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Abstract: Organizational changes often fails. The strategic communication has shown 

to be a key factor for the chance of success. At the same time, the perception of the 

communication professional is vague and obscure (Heide, 2017; Johansson & Heide, 

2008). This study aims to illustrate the communication professional role and work 

method in organizational change and development processes. Seven qualitative 

interviews was performed in two organisations, one private and one municipal. The 

data was analysed through an inductive thematic method. Seven roles that the 

communication professional adopted during these processes could be identified. The 

roles was different depending on who initiated the change and in what phase they 

were involved. Some of the roles was more prominent in the private organisation 

compared to the municipal organisation. Four challenges and phases that the 

communication professional encountered was also identified. The result showed that 

the change process was more likely to succeed if the communication was involved 

before or in the beginning of the process. If the strategic communication was be 

planned well, the organisation could be prepared for eventual risks.  
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1. Inledning 

I uppsatsens inledande avsnitt presenteras uppsatsens ämne, dess bakgrund och 

problemformulering. Vidare presenteras studiens syfte och frågeställningarna den 

behandlar, samt begreppsdefinitioner och avgränsningar. Inledningen avslutas med 

en disposition som ger en överblick av uppsatsen övriga avsnitt. 

  

Ofta tas kommunikationen för given i organisationer och det är något många tror sig 

kunna. Följderna blir att kommunikationen inte har någon hög status, och det blir en 

utmaning för kommunikatörer att komplexifiera kommunikationen och visa hur viktig 

den är för organisationens verksamhet. I en delrapport av Heide (2017) skriven för 

Sverige med kommunikatörer, genomfördes en enkätundersökning med 8000 

respondenter och 11 organisationer gällande uppfattningen om kommunikatörer och 

kommunikation. Det framkom tydligt från respondenterna, alltså både medarbetare, 

chefer och kommunikatörer, att kommunikation har stor betydelse för moderna 

organisationer. Många organisationsmedlemmar inser kommunikationens betydelse 

såväl som på kort och på lång sikt, med nästan en övertro på vad kommunikationen 

kan genomföra. Uppfattningen om kommunikatörer var dock inte lika positiv. Det 

framkom av undersökningen att många inte riktigt förstår kommunikatörens betydelse 

eller dennes kunskap, och deltagarna i undersökningen ansåg att kommunikatören inte 

hade ett särskilt tydligt uppdrag i organisationen. Många kommunikatörer ansåg 

dessutom själva att de inte har ett tillräckligt tydligt uppdrag.  

 

I 8 av 11 organisationer upplevde kommunikatörerna att ledningen tillskriver dem 

större betydelse än övriga medarbetare, då kommunikatörerna ofta arbetar närmare 

ledningen än andra medarbetare. Att kommunikatörens roll är otydlig samt att många 

inte förstår deras roll bekräftas även av Falkheimers (2017) studie. Samma studie 

visade även att kommunikatörernas självidentitet bara delvis kolliderar och speglar 

chefer och medarbetares perception på kommunikatörerna. 

  

Författarna till denna uppsats står inför att börja arbeta på nya sätt och med nya 

erfarenheter inom området kommunikation. Åtminstone en av dem kommer med stor 

sannolikhet att blir just kommunikatör efter avslutad utbildning. Det är tydligt att det 

råder både oklarheter och missuppfattningar inom kommunikatörsyrket och få studier 

har gjorts på det specifika området kommunikatörer, samt att även få studier som 

syftar till att utreda kommunikatörers roller och arbetssätt genomförts. Vidare har 

författarna ett stort intresse för förändringsprocesser och utvecklingsarbete i 

organisationer och menar att kommunikation och dess utformning spelar en 

avgörande roll i dessa processer. Därför har författarna valt att kombinera dessa 

områden och utreda på vilket sätt och i vilka olika former kommunikatörer arbetar i 

förändrings- och utvecklingsprocesser, samt i vilken uträckning och i vilka delar av 

processerna som kommunikatören ingår. 
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1:1 Bakgrund och problemformulering 

Det har bedrivits mycket forskning på området kommunikation och även på området 

organisationsförändringar (Elving, 2005; Shin, Taylor & Seo, 2012; Lie, 2012; Linke 

& Zerfass, 2011; Mazzei, 2014). Trots detta misslyckas organisationsförändringar 

mer ofta än sällan. Förklaringarna till detta är många, och en av dem pekar på att det 

många gånger handlar om bristande internkommunikation. Forskningen fokuserar 

sina resonemang och förklaringsmodeller till misslyckande organisationsförändringar 

vid relationen mellan chefer, medarbetare och ledning (Tobias 2015; Higgs & 

Rowland 2011; Elving, 2005; Heide, Johansson & Simonsson 2015; Johansson & 

Heide, 2008). Däremot har kommunikatörers yrke, roll och betydelse undersökts i 

mindre utsträckning än tidigare nämnda ämnen, varför författarna i denna studie utgår 

från kommunikatörernas perspektiv i organisationsförändringar och 

utvecklingsarbete. Det har forskats relativt lite om kommunikatörers roll i 

organisationer i allmänhet, och i synnerhet om kommunikatörers organisatoriska roll 

samt vilken roll yrket spelar i den interna kommunikationen. Kommunikatören 

tillskrivs ofta en roll både under organisationsförändringar samt i det vardagliga 

arbetet, som enbart innefattar att informera medarbetare under det pågående arbetet. 

Kommunikatörsyrket uppfattas ofta som ett producerande yrke som inte har någon 

strategisk betydelse för en organisations verksamhet. Kommunikatörens möjlighet att 

istället utgöra en resurs som syftar till att lyfta det kommunikativa perspektivet i 

organisationer och verksamheter ignoreras. Det kan ligga stora fördelar i att söka 

förstå kommunikatörers strategiska betydelse i en organisationsförändring då 

utnyttjandet av kommunikatören som strategisk resurs, istället för 

informationsförmedlare eller informationsproducent, kan ha en stor inverkan på hur 

organisationsförändringen faller ut, och kan därmed bidra till att minska de 

misslyckade organisationsförändringarna (Johansson & Heide, 2008). 

  

Sammanfattningsvis är en välfungerande kommunikation viktig inför, under och efter 

en organisationsförändring. Uppsatsförfattarna menar att det finns en lucka att fylla i 

forskningen sett till kommunikatörens funktion i organisationsförändringar, varför 

studiens fokus ligger vid kommunikatörers roller och arbetssätt i organisatoriska 

förändringsprocesser. Eftersom uppsatsförfattarna vill undersöka och utgå från 

kommunikatörers erfarenheter och upplevelser, används kvalitativa, semi-

strukturerade intervjuer i föreliggande studie. För att avgränsa uppsatsen, har tre 

respektive fyra deltagare intervjuats i två olika organisationer, en kommunal och en 

privat, i syfte att svara på studiens frågeställningar. Genom den induktiva tematiska 

analysen av datainsamlingen hoppas författarna kunna bidra med ny kunskap som kan 

styrka ett förtydligande av kommunikatörers yrkesroll, och vad kommunikatörerna 

bidrar med vid förändrings- och utvecklingsprocesser. 
  
 

1:2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att beskriva kommunikatörers roll och arbetssätt i organisatoriska 

förändringsprocesser och utvecklingsarbete. Undersökningen utgår från 

kommunikatörers erfarenheter inom förändringar och kommunikation internt i två 

organisationer, en privat respektive kommunal organisation. 
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Studiens frågeställningar lyder: 

  

1. Hur fungerar kommunikatörernas roller och arbetssätt med hänseende till 

förändringsprocesser och utvecklingsarbete?  

2. Hur används kommunikatörerna i olika faser i förändring- och 

utvecklingsprocesser? 

3. Vilka utmaningar kan identifieras i kommunikatörernas arbete i förändring- 

och utvecklingsprocesser? 

  
  

1:3 Utgångspunkter 

En central del i denna uppsats kretsar kring kommunikation, varför en definition av 

begreppet är på sin plats. Vad som studeras här är kommunikation i organisationer 

och i denna undersökning definieras kommunikation som en kontinuerlig process som 

upprätthålls av medlemmarna i organisationerna. Detta sker genom att medlemmarna 

i organisationerna kommunicerar med individer och grupper både internt samt externt. 

Begreppet syftar här till att förklara alla aktiviteter som kommunikatörerna i 

undersökningen är inblandade i. Kommunikationen är vad som sker i 

organisationerna, samt mellan organisationerna och dess omvärld. Det handlar om 

kommunikation som överföring av ett budskap samt även delning av ett budskap 

(Jacobsen & Thorsvik, 2017; Heide, Johansson & Simonsson 2015).  

    

Vidare kan även begreppet information ha olika tolkningar. Information definieras i 

denna undersökning som innehållet som överförs via kommunikationsprocessen. 

Informationen är alltså produkten av meddelandet, där handlingen att informera 

innebär att genomgå processen att meddela, lämna information om eller ge kunskap 

om något, från en sändare till en mottagare (Petterson 1998). 

 

Organisationsförändringar som begrepp kan innefatta mycket, bland annat kan det 

handla om införandet av ny teknologi, effektiviseringar och uppsägningar av 

medarbetare, uppköp och sammanslagningar, omorganisationer och ny inriktning med 

förändrade mål eller förändring av företagskulturen. Litteraturen ger en del olika 

definitioner av området som uppsatsen behandlar, vad som bör poängteras är att fler 

perspektiv finns, här redogörs endast för några av definitionerna av 

organisationsförändring: “En förändring innebär skillnad i form, kvalitet eller tillstånd 

över tid i en organisatorisk enhet” (Van de Ven & Poole, 1995). Förändringar i sociala 

system som “processen där strukturen och funktionen i ett socialt system ändras” 

(Rogers, 1994). Inom forskningen har två perspektiv kontrasteras: “forskare skiljer 

mellan förändring som är episodisk, osammanhängande och oregelbunden; och 

förändring som är kontinuerlig, framväxande och dynamisk” (Weick & Quinn, 1999). 

Samtliga definitioner ovan är hämtade från (Heide, Johansson & Simonsson 2015). 

Vidare handlar begreppet förändringsprocess om det skeende som utspelas då 

organisationsförändringen äger rum.  

 

Undersökningen använder begreppet roll för att beskriva vilken typ av funktion 

kommunikatörerna i de två organisationerna har under pågående 

organisationsförändringar. Begreppet har inget med rollteori att göra, utan ordets 
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funktion utgörs i denna undersökning av ett epitet som syftar att förklara vilken 

funktion kommunikatören innehar under en organisationsförändring.  
     

1:4 Disposition 

Uppsatsen disponeras enligt följande: 

  

Kapitel 1 - Inledning: Inledningskapitlet presenterar bakgrunden och 

problemformuleringen till ämnet, syfte och frågeställningar, en avgränsning samt 

dispositionen. 

Kapitel 2 - Tidigare forskning: Detta kapitel presenterar tidigare forskning som är 

relevant för ämnet. 

Kapitel 3 – Teori: Kapitlet innehåller teori rörande roller i kommunikatörsyrket. 

Kapitel 4 - Metod: Här presenteras och redogörs uppsatsens undersökningsmetod för 

samt forskningsansats, analys, tillvägagångssätt och urval samt forskningsetiska 

överväganden. 

Kapitel 5 - Resultat: här redovisas undersökningens resultat. 

Kapitel 6 – Analys och diskussion: I kapitlet diskuteras undersökningens resultat, 

slutsatser dras samt att förslag till tidigare forskning ges.   

Kapitel 7 - Slutsatser: Uppsatsen slutsatser 

Kapitel 8 - Sammanfattning: I det avslutande kapitlet summeras uppsatsen. Sista 

delen utgörs av referenser och bilagor. 

  

2. Tidigare forskning 

Följande kapitel redogör för delar av den tidigare forskning som bedrivits inom 

förändringsprocesser i organisationer, kommunikation vid förändringsprocesser 

samt kommunikatörers roll under dessa. Kapitlet är upplagt tematiskt och presenterar 

den tidigare forskning som är relevant för undersökningens syfte, frågeställningar 

och avgränsning. 
 

2:1 Förändringar i organisationer 

Inställningen till förändringar i organisationer har över tid förändrats. Synen på 

organisationer har tidigare varit att de varit statiska och en äldre förändringsmodell 

(Lewin, 1951) gick ut på att om en organisation ska kunna genomföra en förändring 

måste den statiska organisationen brytas upp under tiden av förändringen för att efter 

processen genomförts åter gå tillbaka till sitt statiska tillstånd. Dagens forskare 

resonerar om förändringsprocesser i termer av att förändring och stabilitet förhåller 

sig dynamiskt till varandra (Heide, Johansson & Simonsson 2015). 

  

Oavsett vad en organisationsförändring innebär, lyckas de sällan genomföras på 

önskat sätt (Tobias 2015; Higgs & Rowland 2011; Elving, 2005; Heide, Johansson & 

Simonsson 2015). Faktum är att cirka 70 procent av alla organisationsförändringar 

som initieras misslyckas, och det finns en medvetenhet kring att 

organisationsförändringar är svåra att genomföra. Anledningen till detta kan vara att 
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organisationsledare misslyckas med att själva anpassa sig till den förändring de vill 

se hos övriga organisationsmedlemmar (Tobias 2015). 

  

Förändringar sker ständigt i organisationer, allt från små förändringar som inte 

uppmärksammas i någon större utsträckning till stora förändringar som innebär hela 

omstruktureringar för organisationen. En förändring börjar dock inte genomföras 

förrän kommunikation kring den tar fart varför just kommunikationen är en viktig del 

av förändringsprocessen (Heide, Johansson & Simonsson 2015). Förändringsinitiativ 

som implementeras i stora organisationer får ofta betydande följder samt tilldelas 

stora resurser. Även Heide, Johansson & Simonsson (2015) menar att förändringar 

och förändringsinitiativ ofta misslyckas trots de satsningar som görs kring dem. 

Förklaringen till det uppges vara bristande kommunikation som inte är planerad och 

anpassad efter förändringen. Vanligt är att det läggs för lite fokus vid 

kommunikationsfrågorna och att dess insatser kommer in för sent i processen (Heide, 

Johansson & Simonsson 2015). Alltför många organisationsförändringar har 

misslyckats på grund av att den initierade förändringen aldrig genomförs i realiteten 

eftersom människorna i organisationen fortsätter sitt arbete på samma sätt som innan. 

Detta bidrar till ytterligare svårigheter vid förändringar då de tappar sin trovärdighet. 

Ledaren måste förändras först för att sedan hjälpa organisationens samtliga 

medlemmar att förändras och på så sätt genomföra organisationsförändringen. Annars 

kommer den 70 procentiga siffran för misslyckade organisationsförändringar inte att 

sjunka (Tobias 2015). 

  

I tillägg till detta menar Eriksson (2011) att fallgropar vid förändring också kan handla 

om otydlighet vid förändringsbehov. Ledningen kan till exempel se en branschlogik 

som medarbetarna inte ser. Om medarbetare och chefer inte förstår att en förändring 

behöver ske, kommer det ta tid att genomföra förändringen då insikt måste skapas 

innan. En annan fallgrop kan handla om oklara visioner och mål, om ledningen inte 

är klara med varför förändring behövs. Vidare menar Eriksson (2011) att ett för stort 

glapp mellan det upplevda nuläget och framtiden är en farlig fälla. Om målet däremot 

är tydligt beskrivet, kan felaktiga budskap eller metoder för kommunikation istället 

bli en fälla för förändringsinitiativet. Fel som ofta görs är att budskapen endast 

kommer från ledningen och är ensidigt toppstyrda samt att budskapen är monotona. 

Det krävs också engagemang från ledare för att hantera medarbetarnas tveksamhet. 

  

Eriksson (2011) hävdar att det oftast inte är medarbetarna som är tveksamma till 

förändring, utan mellancheferna. Den som driver förändring måste förstå att de 

berörda kan komma att bli rädda och agerar på två sätt, nämligen med motstånd för 

att förhindra förändringen eller försöka minska dess omfattning, eller på något sätt 

försöka undvika att drabbas av följderna. 

  

Ovan redogörs för kommunikationen mellan medarbetare och chefer. Det finns en rad 

olika modeller att följa om detta, när en organisationsförändring ska genomföras och 

de flesta fokuserar vid ansträngningen som krävs för att lyckas med förändringen, men 

dessa modeller inkluderar sällan hur förändringen hos ledaren för organisationen ska 

genomföras. En organisationsförändring omfattar inte bara nya arbetssituationer, 

uppdrag eller omlokaliseringar, en förändring innebär också en förändring i beteende 

hos organisationens alla medlemmar  (Tobias, 2015). 
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Tobias (2015) hänvisar till exempel till dels till John Kotters strategi för att möjliggöra 

förändring samt även Lewins organisatoriska förändringsmodell. Båda dessa modeller 

tilldelar ledaren för ett företag eller en organisation egenskaperna av att vara en person 

som influerar och övertalar. Tobias (2015) menar att dessa modeller indirekt utgår 

från att ett förändringsinitiativs framgång hänger på ledarens förmåga att 

framgångsrikt förändra beteendet hos de människor som de leder. Men ingen av 

modellerna omnämner ledarens beteende (Tobias, 2015) För att en förändring ska vara 

framgångsrik måste ledaren för en organisation också tydligt ange vilka förändringar 

som krävs i dennes egna beteende. Om anställda i en organisation blir ombedda att 

vara med i ett förändringsarbete som därtill innebär att de måste ändra sitt eget 

beteende och det egna förhållningssättet, samtidigt som ledaren för förändringen inte 

ändrar dessa egenskaper, är risken stor att responsen inte kommer att vara positiv. I 

värsta fall kommer ledaren uppfattas som arrogant (Tobias 2015). 

  

Higgs & Rowland (2011) har också undersökt i vilken utsträckning och på vilket sätt 

ledares beteende påverkar en framgångsrik organisationsförändring. Författarnas 

studie visar att ett beteende som är centrerat runt ledaren hade en ogynnsam inverkan 

på förändring i organisationer, men ett beteende som kännetecknas av att främja och 

engagera är i större uträckning kopplat till lyckade förändringsprocesser. Författarna 

har identifierat fyra karaktärsdrag som en organisationsledare bör eftersträva i syfte 

att genomföra en framgångsrik förändring: Ledaren strävar efter att skapa en energi 

som drar organisationen framåt mot sitt syfte, och drar alla i organisationen mot 

samma mål istället för mot ledaren själv. Ledaren utmanar organisationen och hjälper 

människor i förändringen genom att belysa ogynnsamma mönster i beteendet i 

organisationskulturen samtidigt som ledaren ser till att förändringen håller sig till sina 

uppsatta mål. Ledaren bistår med självförtroende och bekräftande signaler som tillåter 

människor att se fördelarna med förändringen. Ledaren skapar ett sammanhang där 

det är tydligt att se att förändringen sker i nuet, detta baseras på antagandet att det 

enda som egentligen går att förändra är det som sker i nuet (Higgs & Rowland 2011). 
  

2:2 Kommunikation vid förändringsprocesser 

Kommunikationens roll vid organisationsförändring har tidigare varit något som inte 

uppmärksammats i någon större utsträckning, men idag fokuserar forskningen vid 

kommunikationens viktiga roll när förändringar ska implementeras och många 

undersökningar genomförs. En översikt av ämnet visar att forskare har olika synsätt 

på kommunikation och organisation (Heide, Johansson & Simonsson, 2015). 

  

Johansson & Heide (2008) diskuterar tre olika perspektiv av kommunikations som ett 

verktyg för förändring: kommunikation som verktyg för förändring, kommunikation 

som process, och kommunikation som social förändring. Det första perspektivet 

betonar kommunikationens roll i att förklara vad, när, vem och hur. En effektiv 

kommunikation kan svara på dessa fyra frågor och när dessa svar finns i en 

organisationsförändring minskar eller försvinner motståndet för den helt eller delvis. 

Kommunikationsverktyget fungerar på ett sätt som övertygar och motiverar 

medarbetarna samt visar på förändringens fördelar. Om informationen kring en 

förändring är väl tilltagen kommer förändringen att gå lättare. När man pratar om 

kommunikation som ett verktyg ses kommunikationen som något isolerat från 

organisationen. 
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Det andra perspektivet, kommunikation som process, innebär att förändringen 

konstrueras socialt mellan människor. Kommunikationen bidrar till att förändra och 

forma uppfattningar om verkligheten och vad förändringen syftar till. I detta 

perspektiv är kommunikationen och meningsskapandet i förändringsprocessen i 

centrum, och mängden information är inte lika viktig som tolkningen av den och 

budskapens omformning. Informationen skapar olika berättelser och här har 

organisationsledare en viktig uppgift att utföra, att sammanfoga berättelserna och 

skapa sammanhang (Johansson & Heide, 2008). 

  

Det tredje perspektivet, kommunikation som social förändring, handlar om att 

förändringar konstrueras socialt när medarbetare uppmärksammar och kommunicerar 

om dem. Således utgår även detta perspektiv från kommunikationens viktiga roll. Men 

här betonas olika maktförhållanden och vilken betydelse de kan spela för 

kommunikationen. Fokus ligger vid att undersöka hur berättelser växer fram vad som 

avgör vilka av dem som dominerar över andra. Länken mellan kommunikation och 

förändring fokuseras också vid och blickfånget riktas mot vad det är i 

kommunikationen som möjliggör förändringen. Här kan förändringarnas framgång 

förklaras med skillnaden i vad som kommuniceras och de uttalade värderingarna som 

inte kommuniceras. I förlängningen kan detta perspektiv även erbjuda en förklaring 

till varför vissa grupper inte kan kommunicera med varandra på ett bra sätt (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2015). 

  

Kommunikationen är alltså en mycket viktig del under en förändringsprocess, och 

något även som kan minska risken för att det misslyckas. En effektiv kommunikation 

är alltså en av nyckelfaktorerna i en förändringsprocess tillsammans med 

engagemang, sociala och kulturella värderingar och det metodologiska perspektivet 

inom projektledning och interaktion (Linke & Zerfass, 2011). I likhet med annan 

forskning håller även Elving (2005) med om att organisationsförändringar är svåra att 

genomföra. Det finns många anledningar till detta. Några förklaringar kan härledas 

till organisationskultur, när i tid förändringsinitiativet tas samt vilken roll 

initiativtagarna för förändringen har.  Vad som bör poängteras är vikten av 

kommunikation under genomförandet av en förändring. Bristfälligt genomförd 

kommunikation under en förändring leder till spridandet av rykten och ett generellt 

motstånd till förändringen, vilket i sin tur leder till en överdriven syn på en förändrings 

negativa aspekter (Elving, 2005). 

  

Det finns en distinktion mellan kommunikation som en funktion och kommunikation 

som ett medel att skapa gemenskap. I detta hänseende har kommunikation inte bara 

en effekt på villigheten till förändring, utan även på osäkerhet inför förändring 

(Elving, 2005). Om medarbetare möter förändring, reagerar de ofta med 

misstänksamhet och låg motivation. Medarbetare känner sig också ofta osäkra både 

kognitivt och känslomässigt under förändringsprocesser. De måste därför möta 

konsistens i beslut, trovärdighet och tillit, vägledning, respekt och ett visst grad av 

valfrihet om de ska attraheras av en innovationskultur. Bara då kommer de att 

acceptera utveckling och reagera på ett önskat sätt vid förändringsinitiativ (Linke & 

Zerfass, 2011). 

  

Som ovan nämnt har forskning tidigare fokuserat mycket på medarbetaren, och många 

modeller har inte inkluderat att ledaren själv måste förändras för att det ska kunna 
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genomsyras i organisationen. Mazzei (2014) menar dock att ansvaret för en effektiv 

kommunikation inte endast ligger på cheferna i organisationen, utan det delas med 

alla organisationsmedlemmar. Mazzei (2014) menar att kommunikation inte längre 

handlar om roller som sändare och mottagare, utan om är en social meningsskapande 

process som ger mening till en verklighet, organisationens handlingar, roller och 

processer. För att bygga och upprätthålla goda relationer bör kommunikation vara 

öppen, stimulera återkoppling, inkludera lyssnande, ge medarbetare möjligheten att 

delta i beslutsfattande och vara lättillgänglig. Strategiskt kommunikativa handlingar 

för chefer är att anta en öppen kommunikationsstil, att diskutera kritiska frågor med 

medarbetare och utveckla ledarskapsspråk. För medarbetare är det viktigaste att vara 

en varumärkesambassadör, att sprida information om företagets produkter, att dela 

expertis och information med kollegor samt att kommunicera öppet med ledare. 

Medarbetare bidrar aktivt om de tillåts att var strategiska kommunikatörer, om de har 

en känsla av mål och att deras individuella arbetare hjälper att nå en bredare mål 

(Mazzei, 2014). 

  

Eriksson (2011) diskuterar fler metoder för att göra förändringen lättare att arbeta 

med. Författaren menar att en särskild kommunikationsplan kan upprättas för 

förändringsarbetet, för att underlätta processen. I den särskilda planen kan andra 

kanaler än de ordinarie användas. Genom att arbeta med en separat 

kommunikationsplan och kanaler som skiljer sig från det löpande arbetet i företaget, 

minskar risken för att verkligheten förändras för medarbetarna under förändringen 

och att kanske kunder får missvisande eller felaktig information. Alla meddelanden 

tas inte emot direkt, förstås eller accepteras när de väl når medarbetaren. Det som 

uppfattar som klart, förståeligt och övertygande för att sändaren kan skilja sig från 

mottagarnas perspektiv och tolkas intersubjektivt och är individuellt. Det svåra är att 

kommunicera objektivt medan medarbetaren motiveras känslomässigt, vilket beror på 

timing, ton och meddelandet  (Linke & Zerfass, 2011). 

  

Eriksson (2011) redogör också för en arbetsmodell i tre steg för intern kommunikation 

vid omorganisationer: 1. Fakta om kommande förändring. Medarbetarna vill ha full 

insikt i det som sker. Kommunikationen måste besvara frågorna hur arbetet kommer 

att bedrivas, när ska projektgrupper rapporter och ge slutliga förslag, när fackliga 

förhandlingar kommer att ske, och när projektet ska avslutas. Vidare diskuterar 

Eriksson (2011) även att det viktigaste är att svara på frågan “Vad händer med mig?”, 

och syftar på medarbetaren. Tiden mellan beslut och handling måste vara så kort som 

möjligt, annars kan stora delar av företaget stanna upp och tappa tempo. 

Informationsavdelningen borde också här utarbeta en tydlig åtgärdsplan för processen 

under hela perioden för förändringen. Val av projektbaserade informationskanaler bör 

göras i tidigt skede. En stor del av kommunikationen bör vara skriftlig eller 

elektronisk (Eriksson, 2011).  

 

En muntlig dialog kan tolkas på flera sätt, samtidigt som ledning måste vara beredd 

på att möta diskussioner vid möten. 2. Fakta om pågående projekt. Så fort som möjligt 

måste det kommuniceras vem som leder arbetet och vilka som utsetts till 

projektledare. I detta skede måste kommunikationen vara inriktad på fakta om hur 

planeringen för förändringen ska genomföras Liksom tidsplaner för projektgruppers 

redovisning, tidpunkter för beslut och för genomförande. Ny fakta bör ges en gång i 

veckan om möjlighet 3. Beslut och genomförande. Det krävs nya omfattande 

kommunikationsinsatser som gäller att stödja den nya organisationens struktur. 
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Genom att kombinera skriftliga, muntliga och interaktiva kanaler kan möjligheten till 

dialog mellan medarbetare om det nya förstärkas. De fakta som bör förmedlas handlar 

om nya chefer och medarbetare, ny organisationsstruktur och praktiska konsekvenser, 

nya namn på avdelningar eller områden, affärsmål och filosofier för den nya 

verksamheten, konkreta åtgärder för den närmsta tiden framöver och tydligt profilerat 

ledarskap (Eriksson, 2011). 

2:3 Kommunikatörers roll i förändringsprocesser 

Nedan beskrivs teorier som kommer ligga till grund till studiens metod och 

tillvägagångssätt. Hur dessa kommer att anpassas, beskrivs i nästa avsnitt.  

 

Kommunikatörers roll i förändringsprocesser och intern kommunikation är ett område 

som det forskats mycket lite om. Den översikt som finns på området belyser att 

kommunikatörernas betydelse och roll i stor utsträckning ignoreras (Johansson & 

Heide 2008). Vidare redogör den forskning som finns att flera betydande roller har 

identifierats för kommunikatören genom tiderna. Bland annat fann Tindall och 

Holtzhausen (2011) att kommunikatörerna har roller som strateger, mediaspecialister, 

kulturtolkare samt informationsförmedlare (eng. liaison, person som hjälper grupper 

att samarbeta och kommunicera effektivt eller en person som kommunicerar mellan 

grupper). Studien visade att strategen var den mest enade rollen, samt att dessa 

strateger såg sig själva och sågs av andra som kommunikationsexperter. Strategerna 

agerade även som problemlösare inom kommunikation, de identifierade 

kommunikationsproblem och löste dem. Deras roll innebar också att hjälpa klienten 

eller organisationen att anpassa sig till framtiden genom att interagera med miljön för 

att uppdatera sig med nya aktieägargrupper och sociala trender. Inom myndigheter 

var kulturtolkaren den starkaste rollen. Rollen innebar att nätverka med tjänstemän, 

och andra uppdrag som kan likna rollen som informationsförmedlare som nämnt ovan 

men inom kulturtolkning och översättning. 

  

Tindall och Holtzhausen (2011) studie använder en kvantitativ metod och studien är 

storskalig då respondenterna uppgick till 782 personer. Studien genomfördes i 

Sydafrika och undersökte både privata organisationer samt myndigheter. Studien 

baserades på roller som testades i Sydafrika men från början hade formulerats i USA. 

Det övergripande syftet med studien var egentligen inte att undersöka rollernas 

existens utan i vilken utsträckning rollteori kan appliceras på kommunikationsyrken 

och miljön i vilken dessa yrken utövas, även i andra branscher än PR. 

  

Den mest omfattande undersökning som gjorts om ämnet kommunikatörer och dess 

roller, går under namnet Excellence-studien vars syfte är att kartlägga vilken funktion 

kommunikation har i olika organisationer, vilken roll kommunikatören innehar samt 

vilken grad av professionalisering kommunikationsbranschen har. James Gruning är 

initiativtagare till studien vars rötter går att spåra tillbaka till 1960-talet då Gruning 

inledningsvis studerade offentliga fonder bland colombianska bönder. Studien kom 

sedan att utvecklas mot att handla om PR, beslutstagande samt organisationsstruktur- 

och kultur. Studien menar att kommunikationens mål i en organisation ska vara 

baserad på dialog, kompromisser och balans i maktförhållanden i organisationen och 

dess intressenter (Grunig och Dozier 1992). Studien har dock fått utstå kritik då den 

inte tar hänsyn till maktförhållanden internt. Något som Johansson och Heide (2008) 

poängterar alltid måste tas hänsyn till i en organisation. De två övergripande, mest 
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generella rollerna som kommunikatörer innehar i organisationer är strateg och 

tekniker. Den tekniska kompetensen fyller det producerande behovet men de krävs en 

strategisk kompetens för att få tillgång till den nivå i organisationen där de strategiska 

besluten fattas. En kommunikatörs strategiska roll är den som når fram till 

ledningsgruppen, men det är inte givet att den strategiska kommunikatören får 

möjlighet att påverka de beslut som fattas. Vidare finns ytterligare en roll har 

identifierad hos kommunikatörer – aktivisten, vars uppgift är att förändra samt 

ifrågasätta maktstrukturerna inom organisationen (Johansson & Heide 2008). 

  

Excellence-studien handlar främst om den externa kommunikationen i organisationer. 

Den interna kommunikationen i relation till kommunikatörer redogörs för av Welch 

och Jackson (2007). Författarna menar att den interna kommunikationen har ett antal 

syften som hänger ihop med varandra och handlar övergripande om att: Bidra till 

interna relationer som kännetecknas av organisationsmedlemmarnas engagemang. 

Medarbetarnas positiva uppfattning om tillhörighet ska främjas. En medvetenhet om 

förändringar i omvärlden ska vara närvarande. Medarbetarnas förståelse för 

organisationens behov att förändra sina mål när det är nödvändigt ska utvecklas Welch 

& Jackson 2007). 

  

Om dessa syften ska upprätthållas menar Johansson och Heide (2008) att 

kommunikatörernas arbete med den interna kommunikationen vid 

organisationsförändringar är helt avgörande för att den ska lyckas.  Även Johansson 

och Heide (2008) har identifierat roller hos kommunikatörer som de menar kan 

beskriva kommunikatörers arbetsuppgifter i allmänna drag. Hänsyn bör dock tas till 

att dessa roller inte står för sig själva utan kombineras ihop och går ofta in i varandra: 

Den ledande kommunikatörsrollen inbegriper organisationens uppdrag och strategi, 

och eftersträvar att utveckla strategier för att underhålla relationer med målgrupper. 

Den operativa kommunikatörsrollen ägnar sig åt att implementera och utvärdera 

kommunikationsplaner. Kommunikatören skapar alltså verktyg som ska användas för 

organisationens kommunikation. Den reflexiva kommunikatörsrollen innefattar att 

förändra organisationens ledning baserat på analysen av förändrade normer och 

värderingar i samhället, för att sedan anpassa och förändra dessa efter organisationens 

egna värderingar och normer. Här kan det exempelvis handla om socialt ansvar eller 

arbete med hållbar utveckling. Den sista rollen författarna har identifierat är den 

utbildande kommunikatörsrollen som ska bidra till att resterande medarbetare i 

organisationen ska uppnå en högre kommunikationskompetens (Johansson & Heide, 

2008). 

  

Utifrån ovanstående rollindelning av kommunikatörer kan slutsatsen dras att det under 

en organisationsförändring finns två syften för kommunikationen: meningsskapande 

och informativ. Följaktligen behöver båda egenskaperna finns hos kommunikatörer, 

yrkesrollen bör innefatta både informationsproducerande delar men likväl även 

meningsskapande egenskaper. 

  

Informations- och kommunikationsyrket har förändrats från att handla om enbart 

informationsproduktion till att innefatta en mer strategisk roll i organisationen, men 

uppfattningen om kommunikatörer har inte följt denna utveckling. Om synen på 

kommunikatörer handlar om att de ska producera innehåll och information, istället för 

att uppmärksamma den strategiska rollen som kan ha en positiv inverkan på 

organisationen, kommer kommunikatörsyrket inte att utvecklas i önskad riktning. 
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Detta för att kommunikatörerna fortsätter att leva upp till de förväntningar som i 

nuläget ställs på dem, istället för att arbeta med att utveckla yrket mot en mer 

strategisk funktion. Kommunikatörsyrket utsätts då för en normaliseringsprocess som 

hämmar yrkets potentiella utveckling. Heide (2017) menar att yrkets status måste 

förstärkas i organisationerna om yrkesutvecklingen ska gå mot att kommunikatörer 

ska vara kommunikationsexperter vars uppgift är att förbättra och leda arbetet med 

kommunikation i organisationer, samt nå framgångar och bidra till lyckade 

organisationsförändringar. 

  

3. Metod 

  

Detta kapitel presenterar den vetenskapliga metoder och dess användning som 

undersökningens empiri inspirerats av, och till viss del bearbetas utifrån. 

  

Som ovan nämnt har Tindall och Holtzhausen (2011), Johansson och Heide (2008) 

och Gruning och Dozier (1992) har identifierat olika roller som kommunikatörer antar 

i organisationer. Däremot är alla dessa roller inte är relevanta för föreliggande studie, 

till exempel rollen som kulturtolkare i Tindall och Holtzhausens (2011) studie, som 

förklarades med att det finns skillnader i ländernas kultur och därmed måste ha en 

kommunikatör finnas som tolkar för att underlätta samarbetet mellan olika 

organisationer. Författarna till denna studie har istället valt att skapa en egen teori 

baserat på ovan nämnda teorier med hjälp av en induktiv tematisk analys, vilket 

innebär att nya kategorier, också kallade teman, identifieras under analysens gång. En 

induktiv tematisk analys, också kallad tematisk analys, är datadriven jämfört med en 

teoridriven tematisk analys som använder redan fastställda kategorier från en annan 

studies resultat (Clarke & Braun, 2016; Hayes, 2000). Författarna har därför tagit 

inspiration från dessa tre studier, dess utformning och resultat, men har identifierat 

egna kategorier som framkom under analysen av föreliggande studies data. Detta har 

gjorts därför att dels har Tindall och Holtzhausen (2011) utfört sin studie i Sydafrika, 

varför författarna inte med säkerhet kan avgöra dess relevans för en studie i Sverige. 

Johansson och Heides roller (2008) har inte applicerats på kommunikatörer och 

Gruning och Doziers (1992) studie har inte heller den genomförts i Sverige. Därför 

har författarna inte tagit nämnda studiers kategorier, utan har istället valt att analysera 

fram egna kategorier. Tindall och Holtzhausen (2011) beskriver strategen som 

problemlösare, samt att de är behjälpliga för klienten eller organisationen att anpassa 

sig inför framtiden och uppdatera sig med nya sociala trender. Rollen som strateg 

delas upp i föreliggande studie för att få ett mer djupgående perspektiv av vad detta 

skulle innebära i de svenska organisationerna. Dessa roller identifieras istället som 

strateg, problemlösare samt analytiker och omvärldsbevakare. Uppsatsförfattarna 

tolkar inte detta som samma roll, som Tindall och Holtzhausen (2011) gör. Att inte 

benämna dessa roller under en och samma kategori avgjordes under analysen, då de 

tydligt framträdde att det var tre olika roller med olika uppdrag och arbetssätt. Ett 

ytterligare skäl att skilja rollen som omvärldsbevakare från rollen som strateg är att 

den också kan liknas med den reflexiva rollen som beskrivs av Johansson och Heide 

(2008). Rollen som informationsförmedlare har sammanfattats i denna studie enligt 

Tindall och Holtzhausens (2011) informationsförmedlare samt Johansson och Heides 

operativa roll (2008). Den stödjande rollen har identifierats enligt Johansson och 

Heides (2008) operativa roll, och rollen initiativtagare har identifierats utifrån den 
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ledande rollen i samma studie. Huvudkategorierna faser och utmaningar har 

uppkommit genom analysen och baseras på vad intervjupersonerna har uttryck. 

 

Föreliggande studie, har som tidigare nämnts, genomförts med en induktiv tematisk 

analysmetod. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer där författarna har sökt 

förstå deltagarnas egna perspektiv, upplevelser, tankar och erfarenheter. Författarna 

hade istället för en induktiv analys, kunnat genomföra en deduktiv analysmetod. Detta 

genom att analysera utifrån redan fastställda kategorier från tidigare studier och 

forskning, men ett av motiven till att författarna valt att använda den induktiva 

metoden, är att intervjupersonernas svar inte tvingas in i redan på förhand fastställda 

kategorier och således minskar risken för att svaren blir manipulerade för att passa in 

i en modell som redan finns. Det ger mer frihet till att lyssna på intervjupersonerna 

som sen kan bidra till författarnas egen forskning i form av nya roller, istället för att 

endast bekräfta de som redan har framkommit i andra studier. Föreliggande 

undersökning hade även kunnat genomföras genom enkäter för att nå ut till ett större 

antal organisationer och kommunikatörer (Kvale & Brinkman, 2012; Pickard, 2013), 

men detta valdes bort då författarna mer djupgående ville söka förstå 

kommunikatörernas erfarenheter och upplevelser. Istället har den kvalitativa metoden 

och induktiva tematiska analysen hjälpt författarna att sammanställa 

intervjupersonernas svar i egna utformade kategorier som den insamlade datan gett 

upphov till. Metoden har utmynnat i tre huvudkategorier - faser, roller och utmaningar 

och genom dessa redogörs resultaten i resultatkapitlet nedan. 
  
 

3:1 Metodkritik 

 

Om studien hade genomförts på ett större antal organisationer, hade förmodligen 

andra resultat framträtt. Då författarna ställde följdfrågor under intervjun som heller 

inte kan redovisas, kan även reliabiliteten kritiseras då metoden tillåter en viss del av 

improvisation som är svår att återupprepa (Kvale & Brinkman, 2012; Bryman, 2008).  

 

En tvärsnittsstudie är en undersökningsmetod vars data insamlas vid samma tidpunkt, 

i kontrast till den longitudinella studien, när en grupp studeras över tid. En negativ 

aspekt med tvärsnittstudien är att vissa tidsfaktorer inte kan beräknas med i studien 

och det kan inte heller uteslutas att resultatet förändras över tid (The Gale 

Encyclopedia of Psychology, 2001). 

 

Vidare vad gäller reliabiliteten, kan den också påverkas av svårigheter att upprepa 

undersökningen då den metoden som använts för datainsamlingen utgörs av 

intervjuer. Faktorer som påverkar detta är exempelvis att konfirmationsbias inte kan 

uteslutas, då intervjupersonen undermedvetet kan vilja bekräfta intervjuaren och 

därmed inte svara helt och hållet uppriktigt. Alla svar som intervjupersonerna gett har 

tolkats av uppsatsförfattarna, denna tolkning har skett i flera olika stadier, både under 

själva intervjun men också under transkriberingen samt analysen. Denna mänskliga 

faktor måste även räknas med till det negativa (Kvale & Brinkman, 2012). Det  måste 

även tas hänsyn till författarnas eventuella förförståelse inför ämnet, vilket kan göra 

att resultatet tolkas annorlunda beroende på författarens bakgrund och förkunskap. 
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Om andra författare hade tolkat datan, hade alltså förmodligen andra resultat och 

kategorier redovisats, vilket också gör att undersökningen är svår att upprepa.  

 

Resultaten kan heller inte generaliseras till en större population, då svaren är för 

individuella samt att undersökningen inte heller har tillräckligt många 

intervjupersoner för att en generell slutsats ska kunna dras (Svenning, 2003; Bryman, 

2008). I detta fall reserverar sig uppsatsförfattarna även för att intervjupersonerna kan 

tendera att tala gott om sin egna yrkesroll i en utsträckning som inte till fullo stämmer 

överens med verkligenheten. Samtliga av dessa faktorer har av uppmärksammats av 

författarna och hänsyn har tagits till dem. Bedömningen har således gjorts att 

metodens styrkor uppväger dess svagheter, då alternativa undersökningsmetoder inte 

bedöms ge ett resultat av samma djupgående karaktär.  

 

I undersökningens planeringsstadium var intentionen att komplettera de kvalitativa 

metoderna med en kvantitativ innehållsanalys i syfte att analysera de båda 

organisationernas dokument och policys. Detta för att undersöka om det gick att finna 

kategorier i dessa, och undersöka i vilken utsträckning likheter och skillnader fanns. 

Författarna fick dock ändra sig vad gällde detta då det under intervjuerna med båda 

organisationerna visade sig att de inte arbetade med dokument i tillräcklig 

utsträckning för att göra en innehållsanalys av dem möjlig. Detta hade dock kunnat 

stärka studiens resultat och metodval, förutsatt att det hade funnits tillräckligt med 

dokument att analysera. Uppsatsförfattarna är medvetna om att detta kunde ha gett ett 

mer varierande och djupare resultat än datainsamling enbart genom intervjuer. Det 

bör också nämnas att tidigare forskning från början hade fler referenser, men vid 

närmare efterforskning gjordes upptäckten att dessa inte var peer-reviewed, då 

beslutet togs att inte inkludera dessa. 

 

Då det genomfördes både gruppintervju och enskilda intervjuer kan detta komma att 

påverka resultatet. Intervjuerna vid den kommunala och privata organisationen 

utfördes med två veckors mellanrum. Författarna delade upp dessa organisationer 

mellan sig och genomförde intervjuerna separat (Se bilaga 3). Analysen av datan 

gjordes dock av båda författare samtidigt. 
 

3:2 Avgränsning 

Uppsatsens avgränsar sig till förändringsprocesser- och utvecklingsprocesser, 

kommunikation och utvecklingsarbete internt i två olika organisationer. Studien är av 

tvärsnittskaraktär då insamlingen av empiri som skett genom intervjuer, genomförts 

vid två specifika tillfällen. Som syfte och frågeställningar redogör för avgränsar sig 

undersökningen till yrkesgruppen kommunikatörer och deras arbetssätt under 

förändringsarbete. Fokus ligger vid två mindre grupper i varje organisation, en 

bestående av fyra personer samt en bestående av tre personer. Anledningen till 

gruppernas mindre storlek gjordes med hänsyn till att låta författarna fördjupa sig i 

den kvalitativa undersökningen som det insamlade materialet innebär. Detta 

möjliggör en mer djupgående analys av undersökningens svar. Studien redogör inte 

för externa organisationsförändringar och dess påverkan. Eftersom studien genomförs 

på två fall kan några långtgående slutsatser inte dras, studien kan endast redogöra för 

arbetssättet på just dessa två organisationer. 
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3:3 Forskningsansats 

Denna uppsats bygger på ett kvalitativt angreppssätt i form av semistrukturerade 

kvalitativa forskningsintervjuer. Kvalitativ forskning fokuserar vid att söka svar på 

hur undersökningspersonen tolkar och bygger sin egen verklighet. Denna information 

tolkas efter insamlandet av forskaren på ett så objektivt sätt som möjligt där hänsyn 

tas till perspektivet undersökningspersonen redogjort för. Detta för att följa den 

kvalitativa metodens utformning - dra slutsatser om vad människor upplever att de 

gör och hur de tillskriver sina handlingar mening. Kvalitativ forskning utgår från att 

skeenden och objekt är neutrala och hur människor tillskriver dem mening. Detta sker 

individuellt och studiet av hur människor tolkar och förstår sin omvärld är vad den 

kvalitativa forskningen fokuserar vid (Nolin, 2018). 

  

Valet av undersökningens kvalitativa metod motiveras med att författarna till 

uppsatsen söker svara på frågan om hur organisationsmedlemmar upplever 

förändringsprocesser i organisationerna de är verksamma i. Uppsatsförfattarna 

motiverar för denna metod genom att de anser det bästa sättet att få reda på 

information om intervjupersonernas upplevelser, erfarenheter och uppfattningar om 

sitt arbete vara att fråga dem om detta.   

  

3:4 Kvalitativ forskningsintervju 

Intervjuer är en metod att föredra när syftet med forskningen är att ge svar på 

individuella synsätt, tolkningar och känslor i relation till ett objekt eller en händelse. 

När frågorna är av för komplex karaktär för att möjliggöra svar genom exempelvis 

enkäter, och mer djupgående svar krävs för att svara på undersökningens frågor, utgör 

kvalitativa forskningsintervjuer en lämplig metod (Pickard 2013). I skrift tenderar 

människor att uttrycka sig så kort och koncist som möjligt. Men vid ett samtal är 

sannolikheten större att svaren på frågorna blir både längre och djupare och på så sätt 

mer innehållsrika. Intervjuer resulterar ofta i komplex, detaljerad och omfångsrik data 

och analysen av svaren kan bli komplicerad. Hänsyn måste tas till detta så forskaren 

inte löper någon risk att inte hinna med den tidskrävande analys som intervjun kräver. 

Förberedelse och planering av betydande art måste ske när intervju används som 

metod, samt även överväganden gällande förmåga och tidigare erfarenhet (Pickard 

2013). 

  

I föreliggande studie genomfördes sju kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer. Det 

genomfördes en gruppintervju med två kommunikatörer i den privata organisationen, 

detta på grund av svårigheter med att få tiden att räcka till för två enskilda intervjuer. 

Dock genomfördes en enskild intervju med kommunikationschefen i den privata 

organisationen, detta för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att de två 

kommunikatörernas svar på något sätt skulle påverkas av kommunikatören i 

chefsposition. I den kommunala organisationen genomfördes fyra enskilda intervjuer, 

tre stycken på plats i organisationen samt en telefonintervju på grund av sjukdom. 

Denna intervju antecknades istället för att spelas in. Citat som redovisas från denna 

intervju kommer därför att beskrivas som ett utdrag från en telefonintervju för att 

tydliggöra för läsaren att det inte är ett direktcitat. 
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Kriterierna för deltagande var att intervjupersonerna arbetade med kommunikation 

inom en privat eller en kommunal organisation. Anledningen till detta var att det fanns 

intresse att om möjligt, göra en komparation mellan hur kommunikatörer arbetar och 

hur yrkesrollen används i en kommunal och i en privat organisation, då dessa 

organisationer skiljer sig från varandra i struktur och styrning. Det föreligger ett 

intresse hos uppsatsförfattarna att undersöka om rollerna eventuellt skiljer sig eller 

liknar varandra i organisationerna, samt hur kommunikatörerna involveras och 

samarbetar med olika aktörer genom processen. Det finns även intresse gällande hur 

kommunikatörerna uppfattar sin egen roll i organisationen, samt om deras utmaningar 

skiljer eller liknar varandra.  

 

En kommunikationschef på respektive avdelning intervjuades. Intervjuerna 

genomfördes i två större kommuner i liknande storlek med liknande utmärkelser, 

såsom universitet. Nedan följer förklaring på hur detta gick till. 
  

3:5 Tillvägagångssätt och urval 

En kommunal och en privat organisation kontaktades genom ett 

missivbrev.  Motiveringen till att dessa två organisationer valdes, är för att författarna 

hade tidigare kännedom och intresse för dem. Författarna tyckte även att de var 

passande att organisationerna var av olika art men av liknande storlek, och bedrev 

verksamhet i städer av samma storlek, och med liknande egenskaper. Motiveringen 

var även att undersöka eventuella likheter och skillnader av samma yrke men i olika 

organisationer, som styrs på olika sätt, med olika syften, perspektiv och med olika 

intressen. Missivbrevet skickades ut till enhetschefen för 

kommunikationsavdelningen till respektive organisation. Genom missivbrevet 

informerades de potentiella deltagarna om syftet med studien, hur det skulle gå 

tillväga och forskningsetiska överväganden (Se bilaga 1). Missivbrevet skickades 

sedan ut till avdelningen via chefen. Medarbetarna fick i sin tur anmäla intresse 

självmant till författarna och bokade in tider därefter. Möte med både chef och 

medarbetare bokades in. En semi-strukturerad intervjuguide förbereddes innan 

intervjuerna genomfördes, med frågor gällande kommunikatörernas uppfattningar 

och erfarenheter kring den egna organisationens förändrings- och 

utvecklingsprocesser (Se bilaga 2). 

  

Vissa oförberedda följdfrågor ställdes till deltagarna under intervjun. Tid för 

intervjuerna varierade mellan 20-40 minuter. Vid intervjuerna fick deltagarna skriva 

på ett samtycke enligt GDPR. Intervjuerna spelades in genom en 

inspelningsapplikation på författarnas telefoner. De fyra intervjuerna vid den 

kommunala organisationen skedde enskilt. En av intervjuerna genomfördes via 

telefon och antecknades istället för inspelning på grund av sjukdom. Intervjun med 

chefen skiljdes från intervjuerna med medarbetarna, detta för att minska risken för att 

de skulle bli påverkade av sin chefs närvaro. Intervjuerna i den privata organisationen 

skedde enskilt med intervjupersonen i chefsposition och intervjun som genomfördes 

med kommunikatörerna genomfördes som en gruppintervju, det vill säga att de två 

kommunikatörerna intervjuades tillsammans. Anledningen till detta var tidsbrist, då 

tiden inte räckte till för intervjupersonerna att ta intervjuerna en och en, varför 

intervjun anpassades efter deras önskemål. 
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3:6 Induktiv tematisk analys 

Dataanalysen genomfördes enligt en induktiv tematisk analys för att få fram 

kategorier av kommunikatörernas roller och faser i förändrings- och 

utvecklingsprocesser. Tematisk analys kan användas för att identifiera kategorier 

inom och över data i relation till deltagarnas erfarenheter och perspektiv, som söker 

förståelse till vad deltagaren tänker, känner och gör (Clarke & Braun, 2016). I denna 

metod uppkommer kategorier från den insamlade datan. Efter att datan transkriberats, 

ska det noga läsas igenom och det innehåll som verkar relevant till forskningsfrågorna 

noteras. Bitar av datan som verkar höra ihop sorteras tillsammans och kategorier 

börjar därmed formas, dock kommer dessa att ändras under analysens gång. 

Transkriberingen måste gås igenom flera gånger för att inte missa något, då den 

mänskliga perceptionen är selektiv vilket gör det lätt att överse information om 

forskaren inte letar efter något specifikt (Hayes, 2000). 

  

Datan som framkom av intervjuerna transkriberades ordagrant. Intervjuerna lästes 

igenom där upprepade områden framkom och samlades i ett och samma dokument. 

Fyra dokument öppnades i Google Drive. Datan från intervjuerna markerades och 

färgkodades för att förtydliga för författarna vilka citat som skulle kunna tillhöra 

samma huvudkategori. Citaten som hörde ihop eller liknande varandra sorterades 

tillsammans i samma dokument. Dessa identifierade områden blev därmed studiens 

provisoriska huvudkategorier. Det framträdde till en början fyra huvudkategorier, 

men genom diskussion mellan författarna bestämdes det att den fjärde kategorin 

skulle tillhöra kategorin faser istället, då den fjärde inte var tillräcklig bred för att 

utgöra en egen kategori. Därefter identifierades kategoriernas underkategorier i 

dokumenten. Dessa kategorier markerades i olika färger, för att förtydliga vilka citat 

som liknande varandra och vilka som bör skiljas från varandra. Även underkategorier 

förändrades under analysens gång genom diskussion mellan uppsatsförfattarna. Efter 

att underkategorierna skapades skrevs en provisorisk förklaringstext för dessa 

underkategorier. Genom detta framkom det att vissa citat inte längre passade in under 

kategorin och flyttades eller togs bort. I analysens tidiga skede framkom fler 

underkategorier än vad som redovisas i resultatet, men dessa slogs ihop av 

anledningen att de liknade varandra och därmed inte borde vara uppdelade. 

Transkriberingen lästes igenom sex gånger av båda författarna för att minska risken 

för att någon information skulle missas, detta i enlighet med vad Clarke och Braun 

(2016) rekommenderar vid tematisk analys. Anledningen till användningen av Google 

Drive, är att författarna som bor långt från varandra kan skriva och redigera i samma 

dokument samtidigt, vilket förenklar arbetssättet och diskussion mellan dem. Då 

Google Drive är internetbaserat, har inga av intervjupersonernas namn eller 

personnummer skrivits ut någonstans. Det bör även tilläggas att författarna har 

användarnamn och lösenord för att få tillgång till tjänsten, vilket ökar säkerheten. 

 

3:7 Forskningsetiska överväganden 

Studien genomfördes med hänsyn till fyra forskningsetiska aspekter: informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkman, 

2012). Då det genomfördes både individuella intervjuer samt gruppintervjuer kan 

detta komma att påverka resultatet. Det finns ingen garanti för att personerna som 

ingick i gruppintervjuerna inte påverkade varandras svar på ett sätt som möjligen inte 
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skedde i de enskilda intervjuerna. Ordet fördelades vid behov under gruppintervjun i 

syfte att möjliggöra att alla intervjupersoner fick komma till tals och svara på 

intervjufrågorna. Deltagarna informerades vid flertal tillfällen om konfidentialitet, 

studiens syfte samt hur materialet skulle komma att användas samt även att datan 

raderas efter analysen. Informationen framgick både genom missivbrevet, 

samtyckesblanketten samt muntligt innan intervjuerna började. Alla deltagare fick ge 

muntligt godkännande om att bli inspelade innan intervjuerna började. Vid 

inspelningen ställdes inga frågor som skulle kunna identifiera individen eller 

organisationen. Författarna har också valt att inte nämna exakta titlar då slutsatser kan 

dras till vilken organisation personen tillhör. Detta med hänsyn till intervjupersonens 

deltagande i studien ska ta så lite skada som möjligt. Någon presentation av 

intervjupersonerna kommer således inte ingå i denna undersökning. 

Uppsatsförfattarna har även varit medvetna om att under en intervju innehar de en 

maktposition i förhållande till intervjupersonen vilket kan påverka resultatet och 

svaren som ges (Kvale & Brinkman, 2012), vilket vi kommer att ta hänsyn till under 

analysen. 
  

4. Resultat 

Detta kapitel redovisar resultaten av de genomförda intervjuerna. 

  

4:1 Intervjuernas resultat 

  

Genom den induktiva tematiska analysen framkom tre kategorier som beskriver 

kommunikatörers roller och arbetssätt. Författarna har identifierat 

intervjupersonernas upplevda roller, faser och utmaningar de står inför som 

kommunikatörer i förändrings- och utvecklingsprocesser. Rollerna beskriver 

kommunikatörernas arbetsuppgifter ur ett brett perspektiv. Det framkom också att 

beroende på i vilken fas i processen de inkluderas och vem det är som initierar 

processen, antar de olika roller och arbetsuppgifter. Kommunikatörernas utmaningar 

har identifierats utifrån deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter, vilka har 

samlats i den sista huvudkategorin. Nedan följer en egen utarbetad figur av de 

kategorier som framträdde under analysen för ytterligare tydlighet: 
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Faser Roller Utmaningar 

Innan eller tidigt i 

processen 

Stödjande roll Okunskap gällande 

kommunikatören 

Sent in i processen Initiativtagare Svårighet att skapa 

delaktighet 

Hela processen Problemlösare Kommunikationsspridning 

Flera eller olika faser Analytiker och 

Omvärldsbevakare 

Att komma sent in i 

processen 

Strateg 

Informationsförmedlare 

 

 
Figur 1. Författarnas egen indelning av empiriskt material från intervjuerna. 

   

4:2 Kommunikatörens faser i förändrings- och 

utvecklingsprocesser 

Det framkommer av intervjuerna att kommunikatörerna involveras i olika faser av 

förändringsprocessen och utvecklingsprocessen. Genom analysen kan även detta 

härledas till att kommunikatörerna antar olika roller beroende på i vilken fas i 

processen de involveras, men också vem det är som initierar förändringen. Nedan 

följer citat angående dessa faser som har analyserats fram. 

 

 
 

Intervjuer i kommunal organisation Intervjuer i privat organisation 

Intervju 1. Kommunikatör Intervju 1. Kommunikatör i 

chefsposition 

Intervju 2. Kommunikatör Intervju 2. Två kommunikatörer 

Intervju 3. Kommunikatör 
 

Intervju 4. Kommunikatör i 

chefsposition 

 

 

 

Figur 2. Tabell över intervjupersonernas arbetstitlar. 
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Kommer in tidigt i förändrings- eller utvecklingsprocessen 

En av faserna som kunde identifieras var att kommunikatören är med i början av eller 

innan processen. De kommunala kommunikatörerna involverades innan eller i början 

av processen vid de flesta av processerna. Det framkom också att vem som helst kan 

initiera en förändringsprocess i organisationen. Förändringsförslag kan komma både 

i från politiken, en chef eller medarbetare som kontaktar kommunikatörerna. I flera 

fall om chefer initierade processen, kunde kommunikatörerna släppa cheferna fria när 

de märkte att de hade kommunikationen under kontroll. Kommunikatörerna var då 

med i planeringsstadiet och med som stöd. Det fanns en uppfattning om att politiken 

lyssnade in tjänstemannasidan och oftast involverade kommunikatörerna tidigt eller 

innan processen började. Alla fyra intervjupersoner upprepade ett flertal gånger att 

det var den här fasen som var viktigast för att förändringsprocessen skulle få goda 

resultat. Utdraget från telefonintervjun nedan belyser denna fas. 

  

Kommunikationen ska in tidigt, redan i utredningsstadiet i bästa fall. Vi jobbar för 

det. Vid handläggningsprocessen kollar vi “Behöver någon veta om det här?” Ofta 

går det bra. Om kommunikationen kopplas in tidigt går det smidigt och bra. Det blir 

inga protester, inget negativt. 

  

Vad gäller den privata organisationen var kommunikatören i chefsposition med i 

början av eller innan processen, men de två kommunikatörerna får oftast information 

om förändringar från chefen. 
  

Kommunikatören kommer in sent i förändrings- eller 

utvecklingsprocessen 

Ytterligare en fas som framkom var att kommunikatören kommer in sent i processen. 

Detta benämndes av intervjupersonerna som negativt och påverkade resultatet av 

förändringsprocessen med rykten, skvaller och motstånd. Dock menade 

intervjupersonerna att detta kunde uppstå trots en välplanerad kommunikation, men 

de gånger kommunikatörerna hade kommit in tidigt i processen hade resultatet 

upplevts som positivt av kommunikatörerna, och de gånger kommunikatörerna inte 

hade varit med eller hade kommit in sent hade det resultatet upplevts som negativt 

och mer arbete för dem. Denna fas i processen kunde infinna sig om vissa chefer hade 

initierat en förändring, och om verksamheten som hade en så kallad gammalmodig 

syn på kommunikatörernas arbetsuppgifter. Två av kommunikatörerna i den 

kommunala organisationen menade också att chefens kommunikation till medarbetare 

är viktigt, men de kommer inte kunna ersätta kommunikatörernas erfarenhet och 

kunskap. Enligt en intervjuperson är kännetecknet på en lyckad kommunikation i 

förändring är att förändringen går obemärkt förbi. Alla sju intervjupersoner menade i 

att kommunikation i övrigt var avgörande för att en förändring skulle kunna uppfattas 

som lyckad. Nedan kommer ett utdrag från en telefonintervju som belyser fasen när 

kommunikatören kommer in under processen. 

  

Om vi blir inkopplade för sent har vi inte hela bilden av processen, eller vi har inte 

tid att sätta oss in i bilden, inte haft tid att ställa kritiska frågor, vi har inte haft tid att 

identifiera risker eller scenarier. Om vi är med tidigt kan vi undersöka hela bilden, 

men om vi inte får viss information, förstår man inte. Kommunikationen blir inte 
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utformad på rätt sätt från början.  Ibland upptäcker man när man kommit in för sent, 

att man inte har fått all information, det saknas något. Man har inte fått hela bilden. 

  

I den privata organisationen poängterades det att när kommunikatörerna kommer in 

sent i processen kan det resultera i kostsamma konsekvenser rent ekonomiskt, då 

merarbete uppstår till följd av att kommunikationen lämnats ute och hamnat efter. Det 

finns en befintlig arbetsordning i olika processer som andra avdelningar i 

organisationen bedriver. Och när dessa avdelningar lämnar 

kommunikationsavdelningen utanför, eller kontaktar dem för sent måste de bedriva 

en egen process i efterhand. Det blir ett kostsamt dubbelarbete som organisationen 

förlorar pengar på, exempelvis i form av separata och omarbetade trycksaker som 

kunnat förmedla rätt syfte och mening från början. Det kan också handla om olika 

evenemang som kunnat genomföras på ett bättre sätt om kommunikationsavdelningen 

fått vara med från början sett till planering och utförande. 

  

Hela förändrings- eller utvecklingsprocessen 

I vissa fall var kommunikatören med i hela processen. I den kommunala 

organisationen skedde detta om kommunikatören själv hade initierat en process och 

därmed ledde eller var ansvarig processen eller om de antog en annan roll utanför sin 

kommunikatörsroll, till exempel varit projektledare för initiativet. Två av fyra 

intervjupersoner uttryckte att under de processer de har varit med hela vägen, från 

början till slut, hade de varit ansvariga för processen. 

  

I den privata organisationen är det även här skillnad mellan kommunikatören i 

chefsposition och det två andra kommunikatörerna. Kommunikationschefen är i stor 

utsträckning med i hela processerna då denna ingår i olika arbetsgrupper, så kallade 

forum i organisationen. Under intervjuerna framkom det att arbetssättet i den privata 

organisationen bygger på forum av olika typer. Kommunikationschefen sitter med i 

samtliga av dessa forum utom ett - det första forumet. Detta är ett så kallat idéforum 

där vem som helst inom  den privata organisationen får bidra med idéer som på ett 

eller annat sätt kan bidra till positiva förändringar i företaget. De idéer som avgörs 

vara rimliga att arbeta vidare med går också vidare till nästa forum där arbetet och 

planeringen med dem fortsätter. Eftersom intervjupersonen i chefsposition är med i 

alla forum, som på ett eller annat sätt har en beslutsfattande funktion, dras slutsatsen 

att kommunikationschefen är med i hela förändringsprocessen. 

 

Flera faser i förändrings- eller utvecklingsprocessen 

Det kan också vara så att kommunikatörens arbete utförs i flera eller olika faser. Detta 

innebär för de kommunala kommunikatörerna, att de inte leder eller är ansvarig för 

processen, men involveras när det finns behov av hjälp någonstans i organisationen 

från kommunikatören. Det framkommer att detta kan hända om en verksamhet eller 

stabsfunktion initierar en förändringsprocess.            

  

Alltså typ nån stabsfunktion de kan ju också göra nån typ av förändring och då är jag 

ju alltid oftast inte heller med från början utan då kanske dom har suttit och funderat 
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på förändringen och kommit på ja, shit, det här kanske kommer nog påverka några, 

då kanske vi behöver en nån som kan kommunikation så hör man av sig. 

  

I den privata organisationen utförs kommunikatörernas arbete i olika faser då de tre 

intervjupersonerna involveras i olika delar av processerna. Som tidigare nämnts är 

kommunikationschefen i de allra flesta fall och i de flesta processerna med från 

början, men de två kommunikatörerna kommer in senare i processen och då oftast på 

uppdrag av chefen då informationen kommer från denne. Deras arbete sträcker sig 

också till att vidarebefordra informationen internt till andra medarbetare och 

avdelningar i organisationen. Till sin hjälp utformar kommunikatörerna i de flesta av 

dessa processer kommunikationsplaner. De tre kommunikatörerna i organisationen 

ingår således i flera eller olika faser av processerna. 

  

4:3 Kommunikatörens roll i förändrings- och 

utvecklingsprocesser 

  

Genom den induktiva analysen framkom det att alla kommunikatörerna i båda 

organisationerna antog sex olika roller under en förändrings- och utvecklingsprocess 

beroende på vissa faktorer. Alla intervjupersoner beskrev sina arbetsuppgifter som 

varierande och olika beroende på vilken process det handlade om och vem det var 

som initierade processen. Det framkom också att kommunikatörerna själva initierade 

förändrings- och utvecklingsprocesser, där de själva ofta var ansvariga för processen. 

  

I den privata organisationen var uppdelningen av roller mellan de tre olika 

kommunikatörerna också tydlig. De sex olika rollerna som identifierats kan inte 

appliceras på samtliga av dessa tre kommunikatörer. Rollerna är uppdelade på de olika 

individerna, samtliga individer innehar inte alla roller. 
  

Den stödjande rollen 

En av de kategorier som framträdde var den stödjande rollen. Den stödjande rollen i 

den kommunala organisationen antas ofta när processen hade initierats av chefer i 

organisationen vid mindre förändringar. Detta kan innebära att chefer begär hjälp från 

en kommunikatör när förändring är planerad eller har påbörjats. Utifrån intervjuerna 

framkommer det att stödet som ges, antar formen av rådgivning, genom att 

tillhandahålla riktlinjer, mallar och checklistor, rådgivning och planering med att 

upprätta budskap och övrig planering samt stöttning till chefen. 

  

Det är väl att upprätta en kommunikationsplan, hjälpa till att sätta mål, ta fram 

budskap kan bli extra viktigt, kan ju vara klurigt och svårt att formulera, tror det är 

de bitarna som är extra viktigt, sen kan man ju gemensamt titta på aktiviteter och 

sådär, det vet säkert verksamheten också väldigt väl vad som kan vara lämpligt i just 

deras verksamhet, men mycket handlar nog att hjälpa sätta mål och de här veta, känna 

göra vad medarbetarna behöver för information 

  

Intervjupersonerna menar att denna roll är viktigast i början av processen, då den 

enskilda verksamheten måste äga processen själv och klarar av att göra mycket på 
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egen hand om planen följs med hjälp av de kommunikationsdokument och mallar som 

har utarbetats av kommunikatörerna. Därför är det stora kommunikationsarbetet i 

början av eller innan processen initieras. 

Vid större eller negativa förändringar i verksamheten, vars process ägs av en 

chef, handlade rollen om att finnas där för chefer, genom att dels vara ett strategiskt 

och planerande stöd samt genom att vara ett emotionellt stöd för denne i processen. 

  

En jobbig förändring då gäller det ju att som ledare finnas på plats, va synlig, fånga 

upp alla farhågorna, att liksom verkligen ha dialogen och prata med sina 

medarbetare så att [chefen] inte liksom går och gömmer sig på sitt rum, vilket man 

kanske har lust, det har jag all respekt för att man kanske har lust att göra det om 

man har upprörda medarbetare, men och då är ju mitt jobb att stötta dom i att dom 

har bra svar, och att dom vet hur dom ska kommunicera. 

  

I den privata organisationen handlar den stödjande rollen om att förstå målgruppen 

och målgruppens roll. Det handlar även om detaljer i texter samt att vara den som 

skapade i tryggheten i förändringen för andra medarbetare. Det poängteras också att 

det är kommunikatören själv som har ansvaret för kommunikationen och leder den, 

och intervjupersonen anser att det är viktigt att se detaljer, förbereda och väga ord i 

den stödjande rollen. 

  

Vidare handlar det inom den privata organisationen även om att kommunikativt stötta 

den generella organisationen mot dess affärsmål. Den stödjande rollen innefattar 

också att vara stöttande vid kriskommunikation och bistå chefer med stöd när de ska 

gå ut med information i medierna. 

  

Rollen som initiativtagare 

 Vidare framträdde rollen som initiativtagare. Denna roll beskriver hur 

kommunikatören själv ser problem och initierar lösningar för dessa. Detta sker utan 

att det är på uppdrag av någon annan och processer inleds med syfte att lösa det 

uppkomna problemet. Kommunikatören ser vad som behöver göras i situationen och 

driver processen framåt på eget initiativ. I den kommunala organisationen kan två av 

fyra kommunikatörer leda och initiera förändringsprocesser själva. I dessa fall handlar 

det om att kommunikatörerna ser så kallade glapp eller något de upplever behöver 

utvecklas och därmed påbörjar de en förändringsprocess. Dessa intervjupersoner 

menar att initiativet inte behöver komma ifrån ledning, utan att det var något som de 

själva ser och börjar sedan planera för hur en utveckling skulle kunna genomföras. En 

av intervjupersonerna menar dock att denne inte tar egna initiativ, utan väntar ofta på 

uppdrag från ledning för att sedan utföra dem. Om kommunikatören tar egna initiativ 

handlar det om både kommunikativa utmaningar samt andra förbättringsmöjligheter 

som kommunikatören ser. 

  

Om jag själv skulle initiera en förändringsprocess, så gör jag alltid så att det blir så 

att man ser att det finns ett gap, det finns ett problem, det finns en lucka det finns 

någonting som behöver lösas, och då försöker jag först att definiera vad är problemet 

och varför har vi ett problem och vad tror jag skulle vara lösningen på det problemet 

och när jag har gjort det då går jag till den eller dem det berör och säger jag ser det 

här problemet därför att och jag tror att vi skulle kunna lösa det så här. 
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I vissa fall klev de även ur sin kommunikatörsroll. Enligt två av intervjupersonerna i 

den kommunala organisationen handlar det att som kommunikatör ha ett 

helhetsperspektiv vilket gör att de ser saker andra organisationsmedlemmar inte ser, 

och kan därmed se problem eller glapp som annars inte hade upptäckts. Det är med 

kommunikatörens helhetsperspektiv som de har lättare att se vilka arbetsmetoder och 

processer som skulle behöva förändras. 

  

Jag tror att eftersom jag är kommunikatör så blir det att man tvingas i sitt jobb, eller 

tvingas, det blir så per automatik att man måste titta över alla gränser, och så ser 

man hur man ska göra, så jag tror att jag fick göra det för att jag var kommunikatör 

men inte i min roll som kommunikatör. 

  

Rollen som initiativtagare kunde inte identifieras i lika stor utsträckning i den privata 

organisationen, men går att se hos kommunikationschefen. Arbetsordningen i de 

forum, som tidigare redogjorts för under rubriken faser, är väldigt tydlig vilket kan 

vara en förklaring till varför rollen som initiativtagare har varit svårare att identifiera 

i den privata organisationen jämfört med i den kommunala. Alla, oavsett titel, kan 

alltid framföra sina idéer i det första stadiets forum, idéforumet, och således ändå ta 

initiativ, men detta gör inte att rollen som initiativtagare endast kan tillskrivas just 

kommunikatörerna i detta avseende. 

  

Det är främst de två kommunikatörerna som intervjuades som saknar roller som 

initiativtagare. Intervjupersonen i chefsposition har dock en starkare initiativtagande 

roll eftersom denna person ingår i samtliga forum i organisationen och således alltid 

har möjlighet att ha en helhetsbild över alla pågående och kommande processer. Detta 

kan förklara varför rollen som initiativtagare främst identifierades hos 

kommunikationschefen, detta bekräftar denne även själv och berättar att den 

initiativtagande rollen var något som låg i fokus redan för tre och ett halvt år sedan då 

denne anställdes. Intervjupersonen gör gällande att kommunikationsavdelningen inte 

bjöds in till projekt i organisationen förrän de i princip redan var klara. Initiativet om 

att vara aktiv redan från början och se till att komma med i processerna tidigare var 

därför något som fokuseras vid i stor utsträckning när personen fick sin anställning.   

  

Rollen som problemlösare 

I den tredje kategorin omnämns kommunikatören som problemlösare, och rollen 

innefattar att lösa kommunikativa problem som orsakats av andra medarbetare i 

organisationen som inte är kommunikatörer i en förändringsprocess. Dessa situationer 

uppstår när kommunikatören kommer in i försent i en förändringsprocess och handlar 

om att rätta till misstag. Enligt fyra kommunala intervjupersoner händer detta sällan, 

även om det händer någon gång ibland. Då handlar deras arbetsuppgifter om att 

försöka rätta till arbetssättet i sista sekund innan det skickas ut. Helst vill de arbeta 

proaktivt, men de menar att om de kommer in i processen när den ska avslutas får de 

göra det bästa av situationen, och till viss del försöka rädda den. 

  

Får komma in och sopa och städa, och sen är det ju också så att om man kommer in 

och är skurkärringen så har ju oftast verksamheten redan bestämt sig för exakt vad 

den vill ha för kommunikationsleveranser och då har dom väldigt svårt att tänka om, 
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[...]dom vill absolut ha en broschyr och det kanske skulle vara bättre att lägga 

sakerna digitalt eller vad det nu än är, så har dom ju på nåt sätt redan bestämt sig, 

eller kommer dom redan med texterna till pressmeddelandet  [...] och så har de skrivit 

det ur helt fel vinkel och helt fel perspektiv, [...] och är det så att en fråga har börjat 

löpa och den börjar att bli tjoigt på stan eller i media eller så, så är det ju väldigt 

mycket svårare att så säga, då har man ju tappat tolkningsföreträdet i frågan och då 

får man ju bara jobba i bakvatten. 

  

Enligt den kommunala kommunikatören i chefsposition kan det också variera 

beroende på vilken verksamhet det är. Vissa verksamheter har en gammalmodig syn 

på kommunikation och rollen som kommunikatör, och vissa verksamheter arbetar mer 

proaktivt med kommunikatörerna och vill ha med dem som en partner i deras 

förändringsprocesser. Detta kan påverka på vilket sätt de arbetar och om de skulle 

komma in sent i en process. Nedan följer ett utdrag som exemplifierar detta. Utdraget 

återges från den telefonintervju som kommunikatören i chefsposition medverkade i: 

  

Det är olika kulturer i verksamheterna, tror det är personberoende med 

kommunikation. Vissa är gammalmodiga, där kommunikatörerna ska vara utförare. 

Tillsagda att göra. De ses inte som bollplank. Andra är mer långt framme, de ser 

kommunikationen som en partner och där de bidrar lika mycket. I vissa verksamheter 

vill och kan kommunikatörerna mycket, men de kan krocka med de som är mer 

gammaldags. De tycker kommunikatörerna springer före, vilket inte heller är bra. 

  

I den privata organisationen uttrycktes inte rollen som problemlösare på ett lika starkt 

sätt som i den kommunala organisationen. Detta kan återigen härledas till arbetssättet 

med de olika forumen, att problem genom detta arbetssätt angrips med en viss 

framförhållning. Intervjupersonerna berättar att mycket fokus läggs på att planera, 

fånga upp frågor i syfte att medarbetare som får information om förändringar ska 

känna sig trygga och säkra i den och på så sätt lösa eventuella problem innan de 

uppstår. 
  

Rollen som analytiker och omvärldsbevakare 

Den fjärde kategorin som identifierats är analytiker och omvärldsbevakare. Här 

handlar det om att kommunikatören analyserar resultat av olika 

kommunikationsinitiativ, processer och projekt. Detta sker i syfte att förbättra 

kommande projekt och uppdrag. I denna roll undersöker kommunikatören 

organisationens omvärld, och de sammanhang den verkar i för att se hur det kan 

komma att påverka organisationen i framtiden. Denna omvärldsbevakning och 

analysarbete sker några månader eller ett halvår innan (beroende på projekt- eller typ 

att kommunikationsarbete) för att förbereda organisationen på vad som komma skall. 

Detta sker innan en förändringsprocess iscensätts och syftar till att förbereda 

organisationen på att en förändring kan komma att ske. 

  

För kommunikatörerna i den kommunala organisationen handlade denna sortens roll 

om att ständigt blicka framåt och vara beredd på var som kan komma att hända i 

samhället och analysera hur detta kan komma att påverka organisationen och dess 

medlemmar. Det kan till exempel handla om att hålla koll på lagändringar eller större 
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händelser i andra delar av landet. Det kan också handlar om att i förväg analysera 

målgruppen och vilka förändringen kan komma att påverka samt analysera vilka 

konsekvenser det kan få för målgruppen, både bra och mindre bra. 

  

Alltså att man verkligen lägger ner sig med omvärldsbevakningen att man inte bara 

gör en omvärldsbevakning utan verkligen gör en omvärldsanalys och att man som 

kommunikatör tränar sig att titta runt hörn för verksamheten så att man nästan vet 

kanske några månader eller ett halvår i förväg, att ah den här frågan ligger i luften, 

här kommer det kunna bränna, nu får vi en ny sån här lag på riks hur spelar det ner 

på en kommunal nivå, eller nu får vi det här valresultatet, nu har vi ett terrorattentat 

på Drottninggatan, vad händer om några veckor när det, börjar man fundera på 

betongssugga upp gatorna i [staden], eller vad händer liksom, alltså så att man hela 

tiden ligger med proaktivitet med frågorna 

  

I den privata organisationen kunde den analytiska och omvärldsbevakande rollen 

främst identifieras hos kommunikatörerna som inte var i chefsposition. De upplever 

att arbetet de bedriver är viktigt i utvecklingsprocesser trots att det inte alltid syns 

tydligt utåt. De menar att de arbetar med denna roll i bakgrunden och att den i stor 

utsträckning handlar om att hålla sig uppdaterad och beredd på vad som kan ske i 

organisationen i framtiden. En av kommunikatörerna beskriver sin arbetstitel som 

digital kommunikatör och att arbetet handlar mycket om statistik och analys, samt att 

det ständigt pågår en utvecklingsprocess. Intervjupersonen beskriver sig själv som 

analytisk med ett ständigt behov av att hålla sig uppdaterad för att kunna sköta sitt 

arbete korrekt. 

  

Vidare menar båda kommunikatörerna att denna analytiska och omvärldsbevakande 

roll kan uppfattas som jobbig av andra medarbetare. De berättar att det hela tiden 

handlar om att tänka ett steg längre vilket gör att uppfattningen om kommunikatörerna 

i detta avseende kan ses som iakttagande och övervakande av andras människors 

arbete, fast det egentligen handlar om att hålla sig uppdaterad i syfte att kunna vara 

just analytisk. De arbetar analytiskt med hjälp av analysverktyg i syfte att bevaka 

organisationens omvärld och hålla sig uppdaterad på förändringar, attityder till dem 

samt dess resultat. 

  

Rollen som strateg 

Den femte kategorin är rollen som strateg och handlar om hur kommunikatören 

arbetar strategiskt med helheten i förändringsprocessen. Rollen innefattar ett 

arbetssätt som handlar om generellt planerande och att hela tiden tänka för framtiden. 

Rollen innefattar hur kommunikatören arbetar med dokument och checklistor både 

för det egna och andras bruk. Strategen ställer frågor som handlar om 

tillvägagångssätt, budskap och vad som behöver kommuniceras. Här ingår även arbete 

med kommunikations- och aktivitetsplaner samt arbete med att ta fram strategier för 

ett så lyckat arbete som möjligt. Strategen planerar förändringsprocessen och försöker 

förutse vad som kan komma att hända under och efter den. 

De kommunala kommunikatörerna menar att den strategiska kommunikationen 

genomsyrar allt arbete de utför. Ett strategisk tankesätt innebar för dem, att ständigt 

försöka se helheten hur förändringen kan komma att påverka verksamheterna utåt. 

Det handlade om att planera kommunikationen och aktiviteter, samt planera 
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eventuella kommunikativa stöd som kan komma att behövas, både till ledning och 

medarbetare. Kommunikatörerna ställer även frågor som är mycket viktiga att ställa 

innan förändringsprocessen börjar, till exempel “Vilka behöver veta det här? Vilka 

budskap behöver formuleras och hur länge ska de kommuniceras?”. 

  

Ja men oftast så brukar jag nästan jag börja med budskapsplattformen och liksom 

tänka kring det ah men vad är det vi ska göra och vad är det vi vill kommunicera. Så 

den har jag nästan alltid som grund och den har jag också för att jobba med 

organisationen liksom med ja men oss i ledningsgruppen eller med chefen jag ska 

jobba med för att komma överens också, men är det här? Är det här vi ska göra? Är 

det här budskapet vi ska ha, det brukar va ett bra sätt med liksom att, det är inte alltid 

är en förändring där det finns nånting nedskrivet liksom exakt vad som ska göras, då 

brukar det vara ett bra sätt att börja. Sen brukar jag använda mig av 

kommunikationsplan, eller en förändringskommunikationsplan. 

  

Det framkom också att det kan innebära att planera dokument och mallar för cheferna 

att använda utan att behöva ständig kontakt med kommunikatören själv. Detta 

framkom från tre av fyra kommunikatörer. Det framkom också att detta var viktigt, 

att utarbeta dokument för verksamheterna att ta del av innan en förändring sker. Det 

gäller att ha en utarbetad grundstruktur innan något sker. Detta framkom från två 

intervjupersoner i den kommunala organisationen. 

  

Intervjupersonerna i den privata organisationen menade att de jobbar strategiskt i stor 

utsträckning. Enligt kommunikatören i chefsposition präglas arbetet i organisationen 

ständigt av ett strategiskt arbete, och att det syns i sättet de arbetar med forum där 

idéer går vidare i en viss ordning, i de olika forumen, i form av en projektprocess. 

Vidare handlar det om att förbereda organisationen internt på vad som komma skall 

och kommunicera ut detta på ett sätt som gör medarbetare engagerade och motiverade. 

Detta för att kunna förbereda förändringar och få ett lyckat resultat. Vidare framkom 

också att rollen som strateg kan uppfattas som ifrågasättande av övriga medarbetare 

och att den strategiska rollen ibland arbetar i motvind för att komma framåt i 

processen. Intervjupersonen uppger att det kan bero på hur kulturen inom en 

organisation ser ut. 

  

Intervjupersonen i chefsposition menar också att organisationen aktivt arbetar med 

strategisk kommunikation, och att den strategiska kommunikationens syfte i stor 

utsträckning handlar om att positionera organisationens varumärke samt den externa 

uppfattningen av det. I följande citat ges tolkningen av begreppet och dess innebörd i 

förändrings- och utvecklingsprocesser: 

  

Jag tänker att med strategisk kommunikation har man ett övergripande tänk, och 

någon långsiktig bild av vad man vill uppnå, alltså positionering av varumärket 

framförallt och det man gör idag. Allt ska liksom jacka i och bygga bilden av den här 

positionen man vill ha. Det är ju varumärket, hela målgruppens uppfattning. Alltså 

samlade associationer till det vi gör. [...] Man kan ju påverka genom att göra så bra 

strategiskt kommunikation som möjligt men varumärket är ju ändå i mottagarens 

huvud. Så det är strategisk kommunikation för mig… att varje liten grej ska [...] ligga 

i linje med vad vi vill, hur vi vill bli uppfattade. 
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Rollen som informationsförmedlare 

Den sjätte kategorin är informationsförmedlaren. I denna roll arbetar kommunikatören 

med att sprida och producera information både internt i organisationen samt externt 

mot till exempel organisationens målgrupper eller mot media. 

  

Rollen som informationsförmedlare har inte identifierats i lika stor utsträckning i den 

kommunala organisationen som i den privata. Förutom att formulera budskap och 

texter i samarbete med verksamheten som ovan beskrivet, framkom inga mer 

utmärkande citat utifrån denna roll. Däremot menade kommunikatören i chefsposition 

att hennes roll också innebar att föra en dialog med invånarna kopplat till 

organisationens kommunikation och för att göra informationen begriplig. 

  

Rollen som informationsförmedlare förekommer i stor utsträckning i den privata 

organisationen. Kommunikatörerna redogör för rollen som informationsförmedlare 

och ger exempel på förändringsprocesser där just denna roll är viktig - det kan handla 

om stora förändringar gällande fördelningen av tjänster och vikten av att ta ansvar för 

kommunikation som är känslig i dessa processer. Intervjupersonerna uppger att en 

positiv eller i alla fall neutral bild ska försöka förmedlas i så stor utsträckning som 

möjligt när det gäller förändringsprocesser som berör särskilda individer. 

Intervjupersonerna hävdar att de in denna kommunikatörsroll har ett stort ansvar 

gentemot sina medarbetare eller sina målgrupper. 

  

Samtliga tillfrågade ser kopplingar mellan rollen som informationsförmedlare och 

förändringsprocesser, samt anser att deras funktion som informationsförmedlare är av 

stor betydelse under arbetet med olika förändringsprocesser, processer som de menar 

att de i varierande utsträckning befinner sig i hela tiden. Det framgår också att 

intervjupersonerna tycker att det är viktigt att förmedla information som uppfattas 

som positiv och inkluderande när organisationen står inför någon typ av förändring. 

  

 Jag tänker mer på förändringsprocess [...] Att informera, förbereda och motivera, 

om man ska prata intern kommunikation då. [...] Skapa en sammanhållning och 

motivation. [...]Att alla ska känna att de är med i detta om det gäller en förändring. 

Det kanske är ett högt mål att ha. Men att alla känner sig informerade, att man inte 

blir tagen på sängen, att alla känner sig som en del av… inkluderad. En dialog helt 

enkelt. 

 

4:4 Kommunikatörens utmaningar i förändrings- och 

utvecklingsprocesser 

Under intervjuerna och analysen framkom utmaningar som kommunikationen och 

kommunikatörerna står inför eller stöter på under en förändring eller 

utvecklingsprocess. De identifierade utmaningarna handlar om okunskap gällande 

kommunikatörsrollen, svårigheter att skapa upplevd delaktighet, 

kommunikationsspridning samt att komma för sent in i processen. Nedan följer 

exempel på dessa utmaningar. 
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Okunskap gällande kommunikatörsrollen 

  
En av utmaningarna som identifierades under analysen var att det fanns en okunskap 

gällande kommunikatörernas arbetsuppgifter och vilken roll de har inom 

organisationen, vilket kunde påverka deras inflytande i processen. De kommunala 

kommunikatörerna upplevde att det fanns en rädsla för att involvera dem i processen. 

Två av fyra intervjupersoner uttryckte att de upplever sig ibland bli motarbetade, just 

för att det finns en rädsla för att det som sägs till kommunikatörerna kommer att bli 

offentligt. Det framkom från en av intervjupersonerna att kommunikatörerna själva 

kan ha brustit i att presentera sitt arbete och förklara vad de kan bidra med samt skapa 

en bild av hur deras arbete går till. 

  

Jag tror det finns en rädsla, eller okunskap. Jag tror chefer är rädd för 

kommunikatörerna, de tror att allt de berättar för kommunikatörerna blir offentligt, 

vilket inte är sant. De vill ofta hålla på informationen länge, och de är rädda att 

koppla in kommunikatörerna tidigt för de är rädda att det sprider sig. Det är tecken 

på en omogen organisation. Detta händer dock inte ofta. 

  

  

Okunskap gällande kommunikatörerna i den privata organisationen yttrar sig enligt 

intervjupersonerna ofta i att deras intentioner blir missförstådda i form av att de 

uppfattas som kritiska eller ifrågasättande. Intervjupersonerna upplevde att de i vissa 

fall uppfattas som jobbiga och påfrestande, då de ställer många frågor som kan 

upplevas som kritiska. Detta upplevda motstånd rör kommunikatörsyrket som helhet 

enligt en av intervjupersonerna, och en av kommunikatörerna berättar att anledningen 

till detta tros grunda sig i just okunskap gällande kommunikatörsrollen. 
  

Svårighet att skapa upplevd delaktighet 

En annan utmaning som framkom handlade om att skapa delaktighet ut i 

organisationen. I den kommunala organisationen kunde detta visa sig på flera sätt. 

Dels att kommunikatören måste se att medarbetarna också befinner sig i olika faser 

vid förändringsprocesser och anpassa kommunikationen utifrån dessa faser. Två av 

fyra intervjupersoner uttryckte att det var en utmaning när de ska gå igenom cheferna 

till medarbetarna. 

  

Det är ju oftast mycket kommunikation behöver ju gå via chefen. Att dom liksom äger 

budskapet, att dom står för frågan ser till att involvera medarbetarna för att det ska 

bli en bra, då är det ju att jobba genom dom[antal hundra] cheferna på nåt sätt. och 

det kan va lite svårt, för man kan inte jobba med alla [antal hundra] chefer i en stor 

förändring alltid liksom en och en, utan då kanske vi pratar med dom till gruppen och 

via verksamhetscheferna. 

  

I den privata organisationen framkom det att svårigheterna med att skapa upplevd 

delaktighet kan grunda sig i att medarbetarna kan tendera att känna sig utanför när 

beslut tas i ledningsgruppen. Kommunikationschefen ingår i ledningsgruppen men de 

två kommunikatörerna gör inte det, varför det i vissa fall kan leda till ett upplevt 
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utanförskap. I vissa fall kan kommunikatörerna kan upplevas som att cheferna sitter 

instängda i olika rum. 
  

Kommunikationsspridning 

I den privata organisationen upplevs inga problem med kommunikationsspridning. I 

den kommunala organisationen framkom det från två intervjupersoner att det finns ett 

problem i att informationen sprider sig snabbare och snabbare genom sociala medier, 

vilket blir en påfrestning på kommunikatören att hinna med. Det handlar om att det 

finns flera kanaler, vilket ökar risken för ryktesspridning vilket stör 

förändringsprocessen, vilket i sin tur väcker protester från invånarna. Två av 

kommunikatörerna i den kommunala organisationen menar att det är en utmaning med 

digitaliseringen och det är hög takt i samhället som i sin tur ger ökade krav på 

kommunikationen. Ett utdrag från telefonintervjun förklarar detta ytterligare: 

  

Man kan bara vara förberedd. Det blir svårare när informationen rör sig snabbt, då 

det är flera kanaler, vilket ger ryktesspridning. Det går snabbare att sprida felaktig 

information som stör förändringsprocessen, som ofta väcker protest från invånarna. 

  

Att komma för sent in i processen 

Att komma in sent i förändrings- eller utvecklingsprocessen som kommunikatör 

återupprepas i flera av intervjuerna. Det framkom under analysen att detta påverkar 

kommunikatörens arbetssätt negativt, vilket också därför identifierades som en 

utmaning. I den kommunala organisationen hände detta inte särskilt ofta, men när det 

händer så märks det tydligt på hur förändringen uppfattas. Utdrag från telefonintervju 

beskriver detta ytterligare. 

  

Det märks tydligt om kommunikatörer inte har varit med. Det blir mycket problem. 

Det har hänt att kommunikatörerna inte ens har blivit inkopplade, där de inte tänkt 

att det kräver kommunikation. Som exempel, idag har vi bytt ekonomisystem, som 

hade över 1000 användare. Det var inte tänkt att det var en stor förändring, de har 

inte haft kommunikatör inkopplad. Det blev mycket problem. Användare har inte 

förstått varför. Jag tror det behövs hjälp med en kommunikationsplan och 

kommunikatör där. 

  

I den privata organisationen exemplifieras svårigheterna med att komma in för sent i 

processen med att uppdrag gällande olika budskap som ska kommuniceras ut redan 

har en på förhand bestämd form från uppdragsgivaren. Här har uppdragsgivaren redan 

bestämt sig för hur informationen ska vara utformad och kommunikatören kommer in 

för sent i processen och får en större arbetsbörda då denna måste reda ut, försöka göra 

om och övertyga uppdragsgivaren om att det finns andra vägar som är bättre att gå för 

att nå ut med budskapet på ett sätt som träffar målgruppen rätt. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras resultatredovisningen från de kvalitativa intervjuerna. 

Kapitlet är sammanslaget med uppsatsförfattarnas diskussion och kopplar till 

undersökningens syfte och frågeställningar. 

  

Syftet med studien var att beskriva kommunikatörers roll och arbetssätt i 

organisatoriska förändringsprocesser och utvecklingsarbete. Undersökningen utgår 

från kommunikatörers erfarenheter inom förändringar och kommunikation internt i 

två organisationer, en privat respektive kommunal organisation. 

 

Studiens frågeställningar lyder enligt nedan: 

  

1. Hur fungerar kommunikatörernas roller och arbetssätt med hänseende 

till förändringsprocesser och utvecklingsarbete? 

2. Hur används kommunikatörerna i olika faser i förändring- och 

utvecklingsprocesser? 

3. Vilka utmaningar kan identifieras i kommunikatörernas arbete i 

förändring- och utvecklingsprocesser? 

  

Enligt resultatet i föreliggande studie arbetar kommunikatörerna på flera olika sätt 

under förändringsprocesser och utvecklingsarbete. Kommunikatörerna antar olika 

roller beroende på vem som initierar förändringen och i vilken fas de kontaktas. Ofta 

kontaktas kommunikatörerna tidigt, även om de någon gång kan komma in sent i 

processen. I vissa fall kan de även komma in i olika eller flera faser, samt även vara 

med i hela processen. Kommunikatörerna kan anta rollen som stödjande, detta sker 

oftast om chefer har initierat en förändring i den egna verksamheten. Denna roll 

innebär att de stöttar chefen med hjälp av framtagna dokument och checklistor och 

hjälper cheferna att ta fram budskap och hur de ska arbeta med dessa. I vissa fall, om 

kommunikatörerna kom in sent i förändringsprocessen, fick de däremot anta rollen 

som problemlösare som samtliga intervjupersoner från båda organisationer upplevde 

som negativt. En intervjuperson i den kommunala organisationen beskrev det som att 

arbetssättet då blev att städa upp andras misstag vilket gjorde förändringen mycket 

mer krånglig. En annan intervjuperson upplevde det som att det blev mer motstånd 

mot förändringen och negativitet bland de medarbetare eller medborgare som 

förändringen riktades mot, då en kommunikatör inte hade varit inblandad med att 

planera de kommunikativa aktiviteterna och strategierna. Det framkom också att 

kommunikatören själv kunde identifiera svårigheter i organisationen och då utan att 

detta skedde på uppdrag av ledning eller chef. Två intervjupersoner i den kommunala 

organisationen kunde ibland själva se glapp eller problem någonstans i 

organisationen, och började fundera ut vilken lösning som skulle kunna passa. 

Kommunikatörerna förklarade att de därefter kontaktade personen som problemet 

berörde och lyfte frågan. De två kommunala intervjupersonerna beskrev att när en 

förändring iscensattes på det här sättet, var det ofta de själva som ledde förändringen. 

De var alltså inblandade i hela processen, från början till slut. Samma intervjupersoner 

menade att det inte bara behöver vara kommunikativa förändringar, utan även andra 

slags problem som de ser. En tredje intervjuperson av de kommunala 

kommunikatörerna menar dock att denne inte tar sådana initiativ, utan kan bara se att 

förändringar initieras av ledning eller chef. 
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5:1 Faser i förändrings- och utvecklingsprocesser 

Resultatet visade från samtliga intervjupersoner att det viktigaste var att bli inkopplad 

tidigt i processen, eller till och med innan förändringen initieras. Detta för att kunna 

få en helhetsbild av projektet och kunna planera kommunikationen noga och 

förbereda planen väl. Enligt forskning misslyckas majoriteten av 

förändringsprocesser i organisationer (Tobias 2015; Higgs & Rowland 2011; Elving, 

2005; Heide, Johansson & Simonsson 2015). Det framkom från intervjupersonerna 

att de upplevde att förändringsinitiativen ofta lyckades, så länge kommunikationen 

och kommunikatörerna blev inkopplade tidigt i processen. Eriksson (2011) menar att 

tiden mellan beslut om förändring och handling måste vara kort. Kommunikationen 

bör även kopplas in ett tidigt skede, inklusive val av informationskanaler och 

utarbetning av åtgärdsplanering. Det framkom i resultatet att de kommunala 

kommunikatörerna oftast kopplades in så tidigt som möjligt, även i vissa fall innan 

förändringen hade påbörjats. Eriksson (2011) menar att om inte detta görs i ett tidigt 

skede kan stora delar av organisationen tappa tempo i förändringen. 

Kommunikatörerna upplevde också att de inte kunde göra sitt arbete, och något som 

gjorde förändringen mycket svårare att hantera. I den privata organisationen är arbetet 

uppdelat mellan kommunikationschefen och de två kommunikatörerna, vilket gör att 

de kommer in i olika skeden vad gäller faser. Kommunikationschefen är med i 

ledningsgruppen samt alla forum som processerna genomgår utom ett. Detta gör att 

chefen är med från början eller innan processen, men kommunikatörerna kommer in 

senare då de inte ingår i ledningsgruppen eller forumen utan får sin information 

rapporterad till sig från chefen. De kommunala kommunikatörerna uttryckte att det 

var negativt när de kom in sent under en process och de kunde koppla misslyckandet 

av en förändring till att kommunikationen inte hade varit med i planeringsstadiet. 

Enligt intervjupersonerna involverades de tidigt i skedet vid nästan alla tillfällen, även 

om det någon gång kunde hända att de involverades sent i processen. 

  

Det fanns en uppfattning från intervjupersonerna, gällande att om kommunikatören 

kom in sent eller inte alls i processen, upplevde intervjupersonerna negativitet kring 

projektet i form av rykten och protester mot förändringen, både i organisationen och 

hos invånarna. Anledningen till att kommunikatörerna involveras sent eller inte alls, 

kan enligt intervjupersonerna bero på okunskap om kommunikatörsrollen, samtidigt 

som det finns en gammalmodig syn på kommunikation. Precis som (Heide, 2017) 

skriver, framkom det att det fanns en viss okunskap om kommunikatörernas uppdrag. 

Heide (2017) och Falkheimer (2017) menade också att kommunikatörerna själva 

ansåg att de hade ett otydligt uppdrag som inte speglade chefers perception av deras 

uppdrag. Vad som framkom från de kommunala kommunikatörerna i föreliggande 

studie, var dock att detta inte hände särskilt ofta. Det fanns en okunskap i vissa 

verksamheter, men det var sällan detta påverkade deras arbete. En intervjuperson 

menade att i vissa av verksamheterna såg de kommunikatören som en partner och i 

andra som mer av en utförare. Intervjupersonen menade att det kan ha varit 

kommunikatörerna själva som inte beskrivit sin roll för medarbetarna på ett tillräckligt 

sätt, och att det var därför det fortfarande fanns en okunskap kring deras arbete i den 

organisationen.    
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Tobias (2015) resonerar kring vilka egenskaper en ledare för en organisation bör ha 

för att en organisationsförändring ska vara lyckad. Författaren menar att framgången 

hos en förändring hänger ihop med i vilken utsträckning ledaren kan förändra 

beteendet hos sina medarbetare, men det krävs därtill också förändringar i ledarens 

beteende. I en situation där det ställs krav på att medarbetare ska förändra sitt beteende 

inför en organisationsförändring är sannolikhet för framgång låg om de inte tydligt 

kan se en beteendeförändring och anpassning till den nya förändringen även hos 

ledaren. I Higgs & Rowlands (2011) studie visar resultaten också att en 

organisationskultur som präglas av ett beteende hos ledaren som är inriktat på att 

främja och engagera, i större utsträckning bidrar till lyckade 

organisationsförändringar. Det framkom från intervjupersonerna i den kommunala 

organisationen att kommunikationen mellan medarbetare och chef var viktig. Det 

visade sig dock att de ansåg att chefen aldrig skulle kunna ersätta kommunikatören. 

Författarna drar paralleller till att de gånger intervjupersonerna uppfattade att det blev 

ett bra resultat efter förändring, var just när kommunikatörerna hade varit inkopplade 

jämfört med att de gånger det inte hade blivit bra, då de hade involverats för sent eller 

inte alls. 
  

5:2 Roller i förändrings- och utvecklingsprocesser 

Johansson och Heide (2008)  menar att det finns stora fördelar i att förstå 

kommunikatörernas strategiska betydelse och använda dem som en strategisk resurs. 

Detta kunde också ha en stor inverkan på organisationsförändringen och bidra till att 

minska misslyckande organisationsförändringar. Samtidigt betonar Johansson och 

Heide (2008) kommunikationens roll i att förklara vad, när, vem och hur. När det i en 

organisationsförändring finns svar på de fyra frågorna uppstår en situation där 

motståndet till förändringar avtar och i vissa fall upphör helt. Intervjupersonerna i 

denna studie hade en enstämmig uppfattning om att kommunikationen var avgörande 

för att förändringen skulle upplevas som lyckad. Rollen som strateg var också 

genomgående i processerna och kunde identifieras hos alla intervjupersoner i båda 

organisationerna. Det som framkom från de kommunala intervjupersonerna var att i 

början av varje process planerades kommunikationen och dess aktiviteter genom ett 

helhetsperspektiv. Kommunikatörerna ställde strategiska frågor för att kunna ta fram 

en strategi för kommunikationen, dessa frågor ställdes även i den privata 

organisationen. Frågorna liknande dem som Johansson och Heide (2008) menade 

kunde påverka hur en förändring avgjordes. Det som framkom från 

intervjupersonerna i den privata organisationen var att de upplevde att det fanns ett 

motstånd, en känsla av att de uppfattades som ifrågasättande, eller som de själva 

uppgav, jobbiga, av dem som fick ta emot dessa frågor. Istället för att medarbetarna 

som kommunikatörerna skulle samarbeta med i olika projekt såg på dem som 

tillgångar som kan bidra till arbetet som ska göras, förekom det alltså en uppfattning 

om kommunikatören som ifrågasättande och i vissa fall till och med dömande eller 

misstänksam, när kommunikatören ställde frågor i syfte att utarbeta en strategi. 

  

Vidare menar Johansson och Heide (2008) att kommunikatörens roll ofta innebär att 

enbart informera och producera, och samtidigt sakna strategisk betydelse för 

organisationen. Detta var en av de rollerna som författarna i föreliggande studie 

identifierade hos båda organisationerna i form av informationsförmedlare. 

Informationsförmedling kunde inte i lika hög utsträckning identifieras i den 
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kommunala organisationen. Däremot var den mer närvarande i den privata 

organisationen. De två kommunikatörerna i den privata organisationen uppgav att 

rollen som informationsförmedlare förekom i stor utsträckning, medan 

kommunikationschefen inte hade denna roll, utan beskrev sin roll som mer strategisk. 

Kommunikatörerna menar att rollen som informationsförmedlare är viktig när det 

handlar om att förmedla information om stora förändringar i organisationen. Här 

handlar det också om på vilket sätt informationen förmedlas och det poängteras i 

intervjuerna att informationen som går ut gällande förändringsprocessen är positiv. 

Författarna tolkar detta resultat som att de två kommunikatörerna i den privata 

organisationen har en informations- och material producerande roll i större 

utsträckning än vad de kommunala kommunikatörerna har, vars roll är mer strategisk. 

Däremot vill författarna betona att informationsförmedlaren är en roll av flera, men 

att den däremot utgör en större roll för de privata kommunikatörerna jämfört med de 

kommunala. Rollen som informationsförmedlare framkom alltså inte lika tydligt hos 

de kommunala kommunikatörerna, även om den rollen var underliggande i 

intervjupersonernas förklarade arbetssätt. Det fanns istället ett större fokus på rollen 

strateg, stöd och initiativtagare. 

  

Eriksson (2011) skriver att felaktiga budskap eller metoder för en kommunikation blir 

en fälla. Om budskapen endast kommer från ledningen och är ensidigt toppstyrda eller 

är monotona kan detta också innebära en fälla för förändringen. Det framkom från 

resultaten i föreliggande studie att detta var något som arbetades med utifrån en 

stödjande roll i den kommunala organisationen. Kommunikatörerna arbetade med 

detta för att handleda chefer och ledning för att ta fram budskap, hur länge budskapen 

skulle kommuniceras och på vilket sätt. Om detta gjordes på rätt sätt kunde även 

cheferna sedan klara sig själva, så länge de höll den kommunikativa planeringen som 

kommunikatörerna hade stöttat cheferna i. Det kan diskuteras vidare om detta är 

varför kommunikatörerna uppfattade att förändringarna sällan misslyckades, men det 

kan dras en parallell till att budskapen inte endast formuleras av chefer utan i 

samarbete med kommunikatörer med kunskap inom detta område, något som 

Eriksson (2011) hävdar är viktigt för en förändringsprocess. Vidare menar Eriksson 

(2011) att ledarna i en organisation måste ha ett engagemang för att kunna bemöta 

medarbetares tveksamheter inför en förändring. Samtidigt som ledarna behöver vara 

engagerade, måste även kommunikationsverktyget vara övertygande och motiverande 

för medarbetarna, och framhålla fördelarna med den kommande förändringen 

(Johansson & Heide, 2008). I likhet med detta skriver också Linke och Zerfass (2011) 

att effektiv kommunikation är av vikt vid en förändringsprocess, men också 

engagemang, sociala och kulturella värderingar. Med andra ord måste det finnas en 

balans mellan ledningens engagemang och kommunikationens funktion. I många fall 

är det främst mellanchefer som är tveksamma till förändringar. Personerna som står 

för att driva förändringen måste ta hänsyn till att reaktionerna hos medarbetarna. 

Dessa reaktioner kan yttra sig på tre sätt - antingen med motstånd för att söka hindra 

förändringen, försök till att minska omfattningen av förändringen, eller att de helt 

försöker undvika att påverkas av de följder som förändringen för med sig (Eriksson, 

2011). I den privata organisationen uppger intervjupersonerna att det är just detta de 

arbetar med, särskilt i den stödjande samt i den strategiska rollen.  Det är viktigt att 

väga ord så att alla uppfattar och tolkar information likadant, de betonade också vikten 

av att skapa engagemang och trygghet hos medarbetare, framför allt när det handlar 

om att föra fram information som handlar om förändring. 
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Initiativtagaren kunde identifieras hos tre av fyra intervjupersoner i den kommunala 

organisationen. Den kan kopplas till kommunikatören i chefsposition i den privata 

organisationen, men däremot inte i lika hög grad till de andra två kommunikatörerna. 

Detta förklaras med arbetssättet i den privata organisationen, kommunikationschefen 

ingår i de olika beslutsfattande forumen och har möjligheten att ta både beslut och 

vara initiativtagande. De två kommunikatörerna har inte samma möjlighet då de får 

informationen från dessa forum och arbetar utifrån detta. Kommunikationschefen 

ändrade kommunikationsavdelningens arbetssätt då denna påbörjade sin anställning 

för 3,5 år sedan och insisterade på att få ingå i det större sammanhanget vilket innebär 

att sitta med i de olika forumen. Således är kommunikationsavdelningen med tidigare 

i processerna än innan vilket förklarar varför chefen tillskrivs den initiativtagande 

rollen, och inte de två kommunikatörerna. Utifrån vad intervjupersonerna diskuterade 

angående denna roll, funderar författarna att rollen dels påverkas av organisationens 

allmänna perception av yrket kommunikatör, men också mycket beroende på vem det 

är som innehar rollen. Det kan alltså vara personberoende, beroende på om individen 

i fråga annars tar många initiativ eller är orädd för att driva saker själv eller om 

personen är van att ta order och vara operativ. Detta är i hög grad spekulativt, utifrån 

att intervjupersonerna visade på mer eller mindre initiativtagande uppgifter i sin roll. 

Intervjupersonerna talade även om att de själva tog initiativ, medan en annan 

diskuterade att de i större utsträckning arbetade på uppdrag av andra, och det framkom 

därför inte att personen tog initiativ till förändring själv. 

  

Den omvärldsbevakande rollen innebär att analysera omvärlden och förbereda 

samhället inför kommande förändringar. Denna roll framkom tydligt bland de 

kommunala kommunikatörerna, då de noggrant måste förbereda sig inför kommande 

samhälleliga förändringar, som exempelvis ändrade lagar eller kriser som kan komma 

att dels påverka organisationen men också invånarna i staden. Kommunikatörerna 

måste alltså förbereda sig på att arbeta med kommunikationen inför sådana händelser, 

innan det har skett. 

  

Rollen som omvärldsbevakare i den privata organisationen kunde identifieras, men 

inte på samma sätt. Här handlade det mer om att bevaka omgivningens uppfattningar 

om organisationen i syfte att se förändrade attityder och åsikter om organisationen. 

Den analytiska och omvärldsbevakande rollen förekom hos de två kommunikatörerna 

i den privata organisationen och inte hos kommunikationschefen. Arbetssättet i denna 

roll uppgavs vara relativt osynlig utåt sett, och innebär ett arbete med att hålla sig 

uppdaterad i syfte att ha en beredskap inför vad som kan komma att hända i framtiden 

inom organisationen. Precis som den strategiska rollen uppgav de två 

intervjupersonerna att även den analytiska rollen kan uppfattas av andra medarbetare 

som krävande för att den kan anses bedriva en slags övervakning av andra 

medarbetares arbete. Intervjupersonerna poängterar att det dock handlar om att i så 

stor mån som möjligt hålla sig uppdaterade för att kunna arbete just analytiskt. 

Författarna spekulerar att anledningen till att den analytiska rollen ser ut på detta sätt 

i den privata organisationen tros handla om att det rör sig om stora ekonomiska 

värden. Organisationen måste analysera sina tidigare arbeten för att hela tiden vara 

uppdaterade på om de går i rätt riktning eller inte, det finns mindre plats för misstag i 

den privata organisationen jämfört med den kommunala sett till det ekonomiska 

perspektivet. 

  



 

35 
 

Problemlösaren kunde också identifieras genom att kommunikatören kom in sent i 

processen och därmed behöva “städa upp” de kommunikativa uppgifterna som hade 

visat sig vara oplanerad och gå emot det som kommunikatörerna själva ansåg var 

strategiskt bra för processen. Denna roll visar också på hur viktigt det är för att 

kommunikationen ska komma in tidigt i processen. Konsekvensen blir annars att det 

kommer påverka arbetet med kommunikationen, och resultatet av processen. Som 

ovan nämnt hände detta inte ofta, men det påvisar vikten av att kommunikatörerna 

måste komma in tidigt i processen för att det ska minska risken för en misslyckad 

förändringsprocess. Rollen som problemlösare kunde inte identifieras i samma 

utsträckning i den privata organisationen som i den kommunala. Återigen förklaras 

detta med arbetssättet gällande forum i organisationen. Intervjupersonerna menar att 

problem med hjälp av detta arbetssätt löses på ett tidigt stadium, och att det kan vara 

en förklaring till varför rollen inte är utpräglad inom den privata organisationen. 

  

5:3 Utmaningar i förändrings- och utvecklingsprocesser 

En bristfälligt planerad kommunikation kan enligt Elving (2005) leda till motstånd 

inför förändringen, samt ryktesspridning. Detta kan i sin tur leda till en onödigt stor 

negativ inställning till förändringen. Detta kan hänga samman med vid vilken tidpunkt 

initiativet kommer, samt vilken roll personerna som driver igenom förändringen har. 

Som intervjupersonerna i den kommunala organisationen nämnde, kunde det uppstå 

ryktesspridning och motstånd vid vissa förändringar. Detta uppfattades främst när 

kommunikationen inte hade varit inblandad alls eller alldeles för sent i processen. 

Detta i likhet med var Elving (2005) menar med att det kan uppstå om 

kommunikationen är bristfälligt planerad, vilket då isåfall skulle vara den 

kommunikatörens roll som saknades vid dessa tillfällen. Som ovan diskuterat om 

motstånd till att involvera kommunikatören i processer, samt att de upplever att de 

strategiskt ställda frågor upplevs som “jobbiga”, drar författarna paralleller till 

utmaningen som handlar om okunskap gällande kommunikatörsrollen, då 

föreställningen om dem även i detta perspektiv handlar om att deras arbete tolkas på 

olika sätt, och hur detta i vissa fall kan påverka processen och därmed förklara till viss 

del varför förändringar ofta misslyckas. Om själva uppfattningen om 

kommunikatörers arbete har olika definitioner, och om synen på dem präglas av att 

de anses vara ifrågasättande till det arbete som ska utföras, blir följaktligen resultatet 

att de kommer in för sent i processerna. Detta eftersom det i vissa fall framkommit att 

det finns ett motstånd till att låta kommunikatören vara delaktig från början. Ett 

motstånd som bygger på uppfattningen om att kommunikatörer söker ifrågasätta 

förslag och idéer, när det egentligen handlar om att utföra ett strategiskt arbete i syfte 

att skapa en helhetsbild av det som ska genomföras. 

  

Det har också framkommit att det finns en tro på att kommunikatörerna kommer att 

göra information offentlig och detta upplevdes också påverka kommunikatörernas 

arbete i förändringsprocessen, vilket också kan påverkas av den uppfattning som kan 

finnas om kommunikatörernas yrke och peka på en okunskap om kommunikatörens 

yrke och arbetsuppgifter (Heide, 2017; Johansson & Heide, 2008). Som ovan nämnt 

kan kommunikatörerna själva gå ut i organisationen och förklara sin och 

kommunikationens roll, om det är något som ännu inte har gjorts. Detta för att minska 

motståndet av samarbetet utåt i organisationen och för att påverka uppfattningen om 

yrket och arbetsuppgifterna. Det kan även spekuleras att det kan komma att minska 
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misslyckandet av förändrings- och utvecklingsinitiativ i framtiden. Däremot menade 

två av intervjupersonerna att rykten och motstånd även kunde uppstå på grund av en 

mer digitaliserad värld, i vilken informationen sprider sig snabbare och som sedan ger 

ökade krav på kommunikationen. Genom den snabba informationsspridningen, 

skapar det ett större behov av erfarna kommunikatörer med ett mer strategiskt syfte i 

en organisation, och trycker på att kommunikatören inte enbart bör förbli en 

informationsförmedlare. Detta framkom dock främst som ett problem hos de 

kommunala kommunikatörerna, det var inget som framträdde från de privata 

intervjupersonerna.  Författarna menar dock att en väl planerad kommunikation kan 

underlätta och minska risken för motstånd och skvaller avsevärt, men det kan inte helt 

och hållet utesluta risken för det. En välplanerad kommunikation är dock fortfarande 

mycket viktig vid en process, vilket inte bör glömmas. 

  

Medarbetares reaktioner vid förändringar präglas ofta av misstänksamhet och låg 

motivation. De måste mötas med trovärdighet, tillit och valfrihet för att acceptera 

utveckling (Linke & Zerfass, 2011). För att skapa tillit och goda relationer bör 

medarbetarna bland annat inkluderas i beslutsfattandet (Mazzei, 2014). Att skapa 

engagemang och delaktighet vid en förändring är också något som författarna har 

identifierat som en utmaning för kommunikatörerna. Det framkom från de 

kommunala intervjupersonerna att det var något som var svårt i en större organisation, 

och särskilt då det främst är cheferna som äger förändringsprocessen som måste styra 

detta samtidigt som kommunikatörerna har i uppdrag att stötta dem i denna process 

också. Gällande den privata organisationen omnämns detta främst som en utmaning 

att skapa upplevd delaktighet. Det finns en benägenhet att ett utanförskap uppstår hos 

medarbetarna i samband med att belsut tas i ledningsgruppen. Här finns även en en 

olikhet i själva kommunikatörsgruppen, då kommunikationschefen ingår i 

ledningsgruppen medan de två kommunikatörerna inte gör det.  
 

6. Slutsatser 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka kommunikatörers roller och 

arbetssätt i förändrings- och utvecklingsprocesser samt hur kommunikatören används 

i olika faser. Resultatet visar att arbetet som kommunikatör utgör ett komplext yrke, 

vars befattning antar flera varierande roller under en förändringsprocess. I motsats till 

vad uppfattningen om kommunikatörsyrket kan vara (Heide, 2017; Johansson & 

Heide, 2008) har föreliggande studie kommit fram till att det inte enbart handlar om 

att vara informationsförmedlare. 

  

Under studiens analys definierades sex olika roller som kommunikatören antar: den 

stödjande rollen, rollen som initiativtagare, rollen som problemlösare, rollen som 

analytiker och omvärldsbevakare, rollen som strateg samt rollen som 

informationsförmedlare. Dessa roller antas dock inte under en och samma 

förändringsprocess, utan påverkas av vem som initierar förändringen och i vilken fas 

kommunikatören involveras. Det beror också på vilken organisation kommunikatören 

arbetar i, och vad de har för syn på kommunikatören och kommunikationen. Studien 

har också diskuterat att förändringsprocesserna ofta misslyckas i de fall 

kommunikatörerna inte är inblandade tidigt i processerna, samt när en välplanerad 

kommunikation inte sker. Det finns tidigare studier som drar samma slutsatser, Heide, 

Johansson och Simonsson (2015) menar att bristande och dåligt anpassad 
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kommunikation i förändringsprocesser ofta kan utgöra förklaringen till varför de 

misslyckas. 

  

Enligt två av de kommunala intervjupersonerna och två av de privata 

intervjupersonerna finns det en bristande kunskap om kommunikatörernas arbetssätt, 

och att de därför inte i vissa fall inte bjuds in till att delta i förändringsprocessen. 

Intervjupersonerna talar dock om att de gånger de har varit inblandade har 

förändringen upplevts som lyckad och de gånger de inte varit inblandade har 

förändringen upplevts som misslyckad. Enligt en intervjuperson kan det finnas en 

tendens till att vardaglig kommunikation som sker mellan medarbetare och chefer kan 

upplevas ersätta en kommunikatör. Det krävs dock kunskap och erfarenhet på området 

samt en välplanerad kommunikation för att förändringsprocesserna ska öka sina 

chanser att lyckas och bli framgångsrika. 
  

6:1 Förslag till vidare forskning 

 Som tidigare nämnt finns det en okunskap om kommunikatörers roll i organisationer. 

Den här studien kanske kan bidra till en bättre allmän förståelse för vad 

kommunikatörer egentligen gör och vad deras roll är i en organisation. Dock är denna 

studie begränsad till förändringsprocesser. Förslag till vidare forskning är 

kommunikatörers arbetssätt och roller även i andra processer samt mer ingående 

forskning om kommunikatörernas faser i olika processer och hur de arbetar i dessa 

faser. Det kan också undersökas hur yrkeskategorin kommunikatörerna arbetar 

tillsammans med andra yrkesgrupper under olika processer. Exempelvis kan det 

undersökas hur kommunikatörerna samarbetar med chefer och medarbetare eller olika 

verksamhetsgrupper. 

  

Intervjupersonerna i den föreliggande studien har uttryckt att de ibland stöter på 

motstånd och att det finns en okunskap samt en viss rädsla för kommunikatören i vissa 

verksamheter. Därför skulle förslag till vidare studier på område handla om ytterligare 

förtydliganden av yrket. 

  

Vidare förslag till fortsatt forskning kan handla om att göra fler studier på ämnet i 

privata och offentliga organisationer då föreliggande studie endast tittat på två 

organisationer. En större studie som innefattar fler organisationer, och således utgörs 

av fler intervjupersoner, skulle bidra till ett resultat av mer generaliserbar art. 
  

7. Sammanfattning på svenska 

Förändringsprocessen misslyckas mer ofta än sällan. Kommunikationen har visat sig 

vara en nyckelfaktor för att öka chansen för organisationer att lyckas med dem, 

samtidigt som uppfattningen om kommunikatören är otydlig och diffus (Heide, 2017; 

Johansson & Heide, 2008). Studiens syfte är att belysa kommunikatörens roller och 

arbetssätt i förändrings- och utvecklingsprocesser. Sju kvalitativa intervjuer 

genomfördes i två organisationer, en privat respektive en kommunal organisation. 

Datan analyserades genom en induktiv tematisk analys. Genom analysens gång 

framträdde tre kategorier med respektive underkategorier. Sju roller kunde 

identifieras som intervjupersonerna antog under en förändrings- eller 
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utvecklingsprocess. Rollerna visade sig bli annorlunda beroende på vem som 

initierade förändring och i vilken fas av förändringen de involverades. Vissa roller var 

mer framträdande i den privata organisationen än den kommunala. Rollen som 

informationsförmedlare var mer tydlig i den privata organisationen. Rollen som 

strateg, problemlösare och initiativtagare var framträdde som mer tydlig i den 

kommunala organisationen. Detta på grund av att organisationerna är strukturerade på 

olika sätt, samt att som kommunikatörernas roll ser annorlunda ut på respektive 

organisation. Det framkom också fyra gemensamma utmaningar kommunikatörerna 

stötte på under processens gång samt fyra olika faser kommunikatören kunde bli 

involverad i. Resultatet visade att förändringsprocessen var mer sannolikt att lyckas 

enligt intervjupersonerna, om kommunikationen och kommunikatören involverades 

innan förändringen initierades eller tidigt i förändringsprocessen. Detta för att 

kommunikatörerna då kunde planera den strategiska kommunikationen väl och 

förbereda organisationen på eventuella risker. 
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 8. Bilagor 

Bilaga 1 

Vill du delta i en studie om kommunikatörers roll i förändringsprocesser och 

utvecklingsarbete? 

  

Vi heter Julia Bergquist och Elin Wikstrand och studerar på Magisterprogrammet i 

Strategisk information och kommunikation vid högskolan i Borås. Nu är det dags för 

oss att skriva vår magisteruppsats på 15 HP. 

  

Studiens syfte är att undersöka kommunikatörers roll i organisatoriska 

förändringsprocesser och utvecklingsarbete i sina organisationer. Undersökningen 

utgörs av en jämförelse mellan kommunikatörers erfarenheter och forskning om 

förändringar internt i organisationer. Studien syftar även till att jämföra 

kommunikatörers arbete i en privat, samt i en kommunal organisation. 

  

Med andra ord vill vi undersöka vilka sammanhang du arbetar inom, och hur din roll 

ser ut i olika förändringar och utvecklingsarbeten på din arbetsplats. Vi vill också se 

på vilket sätt din kunskap och erfarenhet används i den interna strategiska 

kommunikationen. 

  

Studien kommer att genomföras via gruppintervjuer, alternativt individuella 

intervjuer. Ni kommer att få tillgång till frågorna innan intervjuerna genomförs. 

Beräknad tidsåtgång är cirka 45-60 minuter. 

  

Deltagandet är helt frivilligt och du kan välja hoppa över frågor eller avbryta intervjun 

utan att säga varför. 

  

Datan som framkommer under intervjuerna kommer att användas till uppsatsen. 

Intervjun kommer att spelas in för att underlätta analysen i uppsatsen. Inspelningen 

kommer att raderas efter att analysen är klar och ingen enskild individ eller 

organisation kommer att kunna identifieras. 

  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. 

  

Julia Bergquist (S180004@student.hb.se) 070-75 00 870 

Elin Wikstrand (S180014@student.hb.se) 076-83 53 180 

Handledare: Margareta Lundberg Rodin 

  
   



 

 

Bilaga 2 

  

Intervjuguide 

Studiens syfte är att undersöka kommunikatörers roll i organisatoriska 

förändringsprocesser och utvecklingsarbete i sina organisationer. Deltagandet är helt 

frivilligt och du kan välja hoppa över frågor eller avbryta intervjun utan att säga 

varför. 

  

Datan som framkommer under intervjuerna kommer att användas till uppsatsen. 

Intervjun kommer att spelas in för att underlätta analysen i uppsatsen. Inspelningen 

kommer att raderas efter att analysen är klar och ingen enskild individ eller 

organisation kommer att kunna identifieras. 

  

Det är Elin Wikstrand och Julia Bergquist som kommer att ta del av datan som 

framkommer under intervjuerna innan det analyseras. Analysen kommer att användas 

i uppsatsen. 

  

1. Vad är en förändringsprocess för dig som kommunikatör? 

  

2. Kan du berätta allmänt hur era förändringsprocesser går till? (Var börjar dem, vem 

initierar dem, hur kommer du in i bilden) Berätta exempel! 

  

3. Hur ofta och varför sker det och förändringar, utvecklingsprocesser? 

  

4. Berätta om din roll och arbetssätt i förändringsprocessen/utvecklingsarbete. Olika 

organisationsnivåer, externt, uppåt, hemsidan, hur? 

  

5. Använder ni er av strategisk kommunikation i dessa processer, och isåfall hur? Har 

ni några dokument som beskriver detta arbete? Hur och när används dokumenten 

isåfall? Kan jag få med mig exempel på dessa?  (dokument kan bestå av flera olika 

typer av underlag). 

  

6. Vilka samarbetar du med? 

  

7. Hur och när samarbetar cheferna? 

  

8. Hur och när samarbetar ni med medarbetarna? 

  

9. Upplevde du några svårigheter under dessa processer? 

  

10. Vilken roll har kommunikationen haft under processerna? 

  

11. Hur upplever du resultatet förändringsarbetet? 

  

12. Hur uppfattar du kommunikationsarbetet efteråt? 

  

13. Vilka erfarenheter och lärdomar har ni dragit? 
  
  



 

 

  

Bilaga 3 

  

Förtydligande gällande hur författarna har delat upp arbetet mellan sig 

  

Elin Wikstrand och Julia Bergquist har skrivit föreliggande studie tillsammans. 

Studien har delats upp på så vis att vi gemensamt har letat forskning och skrivit texten 

som utgör uppsatsen. Vi har delat upp intervjuerna, där Julia Bergquist genomförde 

dem på den privata organisationen och Elin Wikstrand genomförde dem på den 

kommunala organisationen. Transkriberingen skedde separat, men analysen gjordes 

tillsammans. Vi tog fram kategorier genom diskussion och gick sedan igenom 

transkriberingen igen under diskussion, då vi ifrågasatte och kritiskt såg över huruvida 

vi hade analyserat rätt eller inte och om vi hade missat något. Vi har både enskilt och 

gemensamt tagit fram diskussionspunkter vi vill belysa i uppsatsen. 

 

 

 

 


