mellan två organisationer. Det är en mycket 

komplex situation där kommunikationen bör styras noga från ledningen. Det är då viktigt 

att de anställda är involverade och får uttrycka sin åsikt för att inte skapa missförstånd 

under sammanslagningen.7 Det finns en hel del forskning om sammanslagningar av 

organisationer, dessa har dock till stor del inriktats mot organisationskulturer och inte den 

interna kommunikationen i samband med sammanslagningen. Det skulle därför vara 

intressant att undersöka mer kring hur den interna kommunikationen fungerar vid en 

sammanslagning för att på så vis exemplifiera de problem som kan finnas. 

 

Sedan tidigare finns ett par svenska undersökningar kring förändringskommunikation. 

Johansson och Heides (2008) undersökning kring förändringsarbeten inom tre 

organisationer resulterade i boken Kommunikation i förändringsprocesser. Forskaren Sara 

Von Platen undersökte SVT:s förändringsarbete i början av 2000-talet vilket resulterade i 

avhandlingen Intern kommunikation och meningsskapande vid strategisk 

organisationsförändring – en studie av Sveriges Television. Vi skulle vilja fördjupa oss 

ytterligare inom detta område genom att undersöka hur den interna kommunikationen 

fungerade vid sammanslagningen mellan Sif och HTF. 

 

Den tredje oktober 2007 togs beslutet att fackförbunden Sif och HTF skulle gå samman i 

ett nytt förbund som fick namnet Unionen. Sammanslagningen skedde vid årsskiftet 

2007/2008 och Unionen är i dag med sina runt 500 000 medlemmar Sveriges största 

fackförbund inom den privata sektorn. Processen för att slå ihop de två organisationerna 

pågick i cirka två år. För de båda förbunden som då hade cirka 1000 anställda gällde det att 

hela tiden informera och kommunicera med de anställda för att hålla dem uppdaterade på 

hur processen gick. Detta för att undvika eventuella missförstånd och problem i samband 

med sammanslagningen.8 Vi vill undersöka hur Sif och HTF kommunicerade internt med 

sina anställda under sammanslagningsprocessen. Detta är intressant för att exemplifiera hur 

                                                
6 Balogun Julia, Hope Hailey Veronica (1999) s.35 
7 Kavanagh Marie H, Ashkanasy Neal M (2006) s.83 
8 Frixon, Sixten, 2008-11-18 
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internkommunikation kan fungera under en sammanslagningsprocess. Det är dessutom ett 

aktuellt fall som inte undersökts tidigare. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka den interna kommunikationen vid 

sammanslagningen mellan Sif och HTF. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur planerades och genomfördes den interna kommunikationen vid 

övergångsprocessen från Sif och HTF till Unionen? 

• Hur arbetade Sif och HTF för att motivera och få sina anställda positiva till en 

förändring? 

• Hur arbetade Sif och HTF för att implementera den nya organisationen hos de 

anställda? 

• Hur uppfattades kommunikationen från ledningen av anställda i organisationen? 

 

1.4 Avgränsning 

Vårt syfte med denna studie är inte att generalisera vårt resultat till en större population, vi 

vill göra en kvalitativ undersökning av samgåendet mellan Sif och HTF. Därför kommer vi 

inte att intervjua alla anställda inom organisationen. Vi vill endast ge en bild av hur den 

interna kommunikationen har uppfattats bland en del av de anställda och har därför valt att 

göra intervjuer med några slumpvis utvalda. Anledningen till att vi valt att bara intervjua ett 

fåtal är för att vi vill få mer djupgående svar och ha möjlighet att ställa följdfrågor.  

 

Vi har valt att undersöka den interna kommunikationen under processen från att det togs 

ett beslut att utreda en eventuell sammanslagning på hösten 2005 fram till dess att 

sammanslagningen skedde vid årsskiftet 2007/2008. Vi kommer därför inte ta upp den 

nuvarande interna kommunikationen inom Unionen eller Sifs och HTFs tidigare interna 

kommunikation. 
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2. Teori 

Vi har i denna studie undersökt hur en organisation kommunicerat internt i samband med 

en stor förändring. Som underlag för vår studie har vi använt oss av relevanta teorier inom 

området för att på så vis kunna ställa intervjufrågor som svarar på våra frågeställningar. Med 

hjälp av dessa teorier har vi sedan kunnat analysera vårt resultat. Vi har fokuserat på teorier 

inom internkommunikation och förändringskommunikation. 

 

2.1 Organisation 

Då denna studie handlar om en organisationsförändring börjar vi med att kort definiera vad 

en organisation är. En organisation kan definieras på olika sätt, Abrahamsson och Andersen 

beskriver i boken ”Organisation – att beskriva och förstå organisationer” en organisation 

som: ”…en planmässigt inrättad sammanslutning av människor med syfte att nå samma mål.” 

 

Begreppet formell organisation kan kännetecknas av att det inom organisationen finns bra 

kommunikation, en vilja att nå samma mål och att alla inom organisationen har ett 

gemensamt syfte.9 Detta kan konkretiseras genom att säga att det bör finnas en tydlig 

arbetsfördelning och specialisering hos de som arbetar inom organisationen, att det finns en 

målinriktad och samordnad styrning som strävar åt samma håll, att det finns ett tydligt 

ledarskap och att organisationen har tydliga och konkreta mål som alla inom den strävar 

mot att nå.10 

 

2.2 Strategisk kommunikation 

Då en organisation ska kommunicera både externt och internt är det bra att ha en väl 

utarbetad plan. Enligt forskarna Cutlip, Center och Broom (2006) bör kommunikationen 

planeras och genomföras utefter en arbetsprocess i fyra steg. I det första steget analyseras den 

situation som råder inom organisationen och i dess omvärld. I det andra steget sätts de mål 

som gäller för kommunikationen utefter definitionen som gjordes i det första steget. I det 

tredje steget genomförs den planerade handlingen, det man planerat i föregående steg ska 

här implementeras. I det sista steget i arbetsprocessen ska handlingen utvärderas. 

Handlingen/kommunikationsprocessen behöver inte vara avslutad för att organisationen 

                                                
9 Barnard Chester I (1938) s.82 
10 Bruzelius Lars H, Skärvad Per-Hugo (2004) s. 27 
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ska kunna utvärdera effekterna av den. Utvärderingen svarar på frågan hur det gick och där 

kan organisationen se om analysen var rätt, om planen motsvarade analysen och om den 

implementerades på lämpligt sätt. 11 Denna kommunikationsplan kan tillämpas för såväl 

extern kommunikation som intern kommunikation. 

 

2.3 Intern kommunikation 

Vi går här in på grunderna kring de teorier som finns om intern kommunikation i syfte att 

öka förståelsen för begreppet. För att en organisation ska kunna ge en bra extern bild av sin 

verksamhet är det av stor vikt att även den interna kommunikationen fungerar bra. Det 

innebär att de anställda ska få tydlig information från ledningen, att de ska vara väl 

medvetna om varför de gör det de gör, att de får möjlighet att själva bidra med åsikter och 

att de på så vis känner sig som en del av organisationen.12 Det är viktigt för organisationers 

utveckling att hålla en öppen dialog inom organisationen och att uppmuntra deltagande för 

att på så vis öka motivationen och engagemanget hos alla anställda. Detta för att de anställda 

är en organisations ansikte utåt och den interna kommunikationen avspeglar sig på den 

externa kommunikationen, tillsammans bildar de två delarna en helhetsbild av 

organisationen.13 

 

Om en organisation har en effektiv intern kommunikation kan det få ett flertal positiva 

effekter. Om de anställda får personlig feedback och upplever ett bra 

kommunikationsklimat från ledningen är de mer nöjda med sitt jobb än om så inte vore 

fallet.14 Tubbs och Hain (1979) kom i en studie fram till att arbetsplatser med en effektiv 

kommunikation hade lägre grader av missnöje och frånvaro bland de anställda än 

organisationer med sämre intern kommunikation.15 Ett exempel på när det är ytterst viktigt 

med intern kommunikation är vid en organisationsförändring. 

 

2.4 Förändring 

För att få en djupare förståelse för vad en förändring är och innebär för en organisation 

följer här en definition av begreppet. Ordet förändring har väldigt många betydelser, 

                                                
11 Cutlip et al. (2006) s.282 
12 Strid Jan (1999) s.21 
13 Falkheimer Jesper (2001) s.95 
14 Clampitt Phillip G, Downs Cal W (1993) s.7 
15 Clampitt (1993) s.9 
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Everette Rogers säger att förändring är ”the process by which alteration occurs in the structure 

and function of a social system.”16 En annan beskrivning på ordet förändring är ”the 

difference(s) between two (or more) successive conditions, states, or moments of time”.17 Vad 

förändring är kan därför vara svårt att direkt säga, det kan vara allt ifrån att införskaffa nya 

reseräkningar till att genomföra omfattande uppsägningar.18  

 

Det finns både kontrollerad och okontrollerad förändring. Den kontrollerade förändringen 

kan handla om till exempel organisationsutveckling, sammanslagningar eller kontinuerlig 

förbättring inom ett företag eller en organisation. De okontrollerade förändringarna är 

sådana som ses av företaget eller organisationen som förändringar som bara händer dem 

utan deras egen inverkan.19 Det innebär alltså i princip att organisationer och företag måste 

förändras på vissa sätt, ibland kontrollerat genom egna val, och ibland okontrollerat genom 

att omvärlden kräver det av dem. Förändringar kan också beskrivas som planerade och 

spontana20, vi går dock inte in på dessa då vi inte avser undersöka detta område djupare. 

 

För att öka förståelsen för vad en förändring är redogör vi här kortfattat innebörden av det. 

Förändring kan vara många olika saker, därför ses anpassning ofta som en anledning till 

förändringar. Förändringsprocesser har även mer och mer blivit ett managementverktyg 

som ledningen och chefer tar till som ett hjälpmedel eller standardrecept vid motgångar. 

Oftast ses förändringar dock som något bra eller nödvändigt eller kanske både och, och det 

ses oftast som något positivt för ett företag eller en organisation att de genomgår en 

förändring.21 Sturdy & Grey (2003) menar dock att förändringar inte ska ses som bra, utan 

hellre som nödvändiga i en tid av ständigt pågående konkurrens organisationer och företag 

emellan. Dessa påståenden är dock inte helt klara eftersom den nödvändiga förändringen 

även kan ses som en bra förändring, i jämförelse med ingen förändring alls.22 En 

                                                
16 Cheney George, Christensen Lars Thöger, Zorn Theodore E. Jr, Ganesh Shiv (2004) s.315 
17 Cheney et al. (2004) s.315 
18 Dalfelt Sara. (2005) s.153 Förändring och kommunikation i Heide, Johansson och Simonsson (red) 
Kommunikation och organisation 
19 Cheney et al. (2004) s.315 
20 Dalfelt Sara. (2005) s.153 Förändring och kommunikation i Heide, Johansson och Simonsson (red) 
Kommunikation och organisation 
21 Sturdy Andrew, Grey Christopher (2003) 
22 Sturdy et al. (2003) s.655 
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grundprincip att följa är att alla har ett behov av att förändras, man måste förändras för att 

kunna vidareutvecklas.23  

 

En mycket komplex organisationsförändring att genomgå är en sammanslagning, det finns 

flera faktorer som kan resultera i att en sammanslagning lyckas eller misslyckas. Eftersom en 

sammanslagning inkluderar så många delar av organisationerna så ses det som en av de mest 

komplexa av förändringsprocesser. Under en sammanslagning är det viktigt att 

toppledningen tar på sig rollen som huvudchefer för hur sammanslagningen ska utformas. 

Det är även viktigt att de anställda på alla nivåer i organisationerna får vara involverade i 

förändringen och kunna föra fram sina åsikter kring processen. Detta för att minska risken 

för missförstånd, samt att förebygga att rykten kring sammanslagningen tar form och 

sprids.24 

 

För att öka förståelsen ännu mer för en organisationsförändring kan man göra en indelning 

i sex olika dimensioner; grad, typ, medvetenhet, tidshorisont, drivkraft och kontroll.25 

Eftersom vårt syfte inte är att undersöka förändringen i sig utan kommunikationen i den 

kommer vi inte att gå djupare in på dessa.  

 

2.5 Förändringsprocesser 

Då en av våra frågeställningar är hur Sif och HTF arbetade för att implementera den nya 

organisationen hos de anställda kommer vi i detta avsnitt att ta upp teorier kring hur 

förändringsprocesser kan gå till. Det finns mycket forskning inom detta område. Först kan 

man beskriva en förändringsprocess utifrån sin omfattning. Inom denna gren finns 

huvudsakligen tre indelningar, nämligen utvecklings-, övergångs- och omgestaltande 

förändringar. Med utvecklingsförändring menas att det är förändringar som bygger på 

gamla normer och aktiviteter som görs om för att de ska leda till bättre prestationer. Med 

övergångsförändring menas att det befintliga arbetssättet eller de befintliga produkterna 

ersätts med något nytt, det blir en övergång från ett arbetssätt till ett nytt. Med de 

omgestaltade förändringarna menas att det blir ett grundläggande skifte från en verksamhet, 

                                                
23 Johansson Catrin, Heide Mats (2008) s.12 
24 Kavanagh et al. (2006) s.82-83 
25 Cheney et al. (2004) s.323-28 
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ett tankesätt eller en position till en annan.26 Det finns även många teorier och modeller 

kring hur förändringsprocessen och förändringskommunikation kan genomföras. Vi 

kommer därför nu att fortsätta med att presentera några av dessa. 

 

2.5.1 Lewins modell för förändringsprocessen 

Kurt Lewin, socialpsykolog, formulerade under 1940-talets mitt en teori om 

förändringsprocesser och använde stegen för hur vatten fryser som metafor.27 Lewin hävdar 

att en förändring går igenom tre olika faser, nämligen upptining (unfreezing), förändring 

(moving) och återfrysning (refreezing). I upptiningsfasen väcks ett behov, en förståelse och 

en beredskap för förändringen. Förändringsfasen i sin tur handlar om att utforma de nya 

normer och handlingsmönster som kommer med förändringen. Den tredje och sista fasen är 

återfrysningen, denna fas innebär att man stabiliserar förändringen samt att den förankras.28  

 

Lewins faser kan vara relativt svåra att precisera, detta eftersom att det inte alltid är så lätt 

att bestämma vilka händelser som bör falla in under vilken fas. Därför ses dessa faser endast 

som råd, och kanske inte alltid är precis så som en förändring stegvis sker. Däremot kan 

Lewins teori underlätta genom att skapa en översiktlig struktur vid en förändringsprocess. 

Det har dock framförts kritik mot denna modell, Bosse Angelöw är en av dem som ställer 

sig något negativ till Lewins tankar och hans förändringsprocesser. Anledningen till att 

Angelöw har en negativ inställning till processen är dels för att han anser att den är för 

”statisk och temporär”. Angelöw har istället ett synsätt som säger att förändringar är något 

dynamiskt, att förändringar är en fortlöpande process och att det är en naturlig del i det 

vardagliga arbetet.29 Vi fortsätter vårt teorikapitel med mer specifika teorier kring 

förändringskommunikation. 

 

2.6 Förändringskommunikation 

”Om inte medarbetarna förstår, kan en förändringsprocess aldrig bli framgångsrik. Det är den 

enskilda individen som gör jobbet. Därför måste varenda medarbetare förstå vad som måste 

göras, hur det skall göras, när det skall göras och varför det måste göras…” 30 Enligt Ford, Ford 

                                                
26 Marshak Robert J(1993) s.47 
27 Cheney et al. (2004) s.318 
28 Lewin Kurt (2000) s.330 
29 Angelöw Bosse (1991) s.127 
30 Heide Mats (2002) s.156 
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& McNamara (2002) är förståelsen för en förändring en väldigt viktig del i processen, detta 

har nämligen inverkan på hur en förändrings utfall blir och hur verksamheten sedan 

kommer att fungera.31 

 

Den interna kommunikationen inom en organisation spelar stor roll vid en förändring. Om 

den interna kommunikationen fungerar bra kan den tjäna till att bland annat skapa en 

delaktighet och ett engagemang hos de anställda, förhindra att rykten sprids inom och runt 

organisationen, hjälpa till att skapa en demokratisk förändringsprocess, minska oro och 

stress hos de anställda, övertala de anställda om att en förändring är bra för organisationen 

samt införa ett nytt språk och en ny terminologi för att beskriva en ny organisatorisk 

verklighet.32 För att kunna kallas förändringskommunikation måste både ledning, chefer 

och medarbetare ha en kommunikation med varandra. Ett gemensamt språk inom 

organisationen samt en gemensam förståelse kan underlätta den förändringsprocess som 

genomförs.33 Medarbetarna måste även kunna och våga göra motstånd och säga vad de 

tycker om saker inom organisationen, inte bara ”uppträda som hjärndöda nickedockor och 

jönsiga ja-sägare.” 34 Liknande tankar finns kring organisationer och förändringar, ”för att 

förändringar skall skapas och målen uppnås måste medarbetarna vara fullt delaktiga i 

processen.”35  

 

Människor vill i allmänhet känna att de har kontroll över sin situation, därför kan det 

uppstå motstånd från medarbetare vid förändringar på grund av att de känner till exempel 

rädsla inför det okända samt att de känner att de har en brist på information och därför 

känner en rädsla av att de kommer att misslyckas. Ju mer förändringar som sker utan 

medarbetarnas vetskap och engagemang, desto mer kommer de att känna sig hotade och 

detta i sin tur leder till motstånd från medarbetarna gentemot förändringen.36  

 

                                                
31 Heide et al. (2005) s.156 
32 Heide et al. (2005) s.155-6 
33 Dalfelt (2005) s.153 Förändring och kommunikation i Heide, Johansson och Simonsson (red) 
Kommunikation och organisation 
34 Ahrenfeldt Bo (2001) s.21 
35 Ahrenfeldt (2001) s.21 
36 Proctor Tony, Doukakis Ioanna. (2003) s.268 
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Det finns ett flertal modeller för hur en organisation bör kommunicera i en förändring, vi 

har valt att fokusera på två modeller, förändringshjulet av Johansson et al. och en modell av 

Cheney et al.  

 

2.6.1 Förändringshjulet 

Både organisationer och förändringar är unika, därför finns det ingen exakt modell för hur 

kommunikationen ska genomföras utan det finns endast riktlinjer för hur den kan eller bör 

genomföras. Denna modell är alltså inget facit för en lyckad förändringskommunikation, 

det är mer ett verktyg och en hjälp till att styra tankarna i rätt riktning. Denna modell är 

indelad i fyra olika faser, nämligen analys, förankring, genomförande och konsolidering.37 

 

Analys 

I denna fas förekommer någon form av utlösande faktor, kanske en idé, ett problem eller en 

händelse som gör att man inom organisationen börjar fundera och diskutera kring en 

förändring.  

 

Förankring 

I denna fas fattas ett beslut om att man bör genomföra en förändring, dock ligger 

fortfarande förberedelserna i fokus. 

 

Genomförande 

Det är i denna fas som själva förändringsarbetet riktigt drar igång. Det är i detta läge man 

går från det kända till det okända genom att det gamla ska lämnas bakom en och det nya ska 

införas och sättas i fokus. 

 

Konsolidering 

I detta läge upphör själva förändringsprojektet att existera, här övergår man till att det nya 

förstärks och blir en del av vardagen och att man lämnar det gamla helt bakom sig.    

 

För att sedan kunna bedöma om förändringseffekterna lyckats bra måste man kolla på de 

mål som man från början satte upp för förändringen. Var målet med förändringen till 

                                                
37 Johansson et al. (2008) s.181-2 
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exempel att förbättra kundservicen eller var den att förbättra kvaliteten för 

arbetssituationen för de anställda.38  

 

2.6.2 En modell för förändringskommunikation 

Cheney et al. (2004) har även de en modell kring förändringar, denna modell beskriver hur 

kommunikationen sker i en förändring. Modellen består av fyra olika steg,  formulering 

(formulation), genomförande (implementation), institutionalisering (institutionalization), 

spridning (dissemination). Steg ett, formuleringen, innehåller bland annat konversation, 

information, konsultation, adoption och experimenterande. Det är alltså här man arbetar 

fram själva grunden för förändringen, det som ligger till grund för informationen och 

tankarna kring förändringen. Steg två, genomförande, består av offentliggörande, 

övertalande, motstånd, förhandling, publicitet och nätverksbyggande. Det är i detta steg 

man offentliggör sina planer för medarbetare och liknande och försöker få dessa med på sina 

idéer. Här kan man även stöta på vissa motgångar och visst motstånd från medarbetare 

inom organisationen. Steg tre, institutionalisering, innebär att översätta förändringen till 

policys och procedurer, förstärkning och firande. I detta steg har förändringen blivit 

godkänd och man översätter den till sitt eget företag eller organisation för att på riktigt 

kunna anamma den. Det fjärde och sista steget i modellen, spridning, innebär att man 

publicerar och delar med sig av informationen och sina erfarenheter. Det sista steget är alltså 

då man delar med sig till alla om sina erfarenheter och hur förändringen utvecklat företaget 

eller organisationen. Under alla dessa steg är det dock viktigt att man är lyhörd och är 

beredd att kunna ändra och modifiera sina tankar och planer. Dessutom är det viktigt att ta 

till sig feedback som ges kring förändringen, när i processen feedbacken än kommer.39    

 

Även John Kotter har utvecklat en modell för hur viktig kommunikationen är i en 

förändring. Denna modell består av åtta steg inom de fyra faserna: Förbered scenen, bestäm 

vad som ska göras, få det att hända och sätt fast förändringen. 40 Då vi inte avser använda oss 

av denna modell går vi inte närmare in på dessa olika steg.  

 

                                                
38 Cheney et al. (2004) s.328 
39 Cheney et al. (2004) s.319-22 
40 Kotter John, Rathgeber Holger (2005) s.130-1 
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Efter att här ha tagit upp olika teorier kring förändringskommunikation fortsätter vi nu 

med att beskriva vilka vägar kommunikationen kan gå inom en organisation. 

 

2.7 Kommunikationsvägar 

Det finns direkt och indirekt information inom en organisation. Den direkta 

informationen är information som når de anställda direkt från källan genom chefer, 

arbetskamrater och informationsmöten. Den indirekta informationen når i stället de 

anställda genom andrahandsvägar.41 

 

Hierarkisk kommunikation 

Enligt den administrativa skolan ska information gå uppifrån och ner, det innebär att 

kommunikationen förflyttas från ledningen, genom alla underavdelningar för att slutligen 

nå de anställda "på golvet". Denna form av kommunikation kan vara komplex då till 

exempel information kan fastna på vägen och nå de anställda sent. De anställda litar också 

mer på information som kommer direkt från chefen istället för information som vandrat en 

lång väg ända från ledningen.42 Ytterligare en viktig aspekt är hur informationen tolkas av de 

anställda, för att de rätt ska uppfatta informationen och förstå nyttan med den är det bra 

om avdelningschefen hjälper de anställda att tolka buskapets innebörd. För att information 

sedan ska framstå som trovärdig för de anställda så bör även cheferna agera utefter den.43  

 

Mediekommunikation 

Enligt human relationsskolan har människor en mängd sociala behov, även i arbetslivet, som 

innebär att man som anställd på en arbetsplats blir effektivare om man trivs. För att 

tillfredsställa detta behov införde många arbetsplatser personaltidningar. Från början 

fokuserade tidningarna på sociala och personliga saker om personalen, men de övergick 

sedan till att handla mer om organisationens verksamhet. Under 1990-talet blev det 

vanligare med internet och i dag sker en stor del av den interna kommunikationen genom 

intranät och e-post.44 Genom användning av intranät har de anställda blivit tvungna att 

själva aktivt söka reda på den information de vill ha i stället för att deras chefer "tvingar på" 

                                                
41 Strid (1999) s.53 
42 Tourish Dennis, Hargie Owen (2004) s.6 
43 Falkheimer Jesper, Heide Mats (2007) s.81 
44 Falkheimer et al. (2007) s.83-85 
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dem information.45 Det innebär att de anställda kan söka reda på den information som 

berör just dem i stället för att överösas med all information om organisationen. Hur 

organisationen sedan väljer att kommunicera avgörs av vilka strategier de använder sig av. 

 

2.8 Kommunikationsstrategier 

Det finns olika strategier som en organisation kan använda sig av för att kommunicera på 

bästa sätt med sina anställda. I detta kapitel redogör vi för några strategier kring detta som vi 

sedan avser använda för att analysera vårt resultat utifrån. Strategierna i en 

kommunikationsprocess bör kopplas samman med organisationens mål.46 Clampitt et al. 

redogör i sin artikel A strategy for communicating about uncertainty för följande strategier: 

 

Spray and pray: Här handlar det om att överösa de anställda med information och sedan låta 

dem själva bearbeta och tolka vilken information som är viktig.  

Tell and sell: I motsats till den tidigare strategin så handlar denna strategi istället om att 

ledningen ska sortera ut den viktigaste informationen om organisationens kärnverksamhet. 

Ett kännetecken för ledare som använder denna strategi är att de ofta har dålig personlig 

kontakt med sina anställda utan lägger krut på snygga presentationer. Feedback anses inte 

heller viktigt i denna strategi. 

Underline and explore: Denna strategi handlar om att skapa en dialog mellan ledningen och 

de anställda. De anställda ska få diskutera viktiga kärnfrågor som ledningen plockar fram 

och de lyssnar sedan på deras åsikter. Detta för att eventuella missförstånd ska kunna redas 

ut tidigt. 

Identify and reply: Här är de anställda i fokus och ledningen lyssnar på de anställdas åsikter i 

vad de anser har påverkan på organisationen och de besvarar frågor från de anställda. 

Strategin går ut på att lyssna på de anställda eftersom det är de som har störst kunskap om 

organisationen och vad som kan tänkas påverka den. 

Withold and uphold: Denna strategi är helt tvärt emot den första strategin, här undanhåller 

ledningen information tills de är absolut tvungna att berätta den. Ledningen vill på så vis 

bättre kontrollera sina anställda genom att bestämma vilken information de ska få ta del av.

              47 

                                                
45 Heide (2002) s.203 
46 Clampitt et al. (2000) s.44 
47 Clampitt et al. (2000) s.47-48 
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När det står klart varför en organisation bör kommunicera internt mellan ledning och 

anställda är det viktigt att organisationen vet vad den ska kommunicera. För det första bör 

nyheter som rör de anställda eller organisationen komma ut snabbt, detta gäller även 

information om hur det går för organisationen. Det är till exempel också viktigt att 

uppmärksamma när någon inom organisationen gjort något bra, när organisationen har 

uppmärksammats positivt eller att någon inom organisationen fyller år.48 Det är även bra att 

veta hur man når de anställda på bästa sätt, alltså vilka kanaler som lämpar sig bäst för en viss 

typ av information. 

 

2.9 Kanaler 

För att kommunicera både direkt och indirekt finns olika kanaler, nedan följer en mer 

utförlig beskrivning av olika kanaler som finns att använda sig av vid intern 

kommunikation. Dessa kanaler behöver inte användas separat, det är tvärtom en fördel att 

kombinera dem eftersom undersökningar har visat att anställda föredrar att få information 

från olika typer av kanaler.49  

 

2.9.1 Publikationer 

Publikationer är en typ av kontrollerad kommunikation som kan vara i form av bland annat 

nyhetsbrev, intranät, hemsida eller personaltidning. Det gemensamma för olika typer av 

interna publikationer är att de ska informera de anställda om organisationens strategier och 

mål, att uppdatera de anställda på information som de behöver när de arbetar, att 

uppmuntra de anställda i sitt arbete, att uppmärksamma framgångar internt och att 

möjliggöra tvåvägskommunikation med de anställda för att generera feedback.50  

 

Nyhetsbrev: Det vanligaste sättet att kommunicera internt är genom nyhetsbrev. Tack vare 

dagens teknologi med internet och e-mail går det fort att informera de anställda via denna 

typ av kommunikation. Det är lätt, går snabbt och är billigt att producera. 51 

”Vanliga” brev: Trots att e-mail oftare används i dag finns det ändå fördelar med att 

kommunicera via traditionella brev. Ett e-mail kan ibland kännas opersonligt och det kan 

                                                
48 Harrison Shirley (1995) s.110 
49 Sinickas Angela D (2004) s.30-34 
50 Cutlip et al. (2006) s.237 
51 Cutlip et al. (2006) s.239 
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leda till att det inte uppmärksammas lika mycket. Ett vanligt brev är däremot dyrare att 

skicka ut och det kan upplevas mer personligt och nära att få ett brev på posten. Risken som 

finns med detta är att organisationen inte lägger ner mycket tid på det så att breven blir 

stela, opersonliga och tråkiga.52 

Hemsida: En organisations hemsida kan användas för att kommunicera och informera både 

internt och externt. För en organisation kan det vara lämpligt att på denna hemsida 

publicera tal från ledningen och nyhetsartiklar för att på så vis hålla de anställda 

uppdaterade på hur organisationen ställer sig i olika frågor. Nackdelen med detta sätt att 

informera är att alla inte besöker hemsidan kontinuerligt och det blir således bara de som 

aktivt söker information som får ta del av den. 53 

Anslagstavla: Denna kanal kan användas både i form av intranät och mer konkret i form av 

anslagstavlor som sitter på väggen. Detta är ett bra sätt att informera eller kommunicera 

kortare budskap. På en vanlig anslagstavla är det dock viktigt att rensa och uppdatera bland 

den mängd lappar som kan finnas där, annars finns risken att meddelanden försvinner i 

mängden. Många organisationer använder sig i dag också av intranät där de publicerar 

nyheter och information som rör organisationen. Via intranätet finns ofta möjlighet att 

kommunicera via e-mail. Om det är en stor organisation som är utspridd på flera platser kan 

ett intranät bli en gemensam samlingspunkt som en vanlig anslagstavla kan ha svårt att 

vara.54  

 

2.9.2 Muntlig kommunikation 

En typ av kanal är den muntliga kommunikationen som inom en organisation är en av de 

bästa och mest säkra formerna att kommunicera. Ofta föredrar de anställda direkt muntlig 

kommunikation från sina chefer framför e-mail eller andra liknande 

kommunikationsformer. Muntlig kommunikation möjliggör också en rakare dialog mellan 

de anställda och ledningen.55 Dessutom minskar risken för missförstånd eftersom eventuella 

frågor kan redas ut direkt på plats.56 Muntlig kommunikation kan ske i olika former, ett sätt 

är genom olika typer av möten. Det kan vara mer allmänna gruppmöten och mer specifika 

mindre möten för en speciell grupp. Fördelen med möten är möjligheten till feedback och 

                                                
52 Cutlip et al. (2006) s.241 
53 Cutlip et al. (2006) s.241 
54 Cutlip et al. (2006) s.242 
55 Sinickas (2004) s.30-34 
56 Klein Stuart M(1996) s.34 
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interaktion, nackdelen är att det kan bli dyrt om mötena äger rum på annan ort än där man 

befinner sig.57  

 

En typ av muntlig kommunikation inom en organisation är den så kallade Grapevine vilket 

är ungefär samma sak som ryktesspridning som sker på en arbetsplats. Sanningshalten i de 

rykten som sprids kan ofta vara låg och informationen kan i värsta fall vara fel eller 

misstolkas eftersom meddelanden kan tolkas på olika sätt av olika personer. För att 

motverka att rykten uppkommer i tider av förändringar eller kriser bör ledningen därför 

vara tydlig med vad och hur de kommunicerar.58  

 

2.9.3 Informella kanaler 

Inom varje organisation förekommer informell kommunikation mellan dem som arbetar 

där. Inom den formella organisationen finns således en typ av informell organisation. 

Barnard (1938) menade att den informella organisationen behövs inom den formella 

organisationen för att skapa en bra kommunikation mellan de anställda. Kommunikationen 

inom den är inte påtvingad utan sker istället av egen vilja och det leder till en öppen 

kommunikation om organisationen. Den informella kommunikationen utgör den största 

delen av den interna kommunikationen.59 Informell kommunikation kan till exempel vara 

vanliga vardagliga samtal mellan anställda inom en organisation.  

 

2.10 Feedback 

Inom en organisation är det även viktigt att de anställda kommunicerar med ledningen och 

ger dem feedback som är av både positiv och negativ karaktär. Fördelarna med att ge 

feedback till ledningen kan vara att de anställda får känna sig mer delaktiga, det kan minska 

konflikter och skapa forum för debatt och det kan leda till att ledningen fattar bättre beslut. 

För en organisation kan det vara bra att söka feedback för att förbättra dess prestation, rätta 

till eventuella misstag och bli bättre på en uppgift.60 Dock är det inte bara positiv feedback 

som bör lämnas, även negativ feedback kan vara bra att kommunicera till ledningen. Det 

finns dock en risk att ledningen inte tar till sig den negativa feedbacken utan istället 

                                                
57 Cutlip et al. (2006) s.244 
58 Cutlip et al. (2006) s.243 
59 Barnard (1938) s. 122 
60 Tourish et al. (2004) s.190-191 
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kritiserar den och bara håller med den positiva feedback de får.61 Feedback kan uttryckas i 

form av olika förändringsreaktioner, därför följer en beskrivning av några vanliga reaktioner. 

 

2.11 Förändringsreaktioner 

Vakola & Nikolaou (2005) hävdar att om medarbetare inte känner sig delaktiga eller 

engagerade i förändringen kommer de att utveckla ett motstånd och en negativ attityd 

gentemot förändringen.62 Detta kan visa sig i olika förändringsreaktioner hos de anställda 

såsom variationer i förtroende, motivation, delaktighet, stress och rykten. Den interna 

kommunikationen är alltså viktig för att dessa reaktioner inte ska uppstå hos de anställda.63 

Alla individer reagerar och uppfattar förändringar olika, vissa kan reagera med glädje och 

spänning inför en förändring medan andra reagerar med ilska, rädsla och motstånd. Detta 

speglar sig i om de anställda ställer sig positiva till eller negativa till förändringen.64 En 

individ som tillsammans med en organisation går igenom en förändring kan uppleva många 

olika känslomässiga stadier såsom förnekelse, ilska, kaos, depression, stress, motstånd, 

nyfikenhet och öppenhet. Alla dessa reaktioner i samband med en förändringsprocess är 

inte konstiga utan relativt vanligt förekommande, detta eftersom man vid en förändring går 

från något känt till något helt okänt.65 

 

Motivation 

Den viktigaste faktorn i en förändringsprocess är motivationen och viljan att förändra. 

Enligt Angelöw (1991) måste även de anställda känna att det är nödvändigt med 

förändringen samt att de känner ett behov för det. Detta ökar möjligheterna för att en 

organisation når en lyckad förändring.66 Det måste alltså finnas en vilja hos de anställda att 

förändra för att kunna genomföra en förändring, inte bara en vilja hos ledningen. För att 

uppnå denna vilja finns det vissa aspekter som kan hjälpa; bland annat delaktighet, 

förtroende, trygghet och självförtroende.67 Enligt Angelöw (1991) kan viljan att förändras 

                                                
61  Tourish et al. (2004) s.197 
62 Vakola et al. (2005) s.162 
63 Heide et al. (2005) s.155-6 
64 Vakola Maria, Nokolaou Ioannis (2005) s.162 
65 Vakola et al (2005) s.162 
66 Angelöw (1991) s.87 
67 Angelöw (1991) s.88-89 
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hos de anställda växa sig starkare om de haft en möjlighet att påverka och medverka i 

förändringsprocessen.68 

 

Delaktighet 

De anställdas motivation ökar om de får vara närvarande och delaktiga i diskussionen kring 

förändringen, så att även de kan påverka förändringstakten. Ambitionen hos ledningen bör 

vara att alla de anställda som är berörda av förändringen ska vara engagerade och delaktiga 

redan från början. De anställda ska få vara involverade i handlingarna, vara med och 

formulera problemen samt diskutera de förslag som kommer upp. Om de anställda inte får 

vara delaktiga kan det leda till motstånd och lågt engagemang.69 Om de anställda däremot, 

som det önskas, känner att de har en möjlighet att delta i processen kan det uppstå en 

positiv influens på arbetsmiljön.70 

 

Stres/Oro 

I samband med organisationsförändringar är det mycket vanligt att det uppstår stress hos de 

anställda.71 Det kan upplevas som väldigt stressigt för en individ att organisationen man 

jobbar på genomgår en förändringsprocess. Anställda i en organisation som upplever stress 

under en förändringsprocess kommer med stor sannolikhet att känna sig mindre 

tillfredställda i sitt arbete.72 Detta kan ofta resultera i negativa attityder gentemot 

förändringen och man kan därför påstå att stress hos de anställda kan bli ett hinder för en 

effektiv förändring. Det är därför viktigt att uppmärksamma eventuell oro så att den inte 

leder till stress. Även Cheney et al. 73 och Larkin & Larkin74 anser att man ska komma till 

fakta relativt omedelbart, för att förebygga mycket oro hos de anställda.  

  

Rykten 

När förändringar sker i en organisation uppstår ofta rykten som snabbt sprids inom den. 

Dessa rykten kan handla om sådan information som fortfarande inte blivit bekräftad eller 

                                                
68 Angelöw (1991) s.89 
69 Angelöw (1991) s.93 
70 Weber Paula S, Weber James E (2001) s.292 
71 Angelöw (1991) s.36 
72 Vokola et al. (2005) s.161 
73 Cheney et al. (2004) s.331 
74 Larkin TJ, Larkin Sander (1996) s. 95 
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förnekad från ledningen.75 Rykten uppkommer ofta av misstolkningar, på grund av för lite 

och bristfällig information eller för mycket information.76 Speciellt när det handlar om 

påfrestande situationer, såsom en organisationsförändring, finns det en stor risk för att 

budskap feltolkas och missförstås. Därför är det väldigt viktigt att upprepa informationen 

och budskapet, trots att det ibland kan kännas tröttsamt för den som är sändare av 

informationen, för att minska risken för att missförstånd uppkommer.77 Som Proctor & 

Doukakis (2003) hävdade vill människor ha kontroll över sin situation, detta kan sättas i 

rubbning på grund av rädsla och osäkerhet i samband med en organisationsförändring. Med 

hjälp av rykten kan de anställda förenkla vissa situationer och göra de mer begripliga, men 

rykten kan även bekräfta en oro kring eller vara en lösning på en konflikt. Som tidigare 

nämnts är brist på information en av anledningarna till att rykten uppkommer. I en 

organisation med en väl fungerande intern kommunikation, där öppenhet och delaktighet 

är faktorer man kämpar för, kan ryktesspridning minimeras.78  

 

                                                
75 Angelöw (1991) s.109 
76 Kapferer Jean-Noël (1988) s.21-23, 31 
77 Angelöw (1991) s.110 
78 Angelöw (1991) s.112 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras vårt val av metod. Valet av metod har baserats på vårt syfte och 

våra frågeställningar då vi valt den mest passande metoden för att besvara just dessa. 

  

3.1 Metodval 

En studie kan bland annat indelas i extensiva och intensiva studier, vid en intensiv studie 

undersöks ett fåtal fall och vid extensiva studier undersöks ett större antal fall.79 Vår studie 

är av intensiv karaktär då vi endast undersöker ett fall. Vi har valt att använda oss av ett 

kvalitativt angreppssätt med intervjuer. 

 

En studie kan vara av både beskrivande och förklarande karaktär. Beskrivande studier svarar 

på frågan hur något gick till, förklarande studier svarar på varför något inträffat.80 Vi vill i 

vår studie besvara frågan hur något gick till, det innebär att vår studie är av beskrivande 

karaktär. 

 

3.2 Fallstudie 

En fallstudie innebär en studie av ett enskilt fall i syfte att djupgående beskriva ett 

fenomen.81 Vi har i denna studie valt att genomföra en fallstudie för att på så vis 

exemplifiera hur en organisations interna kommunikation fungerar vid förändring. Vi har 

valt det specifika fallet sammanslagningen mellan Sif och HTF som skedde vid årsskiftet 

2007/2008 eftersom det är en relativt ny och stor organisationsförändring som på ett bra 

sätt exemplifierar hur intern kommunikation kan fungera vid en förändringsprocess. 

 

3.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Den kvalitativa och den kvantitativa metoden är två typer av indelningar som kan göras. 

Den kvalitativa metoden syftar till att undersöka ett fenomen på djupet genom att bland 

annat fokusera på få fall och beskriva utifrån människors olika perspektiv.82 Den 

kvantitativa metoden kännetecknas av insamling av många analysenheter i syfte att med 

hjälp av siffror och tabeller analysera dess likheter och olikheter. Vid kvantitativa studier är 

                                                
79 Teorell Jan, Svensson Torsten (2007) s.80 
80 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wägnerud Lena (2007) s.37 
81 Teorell et al. (2007) s.82 
82 Teorell et al. (2007) s.10 
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syftet vanligtvis att generalisera.83 I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

metod. Detta på grund av att vi vill ha en djupare förståelse för hur organisationen i frågas 

ledning arbetade kommunikativt med förändringen. Vi är inte intresserade av att 

generalisera vårt resultat. 

 

3.4 Intervju 

Kvalitativa intervjuer kan användas för att få djupare förståelse för ett fenomen, att få direkt 

information från en källa, att få förklaringar och åsikter om specifika fenomen och för att få 

information som hade varit svår att få tag på annars.84 Då vi i vår undersökning just vill få en 

djupare förståelse för internkommunikationen i en förändringsprocess samt att veta hur den 

uppfattades både av anställda och av ledningen anser vi att en kvalitativ intervju är den bästa 

metoden för att nå vårt syfte. 

 

Intervjuundersökningar kan delas in i informantundersökningar och 

respondentundersökningar, vid en informantundersökning ska intervjupersonen bidra med 

fakta om det som avses undersökas, den syftar till att beskriva vad som faktiskt har hänt. Vid 

en respondentundersökning är det däremot intervjupersonens egna tankar och 

uppfattningar som ligger i fokus.85 Vårt syfte med studien är att se hur ett händelseförlopp 

fungerade och hur representanter från projektledningsgruppen i sammanslagningsprocessen 

tyckte att den interna kommunikationen fungerade. Vi har därför valt att använda oss av en 

blandning av respondent- och informantintervjuer eftersom vi är intresserade både av ett 

händelseförlopp och personers tankar och uppfattningar. Dessa intervjuer har varit 

semistrukturerade och genomförts personligen. Semistrukturerade intervjuer är delvis 

strukturerade, men det finns utrymme för följdfrågor.86 Då vi dessutom haft som syfte att 

undersöka hur anställda i organisationen uppfattade händelseförloppet har vi även använt 

oss av respondentundersökningar i form av kortare intervjuer med ett fåtal anställda. Då 

dessa intervjuer var av kortare karaktär genomfördes de över telefon och då det inte var dem 

som personer som var viktiga utan bara deras tankar och åsikter var de deltagande 

intervjupersonerna anonyma. Syftet med dessa intervjuer är att ge en bild av hur de anställda 

                                                
83 Esaiasson et al. (2007) s.220 
84 Östbye Helge, Knapskog Karl, Helland Knut, Larsen Leif Ove (2004) s.101 
85 Esaiasson et al. (2007) s.257-258 
86 Östbye et al. (2004) s.103 
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uppfattade den interna kommunikationen. Då syftet inte är att generalisera eller dra 

slutsatser har vi endast gjort ett fåtal intervjuer. 

 

Vi har inför våra intervjuer utformat en intervjumanual. Vid utformandet av en 

intervjumanual är det viktigt att tänka på innehåll och form. Att tänka på innehållet 

innebär att koppla samman intervjufrågorna med det övergipande syftet med 

undersökningen. Att tänka på form innebär att själva intervjusituationen bör hållas levande, 

man bör se till att intervjupersonen uppmuntras till att svara på frågorna.87 

 

Vi har även genomfört en bakgrundsintervju över telefon med Sixten Frixon, chef för 

Unionens ledningssekretariat. Syftet med denna intervju är att ge bakgrundsinformation 

om hur organisationen är uppbyggd. Detta har använts som ett underlag till våra senare 

intervjuer för att kunna ställa relevanta frågor. 

 

3.4.2 Urval 

Det finns strategiska och slumpmässiga urval, vid strategiska urval väljs de analysenheter 

som har relevant kunskap om ämnet som ska undersökas ut. Vid slumpmässiga urval väljs 

analysenheterna ut med hjälp av slumpmässiga tekniker. Det slumpmässiga urvalet är 

lämpligt att använda i syfte att besvara beskrivande frågeställningar.88 I vår intervju har vi 

använt oss av ett strategiskt urval genom att vi har intervjuat personer som satt i den 

projektledningsgrupp som bildades i samband med sammanslagningsprocessen. I detta fall 

handlar det om två personer, Annette Fagerholm och Anna Wickman, som båda arbetar 

inom Unionen. Vi kom i kontakt med dessa personer via vår kontaktperson på Unionen, 

Sixten Frixon. Genom dessa intervjuer har vi fått en bild av de båda organisationernas 

sammanslagning och deras respektive interna kommunikationsplaner under förändringen.  

 

Vi har även genomfört intervjuer med anställda inom Unionen i syfte att få en uppfattning 

om hur den interna kommunikationen uppfattats. Då vårt syfte inte är att generalisera vad 

alla anställda har för åsikt har vi endast gjort ett fåtal intervjuer. Vi har använt ett så kallat 

obundet slumpmässigt urval som innebär att vi samlat alla de anställdas namn och 

                                                
87 Esaiasson et al. (2007) s.298 
88 Esaiasson et al. (2007) s.197 
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slumpmässigt dragit ut intervjupersoner.89 För att få så stor spridning som möjligt bland 

intervjupersonerna har vi dragit personer från olika regionkontor i Sverige. Vi började med 

att slumpmässigt dra vilka kontor vi skulle intervjua folk från och sedan dra vem på varje 

kontor som skulle intervjuas. Vi har gjort så många intervjuer att vi nått en så kallad 

mättnad. Det innebär att vi har intervjuat tills vi fått så många olika åsikter att inga fler 

framkommit.90 Vi har dragit nya kontor och intervjupersoner efter hand för att kunna nå 

detta syfte. Efter att vi genomfört tio intervjuer kände vi att vårt urval var tillräckligt stort 

för att kunna svara på vår frågeställning. Vi hade då fått fram samma åsikter flera gånger och 

tyckte att vi hade en bild av hur den interna kommunikationen uppfattats bland en del av 

de anställda inom nuvarande Unionen. Intervjuerna genomfördes per telefon och var i snitt 

tio minuter långa. Telefonintervjuer bör inte vara mer än 10-15 minuter långa för att 

behålla koncentration från den intervjuade.91  

  

3.5 Validitet 

Validitet är ett mått på att man i en undersökning undersöker det man påstår att man 

undersöker. Att man i en undersökning har en god validitet innebär en frånvaro av 

systematiska och osystematiska mätfel.92 För att besvara hur ledningen planerade den 

interna kommunikationen har vi intervjuat just de personerna där som var bäst lämpade att 

svara på våra frågor, utefter rekommendationer från Sixten Frixon som själv var väl insatt i 

denna process. Detta bör därför stärka denna studies validitet. Vi har dessutom utformat 

frågor med utgångspunkt från vårt syfte och därmed har vi undersökt det vi avser att 

undersöka. Våra frågor har dessutom en teoretisk bas vilket leder till att frågorna är 

relevanta utifrån vårt valda forskningsområde. 

 

3.6 Reliabilitet 

Att en undersökning har en god reliabilitet innebär att olika forskare ska oberoende av 

varandra kunna genomföra samma undersökning med samma mätinstrument och komma 

fram till samma resultat.93 För att stärka reliabiliteten i vår studie har vi valt att utforma 

frågor som är svåra att misstolka. Vi har valt att inte använda svåra och teoretiska begrepp 

                                                
89 Teorell et al. (2007) s.85 
90 Esaiasson et al. (2007) s.292 
91 Esaiasson et al. (2007) s.265 
92 Esaiasson et al. (2007) s.63 
93 Teorell et al. (2007) s.56 
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och vi har brutit ner våra frågeställningar i mindre delar. Genom att vi genomfört intervjuer 

har respondenterna dessutom haft möjlighet att fråga oss om det är en fråga de inte förstått. 

För att undvika att vi missar något eller misstolkar ett svar på grund av slarviga anteckningar 

har vi spelat in intervjuerna på band och sedan transkriberat dem. 

 

3.7 Metodproblem 

Ett problem då man genomför intervjuer kan vara att formulera frågor, risken finns att 

frågorna blir vaga, ledande eller hamnar i fel ordningsföljd. Det kan leda till att man inte får 

svar på det man vill ta reda på och det kan i slutändan leda till att man inte kan besvara sin 

frågeställning. För att undkomma detta problem kan det vara bra att under formuleringen 

av frågorna konsultera läroböcker, kolla på andra forskares redan formulerade frågor, pröva 

frågorna på andra eller fråga en person som är van att konstruera frågor. 94 Vi har i 

konstruerandet av vår intervjumanual konsulterat läroböcker om hur frågorna kan se ut, vi 

har kollat på andra intervjumanualer och pratat med en person som är van att formulera 

frågor. Det innebär att vi tack vare det förhoppningsvis har ställt relevanta frågor som 

varken är vaga eller ledande och ställs i en för sammanhanget logisk ordningsföljd. 

 

Vår tanke var från början att genomföra två individuella intervjuer med Annette Fagerholm 

och Anna Wickman, detta var dock inte möjligt utan de hade endast tid att intervjuas 

tillsammans. Att intervjua två personer samtidigt kan vara ett problem då de kan påverka 

varandra och det kan vara svårt att få fram mer exakt vad de tycker. Under vår intervju 

började de dessutom prata mer med varandra om hur saker hade varit. Detta kan vara ett 

problem om de börjar prata om irrelevanta saker och inte svarar på våra frågor. Dock 

behöver detta inte bara vara ett problem då man i en sådan situation kan se möjligheter i att 

de har chans att interagera och hjälpa varandra med detaljer som kan vara svåra att komma 

ihåg. På grund av detta anser vi att det ändå var en fördel att kunna intervjua dem 

tillsammans. 

 

Trots att vi spelat in våra intervjuer kan vi ha gått miste om något viktigt eftersom en av 

våra intervjuade pratade ganska lågt och därmed var det svårt att höra exakt vad hon sa. 

Dock handlade det bara om någon enstaka mening som vi därmed också utelämnade från 
                                                
94 Esaiasson et al. (2007) s.272-273 
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vår resultatdel. För att förhindra att vi missade något på grund av att de intervjuade pratade 

så lågt att inte allt skulle höras på band förde en av oss anteckningar under hela intervjun. 

Av denna anledning fördes också anteckningar under våra telefonintervjuer. 

 

3.8 Praktiskt tillvägagångssätt 

För att få kontakt med Unionen och därmed personer som passade att intervjua vände vi oss 

till en kontakt som en av oss hade via sitt arbete. Hon hänvisade oss vidare till Sixten Frixon 

som därmed blev vår första kontakt med Unionen. Vi hade både mail- och telefonkontakt 

med honom där han i sin tur hänvisade oss vidare till Annette Fagerholm. Vi mailade sedan 

Annette Fagerholm med en förfrågan om intervju, efter att vi inte fått direkt svar ringde vi 

upp henne och bokade en intervjutid med henne och Anna Wickman som Fagerholm ansåg 

var mest lämplig att tillsammans med henne besvara våra frågor. Denna intervju skedde 

sedan på Unionens förbundskontor i Stockholm den 4 december 2008. 

 

Vid våra intervjuer med anställda inom Unionen valdes de ut via Unionens hemsida. Vi 

valde slumpvis ut vilka kontor vi skulle intervjua från och drog sedan namn utifrån de 

uppgifter om de anställda som fanns på hemsidan. Vi mailade sedan de utvalda med en 

första förfrågan om de ville ställa upp på intervju och vilken tid som passade dem bäst. 

Utefter de positiva svar vi fick genomförde vi sedan löpande telefonintervjuer.  
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4. Empirisk bakgrund Unionen 

För att få en förståelse för vad Unionen är kommer här en kortare redogörelse. 

Unionen bildades av fackförbunden Sif och HTF vid årsskiftet 2007/2008, det är Sveriges 

största tjänstemannaförbund och största förbund på den privata arbetsmarknaden. 

Unionen har cirka 500 000 medlemmar i hela landet.95   

 

Anledningen till att Sif och HTF började diskutera om en sammanslagning var att de i 

princip hade samma medlemskrets och konkurrerade således inom samma område.  De 

organiserade båda tjänstemän inom den privata sektorn. Eftersom de tillhörde samma 

paraplyorganisation, TCO (Tjänstemännens Centralorganisation), var det onödigt att 

konkurrera med varandra. De båda förbunden kom till slut till en punkt där det antingen 

skulle bli en konflikt dem emellan eller ett samgående.96 

 

I november och december 2005 började de första diskussionerna om ett framtida 

samgående, i januari och februari 2006 påbörjades de första utredningarna som resulterade i 

ett beslut om att arbeta för fortsatt utredning i april 2006. Det formella beslutet om ett 

samgående togs på en kongress i Västerås i oktober 2007.97 

 

Under sammanslagningsprocessen fanns olika arbetsgrupper som arbetade fram den nya 

organisationen. I en styrgrupp ingick ordföranden och vice ordföranden från respektive 

förbund, under denna styrgrupp fanns en processledningsgrupp där två representanter från 

vardera Sif och HTF ingick. Denna grupp hade som ansvar att arbeta fram hur den nya 

organisationen skulle se ut. Under denna grupp fanns ett antal arbetsgrupper som arbetade 

fram hur olika delar i organisationen skulle se ut.98 

 

Sif och HTF hade sammanlagt 1000 anställda, Unionen har i dag cirka 700 anställda varav 

cirka 340 arbetar på förbundskontoret i Stockholm. Övriga är utspridda på 19 regionkontor 

runt om i Sverige. Under sammanslagningsprocessen valde ett antal att avgå självmant och 

vissa har avgått genom pension, Sixten Frixon menar dock att ingen behövde avskedas som 

                                                
95 www.unionen.se 2008-11-18 
96 Frixon, Sixten, 2008-11-18 
97 Frixon, Sixten, 2008-11-18 
98 Frixon, Sixten, 2008-11-18 
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en följd av sammanslagningen. Unionens vill fungera som ett stöd för sina medlemmar, de 

vill arbeta med tillväxt och utveckling av människan. De vill arbeta för ständig utveckling 

både hos arbetstagare och arbetsgivare.99 Unionens vision är:  

 

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje  

arbetslivet.100 

 

Unionens ledord är: närvarande, stark, drivande och ledande. Sixten Frixon, chef för 

ledningssekretarietet, påpekar att Unionen till skillnad från konkurrerande förbund vill 

vara just ett fackförbund, inte en intresseorganisation.  

                                                
99 Frixon, Sixten, 2008-11-18 
100 www.unionen.se 
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5. Resultat 

Vårt resultat baseras på två undersökningar. En intervju med två medlemmar ur 

projektledningsgruppen som var insatta i internkommunikationen under 

sammanslagningen; Annette Fagerholm och Anna Wickman. Dessutom genomfördes tio 

kortare intervjuer med anställda inom Unionen. Annette Fagerholm ingick i 

Projektledningsgruppen under sammanslagningen och arbetade då som chef för 

kommunikationsenheten på HTF. Anna Wickman ingick också i Projektledningsgruppen 

och arbetade under sammanslagningen som gruppchef för webben på Sif. Fortsättningsvis 

kommer vi benämna dessa personer som Fagerholm och Wickman. 

  

Våra intervjuer med anställda utfördes per telefon med tio slumpvis utvalda anställda inom 

Unionen. De intervjuade var fördelade på nio regionkontor från Norrbotten till Väst, 

hälften var män och hälften kvinnor. Fyra av respondenterna hade varit anställda på HTF 

och sex på Sif. Vi presenterar i detta avsnitt deras syn på hur den interna kommunikationen 

fungerade under sammanslagningsprocessen. Då det inte är personerna i sig som är 

intressanta utan endast deras åsikter och då vissa av de intervjuade ställde upp på premissen 

att de skulle få vara anonyma kommer vi inte att presentera deras namn. 

 

5.1 Förändringsprocessen 

Fagerholm & Wickman 

Vi frågade Wickman och Fagerholm huruvida de genomförde någon typ av analysarbete 

innan de påbörjade kommunikationsarbetet i förändringen. Wickman menade att deras 

gemensamma erfarenheter utgjorde en bra grund. 

 

”Ja det var våra kloka huvuden och erfarenheter, sedan så var det lite benchmarking med 

andra organisationer hur de har gått tillväga.” 

 

Fagerholm berättade att de inom HTF tidigare hade planer på att gå samman med ST och 

SKTF vilket var en erfarenhet som de hade nytta av även i detta förändringsarbete. Både 

Fagerholm och Wickman poängterade att redan från början att både Sif och HTF hade som 

mål att sammanslagningen skulle vara en öppen process där inget skulle hemlighållas. 
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Vi frågade Fagerholm och Wickman om när de först gick ut till de anställda och 

informerade om att det börjat diskuterats om en sammanslagning. Ingen av dem var säkra 

på exakt vilken tidpunkt det var men är överens om att den första informationen gick ut i 

slutet av 2005. Denna information fördes ut via de intranät som både Sif och HTF hade. 

Wickman förtydligar 

 

”Vi gick ut med information till regionstyrelserna och det gjordes både via möten och e-

post, så gick det även ut information till alla chefer via e-post. Och sedan alla medarbetare, 

det är intranätet.” 

 

Både Fagerholm och Wickman påpekade ett flertal gånger under vår intervju vikten av 

öppenhet i kommunikationen om förändringen. De nämnde också ett flertal gånger hur 

detta var de förtroendevaldas process och att de anställda var tvungna att respektera det. 

När vi frågade dem huruvida de anställda hade kommit med mycket åsikter kring hur 

organisationen skulle byggas upp svarade Fagerholm att själva organisationens utformning 

inte bestämdes förrän beslutet tagits att det skulle bli en sammanslagning. Ett beslut som 

fattades på en kongress i oktober 2007. Det gick inte att besluta tidigare eftersom de 

förtroendevaldas beslut inte fick föregås genom planerandet av en ny organisation. Därför 

var det först i ett senare skede som de anställdas åsikter kring organisationens utformning 

kunde tas upp. Däremot berättade Wickman att det fanns en tänkt organisation, hon 

beskriver det på följande sätt: 

 

”Det fanns en tänkt organisation om det blir beslut, hur går vi vidare för att driva arbetet 

framåt? Det fanns det en organisation för, men det fanns inte en organisation för precis de 

här regionerna kommer att finnas, precis de här enheterna kommer att finnas.” 

 

Vi frågade om hur de gått tillväga för att implementera den nya organisationen hos de 

anställda. Både Fagerholm och Wickman svarade då att det var ett arbete som fortfarande 

pågår, men de tycker också båda att implementeringsarbetet gick fortare ute på regionerna 

än på förbundskontoret. Wickman menade att det kan ha berott på att regionerna flyttade 

ihop ganska snabbt i jämförelse med förbundskontoren. Hon fortsatte med att säga: 
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”Det var bestämt så i arbetet att det var fokus på regionerna därför att det är regionerna som 

jobbar med den direkta medlemskontakten genom arbetsplatsbesök och telefonkontakt.” 

 

Fagerholm tror också att lanseringsarbetet av det nya förbundet utgjorde en del i att få de 

anställda att ta till sig det nya. Hon menade att det mediala genomslag som var i början av 

året ledde till en stolthet för det nya förbundet. De anställda var dessutom utifrån hennes 

upplevelser, mycket engagerade redan från början. Wickman fortsatte med att säga att 

organisationens utformning inte än är riktigt fast, utan det finns en hel del kvar att göra.  

 

Anställda 

Vi frågade de anställda vi intervjuade om när de först fick reda på att det börjat diskuterats 

om en sammanslagning mellan Sif och HTF. En av dem svarade att han fick reda på det 

redan i december 2005, en majoritet av de tillfrågade svarade dock att de först fick höra talas 

om det i början av 2006, några fick veta det under hösten 2006, några under 2007 och en av 

de tillfrågade kommer inte ihåg när hon först fick höra talas om det: 

 

”… det är inget man lägger på minnet direkt.” 

 

När vi sedan frågade hur de fick den första informationen svarade samma person att hon 

inte heller kommer ihåg det. Av de intervjuade svarade övriga att de fick reda på att det 

börjat diskuterats om en sammanslagning genom interna kanaler. Bland dessa kanaler fanns 

information via intranät, personalmöten och via regioncheferna vid varje regionkontor. En 

av de intervjuade sade: 

 

 ”Den första gången på hösten det var genom vår förbundsordförande Mari-ann 

 Krantz som gick ut internt och berättade att hon och HTF:s ordförande hade 

 börjat föra dialog.”  

 

Alla de anställda som vi intervjuade uppgav att de var nöjda med den information de fick 

och de tyckte att den interna kommunikationen hade fungerat bra under 

sammanslagningsprocessen. Dock fanns det bland de vi intervjuade de som inte var lika 

nöjda med informationen i samband med att organisationens ledning tillsattes. De som 

uttryckte det menade att organisationen ”sattes” för sent vilket ledde till att de inte visste 
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vad som hände och hur den nya organisationen skulle se ut. Det var information som några 

av de intervjuade saknade och skulle velat ha mycket tidigare. Dock menar en anställd att 

när väl den nya organisationen var satt så fungerade informationen och kommunikationen 

om den bra. 

 

En av de anställda tyckte att hon saknade mycket information om hur arbetet i den nya 

organisationen skulle skötas rent praktiskt i vardagen: 

 

 ”Mycket av det här praktiska vanliga jobbet som vi gör till vardags, vilka som  

skulle ha ansvar på förbundet i olika frågor och så här, det har väl tagit ganska  

lång tid innan man fått någon riktig klarhet i det.” 

 

En annan berättade att hon tyckte att den interna kommunikationen fungerade bättre 

under sammanslagningen än nu inom Unionen. Hon saknar information från ledningen 

och har dålig koll på hur organisationen faktiskt ser ut nu. 

 

5.2 Kommunikationsvägar 

Fagerholm & Wickman 

Under intervjun med Wickman och Fagerholm frågade vi om vilka vägar de förde ut 

informationen till de anställda, gick det direkt från ledningen eller via mellanchefer? 

Fagerholm svarade att den mesta informationen först gick till cheferna och sedan till de 

anställda:  

 

”Från början så delade vi ju ut och skickade ut allting på en gång till alla, så där fick vi ju 

backa hem lite, de förtroendevalda ville ha informationen tidigt och cheferna ville ha 

informationen först, så att de visste vad de skulle vara beredda på” 

 

Fagerholm menar dock att samma information även nådde alla anställda, men de fick den 

dagen efter eller några timmar efter deras chefer fått den. Wickman berättar att man inom 

Sif redan från början hade som tradition att först informera cheferna och sedan de anställda. 

Hon menade att det underlättade då cheferna hann förbereda sig på reaktioner från de 

anställda. 
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Anställda 

Då vi frågade de anställda som vi intervjuade varifrån de fick direkt information om 

sammanslagningen svarade alla att de fick den antingen från ledningen via exempelvis 

intranät eller från regionchefen. En av dem förklarar det på följande vis: 

  

”Informationen som låg på intranätet kom väl direkt från högsta ledningen, sedan så fick vi 

ju även kompletterande information från vår regionchef.” 

 

5.3 Kommunikationsstrategier 

Fagerholm & Wickman 

På frågan hur de båda förbundens kommunikationsplaner såg ut svarade Wickman att de 

var måna om att informationen skulle gå ut samtidigt i de båda förbunden. Hon menade 

däremot att det ibland kunde bli svårt då Sif och HTF hade olika arbetssätt för att 

kommunicera. HTF hade snabbare kommunikationsvägar medan Sif hade som vana att 

förankra informationen innan den fördes vidare. Wickman berättade vidare att HTF 

”banade väg” för Sif genom att skynda på informationen eftersom den skulle ut samtidigt i 

båda förbunden. Både Fagerholm och Wickman underströk att sammanslagningen 

kännetecknades av öppenhet, inget skulle hållas hemligt utan all information skulle föras 

vidare. Mycket av kommunikationen i processen handlade dessutom om repetition för att 

på så vis förvissa sig om att ingen missade viktig information. Fagerholm berättade att hon 

fick kommentarer om att hon ibland skrivit samma sak tre gånger, men hon menar 

samtidigt att detta var en del i deras strategi för att de anställda skulle komma ihåg 

informationen de fick: 

 

”Vi fick tjata, tjata samma information /…/ alla läser inte all information samtidigt, mycket 

repetition.” 

 

Vi frågade om de lagt upp en plan för hur mycket de skulle informera i olika delar av 

sammanslagningsprocessen. Båda svarade att de från båda förbunden var väldigt noga med 

att de skulle gå ut tidigt och berätta vad som hände. Wickman berättade vidare att en av de 

mest intensiva perioderna av informerande var under våren 2006, just efter att förstudien 

genomförts. Under sommaren blev det av naturliga skäl mindre informerande, men sedan 

under hösten fortsatte arbetet med ett intensivt informerande.  
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Vi frågade Fagerholm och Wickman om de lät de anställda själva söka upp informationen 

eller om de ”tvingade på” dem den. Fagerholm uttryckte det som att de anställda blev 

påtvingade information på olika möten och om de ville ha mer information fick de aktivt 

söka upp det på intranätet. För att involvera de anställda mer i processen bildades dessutom 

olika arbetsgrupper i syfte att arbeta fram olika delar i organisationen. Wickman 

förtydligade: 

 

”Det fanns en väldig nyfikenhet och en väldig otålighet för alla ville vara med i 

arbetsgrupperna /…/ Alla ville vara med och det var ett väldigt engagemang, sedan så har ju 

alla fått vara med också men det har varit i olika delar i processen.” 

 

Anställda 

Vi frågade de anställda vi intervjuat om hur de tyckte att informationen fungerade, om de 

upplevde att de fick för lite, lagom eller för mycket information. Ingen av dem tyckte att de 

fick för lite information överlag, tvärtom menade ett par stycken att de nästan fick för 

mycket information ibland. Andra menade att det var lagom mängd information och om 

man ville ha mer kunde man söka efter det på intranätet. En av de intervjuade uttryckte det 

på följande vis: 

 

”Jag tycker det var ganska lagom just för att informationen på intranätet byggde på att man 

fick söka själv det man var intresserad av samtidigt som man fick möjlighet att läsa dels 

riktigt gedigna utredningar till det och även då kortare sammanfattningar i broschyrform.” 

 

Vi frågade huruvida de kände att de aktivt var tvungna att söka upp information de ville ha 

eller om de kände att informationen kom till dem mer automatiskt. De intervjuade hade på 

denna fråga ganska enhälliga svar, de upplevde att den mesta information kom till dem 

automatiskt och att det gick att få tag i mer information om man ville. En av de intervjuade 

uttrycker sig på följande vis: 

 

”Mycket kom ju till en, men det är klart, ville man ha mer information kan man alltid gräva 

djupare så att säga.” 
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Bland de anställda vi intervjuade fanns både de som själva ingått i olika arbetsgrupper och de 

som haft arbetskamrater som gjort det. De som hade en sådan erfarenhet tyckte att det var 

positivt. 

  

5.4 Kanaler 

Fagerholm & Wickman 

Vi frågade Fagerholm och Wickman om vilka kanaler de i huvudsak använde för att 

informera om vad som hände under sammanslagningen. De sade båda att de huvudsakliga 

kanalerna var intranät, e-post, webben och fysiska möten. Även medlemstidningar 

fungerade som en kanal ut till de anställda. Både Fagerholm och Wickman menade att 

ingen kanal var viktigare än någon annan, tillsammans fungerade de bäst. Wickman 

förklarade det på följande sätt: 

 

”Just den här kombinationen mellan dialog och sakinformation som gick via  

de här, alltså intranät och e-post, tror jag var mycket det här som vi byggde hela 

kommunikationen på.”   

 

Wickman berättade vidare att man publicerade många powerpointpresentationer på 

intranätet som skulle fungera som bakgrund till dialog och diskussioner. Det var på 

intranätet som den faktiska informationen lades ut. Hon fortsätter att berätta att det även 

inrättades en speciell sida både på intranätet och den externa webben som handlade om 

sammanslagningsprocessen.  

 

Då vi frågade om huruvida de hade kunnat göra något annorlunda i 

internkommunikationen svarade Fagerholm och Wickman att de hade velat ha en 

gemensam webbplats tidigare i processen. Fagerholm kommenterade det på följande vis: 

 

”Det hade underlättat en del av vårt arbete, i stället var det hela tiden två system som skulle 

göras.” 

 

Anställda 

De intervjuade uppgav att de fick den mesta informationen om sammanslagningen dels via 

intranätet och dels via personalmöten och från sin regionchef.  
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Nästan all information lades ut och var lätt att få tag på om man ville. En av de intervjuade 

berättade: 

 

”Vårt intranät startar ju automatiskt upp då man startar datorn så där är man  

nästan intvingad att se vad som står.” 

 

En av de intervjuade uppgav också att han även fick information i form av utredningar och 

broschyrer via vanlig post. 

 

5.5 Muntlig kommunikation 

Fagerholm & Wickman 

Vi frågade Wickman och Fagerholm om i vilken utsträckning de informerade muntligen 

om sammanslagningsprocessen. De svarade båda två att det genomfördes många möten med 

anställda. För att underlätta i processen och få de anställda att känna sig mer delaktiga 

bildades även olika arbetsgrupper där de anställda fick ingå. I dessa grupper planerades de 

olika delarna i den nya organisationen. Fagerholm berättade att man inom HTF använde sig 

av videokonferenser där man varje vecka kallade alla chefer på regionkontoren till 

konferens. Där fick de då ny information och möjlighet att ställa frågor som dykt upp på 

just deras kontor. Beroende på storleken på kontoren hade även anställda möjlighet att 

delta. På Sif däremot, berättade Wickman, använde man sig istället av kanslikonferenser: 

 

”På Sif hade vi kanslikonferenser där man samlade alla anställda på förbundskontoret med 

information. Men där blir så stor samling så det blir svårt att få till en dialog. För då satt det 

200 personer, så det var lite svårt att ställa frågor.” 

 

Anställda 

Av de anställda vi intervjuade uppgav ungefär hälften att de fick den mesta informationen 

via muntliga kanaler såsom under personalmöten och direkt från sin regionchef. Övriga 

uppgav att de fick mest information via e-post och intranät. På en av respondenternas 

arbetsplats genomfördes veckovisa personalmöten där de anställda fick ny information om 

sammanslagningen, det var deras regionchef som höll i mötena. Två av de intervjuade 

berättade att de även använde sig av videokonferenser, en säger: 

  



När två bli ett  Högdahl & Ohlsson 
 
 

 36 

”… även via videokonferenser hade ju vi på HTF-sidan börjat med så att det var de rätt så 

duktiga med att sätta ut på mailen att om fem minuter är det videokonferens och då gick 

man dit…” 

 

Bland de vi intervjuade upplevdes möten och information direkt från chefer som positivt 

eftersom det där fanns möjlighet att ställa direkta frågor och diskutera. 

 

5.6 Informella kanaler 

Anställda 

Vi frågade de vi intervjuade huruvida de fått information om sammanslagningen från andra 

kanaler än de direkta kanalerna (chefer, ledning). De svar vi fick var att ingen helt ny 

information nådde dem genom kanaler utifrån, såsom till exempel genom massmedier. Den 

information de fick ta del av nådde dem inom organisationen. Dock menar ungefär hälften 

av de intervjuade att de fick en del information via arbetskamrater som de inte fick direkt av 

chefer eller ledning. Det var till exempel information om villkor, anteckningar från möten 

där man själv inte medverkat och information via arbetskamrat som var styrelseledamot i en 

typ av specialutformad arbetsgrupp.   

 

5.7 Feedback 

Fagerholm & Wickman 

På frågan huruvida ledningen uppmuntrade till och tog emot feedback från de anställda 

svarade både Fagerholm och Wickman att det gjorde de. Wickman berättar att det fanns en 

speciell e-post adress på intranätet till vilken de anställda kunde skicka förslag, idéer och 

tankar om sammanslagningsprocessen. Wickman menade också att de tog till sig av 

eventuell kritik, bland annat fick de kritik om att de behövde förklara sig bättre. Hon 

förklarar det på följande vis: 

 

”Då man själv är väldigt långt fram i processen kan man glömma bort andra, att det är nytt 

och okänt för andra /…/ och där fick vi bra feedback att vi behövde förklara oss, och sedan 

kunde vi följa upp med mer förklarande information.” 
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Anställda 

Alla anställda vi intervjuat uppgav att de hade möjlighet att delge sina åsikter till ledningen 

och regionchefer. Trots att de alla inte utnyttjade denna möjlighet uppgav de att de i alla fall 

hade chansen att göra det. Detta skedde både via regionmöten, direkt e-post och via 

mellanchefer. En av dem berättade: 

 

”Det var ju flera sådana träffar där vi fick lufta och lämna vår bild och kanske regionerna 

och avdelningens bild på för- och nackdelar. ”  

 

På frågan huruvida ledningen och cheferna lyssnade på dem gick åsikterna isär. Åsikter 

fanns att ledningen hade ambitionerna, men att det kanske var svårt att ta hänsyn till allt 

som framfördes. En av de intervjuade menade att det fanns möjlighet att framföra åsikterna 

och att negativa åsikter helst skulle framföras internt så att det inte nådde ut externt. 

Merparten av de intervjuade tyckte dock att ledningen lyssnade på dem, en säger: 

 

”Det var ju så att man sökte sig fram för det var ju obruten mark för alla. Så det upplever jag 

nog, att de lyssnade på vad vi sa.” 

 

5.8 Förändringsreaktioner 

Fagerholm & Wickman 

Vi frågade Fagerholm och Wickman om vilka reaktioner de fick från de anställda om 

sammanslagningen. Wickman menade att det var väldigt olika eftersom människan reagerar 

olika, vissa blir förväntansfulla, andra otåliga och en del oroliga. Vissa undrade ”vad händer 

med mig?”, en fråga som både Wickman och Fagerholm menar inte alltid var lätt att 

besvara. För att lugna den eventuella oro som fanns hos de anställda återkopplar Wickman 

till kommunikationsplanen: 

 

”Det var ju kontinuerlig saklig information /…/ vi hade fasta tider att då skulle det gå ut 

information.” 

 

För att ytterligare lugna anställda gick de också ut med informationen att det inte skulle bli 

några neddragningar berättade Fagerholm. 
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Fagerholm fortsatte med att berätta att för att få de anställda och även de förtroendevalda 

mer positiva till sammanslagningen genomfördes en del åtgärder. Bland annat utsågs 

speciella lanseringsledare på regionerna och det utformades en låda med bland annat 

pamfletter, affischer, medlemsvärvarblad och information om det nya förbundet som 

skickades ut till förtroendevalda och regionkontor. Denna låda lyckades enligt Fagerholm 

skapa ett stort engagemang kring det nya förbundet. Hon fortsätter med att säga att 

nyfikenheten var stor och Wickman fyller i att många ville vara delaktiga i olika 

arbetsgrupper och att engagemanget var stort. Fagerholm menar dock att det var de 

förtroendevaldas process vilket innebar att det inte var de anställdas beslut i första hand, 

utan de förtroendevaldas. I slutändan var det de förtroendevalda som skulle fatta det 

avgörande beslutet.  

 

Vi frågade Fagerholm och Wickman om hur de gick tillväga för att motivera de anställda till 

att bli ett nytt förbund. Båda påpekade att det var nyttan för förbundets medlemmar som 

var en avgörande faktor. Detta för att både Sif och HTF organiserade privata tjänstemän 

och därmed skulle det blir bättre för medlemmarna om förbunden gick samman istället för 

att slåss om samma medlemmar. Fagerholm förtydligade: 

 

”Man hade både i anställdaleden och i förtroendeleden stött på det är problemet med att vi 

var på samma arbetsplatser, de hade några som var Sif-anslutna och även några som var 

HTF-anslutna, och det krånglade till livet för alla.” 

 

I och med att förbunden var så lika, menar Fagerholm, var det inte heller svårt att få de 

anställda att bli positiva till en sammanslagning. Wickman berättade vidare att det fanns de 

som i början av processen var negativa, men som med tiden blev mer positiva då de hade 

möjlighet att delta och engagera sig i förändringsarbetet: 

 

”Det som var häftigt under den här processen det var att i och med arbetets gång så blev alla 

mer och mer engagerade och delaktiga i processen. Så det var ju nästan Hallelujah-stämning 

i samband med samgåendet.” 

 

På vår fråga om huruvida de märkte av några rykten svarade Fagerholm och Wickman att 

det var ovanligt lite rykten i samband med sammanslagningsprocessen. De säger båda att de 
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rykten som spreds mest var spekulationer kring vem som skulle bli ny förbundsordförande, 

ny kanslichef och hur regionerna skulle delas in. Men eftersom de anställda och även de 

förtroendevalda var väldigt engagerade i processen tror de att det kan ha minskat 

ryktesspridningen. Wickman upplevde merparten av de spekulationer som föregick som 

positiva, de handlade mycket om en nyfikenhet kring det nya förbundet, vad det skulle stå 

för, vilket namn det skulle få och hur logotypen skulle se ut. 

 

Anställda 

Vi frågade de anställda vi intervjuade om de varit positiva eller negativa till en 

sammanslagning. En av de vi intervjuade som hade varit ganska negativ till 

sammanslagningen kände att han blev mer positiv och motiverad efter att han fått chansen 

att vara delaktig i sammanslagningen. De flesta vi intervjuat var dock redan från början 

positiva eftersom de upplevde att Sif och HTF var så lika varandra och hade börjat 

konkurrera om samma medlemmar. En av de intervjuade förklarade: 

 

”Jag var positiv eftersom att jag alltid har tyckt att Sif och HTF har så lika struktur och vi 

jobbar på den privata sektorn. Det var ju tidigare tal om att HTF skulle slås ihop med ST 

och SKTF, alltså de kommunala och statliga tjänstemännen. Det här kändes mer naturligt.” 

 
Vi frågade även om de känt sig delaktiga i samgåendeprocessen. Bland våra tio intervjuade 

fanns både de som känt sig delaktiga och de som känt att de inte kunde påverka så mycket. 

En respondent beskrev det så här: 

 

”Jag var ju med och fick påverka hur våra verktyg skulle se ut, men inte hur organisationen 

skulle se ut. Det hade man nog bestämt ganska toppstyrt.” 

 

Andra åsikter som uppkom var att det var roligt att få starta upp något nytt och att de fått 

möjlighet att komma med åsikter och påverka genom samtal och möten. Andra kände inte 

att de hade något behov av att vara med och påverka. Det fanns också åsikter om att det var 

de förtroendevaldas sak att ta hand om. De som kände att de fått vara delaktiga i 

sammanslagningsprocessen tyckte också att det gjort dem mer motiverade till en 

sammanslagning. En av respondenterna svarade: 
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”Ja, men precis så funkar väl människan? Att är det någon som bestämmer över huvudet så 

blir man ju lite misstänksam. /…/ Ju mer delaktig man får vara och ju mer information man 

får, ju lättare har man att ta till sig en omorganisation eller en sammanslagning.” 

 

I våra intervjuer med anställda frågade vi om de känt någon oro inför sammanslagningen. 

Ingen av de vi intervjuade uppgav att de känt någon större oro. Den oro som vissa känt 

handlade istället om att det skulle bli ett för stort förbund, hur de skulle få två olika kulturer 

att fungera tillsammans och allmän skepsis till om det var en bra idé. Majoriteten av de vi 

intervjuade såg dock möjligheterna i en sammanslagning i och med att förbunden var så lika 

varandra. 

 

På frågan om det uppstod några rykten bland de anställda svarade tre personer av de 

intervjuade att det gick vissa rykten om uppsägningar. En uttryckte det som följer: 

 

”Vi förstod ju här att det måste bli uppsägningar när två stora organisationer går ihop, men 

sedan hur och i vilken omfattning, men vi förstod i alla fall att det skulle bli så.” 

 

En annan av de intervjuade sade: 

 

”Vi hade ju en omfattande process där man gick ut med olika typer av erbjudanden för att 

folk självmant skulle se andra möjligheter i sin framtid än att fortsätta hos Unionen. Och 

däri så fanns det väl en del rykten.” 

 

Huvudandelen av de vi intervjuade uppgav dock att det inte förekom några rykten. Det var i 

så fall mer spekulationer kring hur den nya organisationen skulle se ut. 

 

5.9 Sammanfattning 

På det stora hela tycker både Fagerholm, Wickman och de tio intervjuade anställda att 

internkommunikationen fungerade bra under sammanslagningen. På vår fråga om vilken 

den viktigaste erfarenheten är som de tar med sig från denna process svarade Fagerholm och 

Wickman att det är just öppenheten i kommunikationen, att gå ut med information snabbt 

samt att som informatör hela tiden hålla sig uppdaterad och lägga sig i diskussioner hos 

ledningen. 
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6. Analys 

I denna del jämför vi vårt resultat av undersökningen med den befintliga teorin inom vårt 

valda forskningsområde. Vi har valt att kategorisera vår analys under samma rubriker som 

vårt resultat för att enkelt kunna se vilka delar som hör ihop. Vi har valt att analysera både 

intervjuerna med Fagerholm och Wickman och våra intervjuer med anställda i samma 

stycken för att på så vis skapa en helhetsbild. 

 

6.1 Förändringsprocessen 

Den förändring som Sif och HTF genomgick borde vara en typ av kontrollerad förändring. 

Detta kan vi utläsa eftersom att, som Cheney et al. skriver, en sammanslagning är ett 

exempel på en kontrollerad förändring. Då det var två organisationer som gick samman i en 

helt ny organisation ser vi också tecken på att det var en typ av omgestaltande förändring. 

Det identifierar Marshak som ett grundläggande skifte från en verksamhet till en annan 

vilket det i detta fall också var.  

 

Det finns ett antal teorier kring hur förändringsprocesser kan genomföras. Psykologen och 

forskaren Lewin har utvecklat en känd modell som utgår från att en förändring genomgår 

tre faser: upptining, förändring och återfrysning. Den har blivit kritiserad av andra forskare 

som menar att en organisation inte är statisk, den förändras kontinuerligt. Detta har vi 

också uppmärksammat i vår undersökning då både Wickman, Fagerholm och de anställda vi 

intervjuat ansåg att organisationen ännu inte hade en bestämd utformning, trots att det gått 

ett år sedan den bildades. I och med att beslutet att genomföra en sammanslagning tog så 

lång tid hann det inte utformas en fast organisation innan dess bildande. Det kan innebära 

att det i detta fall inte varit så enkelt att bara genomföra en förändring och sedan återfrysa 

organisationen såsom Lewin hävdar. 

 

Fagerholm och Wickman uppgav att de genomförde ett analysarbete i sin planering av den 

interna kommunikationen i sammanslagningsprocessen. Enligt Cutlip et al bör varje 

kommunikationsprocess föregås av en analys av den situation som råder för att på så vis 

kunna planera kommunikationsprocessen efter den. I just detta fall bestod analysarbetet i 

att ta till vara på tidigare erfarenheter av liknande processer och att ”slå sina kloka huvuden 

ihop”. Det blev sedan grunden för hur planeringen av kommunikationen skulle gå till. 
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Enligt forskarna Johansson och Heide brukar en organisation gå igenom fyra faser när den 

förändras: analys, förankring, genomförande och konsolidering. Cheney et al. har också 

utvecklat en modell för förändringsrelaterad kommunikation som består av fyra steg: 

formulering, genomförande, institutionalisering och spridning. Dessa modeller påminner 

om varandra och därför har vi valt att koppla samman vissa av faserna i modellerna. Utifrån 

förändringsprocessen då Sif och HTF bildade Unionen har vi urskiljt olika faser i just denna 

process. Vi har nedan sammankopplat dessa modeller för att exemplifiera hur de olika 

faserna tillämpats i vårt aktuella fall.  

 

Analys/Formulering: Denna fas handlar om den första delen i processen, den utlösande 

faktor som gjorde att de började planera en sammanslagning. I detta steg arbetas grunden 

för kommunikationen i förändringen fram, i Sifs och HTFs fall arbetades grunden för 

informationen fram utifrån egna erfarenheter och andra organisationers utvärderingar i 

liknande situationer.  Utifrån våra intervjuer med både Wickman, Fagerholm och anställda 

ser vi tecken på att detta arbete påbörjades i slutet av 2005 då de första diskussionerna om 

en sammanslagning startade. Kommunikationsarbetet påbörjades tidigt i processen för att 

kunna gå ut med information tidigt och snabbt. 

 

Förankring: Enligt Johansson och Heide är det i denna fas fortfarande förberedelserna inför 

förändringen som ligger i fokus. Förberedelserna inför förändringen började tidigare än 

själva sammanslagningsbeslutet. Båda organisationerna började tidigt att förbereda sig på att 

det skulle bli en sammanslagning genom att intensivt kommunicera med de anställda. Själva 

förberedelserna föregick i detta fall beslutet vilket fattades i oktober 2007. Denna fas borde 

därmed ha pågått från då de började informera intensivt på våren 2006 fram till beslutet om 

en sammanslagning i oktober 2007. 

 

Genomförande: Här drar förändringsarbetet igång, och kommunikationen är en viktig del av 

fasen. Kommunikationen handlar då, enligt Johansson och Heide, mycket om att 

implementera den nya organisationen hos de anställda, något som också gjordes i 

sammanslagningen mellan Sif och HTF. I denna fas menar vissa av de anställda vi 

intervjuade att de saknade snabbare information om hur den nya organisationen skulle se 
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ut, de fick gå i ovisshet för länge. Vi ser utifrån vår intervju med Fagerholm och Wickman 

att detta kan ha berott på just det faktum att organisationens utformning bestämdes sent i 

processen. Cheney et al. skriver att detta steg handlar om att offentliggöra förändringen hos 

bland annat medarbetare. Sif och HTF gick ut med informationen till medarbetarna tidigt i 

sammanslagningsprocessen och offentliggjorde genom interna kanaler att det börjat 

diskuteras om en sammanslagning. I detta steg kan ledningen stöta på motstånd vilket även 

Wickman upplevde att de gjorde till viss del i början av processen. Det kan innebära att det 

precis som denna teori säger kan vara en komplicerad process, vilket i detta fall kan ha visat 

sig i det motstånd som trots allt uppkom. Dock menade Wickman samtidigt att de flesta var 

positiva vilket kan innebära att de trots en komplicerad process lyckades undvika något 

större motstånd. 

 

Institutionalisering: I detta steg har förändringen beslutats och arbetet med att 

kommunicera det nya börjar ordentligt. Vi ser utifrån våra intervjuer att detta steg därmed 

borde ha inträffat i oktober 2007 då beslutet fattades att Sif och HTF skulle gå samman och 

bilda Unionen.  

 

Konsolidering: Johansson och Heide skriver att denna fas inträffar när förändringen är 

genomförd och det gamla slutar att existera. Utifrån våra intervjuer kan vi uttolka att 

Unionen ännu inte nått denna fas då Wickman sade att själva organisationens utformning 

inte är riktigt färdig än. Dock existerar ju inte Sif och HTF längre, så vi ser utifrån detta 

därmed att Unionen kan ha nått denna fas till viss del, det är trots allt ett nytt förbund som 

har bildats. En av de anställda sa under våra intervjuer att hon saknade information om hur 

Unionens nuvarande organisation ser ut, något som kan kopplas till Wickmans uttalande 

om att organisationen inte är riktigt utarbetad än. När denna sista fas genomgåtts kan 

organisationen gå in i den fas som Cheney et al. kallar Spridning.  

 

Spridning: Det sista steget i denna process inträffar då förändringen är genomförd och 

innebär att organisationen delar med sig av sina erfarenheter om hur förändringen utvecklat 

dem. Då både Fagerholm, Wickman och vissa av de anställda vi intervjuat inte upplever att 

organisationen ännu inte är riktigt fast utformad ser vi tecken på att den ännu inte nått den 

punkt då förändringen är helt genomförd. Det kan dock innebära att själva förändringen 
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rent konkret är genomförd, men att anpassningen till förändringen fortfarande pågår. 

Således är inte hela processen helt genomförd. 

 

6.2 Kommunikationsvägar 

Vid vår intervju med Annette Fagerholm och Anna Wickman fick vi reda på att vid 

sammanslagningen av Sif och HTF gick informationen från ledningen, via regionchefer, till 

de anställda. Vi ser att den interna kommunikationen i sammanslagningsprocessen därmed 

kan ha följt den administrativa skolan som Tourish et al. beskriver. Enligt den kan 

informationen gå uppifrån och ner, från ledningen, via mellanchefer och slutligen nå de 

anställda. Dock ser vi tecken på att Sifs och HTFs kommunikation skiljer sig från denna då 

det inte alltid var mellanchefernas uppgift att föra informationen vidare utan den skickades 

ut till alla anställda direkt från ledningen senare. Den hierarkiska kommunikationsvägen 

kan enligt Tourish et al. vara komplex då mellanchefer kan stoppa upp information, därför 

kan det ha varit bra från Sifs och HTFs sida att inte endast förlita sig på att regioncheferna 

förde informationen vidare snabbt. I våra intervjuer med anställda på Unionen fick vi veta 

att de fått information både direkt från ledningen via intranät och från regionchefen. Detta 

stämmer överens med vad Fagerholm och Wickman sa, nämligen att de meddelade cheferna 

först i syfte att de skulle vara förberedda i händelse av frågor från de anställda. Enligt 

Falkheimer (2001) är det bra om avdelningschefer hjälper anställda att förstå innebörden i 

viss information för att de ska tolka den rätt. Genom att Sif och HTF lät cheferna förbereda 

sig inför eventuella frågor kan deras agerande stämma överens med vad Falkheimer 

rekommenderar. Det kan i sin tur ha underlättat kommunikationen om förändringen. 

 

6.3 Kommunikationsstrategier 

Enligt Clampitt et al. finns fem olika strategier en organisation kan tillämpa i sin interna 

kommunikation. Utifrån vår undersökning kan vi se att Sif och HTF kan ha använt sig av 

en kombination av två av dessa strategier. I och med att sammanslagningen var en mycket 

öppen process där ledningen gick ut med i stort sett all information tyder det på att de har 

använt sig av strategin Spray and pray, vilket innebär att berätta allt och låta de anställda 

själva tolka informationen. De anställda vi intervjuat uppgav också att de fick mycket 

information, detta kan dock ha en negativ effekt då vissa tyckte att de fått för mycket 

information. Alla vi intervjuat fick informationen skickad till sig och behövde inte 
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anstränga sig för att hitta den information de ville ha, vilket ytterligare knyter an till Spray 

and pray-strategin.  

 

Då det dessutom bildades arbetsgrupper där de anställda fick vara med och påverka och säga 

sin åsikt kan det tyda på att Sif och HTF även använde sig av strategin Underline and 

explore. Det är en strategi som handlar om att skapa en dialog mellan anställda och ledning. 

Denna strategi uppskattades också av de anställda vi intervjuat som fick möjlighet att delta i 

sådana grupper. Vid intervjuerna med anställda berättade dessutom de flesta att de som 

helhet varit nöjda med mängden av information i den interna kommunikationen. Det kan 

vara ett tecken på att den strategi som Sif och HTF använt sig av har fungerat som de 

önskat.   

 

Under intervjun med Fagerholm och Wickman fick vi veta att de ville ut med information i 

båda förbunden samtidigt och att de började informera snabbt efter att de första 

diskussionerna om en sammanslagning börjat. Det borde innebära att de också ville att 

informationen skulle nå de anställda snabbt. Det skulle kunna kopplas till Harrisons teori 

som säger att det är viktigt att snabbt kommunicera vad som händer inom en organisation. I 

detta fall kan det också ha varit en faktor som gjorde att både ledningen och de anställda vi 

intervjuat tycker att den interna kommunikationen fungerat bra. 

 

6.4 Kanaler  

Enligt Sinickas föredrar anställda att få information från en kombination av olika kanaler. 

Fagerholm och Wickman berättade vid vår intervju att de, i linje med vad Sinickas skriver, 

använt sig av flera olika kanaler för att nå ut till de anställda. Mer specifikt använde sig Sif 

och HTF i huvudsak av kommunikation via intranät, e-post, webben och fysiska möten. 

Intranät kan vara en form av anslagstavla, enligt Cutlip et al. kan intranät användas för att 

publicera nyheter och information om organisationen. Om en organisation är utspridd på 

flera platser kan intranätet dessutom fungera som en gemensam samlingsplats. Båda 

förbunden hade visserligen intranät, men de hade inget gemensamt, detta var något som 

Fagerholm och Wickman hade velat ha för att underlätta i kommunikationen i 

sammanslagningsprocessen. Om de hade haft en gemensam samlingsplats i form av ett 



När två bli ett  Högdahl & Ohlsson 
 
 

 46 

intranät skulle det således ha kunnat underlätta i kommunikationen då de på ett smidigt 

sätt kunnat nå alla anställda på båda förbunden samtidigt. 

 

Cutlip et al. menar att det via intranät ofta är vanligt att ha en e-postfunktion genom vilken 

organisationen kan skicka ut nyhetsbrev och annan viktig information. Denna kanal 

tillämpade även Sif och HTF i sin interna kommunikation i sammanslagningen. I 

intervjuerna med anställda inom Sif och HTF fick vi veta att de haft en funktion där de fick 

e-post med ett meddelande om att ny sammanslagningsinformation fanns på intranätet. 

Enligt Cutlip et al. kan det vara bra att även använda vanlig post som en informationskanal 

då det kan upplevas mer personligt än e-post. Detta fick vi reda på att även Sif och HTF 

tillämpade då en av de anställda uppgav att denne fått information om sammanslagningen 

via vanlig post. Något som därmed kan ha gjort dennes inställning till sammanslagningen 

positiv eftersom det enligt Cutlip et al upplevs som positivt att få information via post.  

 

6.4.1 Muntlig kommunikation 

Enligt Sinickas är muntlig kommunikation en av de bästa och säkraste sätten att 

kommunicera inom en organisation, dessutom är detta den typ av information som 

anställda oftast föredrar. Vid sammanslagningen mellan Sif och HTF genomfördes många 

möten med anställda för att underlätta i processen och dessutom ge de anställda chansen att 

ställa frågor. Ungefär hälften av de anställda vi intervjuade uppgav dessutom att de fick den 

mesta informationen just via muntliga kanaler som bland annat via möten och regionchef, 

övriga fick mest information via e-post och intranät. Detta sågs också som en positiv del i 

kommunikationen vilket i detta fall stärks av det Sinickas skriver att möten är positiva i den 

bemärkelsen att de ger möjlighet till interaktion och feedback och uppmuntrar de anställda 

i arbetet. Det bör således ha varit en bra strategi från Sif och HTFs sida att använda sig av 

mycket muntlig kommunikation. 

 

6.4.2 Informella kanaler 

Vid våra intervjuer med anställda inom Unionen framkom att de som vi intervjuade fått viss 

information även från arbetskamrater som de inte fick direkt från ledningen. Då informell 

kommunikation, enligt Barnard, är en vanlig företeelse inom organisationer som behövs för 

att skapa en öppen kommunikation internt kan det vara så, i detta fall, att det var positivt 
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att de kommunicerade med varandra om sammanslagningen. Då dessutom vissa av de 

anställda medverkade i olika arbetsgrupper kan det också ha varit positivt att de delade med 

sig av nyheter till sina arbetskamrater som de inte fick reda på via andra källor. Således bör 

den informella kommunikationen i detta fall ha fungerat positivt för hela den interna 

kommunikationen. 

 

6.5 Feedback 

Både vid intervjun med Wickman och Fagerholm och vid intervjuerna med anställda fick vi 

veta att det fanns bra möjligheter att delge åsikter och att det dessutom fanns speciella 

kanaler genom vilka feedbacken kunde skickas. Detta går i linje med vad Tourish et al. 

rekommenderar, nämligen att feedback är en ytterst viktig del i en organisation för att 

förbättra dess verksamhet. Ledningen bör ta till sig feedback av både positiv och negativ 

karaktär. Wickman menade vid vår intervju att de tog till sig även negativ kritik, bland de 

anställda vi intervjuade fanns däremot åsikter om att ledningen hade ambitionerna att 

lyssna på dem, men att de inte alltid gjorde det.  Det kan tyda på att viljan fanns, men 

eftersom organisationerna var så stora fanns inte möjlighet att lyssna på och ta till sig allas 

åsikter.  Det skulle i så fall kunna innebära att feedbacken inte fyllt den funktion som det 

från början var tänkt. 

 

6.6 Förändringsreaktioner 

Enligt Vakola et al. bör en organisation uppmuntra sina anställda att delta i 

förändringsarbetet för att förebygga motstånd och negativa åsikter. Om organisationen inte 

gör det kan det avspegla sig i olika negativa reaktioner hos de anställda. Utefter vår intervju 

med Fagerholm och Wickman kan vi utläsa att de hos Sif och HTF var medvetna om att de 

kunde få vissa reaktioner och försökte förebygga dessa genom att hela tiden ge saklig och 

kontinuerlig information och dessutom informerade de, enligt Fagerholm, om att det inte 

skulle bli några neddragningar. Nedan presenteras några vanliga förändringsreaktioner och 

hur dessa tog sig i uttryck och möttes i sammanslagningen mellan Sif och HTF.  

 

Motivation 

För att genomföra en lyckad förändring menar Angelöw att den viktigaste faktorn är att alla 

i organisationen är motiverade till den och vill förändras. Vid våra intervjuer med 
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Fagerholm och Wickman fick vi veta att de även uppmärksammat denna viktiga del i 

förändringsprocessen och arbetat med kommunikationen i syfte att motivera de anställda 

och få dem mer positiva till sammanslagningen. Detta gjorde de bland annat genom att, 

precis som Angelöw rekommenderar, låta de anställda få en möjlighet att medverka och 

påverka i förändringsprocessen, bland annat i olika arbetsgrupper. Bland de anställda vi 

intervjuat fick vi veta att de som fått möjlighet att vara delaktiga också genom det hade känt 

sig mer motiverade till en sammanslagning. Fagerholm och Wickman berättade också att de 

upplevt att många var positiva från början vilket kan kopplas till att majoriteten av de 

anställda vi intervjuat insåg medlemsnyttan i en sammanslagning. Något som stämmer 

överens med Fagerholm och Wickmans uttalande om att en viktig del i 

motiveringsprocessen var att framhäva medlemsnyttan i ett nytt förbund. 

 

Delaktighet 

Angelöw skriver att delaktighet är en ytterst viktig del för att få de anställda positiva till en 

organisationsförändring. För att nå delaktighet bör ledningen involvera de anställda i 

processen redan från början. Ambitionen hos Sif och HTF låg också i att involvera de 

anställda genom att låta dem komma med åsikter och ingå i arbetsgrupper som utformade 

olika delar av organisationen. Dock låg det slutgiltiga valet inte i de anställdas händer utan i 

de förtroendevaldas vilket kan ha minskat graden av delaktighet. Enligt Fagerholm var det 

många av de anställda som ville vara med och påverka den nya organisationens utformning 

och då de fick möjlighet kan det precis som Weber et al skriver ha en positiv inverkan på 

arbetsmiljön. 

 

Av de anställda vi intervjuat tyckte en del att de fått möjlighet att delta, en tyckte att denne 

fått vara med och påverka sin egen arbetssituation, men att organisationen utformats mer 

toppstyrt. Det skulle, som Angelöw menar, ha kunnat leda till att denne anställde inte 

kände sig tillräckligt delaktig och därmed utvecklade ett motstånd till sammanlagningen. 

Det fanns dock vissa av de anställda som tyckte att sammanslagningen var de 

förtroendevaldas process och därmed inte tyckte det var deras sak att påverka. Då de trots 

detta kände sig positiva kan det tyda på att det inte alltid krävs delaktighet för att få 

anställda mer motiverade till en förändring.  
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Stress/Oro 

Angelöw skriver att stress kan vara ett vanligt fenomen i förändringsprocesser, stress börjar 

ofta med en oro inför det nya. I våra intervjuer med anställda inom Sif och HTF framkom 

att ingen av de personerna känt någon större oro inför sammanslagningen, det kan innebära 

att för just dem var denna process ingen stressande situation. I och med att stress och oro 

kan leda till negativa tankar om förändringen kan det ha varit så att en av anledningarna till 

att de flesta vi intervjuat inte känt stress eller någon större oro varit för att de känt sig 

positiva till förändringen från början. Därmed kan den positiva spiralen ha fortsatt så att de 

under hela processen känt sig lugna. Ytterligare en anledning till att de inte kände någon 

större oro kan ha varit för att, som Fagerholm och Wickman berättade, ledningen hela tiden 

gav kontinuerlig och saklig information om vad som hände. Deras strategi för att minska 

oro får därmed stöd av Larkin & Larkin och Cheney et al. som alla skriver att det är vikigt 

att delge snabb fakta i en förändringsprocess. 

 

Rykten 

Rykten är en vanligt förekommande reaktion vid en organisationsförändring, enligt 

Kapferer kan rykten uppstå både på grund av för lite och bristfällig information och för 

mycket information. Fagerholm och Wickman berättade vid vår intervju att det förekom 

ovanligt lite rykten under sammanslagningsprocessen. Som vi skrivit tidigare informerade 

de mycket och kontinuerligt om sammanslagningen, vilket precis som Kapferer säger kan 

vara en anledning till att det var så lite rykten. Angelöw skriver att även deltagande i 

förändringsprocesser kan leda till minskad ryktesspridning vilket också kan vara ännu en 

anledning till att rykten var sällsynta då det fanns en stor vilja att delta i processen bland de 

anställda.  

 

Både huvuddelen av de anställda vi intervjuat och Fagerholm och Wickman upplevde att 

den typ av rykten som ändå förekom var mer i form av spekulationer. De spekulationerna 

handlade främst om hur organisationen skulle se ut med ledning och liknande. Eftersom 

människor, enligt Proktor et al., vill ha kontroll över sin situation för att slippa känna rädsla 

i samband med en organisationsförändring kan dessa spekulationer ha lett till rädsla och 

osäkerhet hos de anställda. Då organisationsformen, som vi tidigare nämnt, sattes ganska 

sent kan det ha bidragit till en osäkerhet om hur organisationen skulle se ut. Den 
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osäkerheten skulle i detta fall ha kunnat leda till rykten. Men eftersom de, som vi tidigare 

nämnt, upprepade samma information ett flertal gånger kan det ha varit en faktor som 

hindrade eventuell ryktesspridning. Detta går i linje med vad Angelöw skriver om att 

upprepningar kan hindra ryktesspridning. 

 

6.7 Sammanfattning 

Enligt Falkheimer (2001) är det viktigt att hela tiden hålla en öppen dialog med de anställda 

om vad som händer inom en organisation. I intervjun med Fagerholm och Wickman fick vi 

veta att de, precis som Falkheimer skriver, tycker att en av de viktigaste lärdomarna de tar 

med sig från denna process är vikten av öppenhet. Precis som Dalfelt skriver i Heide et al. 

betonar också Fagerholm och Wickman vikten av att hela ledningen är involverad i 

kommunikationsprocessen. Dessa båda faktorer kan ha varit viktiga för att 

kommunikationen i sammanslagningsprocessen fungerat så bra som ledningen och de 

anställda vi intervjuat tyckt. 
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7. Slutsats 

I denna del kommer vi utifrån våra frågeställningar redogöra för vad vi kommit fram till i 

vår studie. Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att den interna kommunikationen 

fungerade bra under Sifs och HTFs sammanslagningsprocess. 

 

• Hur planerades och genomfördes den interna kommunikationen vid 

övergångsprocessen från Sif och HTF till Unionen? 

Sif och HTF hade en gemensam projektledningsgrupp där deras gemensamma erfarenheter 

utgjorde en plattform för kommunikationsplaneringen. Grundinställningen var att det 

skulle vara en öppen kommunikation där inget skulle hemlighållas från de anställda. De gick 

ut med den första informationen om att det börjat diskuterats om en sammanslagning tidigt 

och fortsatte under hela processen med kontinuerlig och saklig information. För att ingen 

skulle missa viktig information upprepade de samma saker flera gånger. För att nå ut med 

informationen och kommunicera med sina anställd använde de sig av en kombination av 

flera kanaler varav de huvudsakliga var intranät, e-post och möten. Kommunikationen gick 

från ledningen direkt till de anställda, men innan den nådde de anställda fick deras 

respektive chefer ta del av informationen. Det fanns möjligheter att som anställd delge sina 

åsikter om sammanslagningen till ledningen. Detta kunde ske via chefer, möten och/eller e-

post. Det fanns en speciell e-post funktion just för syftet att generera feedback. 

 

• Hur arbetade Sif och HTF för att motivera och få sina anställda positiva till en 

förändring? 

För att motivera sina anställda till att bli ett nytt förbund hänvisade ledningen till nyttan för 

förbundets medlemmar, vilket innebar att de framhävde de positiva effekterna av att bli ett 

stort och starkt fackförbund. Dessutom engagerade de sina anställda i förändringsarbetet 

genom att låta dem delta i olika arbetsgrupper som skulle arbeta fram olika delar av 

organisationen. Genom att hela sammanslagningsprocessen var väldigt öppen fick alla reda 

på vad som hände och det fanns möjligheter att komma med frågor och åsikter till ledning 

och regionchefer. 
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• Hur arbetade Sif och HTF till att implementera den nya organisationen hos de 

anställda? 

Den nya organisationen är inte helt utarbetad ännu, dock påbörjades arbetet med att 

implementera den nya organisationen redan under sammanslagningsprocessen. Detta 

genomfördes genom att tidigt gå ut och informera om sammanslagningsplanerna, hålla en 

öppen kommunikation och lyssna på de anställdas åsikter kring organisationens 

utformning. Det lanseringsarbete som skedde i samband med beslutet om att det skulle bli 

ett nytt förbund bidrog också till att få de anställda att ta till sig den nya organisationen.  

 

• Hur uppfattades den interna kommunikationen av anställda i organisationen? 

Bland anställda fanns uppfattningen att den interna kommunikationen hade fungerat bra 

under hela processen. Det fanns tillgång till mycket information och möjlighet att delge sina 

åsikter till ledningen. Det fanns åsikter om att ledningen försökte lyssna och ta till sig 

feedback, dock fanns också åsikter om att de inte alltid gjorde det. Det fanns uppfattningar 

om att det fanns goda möjligheter för de anställda att vara med och påverka organisationen 

genom olika arbetsgrupper vilket för vissa bidrog till en mer positiv inställning till 

sammanslagningen. Eftersom ledningen kontinuerligt informerade kände just de anställda 

vi intervjuat att de fick tillräckligt mycket information under sammanslagningsprocessen. 

Tillgången till snabb och saklig kommunikation bidrog till en minskad oro inför 

sammanslagningen samt en minskad ryktesspridning bland de anställda vi intervjuat.  
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8. Egna reflektioner och förslag på vidare forskning 

Det har varit intressant att se hur internkommunikationen har fungerat i praktiken inom 

en organisation som genomgår en förändring. Dock har vi insett under arbetets gång att 

denna förändringskommunikation varit ganska odramatisk. Både anställda och ledningen 

vittnar om att den interna kommunikationen fungerade bra. Vi tror att anledningen till att 

det gick så bra kan ha berott på att det var två stora och väletablerade organisationer som 

hade mycket samlad erfarenhet inom detta område. Annette Fagerholm nämnde också 

under intervjun att de inom HTF för inte så länge sedan planerat ett liknande samgående, 

fast då med ST och SKTF vilket varit en nyttig erfarenhet. Vi har fått en insikt i hur det kan 

fungera att kommunicera internt och det har varit kul att faktiskt få ett praktiskt exempel 

på sådant vi tidigare bara läst om i böcker. 

 

Under tiden som vi arbetat har vi kommit på nya aspekter av vårt valda område som hade 

varit intressant att forska vidare kring. Både de anställda vi intervjuat och Annette 

Fagerholm och Anna Wickman kom in på svårigheter med att föra samman två olika 

kulturer som Sif och HTF var. Det hade varit intressant att se hur de arbetat för att föra 

samman dessa kulturer, samt vilka problem som uppstod till följd av kulturella skillnader i 

arbetssätt och liknande. Detta kan vara en intressant del att forska vidare inom även med 

andra organisationer. 

 

Vid våra intervjuer med anställda fick vi också veta att det fanns de som var lite missnöjda 

med hur den interna kommunikationen fungerar just nu på Unionen. Det hade därför varit 

intressant att undersöka hur de arbetat med kommunikationen internt efter att Unionen 

officiellt bildades vid årsskiftet 2007/2008 fram till nu. Sedan skulle man kunna göra en 

jämförelse över vilka skillnader och likheter som finns mellan hur Sif och HTF 

kommunicerade jämfört med Unionen. 

 

Just inom denna sammanslagning finns en rad intressanta ingångar till vidare forskning. Det 

skulle till exempel vara intressant att titta på hur de kommunicerat det nya förbundet 

Unionen externt med avseende på det nya varumärket. Då två väldigt stora och välkända 

förbund som Sif och HTF går samman i ett helt nytt förbund krävs ett stort arbete för att få 

det nya förbundet att bli lika igenkänt. En sak vi märkt bland våra vänner är att alla inte har 
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hört talas om Unionen över huvud taget, vilket kan ha att göra med deras externa visuella 

kommunikation.  

 

Som våra diskussioner ovan visar har denna studie väckt nya frågor hos oss som skulle vara 

intressant att få besvarade. Denna studie har dock gjort oss medvetna om den viktiga roll 

som den interna kommunikationen har då en organisation genomgår en förändring som en 

sammanslagning. Det hade förvisso varit intressant att se även hur en mindre lyckad intern 

kommunikation hade fungerat, för att se hur man inte bör göra. Dock ser vi helt klart 

fördelar med att ha undersökt en förändring där de vi intervjuat upplever att den interna 

kommunikationen fungerade så bra.  
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Bilaga 1. Intervjumanual Internkommunikation 

Sif/HTF/Unionen 

Öppningsfrågor 

1. Hur länge har du jobbat inom Sif/HTF/Unionen? 

2. Vilken var din position inom Sif/HTF 

3. Vilken är din position inom Unionen? 

Övergångsfrågor 

4. Hade ni en gemensam kommunikationsplan i de båda förbunden under 
samgåendet? 

• På vilket sätt skiljde sig era interna kommunikationsplaner åt? 

Nyckelfrågor 

5. När gick ni för första gången ut till de anställda och informerade om att det börjat 
diskuteras om en sammanslagning?  

• Lade ni upp en plan för hur ni skulle informera? Hur såg den i så fall ut? 

• Gick ni direkt ut från ledningen till alla anställda eller gick ni via 
avdelningschefer? 

6. Hur motiverade ni för de anställda att det skulle bli ett samgående?  

7. Genomförde ni något analysarbete innan ni beslutade er för hur ni skulle 
kommunicera internt? Hur genomfördes det i så fall? 

8. Vilken väg gick den huvudsakliga informationen under samgåendeprocessen? 
Direkt från ledning eller via avdelningschefer? 

9. Vilka kanaler använde ni er av för att kommunicera med era anställda under 
förändringen?  

• Vilken kanal använde ni er mest av? 

10. På vilket sätt använde ni er av kanalerna? För information?  

• Informerade ni om olika saker i olika kanaler eller använde ni endast en 
kanal för all information? 

• Vilken kanal upplevde ni fungerade bäst för att nå ut med informationen? 

• I vilken utsträckning informerade ni muntligen om vad som hände i 
samgåendeprocessen? 

11. Lät ni de anställda i huvudsak själva söka upp information eller ”tvingade” ni på 
dem den? 

12. Inrättade ni någon typ av specialiserad informationsfunktion om just samgåendet?  
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• Exempelvis specialsida på intranätet eller specialnummer av 
personaltidningen? 

13. Vilka svårigheter fanns i att nå ut med informationen? 

14. Var det något ni undanhöll att informera era anställda om?  

• I så fall vad och varför? 

15. På vilket sätt tog ni emot feedback från era anställda? 

• Försökte ni uppmuntra de anställda till att komma med feedback? På vilket 
sätt? 

• Hur fungerade kommunikationen från de anställda upp till ledningen? 

• Vad fick ni för reaktioner från era anställda om samgåendet?  

16. Hur mycket informerade ni i början jämfört med i slutet av samgåendet? Var i 
samgåendeprocessen informerade ni som mest intensivt? 

17. Märkte ni av att det spreds några rykten?  

• På vilket sätt märkte ni av det?  

• Hur hanterade ni det? 

18. Hur gjorde ni för att motivera era anställda till den nya organisationen? 

19. Hur gjorde ni för att lugna eventuell oro hos de anställda? 

20. Hade ni några strategier för att få era anställda att vara positiva till samgåendet?  

• I så fall, vilka typer av strategier? 

• Märkte ni någon skillnad i vilka som var positiva respektive negativa till 
samgåendet? 

21. Hur gjorde ni för att implementera den nya organisationen hos de anställda? 

22. Hur arbetade ni för att få alla anställda att känna sig som ett förbund? 

 

Avslutande frågor 

23. Hur tycker ni att den interna kommunikationen fungerade under 
samgåendeprocessen?  

• Vad var det som fungerade och inte fungerade? 

24. Finns det något annat sätt som ni kunnat kommunicera på som ni tänkt på nu i 
efterhand? 

25. Tog ni till er av eventuell kritik och feedback från era anställda? 
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26. Vad tar ni med er som viktig erfarenhet till fortsatt arbete med intern 
kommunikation? 
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Bilaga 2. Intervjumanual respondentintervjuer 

• Var du anställd inom Sif eller HTF? 
• När fick du först höra talas om en sammanslagning mellan Sif och HTF? 
• Var du positiv eller negativ till ett samgående? Varför? 
• Kände du någon oro inför samgåendet? I så fall, vilken typ av oro? 
• Hur fick du reda på att en sammanslagning skulle ske? 
• Under tiden sammanslagningen utreddes (innan det definitiva beslutet), hade du då 

möjlighet att komma med åsikter till ledningen om vad du tyckte? 
• Genom vilket medium fick du mest information om sammanslagningen? 
• Hur upplever du att informationen fungerade? Fick du för mycket information för 

lite? 
• På vilket sätt hade kommunikationen från ledningen kunnat förbättras? 
• Vilka var det som gav dig direkt information om vad som hände? 
• Fick du själv söka upp information som du ville ha eller ”kom den till dig”? 
• Kände du under samgåendeprocessen att du fick tillräckligt med information för att 

vara väl insatt i hur den nya organisationen skulle se ut? 
• Om inte, vad var det du saknade? Hur hade kommunikationen kunnat förbättras? 
• Fick du någon information genom arbetskamrater eller utomstående källor som 

exempelvis massmedier? Om ja, vilken typ av information? 
• Uppstod några rykten bland de anställda? Om bland annat uppsägningar och 

liknande? 
• Kände du dig delaktig i samgåendeprocessen? Att du fick vara med och påverka hur 

ni ville att organisationen skulle se ut? 
• Om så var fallet, var du motiverad till det? Blev du mer motiverad till ett samgående 

efter att du fått vara involverad? 
• Kände du att du fick tillräckligt med information för att vara förberedd då 

samgåendet skedde? 
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