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Abstract 
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Organizations today are constantly changing, mainly to keep pace with developments, but 

also because the market demands it. Much of the organization's success with the change may 

depend on which strategy they choose when it comes to the governance of the company. 

Governance structures that are currently dominant are centralized or decentralized control. 

This paper demonstrates how a case organization experience a shift in control from 

centralized to decentralized organization, and how they change conveys and communicates 

information about this. 

The purpose of this study is to provide knowledge about how the results of decentralization 

are perceived at different managerial levels within an organization and how the change can 

affect the business. This knowledge communicated here can be used as a tool for the fall 

organization as well as any other activities that face a change in the organization, to handle 

and evaluate the results achieved.  

The theory section is based on scientific articles and previously developed theories about 

decentralization, communication and the organization's change. As this is a qualitative case 

study, empirical evidence collected through semi-structured interviews with the theory forms 

the basis for analysis and interpretation. The study's conclusion shows that the case 

organization has open communication to the employees where they clearly state in what 

direction they want the organization to continue to develop. Furthermore, the respondents 

understand that decentralization is an ongoing process where visa parts take longer to 

implement. 
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Sammanfattning 

Titel: Decentralisering och kommunikation- En fallstudie av en pågående process 

Författare: Linda Johansson  

Lärosäte: Högskolan Väst 

Kurs: Examensarbete i företagsekonomi 15 HP    

           Kandidatexamen VT- 2017  

Dagens organisationer är i ständig förändring, främst för att håll jämna steg med utvecklingen 

men också för att marknaden kräver det. Mycket av organisationen framgång med 

förändringen kan bero på vilken strategi de väljer när det kommer till styrningen av företaget. 

Styrformerna som idag är dominerande är centraliserad eller decentraliserad styrning. Denna 

uppsats visar på hur en fallorganisation upplever ett skifte i styrningen, från centraliserad till 

decentraliserad organisation, samt hur de genom förändringsprocessen förmedlar och 

kommunicerar information kring detta. 

Syftet med denna uppsats, som görs i form av en fallstudie, är att bidra med kunskap om hur 

resultatet av en decentralisering upplevs på olika chefsnivåer inom en organisation och hur 

förändringen kan påverka verksamheten. Denna kunskap som här förmedlas kan användas 

som hjälpmedel för fallorganisationen samt eventuellt andra verksamheter som står inför en 

förändring av organisationen, för att hantera samt utvärdera uppnådda resultat.  

Teoriavsnittet bygger på vetenskapliga artiklar och tidigare framtagna teorier kring 

decentralisering, kommunikation och organisationens förändring. Då detta är en kvalitativ 

fallstudie har empiri samlats in genom semistrukturerade intervjuer och tillsammans med 

teorin utgör den grunden för analys och tolkning. Studiens slutsats visar på att 

fallorganisationen har en öppen kommunikation ut till de anställda där de tydligt förmedlar 

vilken riktning de vill att organisationen ska fortsätta utvecklas. Vidare visar respondenterna 

förståelse för att decentraliseringen är en pågående process där vissa delar tar längre tid att 

genomföra.  

 

Nyckelord: organisationsförändring, decentralisering, kommunikation, information 

Sökord: communication during reorganization, communication in organization, 

decentralization, basic communication, Organizational change, organisationsförändring, 

decentralisering, förändringsresultat i organisation, communication
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1. Inledning 
Uppsatsen inleder med en bakgrund som i stora drag beskriver organisationsförändring, 

introducerar decentralisering och vad det innebär för att sedan gå över till en 

problemdiskussion där jag mer specificerar vad denna studie vill undersöka. Vidare 

presenterar jag syfte och forskningsfråga samt ger en kort förklaring till vissa begrepp som 

används i studien. 

1.1 Bakgrund 

Idag talas det mycket om organisationsförändringar och att organisationer är i ständig 

förändring för att kunna överleva och anpassa sig efter rådande marknad (Branson, 2008). 

Ahrenfelt (1995) menar att förändring är en del av livscykeln. Den har ingen direkt början och 

inte heller något direkt slut utan är en kontinuerlig process som aldrig upphör. Vissa perioder 

kan dock upplevas som lugnare och andra som mer kaotiska.  

Det finns olika metoder och strategier för att styra en organisation. Två motsatser till varandra 

inom organisationsförändring är centralisering och decentralisering. Vid centralisering sker all 

styrning från VD och styrelser, medan en decentraliserad organisation fördelar ut mer makt 

till dem som arbetar inom företaget. Organisationsförändringar är dock ingen ny företeelse 

utan snarare en pågående process som på allvar tog fart i slutet av 1800-talet i samband med 

industrialismens genombrott (Bruzelius & Skärvad, 1995). Det moderna begreppet 

organisationsförändring har dock ett ursprung av modeller med influenser från bland annat 

Asien och Nordamerika (Foss, 2002). Behovet av förändring inom organisationer är ofta 

betraktat som ett naturligt steg i organisationens utveckling, resonerar Svenningsson och 

Sörgärde (2014). Meningen med en förändring är att den helst ska bidra med förbättringar och 

en ökad måluppfyllelse i form av olika effektivitetsmått, så som lönsamhet, kundkvalitet, 

produktionseffektivitet och så vidare (Bruzelius & Skärvad, 1995). 

I dagens samhälle ökar kraven för organisationer att de har möjligheten att erbjuda bland 

annat totalentreprenad vid utförandet av uppdrag och beställningsjobb. Små organisationer har 

inte alltid den möjligheten utan större och mer etablerade företag anlitas istället. Möjligheten 

till att verka närmare marknaden och därmed kunna ta snabbare samt mer effektiva beslut kan 

vara avgörande för vissa projekts framgång eller fall (Briand & Bellemare, 2006). När beslut 

ska fattas finns oftast en viss beslutsprocess som måste genomföras innan någon form av 

handling eller agerande får ske (Huebner, Varey & Wood, 2008). Jacobsen och Thorsvik 

(1998) menar att det finns två sätt att styra en organisation på, centralt eller lokalt. Genom att 

styra organisationen centralt flyttas alla beslut uppåt i ledarskapshierarkin (centralisering) 

medan att låta de lokala aktörera ta besluten innebär en decentralisering av 

maktförhållandena. Mookherjee (2006) menar att båda formerna, decentralisering och 

centralisering, har sina för- och nackdelar. Den decentraliserade styrningen har fördelar som 

korta beslutsprocesser och är stärkande för självständighet inom organisationen. Vidare 

fungerar organisationen som flera fristående enheter med eget ansvar för kostnad, vinst och 

investeringar samt att ansvarig chef har en betydande auktoritet över personalrekrytering, 

upphandlingar och prissättning för tjänster. Vid centraliserad styrning är beslutsprocessen 

lång och omfattande men organisationen är bättre på att hantera externa problem och 
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fördelning av kapital. I större organisationer och företag kan det vara avgörande för dess 

framgång beroende på hur de väljer att ställa sig till centralisering kontra decentralisering. 

Valet avgörs oftast utifrån vilken styrning som är mest fördelaktigt för organisationen 

kostnadsmässigt.  

Ett område som inte går att undvika vare sig det handlar om organisationsförändring eller 

något annat ämne, är det faktum att kommunikation är viktigt och kan spela en avgörande 

faktor oavsett vilken organisation det handlar om (Elving, 2005). I denna studie kommer jag 

att, som så många andra studier och forskningsprojekt som tidigare gjorts och kommer att 

göras i framtiden, behandla kommunikation inom organisation då den är en stor del av 

decentraliseringsprocessen. 

1.2 Problemdiskussion 

Förhoppningarna på en förändring kan vara stora och delar av organisationens framgång eller 

möjlighet att ligga i framkant gentemot sina konkurrenter kan bli avgörande beroende på vilka 

beslut som fattas. Dock är det inte bara företagets framgång eller avancemangsmöjligheter 

som påverkas när beslut om förändring tas. Även internt kan organisationen komma att 

påverkas. Områden som det praktiska ledarskapet, arbetskulturen, styrstrategier och 

ekonomiska resultat kan komma att påverkas, detta menar manegementkonsulterna Karlöf och 

Lövingsson (2005). För vissa organisationer kan förändringar som decentralisering ses som 

ett positivt initiativ som gör företaget mer attraktivt för så väl samarbetspartners, anställda 

samt kommande arbetssökande. I andra fall kan det få motsatt effekt, i de fallen saknas det 

ofta ansvarstagande individer och tillräckliga stödfunktioner i organisationen och 

underliggande enheter får klara sig bäst de kan (Rangus & Slavec, 2016). Det finns ett intresse 

kring att studera hur ledningsgruppen skapar självständighet ute i organisationen om inte 

underliggande enheter kan fungera utan total kontroll, men ändå behåller ett starkt förtroende 

och erbjuder tillräckliga stödfunktioner när det behövs. 

Vidare kan det även skapa en ökad press på de lägre enheterna då det förväntas att de 

presterar efter uppsatta mål. Mål som sätts av koncernledningen som sedan ska förverkligas 

av de olika enheterna. Därefter finns det säkert även vissa begränsningar kring vilka beslut 

som får tas i samband med hur ett mål ska kunna uppfyllas innan det bör skickas vidare till 

nästa överordnad. Ibland kan även tidigare arbetsrutiner påverka vilka beslut som fattas på 

den nivån som har möjligheten men som inte vågar ta beslutet utifrån tidigare erfarenheter 

(Huebner, Varey & Wood, 2008). Möjligheten till att fatta beslut regleras vanligen av 

styrdokument eller andra förordningar som ledningsgruppen fastställt, vilket även reglerar när 

en fråga eller beslut ska föras vidare till högre instans. 

Ett ständigt återkommande ämne vid alla typer av organisationsförändring är kommunikation, 

så väl extern som intern. Vid förändring är det viktigt att ta hänsyn till att korrekt och 

omfattande kommunikation går ut till dem som är berörda (Bowditch & Buono, 1997; Zerfass 

& Franke, 2013; Falkheimer et al, 2016). Det är inte så enkelt som att skriva ett PM och 

skicka ut till berörda enheter, utan informationen måste kommuniceras och det ligger på 

ledningens ansvar att se till att alla förstår innebörden av den kommunicerade informationen, 

menar Ahrenfelt (1995). Det finns alltid två sidor som ska tolka det som sänds mellan olika 
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parter, och det är alltid en individ som gör första tolkningen. Att parterna delar liknande 

förkunskaper kring ämnet kan underlätta förståelsen kring budskapet, men det ges inga 

garantier för det. För organisationers ledningsgrupper kan det vara svårt att lämna ifrån sig 

makt och styrning (Jacobsen & Thorsvik, 1998) till underliggande enheter då de får mindre 

inflytande samt att viss information kring viktiga och ibland avgörande beslut inte alltid når 

ledningsgruppen. 

Denna studie inriktar sig främst på att undersöka hur decentraliseringen förmedlades ut (intern 

kommunikation) samt hur förändringen upplevs på fallorganisationens filialer. Ur ovan 

framställd bakgrund och problemdiskussion har nedanstående forskningsfrågor uppstått. 

1.3 Forskningsfrågor 

 Vilken typ av kommunikation (öppen eller sluten) brukas och hur kan den användas 

under pågående decentraliseringsprocess? 

 Hur förmedlas information? 

 Hur påverkar decentraliseringen organisationen och på vilket sätt är den 

synlig?                

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur resultatet av en decentralisering 

upplevs på olika chefsnivåer inom en organisation och hur förändringen kan påverka 

verksamheten. Denna kunskap som här förmedlas kan användas som hjälpmedel för 

fallorganisationen samt eventuellt andra verksamheter, som står inför en förändring av 

organisationen, för att hantera samt utvärdera uppnådda resultat. 

1.5 Avgränsningar 

Studien utgår ifrån ett ledningsperspektiv och då organisationen är stor begränsas studien 

därför till personer i ledande positioner på lokal, regional samt nationell nivå. Då koncernen 

består av flera företag med olika inriktning, dock inom samma bransch, utförs studien på ett 

av dessa företag. Vidare inriktar sig studien mer specifikt på kommunikation och den 

organisatoriska förändringen.  

Självklart hade det varit av intresse att även studera hur eller om decentraliseringsprocessen 

påverkat de anställda som är i direkt kontakt med kunderna, men då studien (som tidigare 

nämnts) utgår ifrån ett ledningsperspektiv faller det området bort.  

1.6 Begreppsdefinitioner 

När begreppet organisation förekommer i texten syftas det till Bruzelius och Skärvads (s.16, 

1995) definition:  

”Formell organisation är där ett antal individer utför olika arbetsuppgifter (arbetsfördelning 

och specialisering) på ett samordnat sätt för att uppnå vissa mål” 

En formell organisation kännetecknas främst genom arbetsfördelning och specialisering, 

samordning och styrning, ledarskap samt mål. I den formella organisationen är samtliga 

kännetecken viktiga för att skapa resultat och för att få en fungerande organisation.  
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Med begreppet decentraliserad organisation syftas det på en organisation som styrs horisontalt 

snarare än vertikalt. Fler personer inom företaget har rätt att ta beslut rörande sin egen enhet 

(Bruzelius & Skärvad, 1995).  

Genom kommunikation delar två parter på information. Kommunikation kan ske på verbal 

(tal) eller digital (skrift) väg (Engquist, 2013) även genom gester, beteende eller symboler 

(Bowditch & Buono 1997).   
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras hur jag har planerat litteratursökningen, vilka sökord som jag 

avser använda samt vilken litteratur jag anser är relevant för studien. Vidare presenterar jag 

de artiklar som hittills använts och hur jag kopplar dem till forskningsfrågan och syftet.  

2.1 Litteratursökning och val av litteratur 

Då studien inriktar sig på organisationsförändringar och kommunikation, främst i form av 

decentraliseringsprocessen och dess effekt på organisationen har valet av litteratur främst 

fokuserats på decentralisering, kommunikationen inom organisation och den förändring som 

det innebär. I problemdiskussionen lyfts funderingar kring kommunikation, organisatoriska 

upplevelser och förändringar fram.  

Vetenskapliga artiklar har eftersökts i databaser, främst från Emerald Insight, ScienceDirect 

samt Taylor & Francis vilka tillhandahålls genom Högskolan Väst. Sökningen inleddes 

genom att först följa ett systematiskt tillvägagångssätt för att övergå till kedjesökning då detta 

påvisade flera relevanta artiklar inom samma område (Reinecker & Jørgensen, 2012). Vidare 

har även artiklar från tidigare litteraturstudier som berör delar av denna studie återbrukats. Då 

forskning kring organisationsteori och organisationsförändringar skett i ökat tempo under de 

senaste årtiondena samt att forskning äldre än 20 år i princip redan är förlegade har jag försökt 

att använda mig av artiklar från 2000 och framåt. Dock bygger många av dessa på tidigare 

forskning och jag har då valt att söka ursprungskällan så långt tillbaka som det har varit 

möjligt.  

Använda sökord för vetenskapliga artiklar har varit: communication during reorganization, 

communication in organization, decentralization, basic communication, Organizational 

change, organisationsförändring, decentralisering, förändringsresultat i organisation, 

communication 

2.2 Tidigare forskning 

Mookherjee (2006) framhåller att många av tidigare studier och framlagda teorier kring 

organisationsförändring, och till viss del kring decentralisering, fokuserar på problemen som 

finns vid vertikal styrning och därför inte lyfter fram hinder eller oförutsedda händelser vid 

horisontell styrning. Vidare argumenteras det för att centraliserad styrning i någon form inte 

går att undvika, därmed är decentralisering snarare en form av delegering av makt och 

beslutanderätt där enheter övertygas om att de har mer frihet fast de samtidigt får restriktioner 

och förelägganden kring vad de får göra och inte göra. 

För att kunna sätta upp mål för organisationen samt för att nå dem måste en organisation välja 

en specifik strategi som organisationen ska förhålla sig till. Genom valet av strategi kan sedan 

organisationen styras i den riktning ledningen vill och därmed öka sin konkurrenskraft på den 

aktuella marknaden (Briand & Bellemare, 2006; Atkinson et al, 2012).  

2.3 Decentralisering 

Influenser från Japan samt andra framtagna modeller, oftast genom organisationsstudier eller 

rena experiment eller försök, är det som idag går under definitionerna ”nyorganisation” eller 
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”omorganisation”. Inledningsvis fanns det dock få som förstod vad begreppen innebar samt 

att mycket lite forskning kring fenomenet fanns tillgänglig (Foss, 2002). I vad vi idag kallar 

den moderna tiden förflyttar vi oss allt längre ifrån organisationsmodeller av byråkratiska 

former som kommit att vara dominerande under det senaste århundradet. Framför allt är det 

Weber´s definition av organisation (se Josserand et al, s.55, 2006), den byråkratiska, som 

förändras och samtidigt förnyas. Även om anställda idag förväntas följa vad den styrande 

makten bestämmer är en organisation som är till fullo toppstyrd, med moderna mått väldigt 

ineffektiv. Organisationer som istället omfördelar makten och stärker sina medarbetare får 

bättre resultat (Josserand et al., 2006) och går från att vara vertikala till horisontella (Briand & 

Bellemare, 2006). Fenomenet decentralisering har idag ett världsomfattande genomslag och 

allt från privata företag till myndighetsorganisationer genomför arbetet med att omfördela 

makt till flera instanser och nivåer än tidigare. Flera aktörer har förstått fördelarna med 

organisationsförändringen, vilket oftast resulterar i större transparens och ökat demokratiskt 

inflytande, åtminstone är intentionen att förändringen ska resultera i detta (Faguet, 2014). 

Hur organisationen väljer att fördela vem eller vilka som fattar beslut och har befogenheter 

(Huebner, Varey & Wood, 2008) är viktigt för avgörande om huruvida de karaktäriseras som 

centraliserade eller decentraliserade. I en centraliserad organisation fattas samtliga beslut på 

högsta nivå och utelämnar därmed lägre enheter från att kunna påverka. Vid decentralisering 

flyttas beslutsrätten till lägre befattningar och kan därmed skapa större möjligheter till 

anpassningsbarhet. Ofta är decentralisering förenligt med divisionalisering där enheter i 

organisationen bedrivs som egna aktörer med eget verksamhetsansvar (Bruzelius & Skärvad, 

1995). Dock är det inte helt problemfritt att omfördela makten ifrån den styrande ledningen 

till enheterna som agerar som självständiga. På ett sätt kan detta skapa mer byråkrati än vad 

som var menat och därmed snarare försvåra än förenkla beslutandeprocessen i organisationen 

(Josserand et al., 2006). Å andra sidan kan enskilda aktörer få mer beslutanderätt, vilket gör 

dem mer motiverade att se efter sina egna intressen och även mer anpassningsbara efter den 

marknad där de agerar (Mookherjee, 2006). Stora satsningar kan göras och intentionerna till 

att genomföra drastiska och omfattande förändringar kan finnas, dock finns alltid en risk att 

den faktiska förändringen som sker blir liten och i värsta fall knappt kännbar (Josserand et al, 

2006). I Johnson och Leenders (2004) studie argumenteras det för att decentraliseringen i sig 

innebär att kostnader reduceras då vissa steg i organisationen försvinner. Därmed kan chefer 

och ledning inte förvänta sig ytterligare besparingar, vilket i vissa fall görs, då det skulle 

innebära en slags låsning i organsationens handlingsförmåga i situationer som upphandling, 

inköp eller rent av att skapa hinder för behövlig rekrytering (ibid). 

Vanligen innebär en decentraliseringsprocess vissa steg. De som oftast förekommer är 

(Briand & Bellemare, 2006): 

 

 Avskaffandet av hierarkiska nivåer 

 Försvagning av interna och externa organisatoriska gränser.  

 Ökat samarbete mellan koncernens olika bolagsenheter 
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Vidare är det även viktigt att organisationerna upprätthåller en stadig kontakt med närmaste 

enhet samt med den styrande makten då förtroendet på så sätt stärks och vidhålls (Josserand et 

al., 2006).  

2.4 Kommunikation 

Vad människor säger, eller rent av inte säger samt hur detta framförs av individen kan ha stor 

betydelse för organisationen (Elving, 2005; Rozilah, Muhammad & Kamaluddin, 2013). Utan 

kommunikationen kan ledning eller styrande makt få svårt att förmedla sitt budskap till 

underordnade enheter (Elving, 2005; Fredriksson & Pallas, 2013; Malenko, 2013). ECM (The 

European Communication Monitor) har sedan 2007 genomfört undersökningar kring vilka 

utmaningar organisationer står inför kring kommunikation och verksamheten. Under flera år 

har undersökningar visat på att organisationer har svårigheter att koppla ihop 

kommunikationen med sina företagsstrategier (Falkheimer et al., 2016). Johnson och 

Leenders (2004) menar att även om decentralisering ofta innebär fördelar för organisationen 

så finns det områden inom organisationen som fungerar bättre om de är fortsatt centraliserade, 

kommunikation är ett av dessa områden.  

2.4.1 Hur, vad och varför? 

Kommunikation kan i många fall ses som ett styrverktyg och hjälpmedel i organisationers 

strategi för att koordinera olika verksamheter, göra dessa mer effektiva, öka produktionen, 

eller kontrollera anställda inom organisationen (Huebner, Varey & Wood, 2008; Fredriksson 

& Pallas, 2013). Genom effektiv och öppen kommunikation, så väl mellan styrande makter 

som ut till anställda, kan styrelser, chefer och övriga i ledande positioner inom organisationen 

öka framgångarna (Elving, 2005; van Vuuren & Elving, 2008; Malenko, 2013). Den effektiva 

och öppna kommunikationen innebär att ledningsgruppen är villig att visa vad en förändring 

kan innebära för organisationen, så väl fördelad som nackdelar, och kan med detta förebygga 

större former av motstånd från anställda. Vid sluten kommunikation hålls anställda utanför 

och får endast tillgång till minimal information kring vad som ska inträffa (Elving, 2005). 

Kommunikation inom en organisation, och framför allt under en förändringsperiod, har två 

huvuduppgifter. Genom kommunikation så förmedlas främst information om mål, 

förväntningar och arbetsuppgifter (Elving, 2005; Huebner, Varey & Wood, 2008). Dock är 

det inte alltid organisationsledningen förstår varför det är av vikt att den interna 

kommunikationen fungerar och framförallt varför det är en fördel om flödet av 

kommunikationen fungerar löpande genom verksamheten (Falkheimer et al., 2016). Vidare så 

kan även kommunikation skapa en gemenskap på arbetsplatsen som är viktig för 

arbetsmoralen samt mottagligheten för kommande förändringar. Utifrån detta är det möjligt 

att applicera de vanligast förekommande teorierna kring kommunikation kring vem som är 

sändare, mottagare, om informationen som sänds är relevant och förståelig för mottagaren, 

vilken kanal som bör brukas och om informationen når mottagaren i tid så att denna kan skapa 

sig en uppfattning kring vad budskapet innebär (Elving, 2005; van Vuuren & Elving, 2008).  

Att förstå vikten av kommunikation inom organisationen kan även underlätta 

kommunikationsvägarna och flödet av kommunikationen mellan parter (Falkheimer et al., 

2016). Vidare kan även kommunikation hjälpa till att stärka förtroendet för ledare och chefer 
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när anställda förstår vad som förmedlas och därmed får en känsla av samhörighet och 

gemenskap, vilken gör dem mer förberedda inför, under och efter förändringar (Elving, 2005; 

van Vuuren & Elving, 2008).  

2.4.2 Vart är vi på väg  

I växande organisationer är det oundvikligt för enheter att inte kommunicera med varandra då 

det är den process som behövs för att förmedla och utbyta kunskap, vilket är grundläggande 

för organisationens lärande och ändamål (t.ex. lära av misslyckanden och utbyte av bästa 

praxis). Om flera anställda ifrån olika enheter från organisationen arbetar på samma 

arbetsplats innebär detta så väl intern som extern kommunikation, då enheterna ses som en 

egen organisation samtidigt som den ingår i moderorganisationen (Gressgård, 2014).  

Det är inte alltid lätt att åstadkomma bra, öppen och stadig kommunikation i organisationer då 

den många gången influeras och indirekt styrs av ledningsorganet genom styrdokument och 

andra dokument som rör organisationernas existens. Även om ledningsorganet förflyttar 

beslutanderätt till underliggande avdelningar återstår vissa influenser kring hur organisationen 

agerar, vilket gör det svårt för ledare på en specifik avdelning att frångå tidigare mönster och 

tankesätt till förmån för nya metoder och arbetsrutiner. Detta i sin tur kan upplevas som att 

organisationen arbetar i motvind och inte skapar förutsättningar för lärande och utveckling 

(Falkheimer et al, 2016). 

Även om organisationen är decentraliserad och horisontal snarare än vertikal är det svårt att 

undgå pyramidkommunikation. Med pyramidkommunikation menas att ett flertal 

underliggande enheter kommunicerar, exempelvis resultat, till en överordnad som i sin tur ger 

rapporter till sin överordnad. Slutligen hamnar den kommunicerade informationen hos den 

slutliga mottagaren. Dock går informationsflödet långsammare för varje passage som behöver 

passeras. Fördelarna hos en decentraliserad organisation ligger då i om det enbart handlar om 

resultatkommunikation istället för beslutskommunikation som i en centraliserad organisation 

(Borland & Eichberger, 1998).  

 
Fig 1: Pyramidkommunikation   Källa: Borland & Eichberger, 1998 
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2.5 Organisationens förändring 

I händelsen av en organisationsförändring kan det hjälpa organisationen att förmedla sin 

version så att samtliga inom organisationen får ta del av viss information. Exempelvis kan det 

handla om att redogöra för uppsatta mål till att tala om exakt vad som förväntas 

resultatmässigt av varje enskild enhet. Vidare är det inte enbart den positiva sidan av 

förändringen som bör visas. Även negativa sidor bör belysas då detta kan ge en ökad 

förståelse för varför förändringen kommer att genomföras och kan därmed hjälpa anställda 

och övriga berörda att underlätta implementeringen av förändringsmodeller eller metoder 

(Briand & Bellemare, 2006). 

 

Borland och Eichberger (1998) skriver om hur lätt det är att enbart fokusera på den 

ekonomiska delen, att organisationen inte får förlora för mycket pengar under pågående 

process, genom att ofta överblicka budgeten samt att snabbt komma med beslut kring delar 

som går med förlust. De menar att organisationer behöver se över hur organisationen styrs, 

vilka styrfunktioner som är effektiva, hur och vilka beslut som fattas samt noggrant överväga 

och diskutera vilken påverkan besluten har på organisationen, såväl ekonomiskt som 

organisatoriskt.  

Branson (2008) kritiserar mycket av den tidigare forskningen som är gjord kring 

organisationsförändringar och menar att den missar vad som är viktigt, nämligen de som 

jobbar inom organisationen. För att åstadkomma en organisationsförändring, som bland annat 

en decentralisering innebär, argumenterar han för att förändringen först måste börja med de 

anställda för utan dessa kan organisationen inte existera, något som även argumenteras för av 

Elving (2005).  

2.5.1 Förändringen sett från olika nivåer 

Organisationer som tidigare upplevt stora svängningar och osäkerhet kan uppleva en 

stabilisering efter en genomförd decentraliseringsprocess. Av de som har möjligheten att fatta 

besluten kan även större säkerhet och trygghet infinna sig, något som även kan komma att 

reflekteras ut i organisationen (Faguet, 2014). Påverkan från styrelse och de personer i 

ledningspositioner är oftast större än vad många tror (Faguet, 2014; Lo & Fu, 2015). Även om 

beslutsfattande befogenheter omfördelas och organisationen genomgår en decentralisering så 

kvarstår det faktum att beslut som tas utgår i många fall ifrån styrdokument och förordningar 

som sammanställs av styrelse. Av den anledningen har ledningen sällan helt överlåtit 

beslutsbefogenheterna. Möjligheterna för ledningen till att påverka de beslut som tas på lägre 

nivå minimeras till viss del då besluten oftast hinner verkställas innan de når ledningen genom 

existerande kommunikationskanaler om kraven finns att ledningen ska bli informerade 

(Faguet, 2014). 

2.5.2 Påverkan av förändringen på prestationsnivå 

Mookherjee (2006) lägger fram ett scenario där såväl en centraliserad som decentraliserad 

organisation har tillgång till samma information när beslut ska fattas. I den centraliserade 

organisationen ska dock flera instanser passeras i likhet med Borland och Eichbergers (1998) 

modell av pyramidkommunikation. Här menar Mookherjee (2006) att det är en stor fördel för 

den decentraliserade organisationen när beslut ska fattas då befogenheterna att komma till 
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avslut redan är fördelade till berörda enheter. Därmed har den decentraliserade organisationen 

större fördelar än den centraliserade och kan därmed snabbare skapa framgång som ger 

positivt resultat (ibid).   

En organisation bör inte ses som en resurs av erfarenheter utan snarare en organisation med 

brister. Det är organisationens anställda som ger den fördelarna utifrån sina kunskaper och 

färdigheter. Av denna anledning är det viktigt att inkludera de anställda under processens 

gång (van Vuuren & Elving, 2008).  

2.5.3 Svårigheter och utvärdering av förändringen 

Johnson och Leenders (2004) menar att chefer och styrelser idag är villiga att göra stora 

förändringar i sin organisation i syfte att nå uppsatta organisationsmål. Dock verkar personer i 

ledande positioner i många fall tro att detta ska hjälpa dem att minska kostnader men att 

organisationen ska fortsätta fungera på liknande sätt som innan förändringarna genomfördes.  

Istället för att se hur förändringen påverkar organisationen, och om förutsättningarna finns för 

bättre arbete samt ökad kvalitet på utfört arbete, är det vanligare för dem som granskar 

resultatet av genomförda förändringar att främst fokusera på kostnaderna snarare än 

fördelarna som en decentralisering innebär (Johnson & Leenders, 2004; Mookherjee, 2006). 

Svårigheterna med organisationsförändringar, så som decentraliseringar, är att ledning och 

chefer ofta förväntar sig att processen ska gå snabbare än den gör. Själva kostnadsfokuset är 

troligtvis det som skapar svårigheterna när förändringarna ska implementeras i 

organisationen. Vidare ser inte alltid ledning de problem som kan skapas mellan enheter vid 

eventuella samarbeten (Johnson & Leenders, 2004). 

2.6 Sammanfattning av forskning  

Tidigare forskning visar att organisationsförändringar inte är ett nypåkommet fenomen utan är 

en funktion i organisationsvärlden som dock förändras under tidens gång. Organisationer blir 

allt mer horisontala och genom decentralisering förflyttas makt och beslutanderätt från 

styrelse och koncernledningar neråt i leden. Fler får möjligheten att påverka och fatta beslut 

utifrån den situation som de befinner sig i. Att omfördela makt och beslutanderätt är inte alltid 

problemfritt i organisationer. Det krävs bland annat att enheter tar ett större eget 

verksamhetsansvar. Vidare läggs även ett stort fokus på de ekonomiska delarna och 

förväntningarna på reducerade kostnader är ofta höga. Detta kan resultera i att själva 

styrningen av organisationen kommer i skymundan och kan då skapa grunden för de problem 

som ledningen förväntar sig se i resultatbudgetar.  

Forskningen visar att organisationer som använder sig av öppen och effektiv kommunikation 

mellan olika enheter och ledning där visioner och mål förmedlas, samt även att anställda får ta 

del av negativa aspekter av en organisationsförändring, har större möjligheter att skapa 

starkare gemenskap och arbetsmoral vilket i sig ger större chanser till lyckad 

förändringsprocess. Svårigheterna ligger i att skapa en stadig kommunikation då den direkt 

eller indirekt påverkas av ledningsorganet i organisationen. Även om en decentraliserad 

organisation har en kortare kommunikationsväg än en centraliserad så finns det vissa 

kommunikationsformer som inte går att undvika, exempelvis pyramidkommunikation. 
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Fördelarna för den decentraliserade organisationen är att kommunikationen oftast enbart 

handlar om resultat som ska förmedlas till övre instans, hos den centraliserade behövs det 

oftast inväntas respons på det som förmedlats. Vidare visar forskningen att även om 

organisationen decentraliseras kvarstår visst inflytande från ledning genom restriktioner och 

styrdokument. 

Tidigare forskning visar på vikten av att förmedla information till medarbetare i syfte av att 

skapa förståelse för den förändringsprocess som genomförs. Vikten av att inkludera anställda i 

decentraliseringsprocessen visar sig främst då de anställdas erfarenheter och kunskaper är vad 

som ger styrka åt organisationen, i vissa sammanhang kan anställda tas för givet istället för att 

tas tillvara på. Då ledning ofta förväntar sig snabba resultat i samband med en decentralisering 

finns risken för att man inte låter organisationen och anställda ta den tid som behövs för att 

skapa den stabilitet som krävs. Många gånger styr den ekonomiska delen och eventuella 

kommunikationsbrister eller problem mellan enheter kommer i andrahand.  
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3. Metod   
I detta kapitel redogörs varför en kvalitativ och tolkande metod valts och varför den valda 

metoden är lämplig för studien utifrån dess syfte och problemformulering. Vidare beskrivs 

hur arbetet med insamling av data genom intervjuer gjorts och vilket urval som funnits 

tillgängligt, jag redogör även för hur jag förhållit mig till de forskningsetiska principerna 

under arbetets gång. Avslutningsvis diskuteras hur jag ser på studiens trovärdighet och 

källkritik. 

3.1 Vetenskapligt synsätt  

Genom vetenskapligt synsätt framkommer hur forskaren ser på världen och det fenomen som 

denne undersöker. Det går inte att undkomma det faktum att människor påverkar samt blir 

påverkade av forskning och information som förmedlas av andra. Syftet med studien är att 

undersöka upplevelsen av organisationsförändring och en pågående decentraliseringsprocess. 

Då det är respondenternas uppfattning och verklighet som står i fokus är kvantitativ forskning 

inte möjligt i detta fall då det är mjukare värden som dominerar. Kvantitativ forskning bygger 

istället på siffror och tidigare teorier som prövats, bekräftas eller motbevisas (Bryman & Bell, 

2003). I denna studie är dock den kvalitativa forskningsmetoden är att föredra med 

utgångspunkt i hermeneutisk tolkning (Thurén, 2007). Den kvalitativa forskningen bygger på 

teori samt empiri och det är ordens betydelse som står i centrum (Bryman & Bell, 2003). I 

denna studie skapas detta genom tidigare forskning, intervjuer och tolkning av 

respondenternas svar. Andersson (1979) hävdar att genom hermeneutik studerar forskaren 

världen utifrån sina tidigare erfarenheter med etablering i den verkliga världen. För att min 

tolkning ska bli så sanningsenlig som möjligt måste jag först förstå vilken process som 

organisationen har genomgått samt att jag måste skapa förståelse för respondenterna och det 

sammanhang som de verkar i, detta utifrån mina tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Verkligheten som speglas i denna studie är baserat på respondenternas svar vid 

intervjutillfället. Samtliga respondenter arbetar inom koncernen men har varierande 

chefspositioner vilket ger en uppfattning om hur processen upplevs på olika nivåer. 

3.2 Undersökningsansats 

Förhållandet mellan empiri och teori beskrivs vanligen av undersökningsansatsen. Det är 

ingen lätt uppgift att förklara förhållandet mellan dessa då flera frågeställningar kan vara av 

vikt, vanligt vis står tre undersökningsansatser i fokus, Deduktiv, Induktiv och Abduktiv 

(Bryman & Bell, 2003; Le Duc, 2011). Då denna studie är kvalitativ, och bygger på såväl 

teori som empiri, används en abduktiv ansats som skapas genom en kombination av deduktiv 

och induktiv ansats (Le Duc, 2011). Detta påvisas genom att teorin och frågeställningarna 

sammanställdes först (induktiv ansats) men innan teorin var komplett påbörjades insamling av 

empirisk data (deduktiv ansats).  

För att besvara studiens frågeställningar och uppfylla syftet har empirisk data, genomförda 

intervjuer och observationer, analyserats och tolkats. Detta i kombination med sekundärdata 

har skapat studiens slutsats.  
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3.3 Fallstudiedesign 

En fallstudie är genomförd hos ett specifikt företag, med etablering över stora delar av främst 

Sverige men även Norden. Fallstudien har i detta fall hjälpt till med att förstå processen samt 

arbetet med och kring decentralisering i en organisation. Vidare är studien delvis retrospektiv 

då den skildrar en förändringsprocess som ägt rum, men ännu är aktuell, samt som fortsatt 

äger rum, men ännu inte är helt färdig (Le Duc, 2011).  

 

Fallstudier används oftast för utvärderingar i komplexa fall. Syftet med en fallstudie är att 

utföra en djupgående analys av ett specifikt fall (Bryman & Bell, 2003). Denna studie har en 

explorativ avsikt då den undersöker en organisation och dess situation i sin realistiska miljö 

och kontext. (Yin, 2003; Backman, 2008). Komplexiteten i denna studie skapas då det handlar 

om den enskilda personens upplevelse och perspektiv, vilket inte går att mäta genom siffror. 

Fallstudien bistår med att visa hur förändringsprocessen kan yttra sig samt hur arbetet med 

kommunikation kan ta sig i en organisation.  

3.4 Datainsamlingens genomförande   

Studien baseras på primärdata insamlad under våren 2017 samt sekundärdata insamlad mellan 

2016- 2017. Sekundär data syftar till forskningsmaterial insamlat av andra forskare som 

används för att få en överblick av tidigare utförd forskning samt skapandet av teori (Bryman 

& Bell, 2003).  

Primärdata har skapats genom intervjuer med individer anställda inom organisationen och är 

framtagen i samband med denna studie. Sekundärdata, det vill säga tidigare forskning, 

presenterades i den teoretiska referensramen (Kap 2) där det även redogörs för hur 

insamlingen av denna har gått till.  

3.4.1 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med personer ur varierande ledande positioner inom företaget. 

Under intervjuerna har jag utgått ifrån de frågor som sammanställts i en intervjuguide utifrån 

teorikapitlet då personer kan uppfattat organisationsförändringen på olika sätt beroende på sin 

position i organisationen. Jag valde att utföra semi-strukturerade intervjuer då jag anser att 

varken öppna eller helt strukturerade intervjuer passar in i min studie (Dalen, 2001). Genom 

att respondenterna utgick ifrån samma intervjuguide var möjligheten att uppfatta skillnaderna 

eller likheterna av deras erfarenheter större, men samtidigt gav det mig möjligheten att 

anpassa frågorna efter respondenten och därmed styra samtalet i den riktning jag önskade, 

samt att detta öppnade upp för eventuella följdfrågor som uppstått i samband med 

respondenternas svar (Bryman & Bell, 2003). 

Dokumentation av intervjuerna har skett genom anteckningar, ljudinspelningar, vilka sedan 

har transkriberats (Bryman & Bell, 2003; Dalen, 2011), samt mailkonversation. 

Ljudinspelningar har valts att genomföras för att det är enklare i efterhand att återge exakta 

svar ifrån respondenterna då det kan vara svårt att få ner hela intervjun i skrift samtidigt som 

samtalet pågår (Dalen, 2011). Det underlättar även samtalsflödet och min närvaro i samtalet, 

samt ger mig en större möjlighet att interagera med respondenterna på ett mer ingående plan. 

Då vissa av respondenterna inte hade möjligheten att möta mig, eller jag dem, av olika 
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anledningar har valet att sända dem intervjufrågorna, och där de sänder svaren åter via mail, 

gjorts.  

Intervjuerna tog omkring 20-50 minuter per person att genomföra och genom inspelningar 

och mailkonversationer kan dessa återges korrekt i empirin. Samtliga respondenter fick 

förfrågan om att godkänna inspelningen av samtalet samt gavs information om att deras 

identitet skulle behållas anonym.  

3.4.2 Intervjuguide 

Genom att följa främst två huvudteman, kommunikation och förändring, i studien och bygga 

frågor till intervjuerna utifrån dessa skapar jag grunden för min intervjuguide (Bryman & 

Bell, 2003). Jag såg ett behov av att skapa en struktur inför kommande möten med 

respondenterna, då det underlättar för mötande parter att skapa ett flöde i samtalet samt att 

dessa delar vanligen lyfts fram i tidigare forskning.  

Utifrån dessa teman har intervjuguiden strukturerats enligt följande: 

Inledande frågor, kommunikation: presentation av respondenten samt hur denna fick 

information kring decentraliseringen 

Förändringen, förväntat resultat: respondenterna ger sin version av hur arbetet med 

decentraliseringen har genomförts och påverkat organisationen samt om resultatet blev det 

förväntade eller ej.  

3.4.3 Urval av organisation  

Jag kom i kontakt med organisationen genom en före detta kollega som nu arbetar på 

organisationens administrativa avdelning. Organisationsavdelningen som studerats verkar 

främst inom installation av värme och sanitet i samband med renoveringar och 

nybyggnationer.  

Organisationen har en lång historia bakom sig kring organisationsförändringar i samband med 

bland annat ägarbyten, fusioner samt anpassningar till sig kundkrets och marknad. Under 

2016 påbörjades åter igen en förändringsprocess med att flytta vissa delar av beslutsmakten 

från huvudkontoret ut till filialerna genom decentralisering. De delar som främst återgår till 

att hanteras på filialnivå är till exempel HR, ekonomi, inköp och affärsutveckling. Då dessa 

områden faller inom ämnet företagsekonomi fann jag denna organisation särskilt intressant att 

studera.  

3.4.4 Urval av respondenter   

Med hjälp ifrån min kontaktperson samt egna förfrågningar via mail, efter att ha granskat 

organisationens hemsida för att finna filialchefer och övriga kontaktpersoner, har urvalet av 

respondenter genomförts. Då jag eftersökt representanter från flera nivåer i företaget samt 

geografiska positioner har detta även skapat en viss begränsning i antalet respondenter då de 

är utspridda över olika delar av Sverige. Samtliga respondenter har varierande anställningstid 

inom organisationen vilket även medför en ökad variation sett till erfarenhet av 

organisationsförändringar. Vidare har även vissa filialchefer fler än en filial som de arbetar 

med. Jag anser därmed att tillfällighetsurval har tillämpats (Bryman & Bell, 2003).  
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Respondenterna har fått förfrågan, muntligt samt via mail och om de var tillgängliga för 

intervju och därefter meddelat om de haft möjlighet att delta eller inte. Totalt har 15 

förfrågningar gjorts, varav 6 intervjuer har genomförts. 

3.4.5 Presentation av Företag X 

Fallorganisationen i denna studie är ett industriföretag inom en större koncern med ett 90-tal 

kontor utspridda över de nordiska länderna och anses vara en av de ledande aktörerna inom 

sitt område. Organisationen presenterar sig som en komplett installations- och servicepartner 

med stor styrka och personlig närvaro. I Sverige har organisationen över 40 stycken filialer 

(varav 13 stycken filialer är fördelade över 6 filialchefer), 6 stycken platskontor och 4 stycken 

lokalkontor.  

Studien inriktar sig på att se hur organisationens filialer över delar av Sverige har påverkats av 

den decentraliseringsprocess som organisationen har genomgått sen 2016 samt om ledningen 

anser att processen fått det genomslag som var tänkt. Framförallt läggs fokus på 

kommunikation samt organisatoriska förändringar och upplevelser utifrån 

decentraliseringsprocessen. 

3.5 Analysmetod  

I analysen behandlas insamlad data genom strukturering och genom att skapa en 

överskådlighet över ämnet (Backman, 2008). Genom kvalitativa djupintervjuer försöker jag 

lyfta fram den individuella upplevelsen som decentraliseringsprocessen gett upphov till.  

Då studien har som syfte att belysa olika perspektiv på förändringen sett ur ledande personers 

synvinkel inom organisationen kommer jag att använda en narrativ analysmetod. Den 

narrativa analysmetoden kan användas för att få förståelse för de svar som respondenterna ger 

genom kvalitativa intervjuer. Respondenterna skapar ett råmaterial i form av berättelser som 

täcker en viss livshändelse eller speciell episod i livet (Bryman & Bell, 2003).  

Analysmetoden valdes då jag anser att den kan hjälpa mig visa respondenternas upplevelser 

inom organisationen, samt att då intervjuerna är strukturerade efter delavsnitt kan detta 

underlätta min analys.  

 

Fig 2     Egen framtagen analysmodell 

• Innebörden

• Processen

Decentralisering

• Varför

• Mål

Kommunikation

• Resultatet

• Effekten

Förändringen
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3.6  Trovärdighet 

Trovärdigheten i kvalitativ forskning kan delas upp i fyra kategorier, Tillförlitlighet, 

Överförbarhet, Pålitlighet samt Möjlighet att styrka och konfirmera, som tillsammans utgör 

ett sätt att bedöma kvaliteten av hur studien möter de kriterier som ställts upp (Bryman & 

Bell, 2003). Vidare menar Backman (2003) att svaret på frågan ska vara tydligt och 

säkerställt.  

3.6.1 Tillförlitlighet 

Med tillförlitlighet syftar Bryman och Bell (2003) på att det är forskarens uppgift att 

återspegla ett resultat som direkt reflekterar respondenternas sociala verklighet, att 

forskningen ska följt uppsatta regler samt att forskaren ska rapporterat resultaten till 

deltagande personer och fått informationen validerad. Respondenterna får ta del av den analys 

och tolkning som gjorts för att säkerställa att deras upplevelser och sociala verklighet inte 

misstolkats. 

3.6.2 Överförbarhet  

Resultaten av studien kan vara svåra att relatera till eller jämföra med annan organisation än 

studieobjektet om studien är specifikt inriktad på ett område. Av denna anledning bör 

kvalitativa studier beskrivas så ingående och noggrant som möjligt (Bryman & Bell, 2003). 

Då flera respondenter oberoende av varandra har uppgett mycket liknande svar på många av 

frågorna anser jag att detta ger en bild av likvärdiga upplevelser utav decentraliseringen inom 

organisationen, och att det därmed går att göra generella antaganden. Därmed skapar det en 

möjlighet till överförbarhet mot snarlika studier. 

Att kunna garantera organisationens samt respondenternas anonymitet, samtidigt som en 

detaljerad och ingående beskrivning av organisationen samt återspeglingen av 

respondenternas svar, är en svår balansgång. Jag anser att jag har återgett en realistisk och 

konkret beskrivning av organisationen utan att riskera avslöja identiteten av denna. Likaså har 

respondenternas svar återspeglats på ett sådant sätt att deras anonymitet inte riskeras. 

3.6.3 Pålitlighet  

Studiens pålitlighet baseras främst på hur transparent forskaren är i sin beskrivning av 

studiens genomförande (Bryman & Bell, 2003). I den mån jag haft möjlighet har jag utvecklat 

mina beskrivningar och förklaringar i denna studie, och utifrån detta sanningsenligt återgett 

min uppfattning och förståelse för ämnet. Vidare har jag i metodavsnittet redogjort för hur 

studien genomförts vilket är en förutsättning för transparens. 

3.6.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Forskaren ska utgå och i den mån det är möjligt säkerställa att denna agerat i god tro (Bryman 

& Bell, 2003). Med andra ord får egna värderingar och/eller inställningar till studien inte 

medvetet påverka resultat och slutsats.  

Risken är att respondenterna inte känner sig bekväma eller blir stressade i den situation som 

uppstår när en utomstående kommer in och ska granska arbetsplatsen och därmed inte heller 

ger sanningsenliga svar. Denna risk har jag försökt minimera genom att låta respondenten 
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bestämma mötesplats eller låta dem besvara frågorna genom mailkontakt när de själva känner 

att de kan avsätta tid. 

Utgångspunkten för mina kunskaper kring organisationsförändring och kommunikation är 

baserad på tidigare forskning och studier utförda kring ämnet. Jag har arbetat utifrån ett 

kritiskt granskande perspektiv där jag ställt teorier mot varandra för att ur detta skapa mig en 

uppfattning om dem. Vidare har jag ingen tidigare erfarenhet eller kunskap om Företag X, 

bortsett från att jag känt till deras existens.  

3.7 Forskningsetiska principer   

Under studiens gång kan forskaren komma att behöva ta ställning till vissa forskningsetniska 

regler, förhållningssätt och principer. Oftast rör reglerna områden som frivillighet, 

konfidentialitet, samt anonymitet för dem som är inblandade. Vidare gäller det principer så 

som informationskrav, samtycke, nyttjadekrav samt att inte inge falska förespeglingar.  

 

Det kan vara svårt för den enskilda forskaren att veta exakt när man passerat gränsen för vad 

som är acceptabelt eller inte. Därför är det viktigt för forskaren att tydligt förmedla 

information kring forskningens syfte till berörda personer. Deltagarna ska vidare även få 

möjlighet att välja huruvida de vill delta eller inte, det vill säga att samtyckeskravet ska 

uppfyllas. Person eller organisationsuppgifter ska behandlas enligt konfidentialitets- och 

anonymitetskravet så att obehöriga inte får tillgång till dessa. Vidare får endast den 

information som samlas in om deltagarna användas till forskningsändamålet samt att 

forskaren inte får vilseleda eller förse deltagare med falsk information angående 

forskningsområdet (Bryman & Bell, 2003). 

 

Bryman och Bell (2003) diskuterar även huruvida etiska regler kan hjälpa forskare som 

riktlinjer för hur de ska agera i vissa situationer samtidigt som de argumenterar för att det 

även finns stort manöversutrymme för felsteg. Vidare påpekar de även att reglerna kan 

komma att vändas mot forskaren om studien inte uppfyller tidigare nämnda förhållningssätt.  

3.8 Källkritik 

Det optimala för studien hade varit om jag hade haft möjligheten att intervjua minst en person 

i ledande position per filial eller region inom företaget, men då arbetet med detta hade blivit 

för stort och omfattade valde jag att istället försöka fördela intervjuerna så att jag kunde se om 

det fanns några geografiska olikheter i uppfattningen kring decentraliseringen. Då även 

intervjuer via mail utförts kan dessa ge en annorlunda bild. Då vissa av respondenterna inte 

hade möjlighet att träffa mig personligen uteblev möjligheten till att förklara frågorna mer 

ingående om det uppstod funderingar kring dessa så även möjligheten att avläsa respondenten 

i svarsögonblicket och därmed inte kunna mer utförligt förstå vad respondenten menade. 

Vidare uteblev även möjligheten att direkt ställa följdfrågor till respondenternas svar.  

Alvesson (2011) hävdar att respondenter vanligtvis försöker ge svar på frågor som de tror att 

intervjuaren vill höra och som går i linje med vad de tror att de får säga utifrån 

organisationens riktlinjer och eventuella förhållningar. Något som verkar förekomma oavsett 

vilken organisation som intervjuer utförs på. Jag kan förstå att vissa restriktioner finns kring 
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vilken information som får förmedlas och inte, men då jag som intervjuare utgår utifrån 

forskningsetiska principer kan det försvåra om svaren som förmedlas till mig är förfabricerade 

och inte är helt sanningsenliga. Detta är tyvärr inget som jag kan kontrollera utan är upp till 

respondenten. 

 

Vidare har jag försökt se likheter eller olikheter mellan de svar som givits utifrån 

respondentens uppfattning av frågan som var ställd.   
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4. Empiri  
I detta avsnitt presenteras intervjuerna som är genomförda med filialchefer och medarbetare 

ur ledningsgruppen inom fallorganisationen. Respondenternas upplevelser och åsikter 

kommer att presenteras utifrån de teman som intervjuguiden bestod av. 

4.1 Fallorganisationen och decentraliseringen  

Fallorganisationen har under det senaste året genomgått en stor förändring, främst 

organisationsmässigt. Koncernen fick nya ägare 2015, och det förändringsarbete mot 

centralisering som redan genomfördes i organisationen avstannade för att snart förändras till 

att återgå till en decentraliserad koncern.  

Samtliga respondenter är överens om att förändringen som har skett och fortsätter att ske 

kommer att ta tid att genomföra till fullo. Det är inte alltid som det som genomförs är enkelt, 

utan i vissa fall inte alls blev som de hade förväntat sig, dock är alla eniga om att 

organisationen är på rätt väg framåt. 

4.1.1  Förväntningar med decentraliseringen 

Arbetet med att decentralisera företaget är en pågående process. Det är ingenting som sker 

över en kortare tidsperiod utan det kräver ett långsiktigt arbete. Att mitt i en sen tidigare 

fortlöpande förändringsprocess dra i handbromsen och börja om från början, eller som i detta 

fall återgå till tidigare organisationsform, kan skapa viss oro och instabilitet. Visionen att 

skapa en stabil och framgångsrik koncern finns där och är något som hela organisationen 

arbetar mot.  

”[…] jag tror att man förväntar att det ska bli bättre, bättre sammanhållning, och bättre på 

alla sätt och vis, tar man avlånga landet Sverige så nerifrån Malmö upp till Piteå så ser det 

inte likadant ut på marknaden. Vi har en marknad här, och så har Göteborg en, så att jag tror 

att det är ett helt rätt beslut de tagit.”-P3 

”En förändringsprocess är ju inte lätt, det är den inte, men där har jag en förväntning nu att 

det ska bli stabilt, lite mer lugn och ro, vi ska kunna få svar på våra frågor och vi ska kunna 

få det stöd vi behöver ute på filialerna.” – P4  

Vidare fanns det förväntningar från filialerna att det skulle finnas tydlig information kring 

vem som gick att kontakta utifrån vilken fråga eller undran som fanns kring vissa delar, 

exempelvis angående lönefrågor så fanns det tidigare en särskilt utpekad person som var den 

som hade alla svaren. Detta var något som försvann i och med centraliseringen, men som man 

hoppas ska återinrättas.  

”Att det inte ska gå liksom, ”ah det får du nog ta med han och han eller sådär”, utan att man 

får en, att man inte behöver dra någonting i långbänk. Om jag ringer och undrar något över 

systemen kring ekonomi eller vad som helst så ska man kunna få svar med en gång för att inte 

tappa fart ute på filialerna.” – P4 
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4.2 Kommunikation 

Idag förekommer regelbundna möten på de olika nivåerna inom organisationen. Det är 

ledningsgruppen som sätter strategi, målsättning och beslutar om särskilda aktiviteter ute på 

filialerna. Vidare hålls även möten på regional (för regionschefer) och lokal (för filialchefer) 

nivå. Under dessa möten förmedlas uppnådda mål och resultat.  

På varje filial genomförs minst 1 möte/månad och på region genomförs minst 1 möte/kvartal. 

- P5 

Den information som anses bör vara till allmän kännedom för samtliga anställda inom 

organisationen förmedlas genom berörd regions-/filialchef eller via organisationens intranät, 

personaltidning eller informationsavdelningen. 

Beslutsvägarna har kortats ner och det finns riktlinjer för vilka beslut som får tas på vilken 

nivå. Detta skapar möjligheterna för en effektivare kommunikationsplattform inom den 

decentraliserade organisationen än vad som görs inom en centraliserad.  

 

” […] det som genomsyrar en decentraliserad organisation är ju att det är korta beslutsvägar 

[...]” – P2 

 

Samtidigt så är förändring inte någonting som sker över en natt och det är tydligt att vissa 

delar av kommunikationen fortfarande behöver arbetas med.  

 

”[…] agendan för en gemensam kommunikation är att hålla ihop det här som ett bolag, 

medans varje bolag och varje filial och varje region har fokus på sin verksamhet och sin del. 

Det där blir ju lite motstridigt mot varandra […]” – P2 

4.2.1 Information om förändringen och delaktighet i processen 

Under 2016 tillkännagavs att fallorganisationen skulle decentraliseras genom ett offentligt 

pressmeddelande på hemsidan. Inom företaget så var det främst på två sätt som anställda inom 

organisationen fick ta del av informationen på. Inledningsvis blev tidigare VD, som ledde 

organisationen under perioden innan centraliseringen, återanställd. 

”Ett budskap var, det första var att våran gamla VD, som också kommer från grunden och 

gått upp och haft andra positioner då i företaget, då tillsatte man han för att förstärka ut till 

organisationen att nu satsar vi på så som vi drivit företaget innan.” – P4 

Vidare blev filialchefer kallade till informationsmöte där de mer ingående fick ta del av vad 

som väntade för koncernen. Utifrån vilken nivå man arbetar på i organisationen bestäms även 

vilken grad av delaktighet personer bör ha i processen.  

”Vi har ju tre chefsavdelningar kan man väl säga inom vårat företag då, VD, regionschef och 

filialchef”- P2 

VD och ledningsgruppen är de som ytterst styr organisationen. Det är dem som sätter upp 

ramar och riktlinjer för filialerna. Vidare är det regionscheferna som även ingår i 

ledningsgruppen. Regionscheferna arbetar främst med utvecklingsarbetet inom organisationen 
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samt fungerar som en stödfunktion för filialerna i form av coachning vid större affärer samt 

har ett övergripande ansvar för att filialerna levererar efter vinstkraven. Regionschefen kan 

även arbeta proaktivt med att gå in och erbjuda stöttning och hjälp om filialen inte fungerar 

optimalt. Den sista chefsnivån är filialchefen. Varje filial drivs som ett eget företag och det är 

filialchefen som betraktas som ägare till sin filial.  

”Så varje filial är sitt eget företag fast med det stora företagets hjälp och stöttning kan man 

säga.” – P2 

4.3 Organisatoriska förändringar 

Idag består koncernen av flera bolag som vart och ett jobbar utifrån förutsättningarna för att 

vara ett eget företag. Varje företag har egna filialer som även de drivs utifrån tanken att de är 

enskilda företag. Det är en utmaning att få samtliga att arbeta mot ett gemensamt mål.   

4.3.1 Upplevelser av organisationen och har förändringens påverkan på prestation och 

resultat 

Det kommer att ta lång tid innan organisationen har arbetat ihop sig och därefter kan sträva 

mot ett gemensamt mål. Inom koncernen är samtliga enheter egna företagare och kan därför i 

första hand se till sina egna intressen och är inte heller direkt beroende av någon annan enhet 

eller filial för att fungera. Utifrån respondenternas svar kan man förstå att förändringen 

upplevs som en förbättring överlag. Snabbare beslut kan tas när det behövs och chefer har 

inom givna ramar möjligheten att agera samt fatta de beslut som krävs. 

”Det mottogs också på ett väldigt positivt sätt, för filialcheferna ute vill ju jobba 

decentraliserat […]”- P2 

”Spontant är det lättare att centralisera (och förstöra god kultur, särskilt om man flyttar 

huvudkontor och avdelningar) än det är att återskapa en god decentraliserad org.” - P1 

Av respondenternas svar uppfattas organisationen idag som stabiliserad och det är även tal om 

att tidigare anställda som valde att lämna under centraliseringsprocessen är på väg tillbaka.  

”Och då var det många av de anställda här som valde och gå vidare till andra företag för de 

kände sån osäkerhet.[…] Så förhoppningsvis så kommer vi att bli en attraktiv arbetsgivare nu 

här igen då.” –P4 

Att decentraliseringen skulle ha en direkt påverkan av filialernas prestationer mot kunder är 

det ingen som verkar tro. Där verkar arbetet fortsätta som tidigare, möjligen att beslut kan tas 

snabbare men det är kanske det enda i så fall. Samtidigt så finns det delar av processen som 

det finns önskemål om skulle gå snabbare att genomföra och enklare att få igång.   

4.3.2 Ledningens syn på resultatet  

Ur huvudkontorets perspektiv menar man att förändringen som har skett inte har påverkat 

filialernas möjligheter till att ta beslut eller lättare följa och anpassa sig efter sin lokala 

marknad. 
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- ”Beslutanderätten ej förändrad på filialnivå. Decentraliseringen avser bolagen per 

orgnr.  

-Ingen skillnad, decentralisering på hk-nivå”- P5 

Något som verkar upplevas annorlunda på bland regionschefer och filialchefer då dessa 

upplever en förändring gentemot tidigare. Dock är organisationen ännu inte färdig med 

decentraliseringen. Processen är pågående och även om arbetet går framåt och i den 

riktningen man önskar är det inte alltid att resultaten kommer just när de förväntas. Det är 

ibland lite trögt att driva igenom vissa beslut.  

”Kräver tydlighet, målmedveten och övertygelse hos såväl ledning som staber” – P1 

Dock märks det att beslutet om att återgå till en decentraliserad organisation varit välkommet 

då filialerna levererar mestadels positiva resultat, även om vissa filialer visar på förlust ser 

ändå ledningen positivt på detta då det oftast är nystartade filialer det handlar om. 

”[…] får ju chefer som vill vara chefer och kliva in i sin roll och inte vänta på beslut från 

annat håll.” – P2 

”[…] får chefer som tar ansvar för det som håller på med […]”-P2 

4.3.3 Filialchefernas syn på resultatet 

Hos filialerna verkar beslutet om att återgå till en decentraliserad organisation fått en positiv 

effekt. Filialcheferna känner sig stärkta i sin roll och upplever ett gott förtroende ifrån ledning 

och ägare.  

”Det är ju ungefär som att driva ett eget företag […] För det är ju vi som är företagarna i 

företaget” – P3 

”[…] jag tror nog att vi har ett bättre samarbete med ledningsgruppen. […] Förut så var det 

ju då att med de olika funktionerna då, så satte de stopp för frågor som togs upp i 

ledningsgruppen och sådär. Så det definitivt har blivit bättre.” – P4 

Arbetet på filialerna upplevs även fungera mer effektivt nu då beslutsvägarna är kortare. 

Ledningsgruppen erbjuder stödfunktioner och hjälp till de filialer som ber om det. Visst finns 

det även nackdelar med att behöva ta emot hjälp på filialerna omkostnader ökar.  

”[…] vi har ju den hjälpen vi vill ha centralt ifrån om vi vill […] för vi vill inte ha några 

kostnader uppifrån helst […]” – P3 

Vidare ser även filialcheferna hur ledningsgruppen ser mer långsiktigt på kostnader som rör 

personalen. Filialerna har idag mer utrymme för att utbilda egen personal och ges därmed 

möjligheten till att hitta nya sätt att få nya projekt och intäkter på. 

”[…] vi kan satsa på att ha egna som kalkylatorer, egna projektörer så att vi liksom kan hitta 

affärer genom det.[…] där känner jag väl att företagsledningen har varit mer förstående att 

ja, då satsar vi på det. Det kommer att kosta lite pengar i början, men nu satsar vi och det 

kommer att generera.” – P4 
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”Man kan ju anställa jättemycket folk på huvudkontoret, och det är jättebra säkert, men de 

tjänar ju inga pengar.” – P3 

Samtidigt så finns det dock fortfarande delar som kan upplevas som frustrerande, så som att 

den administrativa personalen inte alltid har den behörigheten som krävs för att lösa vissa 

situationer.  

”Sen så är det ju såhär att vi som har varit med länge vi är ju lite otåliga och vill att det ska 

hända nu […] vi driver det som en egen enhet då och liksom ansvarar för det, vi vill ju också 

se resultat för det vi betalar för. […]Förut var det ju såhär att filialchef och administratör 

hade ju då behörigheter och se och göra saker. Men här nu, många saker som är väldigt 

enkla för en administratör att fixa till lokalt det måste hon skicka vidare till någon annan.” – 

P4 

4.3.4 Möjliga effekter av förändringen  

Då organisationen redan var inne i en förändringsprocess, där syftet var att centralisera under 

tidigare ägare, kan återgången till decentralisering ses som ett långdraget och långsamt 

förlopp.  

”Går snabbt att centralisera, tar tid att decentralisera igen tyvärr. Ett mindset delvis som 

måste ändras, kanske främst hos staber, men också i konkreta åtgärder som att ändra vissa 

tjänster, arbetssätt etc”- P1 

En effekt som uppstod under centraliseringen, och som till viss del lever kvar idag, är att 

fördelningen av ansvar inom organisationen blev utspridd över flera personer. Tidigare visste 

anställda vem de kunde vända sig till gällande en viss fråga. Efter centraliseringen hyrdes 

dock många konsulter in i organisationen i samband med avvecklingen av vissa 

administrativa delar. Då nuvarande ägare åter decentraliserar och till viss del försöker 

återuppbygga tidigare stödfunktioner är det fortfarande inte helt klart vart anställda ska vända 

sig, eller till vem, för att få svar på vissa frågor.  

”[…] IT-plattformen och kommunikationsavdelningen, de känner väl att det studsar frågor 

från alla håll […]” – P2 

”Så de personerna som man kunde lite på innan som verkligen tog tag i saker, de blir också 

så där att jag äger inte den frågan utan det får du ta med den personen. Och då blir 

frustrationen ute på filialerna helt otroligt stor.” – P4 

Ytterligare en effekt av att organisationen centraliserades upplevde många anställda en 

instabilitet och organisationen tappade då i värde kring att vara en bra arbetsgivare.  

” […] vi tappade mycket fokus ute på filialerna. Personalen blev lite splittrad och sådär. En 

förändringsprocess är ju inte lätt, det är den inte.” – P4 

Filialcheferna menar att organisationen idag arbetar med att skapa mervärde för sina anställda. 

De satsar bland annat resurser på utbildning, arbetsmiljö och friskvård. Det är en stor 

konkurrens om arbetskraften i branschen, något organisationen är väl medveten om. Av just 
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den anledningen har organisationen aktivt valt att satsa resurser på sina medarbetare och även 

chefer.  

”[…] vi satsar på utbildningen, vi har säkerhetsdagar där vi liksom har massa utbildningar 

med ergonomi, asbest, vibrationer allting sånt liksom försöker vi lägga i små utbildningar för 

de anställda för att de ska kunna jobba bättre och säkrare och hålla i förhoppningsvis till 65 

år eller vad man nu ska jobba till. Och alla de här mervärdena, de är ju väldigt många 

företag som inte har det här utbildningarna och såhär.” – P4  

Cheferna är dock väl medvetna om syftet bakom satsningarna, då ägarna till organisationen är 

ett riskkapitalbolag.  

”De satsar otroligt mycket pengar på det för att vi ska ha nöjda medarbetare liksom och för 

att de ska kunna få ut mer pengar då givetvis” – P4 

Vidare kommer det fram under intervjuerna att det är inte bara resurser som lagts på 

medarbetarna, utan även ett nytt intranät. Ett helt nytt system är idag på plats. Och det pågår 

ett utvecklingsarbete kring detta för att optimera det mot organisationen då det inte fyller alla 

funktioner som krävs av det idag. Något som även kunderna kan känna av ibland.  

” […] projektledarna ska inte behöva jobba så djupt i systemen, vi ska kunna ha våra 

projekthanteringssystem där ska vi kunna se projektekonomi och sådär. […] vi har ju dubbelt 

så mkt handläggning nu än vad vi hade innan. Så nu har man ju ändå valt att det ska läggas 

ut på filialerna. Det är bättre att ha en administratör på plats, än att ha någon som man 

ringer och så vet man inte, som handlägger massa, massa filialer.  

Där hade jag förväntat mig en enklare resa och att vi skulle mål tidigare, men vet ju att det 

kommer att ta tid men där också, vi har ju köpt ett helt otroligt bra system egentligen, och där 

tycker jag att man inte har tillsatt rätt resurser för att vi ute på filialerna ska kunna ha det 

som ett bra verktyg då.” – P4 

Det som idag verkar växa till att bli en styrka för organisationen är det ökade samarbetet som 

sker mellan filialerna. De har en nära kontakt med varandra och ser till att såväl säkra nya 

projekt som att hjälpa till med extra personal för att färdigställa pågående arbeten. Detta sker 

inte enbart inom den region som de tillhör utan sprider sig över regionsgränserna.  

”[…] det blir det ju per automatik inom regionen. […] annars har vi ju även mellan 

regionerna. Vi lånar folk mellan varandra […] de kände att ”vi har inte riktigt tid” så de 

släppte det till mig och hjälper till med processen när jag inte får ihop det med folk. Så där 

har vi ett bra samarbete, det känner jag.” – P4 
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5. Tolkning 
Detta kapitel presenterar min tolkning av empirin utifrån den teoretiska referensramen. I 

tolkningen följer jag främst de två huvudteman, kommunikation och förändring, som studien 

inriktat sig kring. Avslutningsvis presenteras en utvärdering av det studien resulterade i. 

5.1 Kommunikation  

Även om beslutsvägarna har kortats ner i organisationen verkar det fortfarande råda viss 

oklarhet kring vilka personer som står som ansvariga för vissa områden, exempel som lyfts 

fram i intervjuerna är ekonomi/lön samt andra administrativa delar. Det går även att skönja att 

viss pyramidkommunikation förekommer, men inte i den utsträckning som Borland och 

Eichberger (1998) syftar till. Då organisationen var centraliserad fanns det fler enheter att 

rapportera till, medan respondenterna idag säger sig har rakare kommunikationsvägar. 

Falkheimer et al (2016) menar att kommunikationen som sker inom organisationen indirekt 

påverkas av ledningen och att chefer på grund av detta har restriktioner kring vad som får 

förmedlas ut till de anställda, något som inte verkar förekomma inom organisationen utan 

uppfattningen är snarare att chefer oavsett nivå inom organisationen själva har gott omdöme 

kring när och om det är lämpligt att förmedla information vidare till sina anställda.   

5.1.1 Informationen och delaktigheten i förändringen  

Respondenterna vittnar alla om att organisationen varit öppen i sin kommunikation kring 

varför de vill återgå till det decentraliserade arbetssättet och inte försökt dölja det. 

Filialcheferna har återkommande möten och personer från ledningsgruppen är ofta 

deltagande. Fredriksson och Pallas (2013) menar att kommunikation är ett styrverktyg och 

hjälpmedel för organisationer och Elving (2005) ser att kommunikation främst har som 

huvuduppgift att förmedla organisationens mål och förväntningar. Något som Falkheimer et al 

(2016) menar att ledningsgrupper ofta har svårt att förstå vikten av. Inom denna organisation 

verkar dock ledningsgruppen faktiskt förstå vikten av att kommunicera med de lägre 

enheterna samt att de är öppna och tydliga i sin kommunikation.  Att de så tydligt gjorde ett 

ställningstagande med att då återanställa tidigare VD som förstår hur filialerna arbetar och 

som tror på själva konceptet, är något som reflekteras ute på filialerna som stärker förtroendet 

för ledningen.  

Filialerna har tydliga krav på sig kring vad ledningsgruppen och ägarna förväntar sig av dem, 

och kan utifrån det sätta upp egna mål och strategier som de kan arbeta mot, något som även 

beskrivs av Briand och Bellemare (2006) och Atkinson et al (2012) som användbart särskilt 

då det kan bidra till ökad konkurrenskraft på marknaden. Då respondenterna upplever att de 

får veta vad som händer i organisationen kan de även förmedla detta vidare till sina anställda, 

något som Elving (2005) samt van Vuuren och Elving (2008) menar kan skapa gemenskap 

och bättre arbetsmoral samt skapar förutsättningar för att kommande förändringar accepteras 

snabbare. En av respondenterna talar om hur lätt det är att falla in i rast-snacket och att när 

anställda ifrågasätter ledning och ägare hur lätt det kan vara att inte ta sitt ansvar som chef och 

stå upp för sina överordnade. Respondenten menar att just rast-snacket snarare är ett ypperligt 

tillfälle att lyfta fram vilka resurser organisationen satsar på sina anställda när kritik från deras 

håll framförs, något som stödjs av Elving (2005) samt Rozilah et al (2013). Genom två av 

respondenternas svar kan man skildra att särskilt chefer som inte vågar ta ansvar eller stå upp 
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för de beslut som fattas av ledningsgruppen visst kan förekomma, men att filialcheferna 

överlag stödjer ledningsgruppen samtidigt som de förklarar för sina anställda varför vissa 

beslut tas. Respondenterna menar att det kan vara svårt att frångå tidigare invanda arbetssätt 

eller mönster till förmån för nya metoder likt Huebner, Varey och Wood (2008) påpekar och 

något som Falkheimer et al (2016) menar skapar en känsla av att ständigt arbeta i motvind och 

inte skapar utveckling inom organisationen. Visst kan man utläsa av respondenternas svar att 

det förekommer perioder då det inte alltid är lättarbetat inom organisationen. Återigen 

kommer respondenterna tillbaka till att förändring bitvis är svårt att anpassa sig till, men att 

ledningsgruppen överlag arbetar aktivt för att skapa bättre förutsättningar.  

Vidare vittnar respondenter om hur de upplever att samarbetet mellan filialer såväl inom 

regionen där de är verksamma som kringliggande regioner idag har ett bättre samarbete. Dels 

kan detta förklaras genom att filialcheferna har regelbundna möten där de utbyter information 

och på så sätt även kan ge stöttning åt varandra. Organisationen visar genom mötena väldigt 

tydligt på hur extern och intern kommunikation förekommer samtidigt. Detta menar 

Gressgård (2014) är oundvikligt men väldigt viktigt för en växande och lärande organisation. 

Ytterligare en situation där extern och intern kommunikation sker parallellt är då filialerna 

hjälper varandra med pågående projekt i form av extra personal eller överlåtelse av 

kommande uppdrag. Här fortsätter Gressgård (2014) sitt resonemang om att detta hjälper till 

för anställda att utvidga sin befintliga kunskapsbas samt erhålla nya erfarenheter. Just 

samarbeten mellan filialer skapar förutsättningar för att förändringsarbetet inom 

organisationen ytterligare kan utvidgas. Genom att anställda, så väl nyanställningar som 

erfarna med flera års anställning, jämför sina situationer som de sedan kan ta med sig till sin 

filial och dela med andra. På så sätt får även filialchefer möjligheterna till att vidga sina egna 

perspektiv på sin verksamhet, som sedan åter kanske tas upp vid nästa filialchefsmöte och går 

vidare därifrån.  

5.2 Organisationens förändring 

Det är idag en mer slimmad organisation som växer fram. Av de tre steg som Briand och 

Bellemare (2006) ser som vanligt förekommande i en decentralisering av organisationen 

uppfattas endast två; Avskaffandet av hierarkiska nivåer och Ökat samarbete mellan 

koncernens olika bolagsenheter. Om försvagning av interna och externa organisatoriska 

gränser skett är det inget som är uppenbart eller som framkommer vid intervjuerna. Snarare 

så är organisationen stärkt såväl internt som externt. Den försvagning som möjligtvis funnits 

inom organisationen är snarare till följd av centraliseringen som genomfördes av förra ägarna.  

Även om ledningsgruppen inte aktivt valt att visa eventuella negativa sidor av förändringen 

för sina anställda i den omfattningen som Briand och Bellemare (2006) menar, betyder det 

inte att de anställda har undgått dem. Det kan vara svårt att avgöra hur mycket eller i vilken 

omfattning det eventuellt påverkar montörer och övriga anställda som är ute bland kunder, 

men för dem på filialkontoren eller huvudkontoret är det främst det befintliga datorsystemet 

som för tillfället inte fyller sin funktion fullt ut. Och självklart fyller datorsystemet en viktig 

funktion inom organisationen men det upplevs som lätt att fastna vid de byråkratiska 

funktionerna och i vissa fall glömma bort att inkludera de anställa, oavsett position, i arbetet 

med att utveckla förbättringar. Som van Vuuren och Elving (2008) poängterar så är det 
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organisationens anställda som skapar värdet i företaget och som i slutändan känner 

organisationen bäst, sett ur ett marknadsperspektiv. Denna argumentation förs delvis även av 

Branson (2008) där han påpekat vikten av att implicera de anställda, och då inte syftar på 

chefer eller ledningsgrupper.  

Under förändringsprocessen har det varit viktigt för filialcheferna att skapa en stabilitet på 

arbetsplatsen, i likhet med Fauget (2014) argumentation, och visa för sina anställda att 

organisationen ser värdet i dem. Borland och Eichberger (1998) menar att fokus från chefer 

oftast hamnar mer på de ekonomiska aspekterna än på de anställda. Respondenterna menar att 

det är klart ekonomin hamnar i fokus då filialerna måste gå bra för att de ska kunna leverera 

vinst tillbaka till koncernen, men även för att om filialen inte går bra så riskerar kompetent 

personal att försvinna ur företaget. Om personalen försvinner kan de inte längre leverera till 

sina kunder och går organisationen väl in i en ond spiral är det svårt att häva den 

utvecklingen. Samtidigt menar respondenterna att ledningsgruppen är medvetna om att 

personalen är organisationens styrka, och av den anledningen väljer de även att investera i 

dem. Det senare resonemanget styrks även av van Vuuren och Elving (2008). 

5.2.1 Upplevelser av resultatet på olika nivåer   

Av intervjuerna framkommer det att personer på olika nivåer upplever och uppfattar 

decentraliseringen helt olika. Uppfattningen kring att filialerna nu i större utsträckning kan 

påverka och agera snabbare utifrån den marknad där de verkar (Mookherjee, 2006) skiljer sig 

åt då en respondent menar att decentraliseringen har en större påverkan på huvudkontoret än 

på filialerna, något som andra respondenter inte upplever. Utifrån vilken position i 

organisationen som man befinner sig på kan decentraliseringen absolut upplevas eller 

uppfattas olika. Respondenterna utgår ifrån den verklighet som de befinner sig i, vilket är den 

arbetsplats där de verkar oavsett position. En respondent uppger att det är en bit kvar till en 

optimalt decentraliserad organisation. Vidare uppger dock flera av respondenter att deras 

uppfattning är att organisationen nu fungerar effektivare än den gjort tidigare. Det är främst 

filialcheferna som känner sig stärkta i sina roller och, som Faguet (2014) påpekar, syns detta i 

organisationen då den idag är att betrakta som en attraktiv arbetsgivare.  

Josserand et al (2006) påpekar att det inte är helt enkelt att omfördela maktbefogenheter från 

ledning och ut till underliggande enheter och att detta kan ge upphov till mer byråkrati inom 

organisationen än vad som var tänkt. Till viss del ser man detta hos fallorganisationen, kanske 

inte direkt i det aktiva arbetet mot kunder utan mer kring det interna arbetet som sker på 

kontoret. Det som främst ges som exempel av respondenter är intranätet som är helt utbytt och 

under uppbyggnad och utveckling. Då vissa funktioner inom datorsystemet fortsatt är 

otillgängligt för filialernas administratörer kan detta medföra svårigheter i hanteringen av 

exempelvis löner till anställda eller fakturor till kunder. Här blir påverkan från 

ledningsgruppen särskilt framträdande, likt det som Fauget (2014) och Lo och Fu (2015) 

menar skapar osynliga barriärer för vissa enheter men som kanske inte är uppenbart för 

samtliga inblandade. Administratörer som tidigare hade behörigheter att utföra vissa saker har 

delvis fråntagits dessa då behörighet till en särskild funktion i systemet även ger tillgång till 

funktioner som endast ledningen ska ha tillgång till eller att ledningen ännu inte är beredda att 

släppa. Detta kan liknas vid Mookherjees (2006) argumentation kring att det inte går att 
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undvika någon form av centraliserad styrning utan att det förekommer även i en 

decentraliserad organisation.  

5.2.3 Individuell syn på resultatet 

Beroende på hur länge personen arbetat inom organisationen skiljer sig även uppfattningen 

kring det resultat som förändringen hittills har genererat. Det finns de som känner av en 

märkbart avskalad organisation, några är mycket nöjda med vad som hittills är åstadkommits 

medan andra önskar att processen hade kommit längre. Dock uppger flera respondenter att de 

hade förväntat sig en något snabbare process.  

Flera av respondenterna upplevde även en direkt förändring i organisationen då de såg positivt 

på utvecklingen, både för deras egen del som för hela koncernen. Var och en av 

respondenterna ger liknande skildringar av hur de har uppfattat decentraliseringen, och i de 

fall att deras berättelser visar på olikheter går detta att härleda till hur länge de verkat inom 

organisationen. Det är just de som har erfarenheten som ser lite annorlunda på förändringen. 

Istället för att se en toppstyrd organisation, eller vertikalt styrd som Mookherjee (2006) 

formulerar det, så ser de mer på den rådande situationen som att organisationen är mer 

horisontalt styrd, alternativt bottenstyrd som en respondent lägger fram det. Självklart går det 

inte att komma ifrån styrdokument, resultatkrav eller målsättningar som fastställs av 

ledningsgruppen, något som även påpekas av Fauget (2014) samt Huebner, Varey och Wood, 

(2008), men filialerna utgör kärnverksamheten och alla styrfunktioner ovanför betraktas mer 

som stödfunktioner av filialcheferna. Som någon lyfter fram, varför det ska så självklart att 

filialerna måste hålla så stramt i sina budgetar och inte får ha höga kostnader, men att sedan 

någon annan enhet får beröm för väl utförda förhandlingar som håller kostnaderna nere, det är 

inte där inkomsterna uppstår och miljonerna tjänas utan det kommer ifrån utfört arbete hos 

filialerna. Denna argumentation ges även stöd från Johnson och Leenders (2004) som menar 

att decentraliseringen i sig redan utgör så pass stora besparingar och att ägare, chefer och 

ledningsgrupper knappast bör jaga efter mer besparingar den första tiden utan låta 

organisationen stabiliseras och utifrån den befintliga situationen få växa och utveckla sin 

handlingsförmåga.  

5.2.4 Utvärdering av organisationens resultat  

Vissa av respondenterna menar att det ännu är förtidigt att utföra en komplett utvärdering av 

decentraliseringsprocessen då den fortfarande är pågående och troligtvis kommer att utvecklas 

till en fortgående förbättringsprocess. Det som står klart för många är dock att de upplever 

stora fördelar med att arbeta i en decentraliserad organisation, vilket verkar överrensstämma 

med Faugets (2014) tes om att decentralisering har fått ett stort genomslag och idag är ett 

fenomen som sprider sig över hela världen. Självfallet är det möjligt att fler hinder eller 

oförutsedda händelser kommer att uppstå längs vägen, något som Mookherjee (2006) menar 

sällan lyfts fram vid decentraliserade organisationer i samma utsträckning som det görs vid 

centraliserade. Det som dock talar till organisationens fördel, om detta skulle inträffa, är att de 

vågar lämna utrymme för dem som vågar tänka utanför ramarna. Huruvida de dock anammar 

idéer som inte följer det traditionella mönstren är svårt att uttala sig om. För dem som lägger 

fram okonventionella idéer är det viktigt att förankra dem och stötta upp dem med goda 

argument till varför de bör genomföras.   
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenterar studiens slutsats och återkopplar till forskningsfrågorna, gör en 

kort reflektion över studien som helhet samt ger förslag till vidare forskningsområden som 

kan fortsätta som en brygga från denna studie. 

För att tydligt presentera studiens slutsats visas först forskningsfrågan som sedan följs av 

svaret.  

 Vilken typ av kommunikation (öppen eller sluten) brukas och hur kan den 

användas under pågående decentraliseringsprocess? 

Resultatet i denna studie visar på att fallorganisationens ledningsgrupp verkar öppen i sin 

kommunikation och lyhörd mot vad som behövs för att organisationen ska utvecklas framåt 

och därmed lyckas med sin målsättning att bli en av de största inom sin bransch. Vidare 

verkar organisationen även ha en öppen och ärlig kommunikation genom hela verksamheten, 

dock verkar inte alla kommunikationsvägar fungera optimalt i alla lägen då det fortfarande 

kan råda viss alteration kring vilken person som ska kontaktas rörande specifika frågor. 

I denna studie kan det noteras att den bakomliggande erfarenheten som fallorganisationen har 

angående tidigare organisationsförändringar troligtvis har underlättat återgången till 

decentraliserad styrform och därtill hur de kan förmedla sina mål och visioner genom öppen 

kommunikation till filialer samt anställda för att främja förändringen och därmed även minska 

eventuellt motstånd.  

 Hur förmedlas information? 

Regelbundna möten genomförs med olika intervaller beroende på vilken chefsnivå det gäller, 

något som ytterligare verkar stärka samarbeten mellan filialer såväl inom som över 

regionsgränserna. Vilka som medverkar vid dessa möten utgår ifrån vilken information som 

behandlas och vilken nivå i organisationen som betraktas som sändare och vem som anses 

vara mottagare. Vidare används även andra kommunikationskanaler som mail, intranät samt 

även en internpost som går ut till de anställda. Därmed går det inte att undvika 

pyramidkommunikation, utan denna kommunikationsform förekommer i varierande form 

genom hela organisationen.  

 Hur påverkar decentraliseringen organisationen och på vilket sätt är den synlig? 

Studien visar på hur positivt filialerna tagit emot beskedet kring decentralisering och hur de 

redan anammat arbetsprocesserna samt hur insatta de är kring vad decentralisering innebär. 

Kanske är det för att de känt av den förändringen som centraliseringen inneburit och att den 

upplevdes som hämmande för deras utveckling och arbetsmetoder, eller för att de redan visste 

att arbetssättet som decentraliseringen medför är bättre anpassad för denna typ av organisation 

där entreprenadsandan är vad som driver filialerna och koncernen framåt. Fallorganisationen 

visar för tillfället att de har högt i tak och att anställda inom organisationen har ett värde samt 

får komma med förslag till förbättringar, såväl enkla som okonventionella, så länge de kan ge 

stöd och argumentera för det som föreslås. 
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Vidare framstår filialcheferna som stärkta i sina roller och de verkar trygga i sina roller samt 

att de upplever att ledningsgruppen låter organisationen utvecklas i en positiv riktning. 

Respondenterna menar att förtroendet från ledningsgruppen är en viktig del i organisationens 

framgång.  

6.1 Reflektion över studien 

Jag förväntade mig att processen skulle varit svårare att genomföra för organisationen än vad 

som stor klart för mig efter intervjuerna. Att en viss typ av organisation fungerar bättre än 

andra som decentraliserade medan en helt annan organisationssammansättning inte alls är 

lämpad för det arbetsformatet utan behöver den centraliserade styrningen. De personerna som 

leder filialerna måste vilja leda, våga vara chefer, ta ansvar och sträva mot utveckling. Av just 

den anledningen anser jag att just denna organisation, där entreprenörsandan är det som 

genomsyrar och driver den framåt, är lämpad för den decentraliserade styrformen. Till detta 

ska tilläggas att jag är villig att hålla med Mookherjee (2006) om att ingen organisation till 

fullo går att decentralisera, utan någon form av centralisering krävs. Dock avstår jag från att 

vidare uttala mig om till vilken omfattning av centralisering som kan komma att krävas då det 

troligen beror på vilken typ av organisation det gäller samt inom vilken bransch eller 

yrkesområde den är verksam. Med att centralisering krävs menar jag att ledningsgruppen inte 

låter organisationens filialer och enheter själva sätta sina mål och resultatförväntningar utan 

att det finns tydliga styrdokument om organisationens riktning och ägarnas förväntningar. 

Därefter bör filialerna få ökad makt över hur de själva väljer att lägga upp arbetet kring hur de 

ska nå uppsatta mål. 

Denna studie lyfter fram en organisation där decentraliseringen fungerar som styrform. Även 

om vissa negativa sidor lyfts fram är resultatet överlag positivt och visar på en organisation 

som är väl insatta i vad decentralisering innebär och hur de ska arbeta med den.   

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Jag efterfrågar flera studier gjorda hos privata organisationer och företag kring 

decentralisering, hur den genomförs och vilken effekt som det resulterar i på samtliga nivåer. 

Inte enbart för att kartlägga trender utan även i syfte kring att utveckla ledarskapsteorier och 

metoder för kommande generationer samt ge stöd eller kunna rikta kritik mot det som idag 

brukas i organisationer så väl nationellt som internationellt. Även att negativa sidor av 

decentralisering lyfts fram för att visa vad som kan gå fel eller i vilken organisation där det 

inte är lämpligt att använda den decentraliserade styrformen. 

Vidare hade det varit intressant att studera hur omorganisationen påverkar de anställda, deras 

arbetsmiljö samt möjlighet till att påverka processen. Inte minst för det faktum att 

arbetsmiljön är så otroligt påtaglig och påverkar de anställdas hälsa och förutsättningar till 

effektivt arbete. Då det idag ligger stort fokus på just anställdas hälsa, såväl psykisk som 

fysisk, och arbete med förebyggande åtgärder för att motverka sjukskrivningar är detta absolut 

ett område värt granskning. Ytterligare en aspekt som jag uppfattar saknas inom nutida 

forskning är medarbetarens perspektiv. Stort fokus läggs ofta på ledarskap, organisationens 

ekonomi eller bara rent av organisationens funktioner. Min uppfattning är att medarbetarnas 

perspektiv inte lyfts fram tillräckligt, utan mer nämns för nämnandets skull.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga: Brev till Företag X 

Hej! 

Mitt namn är Linda Johansson och jag är en student från Högskolan Väst i Trollhättan som nu jobbar 

med min kandidatexamen. 

Jag läser företagsekonomi med inriktning organisation och hoppas att jag under våren kan skriva mitt 

examensarbete på kandidatnivå hos er.   

Arbetet har tema decentralisering och utgår från hur kommunikationen inför förändringen har skett 

samt hur resultatet av en förändring upplevs inom organisationen. I detta arbete kommer jag 

fokusera på den förändring som ni genomgått från och med sommaren 2016 fram till idag.  

 

Jag kommer under april månad genomföra intervjuer och hoppas att ni vill vara delaktiga i mitt 

arbete. Intervjuerna kommer ta ca 30 till 45 min och för att göra det så tillgängligt som möjligt 

genomför jag dem på er arbetsplats i så stor utsträckning det är möjligt och försöker anpassa mig 

efter ert schema.  

Alla som deltar i intervjuerna kommer att vara anonyma och organisationen kommer inte att 

presenteras vid namn i arbetet, utan gå under betäckningen Företag X. Allt material från intervjuerna 

kommer att endast behandlas av mig, Linda, ingen annan kommer ha tillgång till materialet.  

 

Resultatet kommer att presenteras i en avslutande uppsats som är färdig i början av juni 2017. 

 

Jag skulle verkligen uppskatta er medverkan och hoppas att ni vill hjälpa mig med mitt arbete.  

 

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna maila mig: 

linda.e.johansson86@gmail.com 

 

 

Med vänliga hälsningar Linda Johansson 
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8.2 Bilaga: Intervjuguide 

Inledning 

Vilken är din roll inom företaget? 

Kommunikation 

Hur fick ni ta del av beslutet att organisationen skulle genomföra en decentralisering? 

Hur fungerade kommunikationen mellan filialerna och koncernledningen innan och hur fungerar den 

idag? 

 Var det vem som helst som kunde ta kontakt med ledningen eller fanns det speciella 

kontaktpersoner vid varje filial? 

 

När koncernledningen aviserade att filialerna skulle få ta större del i beslutsprocessen och även få 

ökad beslutanderätt på regional/lokal nivå, hur upplevde ni det? 

 Fanns det någon tvekan inför detta? 

 Kunde ni identifiera några eventuella svårigheter eller hinder såväl inför som under 

decentraliseringsprocessen? 

Förändringen 

Har decentraliseringen genomförts i etapper eller blev det en direkt förändring? 

 Har det varit svårt att få er organisation att fungera som förväntat under processen? 

 Om ja, beskriv svårigheterna? 

 

Vilka förväntningar fanns inför decentraliseringen? 

Förväntat resultat 

Nu har det gått en tid och ni har säkert blivit ”varma i kläderna”, hur upplever ni organisationen nu? 

 Är resultatet vad ni förväntade er? 

 Har ledningen släppt kontrollen i den utsträckning man sagt? 

 Ger ledningen stöd och uppbackning i de beslut som fattas?  

 Upplever ni att ni kan anpassa er efter den regionala/lokala marknaden snabbare eller mer 

effektivt? 

 Har beslutsfattandet blivit mer effektivt? 

 Finns det några områden som ni identifierat som utvecklingsbara som bör prioriteras eller 

förändras/förbättras? 
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9. Figurförteckning 
 

Figur 1. Pyramidkommunikation. (Borland & Eichberger, 1998). Sid. 8 

Figur 2: Egen framtagen analysmodell. Sid. 15  
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