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Abstract  

The main purpose of this essay is to through theories about internal communication, 

channels to communicate through and change management study how these can be 

related to the processes at the Swedish Consumer Agency due to its future relocation. The 

main question within this essay is therefore:  

 

How has the internal communication and the change management at the Swedish 

Consumer Agency developed in comparison with the prescribed theories?  

This essay is divided into three different parts (ideal, reality, ideal/reality) which can be 

derived to the essays theory, result and analysis chapters. The theories are the ideal while 

the result describes the internal communication and the change management during the 

process (the reality). In the analysis chapter, the ideal and the reality are compared to 

distinguish how the reality has been working in comparison to the ideal.  

The internal communication has mainly been distinguished through the authority’s 

intranet and the information communicated has comparatively been fast, open, objective 

and reliable. One of the prerequisites for this is that the authority has been permeated by 

clear goals and visions. All in all the result shows that the internal communication and the 

change management have been successful but some flaws have been detected. One of the 

reasons for this might be that the authority and its co-workers have been exposed in the 

process due to the fact that it has been enforced and because of its extent. 



Sammanfattning  

Det övergripande syftet med föreliggande undersökning är att utifrån teorier om 

internkommunikation, kommunikationskanaler och förändringsarbete undersöka hur 

dessa kan sättas i relation till den förändringsprocess som genomförts på 

Konsumentverket inför dess framtida omlokalisering. För att undersöka detta kommer 

följande frågeställning behandlas:  

 

Hur har Konsumentverkets internkommunikation och förändringsarbete fungerat i 

jämförelse med de teorier som ligger till grund för uppsatsen?  

Undersökningen består av tre delar (ideal, verklighet, ideal/verklighet) vilka kan härledas 

till uppsatsens teori-, resultat- och analyskapitel. De teorier uppsatsen bygger på 

behandlas som idealet medan undersökningens resultat beskriver hur 

internkommunikationen och förändringsarbetet fungerat i verkligheten. I uppsatsens 

analys ställs dessa mot varandra för att urskilja verkligheten i relation till idealet.  

Den huvudsakliga internkommunikationen har skett via myndighetens intranät och den 

information som förmedlats under processen har varit förhållandevis snabb, öppen, saklig 

och trovärdig. En av förutsättningarna för detta kan ha varit att myndigheten genomsyras 

av tydliga mål och visioner. Sammantaget har processen varit framgångsrik men vissa 

brister i kommunikationen har påträffats. Detta kan delvis bero på att myndigheten och 

dess medarbetare haft en utsatt roll i processen då förändringen varit påtvingad av yttre 

faktorer samt att den varit mycket omfattande.
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INLEDNING 

”Oavsett hur mycket information som finns går det inte att informera bort en 

kris av denna omfattning…” 

- Staffan Hedlund, kommunikationschef Konsumentverket  

1.1

 

Bakgrund 

I januari 2005, efter fem månaders förhandlingar, kom beskedet att Konsumentverket 

som en av 22 statliga myndigheter måste omlokaliseras till följd av nedläggningar inom 

försvaret. Detta regeringsbeslut ledde till en omfattande förändringsprocess på 

Konsumentverket, en process som fortfarande pågår. Omlokaliseringen har inneburit 

stora förändringar, inte minst för de anställda och det dagliga arbetet på myndigheten, 

något som krävt en väl fungerande internkommunikation .  

I skrivande stund (december 2005) är det drygt ett år sedan förslaget till omlokalisering 

av Konsumentverket togs och fem månader sedan Karlstad beslutades bli den nya 

lokaliseringsorten. Förändringsarbetet pågår dock fortfarande vilket resulterar i att den 

totala tiden från förslag till genomförande kommer att vara cirka två år.  

Vårt intresse för omlokaliseringen och förändringsprocessen väcktes då rapportering 

kring omlokaliseringen cirkulerade i de lokala medierna sommaren/hösten 2005. Då 

faktum var att omlokaliseringen sker till studieorten, och därmed får lokal förankring, 

väcktes ytterligare intresse för och insikt i processen. Ovanstående intressen för ämnet 

samt att ämnet genererar kunskap kring internkommunikation och förändringsarbete som 

är användbara och nödvändiga erfarenheter för ett framtida yrkesliv inom området medie- 

och kommunikationsvetenskap, gjorde att vi valde detta som utgångspunkt för vårt 

uppsatsarbete. 

                                                

  

Med internkommunikation i denna uppsats avses information från ledning till 
medarbetare, alltså envägskommunikation.  
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Med ovannämnda förutsättningar ämnar uppsatsen att undersöka hur 

internkommunikationen på Konsumentverket har fungerat under förändringsprocessen.   

1.2

 

Syfte 

Det övergripande syftet med undersökningen är att utifrån teorier om 

internkommunikation, kommunikationskanaler och förändringsarbete undersöka hur 

dessa kan sättas i relation till det förändringsarbete som genomförts på Konsumentverket 

i samband med omlokaliseringen.   

Under förändringsarbetet har även den konsumentpolitiska strategin för 2006 bearbetats 

vilket ytterligare påverkat internkommunikationen då de framtida arbetsuppgifterna på 

myndigheten varit ovissa. Att omlokaliseringen och den konsumentpolitiska strategin har 

löpt parallellt med varandra har resulterat i en komplex situation på myndigheten, något 

som krävt en extra god internkommunikation.   

Uppsatsen ämnar således undersöka hur Konsumentverkets internkommunikation 

fungerat som en länk mellan beslutsfattare och medarbetare i processen samt hur 

Konsumentverket valt att leda och kommunicera förändringsarbetet. Med detta som 

utgångspunkt kommer begrepp som öppen och snabb, saklig och ärlig, delaktighet, 

samverkan och kontinuerlighet ha en central roll i uppsatsarbetet.  

Syftet med denna uppsats är inte att kunna generalisera resultatet till förändringar och 

internkommunikation i andra organisationer. Det kan dock ses som ett stickprov på 

internkommunikation och förändringsarbete i en organisation.  
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1.3

 
Problemformulering 

För att undersöka Konsumentverkets internkommunikation under förändringsarbetet vid 

omlokaliseringen kommer följande frågeställning att behandlas:  

 

Hur har Konsumentverkets internkommunikation och förändringsarbete fungerat i 

jämförelse med de teorier som ligger till grund för uppsatsen?  

Utöver denna frågeställning diskuteras även:  

 

Hur har olika informationskanaler använts vid internkommunikationen? 

 

Hur har de ledande aktörerna gått till väga med internkommunikationen? 

 

Har några åtgärder vidtagits i förändringsarbetet och i så fall vilka? 

 

Har utrymme för delaktighet, engagemang, och påverkan funnits och i så fall på 

vilka sätt?  

1.4

 

Avgränsningar 

Då förändringsprocessen på Konsumentverket i skrivande stund ännu pågår och då 

tidsramen för uppsatsskrivandet är begränsad, fokuserar uppsatsen främst på perioden 

mellan den 23:e september 2004 till den 17:e november 2005. Anledningen till att det är 

denna tidsperiod som undersöks är att omlokaliseringen nämndes för första gången på 

intranätet den 23:e september. Slutdatumet, den 17:e november 2005, är valt då det var då 

materialet sändes till oss och eftersom vi valt att inte göra uppdateringar i resultatet under 

uppsatsens gång.  

Fokus ligger enbart på internkommunikationen under denna tidsperiod. Detta eftersom 

internkommunikationen har varit mycket omfattande och koncentrerad till perioden och 

därmed intressant att studera. En ytterligare avgränsning har varit att enbart undersöka 

den information som förmedlats via myndighetens intranät då både muntliga och 

skriftliga källor med anknytning till förändringen refererats och publicerats där. Det är 

även värt att poängtera att vi inte haft fri tillgång till myndighetens intranät under 
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uppsatsarbetet utan att det material vi arbetat med är utskrifter vi fått tillgång till i samråd 

med Staffan Hedlund.  

Ovanstående avgränsningar kan påverka undersökningens resultat vilket diskuteras 

utförligare i nästkommande avsnitt (1.5 Arbetsprocess och genomförande).  

Det hade även varit intressant att undersöka hur interkommunikationen har nått fram till 

medarbetarna samt hur dessa har uppfattat och upplevt den. Detta är dock inget som 

behandlas i denna uppsats utan något som rekommenderas för vidare forskning.   

1.5

 

Arbetsprocess och genomförande

 

I uppsatsens inledande skede söktes bakgrundsinformation kring omlokaliseringsbeslutet. 

Detta för att få kunskap och ett bra underlag inför samtal med myndigheten. Nästa steg 

var att ta kontakt med myndigheten där Staffan Hedlund, kommunikationschef på 

Konsumentverket, var den som kunde besvara de frågor vi hade kring 

internkommunikationen i samband med förändringsprocessen. Under arbetets gång har 

Hedlund fungerat som kontaktperson och gav, vid ett besök vi gjorde på 

Konsumentverket den 18:e november, en utförlig redogörelse för internkommunikationen 

på myndigheten under förändringsprocessen.   

Inför samtalet med Hedlund hade ett underlag bestående av frågor  med relation till de 

teorier uppsatsen bygger på arbetats fram. Under samtalet fick vi fri tillgång till 

Konsumentverkets intranät vilket visade sig vara den kanal myndigheten använt för att 

kommunicera med medarbetarna under förändringsprocessen. Hedlund hade även 

förberett en kronologisk presentation av internkommunikationen under 

förändringsprocessen vilket kompletterades med den information som funnits tillgänglig 

på intranätet under processens gång. Uppgifter från intranätet i form av dokument, 

rapporter och referat har efter samtalet sammanställts av Hedlund och bifogats för vidare 

granskning och sammanställning. 
                                                

  

Se bilaga 4 
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Då all information var samlad på intranätet föll det sig naturligt att granska det vidare 

istället för att söka information på annat håll. Det är detta material som legat till grund för 

undersökningen och som bearbetats och analyserats i uppsatsen.  

Materialet sorterade vi sedan månadsvis för att få en helhetsbild av de olika steg 

internkommunikationen bestått av. Nästa steg var att sammanställa materialet och kort 

beskriva informationen månadsvis samt dag för dag då det funnits information att 

inhämta.  

Det övergripande syftet med sammanställningen har varit att kunna sätta 

Konsumentverkets internkommunikation vid förändringsarbetet i relation till hur 

internkommunikation och förändringsarbete ska fungera enligt de teorier som finns inom 

området. För att kunna genomföra detta har uppsatsen delats upp i tre delar.  

 

Ideal, där de föreskrivna teorierna ses som det ”ideala” 

 

Verklighet, där Konsumentverkets internkommunikation och förändringsarbete 

beskrivs 

 

Idealet ställs mot verkligheten, där Konsumentverkets internkommunikation och 

förändringsarbete genom analys jämförs med de teorier uppsatsen bygger på 

1.5.1

 

Reliabilitet 

 

Med reliabilitet menas att en undersökning är tillförlitlig och att samma resultat uppnås 

oberoende av vem som genomför undersökningen.1 Som tidigare nämnts baseras 

uppsatsens resultat samt analys på det material som tillhandahållits från 

Konsumentverkets intranät. Vi kan dock inte helt säkerställa att all den information som 

förmedlats på myndigheten publicerats på intranätet eller att det material vi fått tillgång 

till är all den information som funnits tillgänglig på intranätet. Vi är även medvetna om 

att det vid samtal med Staffan Hedlund endast är hans bild, som kommunikationschef, vi 

fått av internkommunikationen samt att denna bild kan ha färgat uppsatsens resultat. För 

                                                

 

1 Larsson, 2001: 13 
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att öka tillförlitligheten i vår undersökning har vi därför inte gjort något urval av det 

material som erhållits, utan återgett informationen om förändringsprocessen i sin helhet. 

Det bör även nämnas att det alltid är svårt, om inte omöjligt, att helt utelämna egna 

åsikter, tolkningar och värderingar då en undersökning genomförs. De tolkningar som 

gjorts bygger givetvis på den förförståelse vi har gällande Konsumentverket vilket var att 

det är en statlig myndighet som skulle komma att omlokaliseras. Vi kan därför inte 

garantera att analysen är helt objektiv och därmed inte säkerställa att denna undersökning 

skulle nå samma resultat eller att samma bedömningar skulle göras om den genomförts 

av någon annan. 

1.5.2

 

 Validitet 

 

Att en undersökning har hög validitet innebär att den mäter det den avser att mäta och 

därmed är giltig.2 Det är möjligt att en annan metod hade varit mer lämplig för att 

undersöka hur interkommunikationen på Konsumentverket fungerat, men enligt de 

avgränsningar som gjorts anser vi att denna undersökningsform är väl lämpad för 

uppsatsens syfte. Vi är även medvetna om att det kan finnas internkommunikation vi inte 

tagit del av. Vi anser dock att undersökningen har hög giltighet utifrån det material samt 

den tidsintervall undersökningen bygger på eftersom vi tagit med alla delar ur materialet 

från den avsedda tidsintervallen istället för att göra ett urval.   

1.6

 

Disposition 

I följande kapitel (2 Konsumentverket) redogörs kortfattat för Konsumentverkets 

uppgifter och mål samt mer övergripande för dess organisation. I detta kapitel ges även 

en bakgrund till omlokaliseringsbeslutet genom en presentation av de händelser som varit 

avgörande i förändringsprocessen. I nästkommande kapitel (3 Teori) presenteras de 

teorier som ligger till grund för uppsatsarbetet. Dessa teorier utgör även utgångspunkten 

för förändringsprocessen och är därmed relevanta i det fortsatta arbetet med resultat och 

analys. Uppsatsen fjärde del (4 Resultat) är en sammanställning av de resultat 

undersökningen genererat. Detta kapitel följs av uppsatsens analys (5 Analys) där 

                                                

 

2 Larsson, 2001: 13 
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resultatet relateras till tidigare presenterade teorier för att analysera om dessa stämmer 

överens med varandra. I uppsatsens sista kapitel (6 Slutdiskussion) återfinns en 

slutdiskussion där resultat och analys diskuteras och uppsatsens problemformulering 

behandlas. 
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2

 
KONSUMENTVERKET 

I detta kapitel ges en beskrivning av Konsumentverket samt en kronologi över 

förändringsprocessen inför den kommande omlokaliseringen. Inledningsvis presenteras 

myndighetens uppgifter och mål vilket följs av en översiktbild över organisationen för att 

få en helhet av Konsumentverkets uppbyggnad. För att som läsare få en djupare insikt i 

processen ges avslutningsvis en överblick över de händelser som kännetecknat 

förändringsprocessen.  

2.1

 

Vad är Konsumentverket?

 

Konsumentverket är en statlig myndighet med cirka 190 anställda vilka har till uppgift att 

ta tillvara konsumenternas intressen. Myndigheten grundades 1973 och har under alla år 

varit lokaliserad i Stockholm, först i Vällingby och sedan 1996 på Södermalm. Några av 

de områden Konsumentverket arbetar med är varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och 

miljöpåverkan, reklam och avtalsvillkor, hushållsekonomi, konsumentrelaterade 

handikappfrågor samt konsumentinformation.3   

2.2

 

Uppgifter och mål

 

Konsumentverket arbetar på uppdrag av regering och Riksdag. En av myndighetens 

främsta uppgifter är att utveckla den lokala och regionala utvecklingspolitiken för att 

etablera en hög servicenivå över hela Sverige. De utbildar även konsumentvägledare 

inom kommunerna samt bevakar konsumenternas intressen inom EU. Konsumentverket 

har också mer övergripande målsättningar vilka sammanfattas i följande fem punkter:4  

 

Att stärka konsumenternas inflytande och ställning på marknaden 

                                                

 

3 http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/lista_artiklar.asp?lngCategoryId=806 (2005-
11-17) 
4 http://www.konsumentverket.se/documents/bock_bro_fold/kov_broschyren.pdf (2005-
11-17) 

http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/lista_artiklar.asp?lngCategoryId=806
http://www.konsumentverket.se/documents/bock_bro_fold/kov_broschyren.pdf
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Att öka hushållens möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och övriga resurser 

mer effektivt 

 
Att stärka konsumenternas hälsa och säkerhet 

 
Att medvetandegöra konsumenterna om hur konsumtions- och 

produktionsmönster påverkar miljön 

 

Att ge konsumenterna tillgång till god vägdelning, information och utbildning   

2.3

 

Organisationsschema 

Nedanstående figur visar Konsumentverkets organisation där det går att se att 

generaldirektören som också är konsumentombudsman har en central roll i 

organisationens alla led.   

Figur 1. Organisationsschema över Konsumentverket5  

                                                

 

5 http://www.konsumentverket.se/documents/bock_bro_fold/kov_broschyren.pdf, 
broschyr Konsumentverket arbetar för dig 2005-11-08 

GD-stab 
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Generaldirektör 
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Råd & Rön Personalenhet

 

Administrativ
enhet 

http://www.konsumentverket.se/documents/bock_bro_fold/kov_broschyren.pdf


  

10

 
2.4

 
Förändringsprocessen 

Nedan följer en kort kronologi över några av de händelser, utredningar och beslut som 

bidragit till omlokaliseringen av Konsumentverket. De avgörande besluten i 

omlokaliseringsfrågan togs mellan september 2004 och juni 2005.  

För att bemöta följderna av nedläggningar inom försvaret beslutade regeringen i 

september 2004 att omlokalisera statliga myndigheter till regioner som skulle komma att 

drabbas av sådana nedläggningar. En särskild utredare med uppdrag att utreda och föreslå 

lämpliga lokaliseringar av myndigheterna tillsattes.6 I november samma år lämnade 

regeringen en proposition till Riksdagen med förslag på omlokalisering av 

Försvarsmaktens verksamhet. Förslaget skulle innebära nedläggningar av militär 

verksamhet och en av de berörda regionerna var Karlstad/Kristinehamn.7 Senare biföll 

Riksdagen regeringens förslag vilket innebar att nedläggningarna skulle verkställas med 

början under 2005 och förväntades vara klara under 2006.  

I lokaliseringsutredningsrapporten som delgavs Riksdagen den 25:e januari 2005 

redovisade lokaliseringsutredningen förslag på myndigheter som var aktuella för 

omlokaliseringar. Konsumentverket var en av de statliga myndigheter som granskades 

och rapporten föreslog en omlokalisering till Karlstad/Kristinehamn eftersom 

Konsumentverket ansågs kunna komplettera regionens inriktning mot skydd, säkerhet 

och folkhälsa.8 Senare kom Konsumentverket med ett remissyttrande till 

Näringsdepartementet där de meddelade att de inte delade lokaliseringsutredningens 

motiv till omlokaliseringen. Anledningen till detta var att de ansåg att det endast var 

verkets arbete med säkerhetsfrågor som gynnades av omlokaliseringen. Konsumentverket 

ansåg även att en flytt skulle medföra en omfattande kompetensförlust samt större distans 

                                                

 

6 http://www.regeringen.se/sb/d/4270/a/30458, pressmeddelande Näringsdepartementet 
och Försvarsdepartementet  2005-11-08 
7 http://www.regeringen.se/sb/d/3116/a/37490, proposition 2005-11-08 
8 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/77/88/c45dcb87.pdf, 
Lokaliseringsutredningen, Rapport 1: Omlokalisering av statlig verksamhet, N 2004:15 
2005-11-08 

http://www.regeringen.se/sb/d/4270/a/30458
http://www.regeringen.se/sb/d/3116/a/37490
http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/77/88/c45dcb87.pdf
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till de aktörer de idag samarbetar med som exempelvis andra myndigheter, domstolar och 

diverse rikstäckande medier.9  

I juni 2005 godkände regeringen omlokaliseringsförslaget och det stod klart att 

Konsumentverket skulle flytta till Karlstad.10 En mer utförlig redogörelse för 

internkommunikationen i samband med förändringsprocessen presenteras i 

resultatkapitlet (4 Resultat). 

                                                

 

9 

http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/pressmeddelande.asp?lngArticleId=4127&lng
CategoryId=509, Pressmeddelande Konsumentverket  2005-11-08 
10 http://www.regeringen.se/sb/d/5644/a/46626, Pressmeddelande 
Jordbruksdepartementet 2005-11-08 

http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/pressmeddelande.asp?lngArticleId=4127&lng
http://www.regeringen.se/sb/d/5644/a/46626
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3

 
TEORI 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsarbetet med fokus på 

internkommunikation och förändringsarbete inom en verksamhet. Inledningsvis beskrivs 

den traditionella kommunikationsmodellen samt olika strategier för 

internkommunikation. Förändringsarbete är en process med många olika sidor vilka 

kräver olika former av stöd och åtgärder. För att kunna möta de reaktioner som kan 

uppstå vid en förändring krävs en god organisationskultur med en genomtänkt struktur 

och ett väl fungerande ledarskap, något som behandlas i slutet av detta teorikapitel. 

Vidare redogörs för de informationskanaler som används för att förmedla information 

samt hur dessa kan kombineras för att uppnå en så effektiv kommunikation som möjligt. 

För att ge en översiktlig bild av kapitlet sammanfattas avslutningsvis de viktigaste 

beståndsdelarna för en god internkommunikation som bidrar till ett lyckat 

förändringsarbete.  

3.1

 

Kommunikation 

 

Den klassiska kommunikationsmodellen beskriver informationens gång från sändare till 

mottagare. Detta sker via en kanal, vilket vanligtvis är någon form av medium, 

exempelvis en dagstidning. Innan sändaren skickar budskapet kodas det för att sedan 

avkodas av mottagaren.11 Denna modell kan påverkas av brus av olika slag vilket gör det 

svårare för mottagaren att koda av meddelandet. Bruset är inte avsett av sändaren utan 

kommer till vid sidan av kanalen. Bruset kan vara en anledning till att budskapet inte 

kodas av så som avsändaren ämnat. Sändaren kan därför inte vara helt säker på att det 

som förmedlas genom kanalen uppfattas som avsett.12  

En av de mest grundläggande delarna i en fungerande organisation är god 

kommunikation. Kommunikationen delas upp i intern- och extern kommunikation. Även 
                                                

 

11 Larsson, Larsåke (2001) Tillämpad kommunikationsvetenskap 2:a upplagan. Lund: 
Studentlitteratur s.39  
12 Fiske, John (2001) Kommunikationsteorier Stockholm: Wahlström & Wistrand s.19-20 
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då de delas upp på detta vis finns det ingen given gräns mellan dem utan oftast tenderar 

de att flyta ihop.13 På senare tid har det blivit allt vanligare att använda det interna arbetet 

i externt syfte likaväl som det externa arbetet har fått allt större vikt för 

internkommunikationen.14  

Intern- och externkommunikation delas i sin tur upp i informell och formell 

kommunikation. Den informella kommunikationen är den medarbetarna själva skapar vid 

interaktion med varandra, medan ledningen i organisationen kommunicerar formellt. 

Dessa kommunikationsformer påverkar varandra. Stora brister i den formella 

kommunikationen kan leda till att den informella kommunikationen växer och tenderar 

att blir en så kallad ”djungeltelegraf”. Det är därför viktigt för en organisation att ha en 

väl fungerande formell kommunikation för att minimera riskerna att djungeltelegrafen tar 

över och förser medarbetarna med ”löst prat” och ryktesspridning istället för relevant 

fakta.15  

3.2

 

Strategier för internkommunikation 

Om en organisation helt och hållet skulle sluta att arbeta med information skulle 

resultatet bli förödande, ingen skulle veta någonting om vad som sker, vad som skett eller 

vad som ska ske inom organisationen.16 Följande fyra funktioner redogör för hur en god 

internkommunikation skulle kunna se ut sett ur ett ledningsperspektiv.17  

 

Att sprida och genomsyra verksamhetens mål, uppgifter och regler 

 

Att samordna verksamheten i organisationen 

 

Att förse ledningen med upplysningar om tillståndet i organisationen och om 

tillförlitligheten i den information som förmedlas till medarbetarna 

                                                

 

13 Larsson, 2001 s.66-67 
14 Strid i Larsson, 2001s.67 
15 Larsson, 2001 s.68 
16 Erikson, Peter (2002) Planerad kommunikation 3:e upplagan. Malmö: Liber Ekonomi  
s.54 
17 Larsson, 2001 s.70 
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Att socialisera in medarbetarna i organisationens kultur  

Strategin för internkommunikation kan sammanfattas i tre termer, veta - förstå - tycka 

om. Veta handlar om att ge svar på frågan varför? Då medarbetarna fått svar på denna 

fråga kan de förstå situationen vilket i sin tur ger större förutsättningar för att tycka om 

situationen, på det sätt att de antingen trivs med den eller har åsikter om den. Denna 

kunskap och förståelse leder till att medarbetarna bidrar med mer relevanta och givande 

synpunkter. För att kunna uppfylla detta krävs det i sin tur att kommunikationen är öppen 

och snabb samt saklig och ärlig.18 

3.2.1

 

Öppenhet och snabbhet

 

Med öppenhet menas att alltid sträva efter att ge en så komplett och helhetlig bild som 

möjligt och om viss information utelämnas ska det motiveras varför. Det är med andra 

ord viktigt att de egna medarbetarna får så snabb och öppen information som möjligt då 

bristfällig information till medarbetarna kan leda till stor skada. Det är även viktigt att 

vara snabb med att ta initiativ till hur informationen sprids då all den information som 

kommer senare i processen ställs i relation till den information som kom först. Resultatet 

kan annars bli att medarbetarna enbart har delar av sanningen och att rykten kan komma 

att störa den korrekta informationen.19  

3.2.2

 

Saklighet och trovärdighet

 

En annan central punkt är saklighet och trovärdighet. Det kan vara svårt att nå fram med 

informationen om medarbetarna av en eller annan anledning har problem med att lita på 

informationen eller på den som informerar. Den ursprungliga informationen kan påverkas 

av yttre faktorer och därmed förändras så att den inte längre är trovärdig och sann. Det 

viktiga är då att informatören varit ärlig genom hela processen då tillit och förtroende gör 

det lättare för medarbetarna att acceptera förändringen.20 

                                                

 

18 Larsson, Inger & Rosengren, Karl Erik red. (1995) Kommunikationens villkor. Lund: 
Studentlitteratur 
s. 124-125 
19 a.a 
20 a.a 
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3.3

 
Förändringsarbete 

En förändring i en organisation kan se ut på olika sätt och kan antingen vara på eget 

initiativ eller påtvingas av yttre omständigheter. Förändringar kan bero på olika saker, ha 

olika framväxt, ha olika varaktighet och vara av olika omfattning. Vilken omfattning 

förändringen har påverkar vilka svårigheter förändringsprocessen ställs inför samt hur 

processen leds och drivs framåt.21 En effektiv kommunikation är ett av de bästa 

redskapen för att förändringsprocessen ska kunna löpa så smidigt och effektivt som 

möjligt. För att lyckas med detta krävs systematik och tålamod. En god kommunikation 

förutsätter att den planeras noggrant och i samverkan med övriga förändringsaktiviteter. 

Den bör även genomföras med lyhördhet och respekt samt följas upp kontinuerligt.22  

Oavsett förändringens karaktär tenderar förändringen att mötas av motstånd från 

medarbetarna vilket kan vara både till nytta och skada för verksamheten. Motståndet ska 

inte tolkas som ett uttryck på bekvämlighet eller aningslöshet utan som ett naturligt sätt 

att reagera gentemot det som anses vara avvikande, oväntat, olämpligt eller orättvist. Hur 

starkt motståndet blir beror bland annat på hur övergripande förändringen är och hur 

förändringsprocessen hanteras. Följande sex punkter lyfter fram ett antal orsaker till hur 

starkt motståndet mot förändringen kan tänkas bli.23  

 

Att förändringen är genomgripande och radikal 

 

Att förändringen är oväntad och plötslig 

 

Att de inblandade personerna tror sig förlora på förändringen 

 

Att det finns en stor tilltro till det som ska genomgå en förändring 

 

Att förändringen skapar osäkerhet på grund av att bakgrunden till, skälen för, 

syftet med och innebörden av förändringen är oklar och otydlig 

 

Att det existerar negativa erfarenheter från tidigare förändringar 

                                                

 

21 Bruzelius, L.H & Skärvad, P-H (2002) Integrerad organisation lära 9:e upplagan. 
Lund: Studentlitteratur s.417-419 
22 http://www.mogestad.com/change.html, Ulla Mogestad 2005-12-06 
23 Bruzelius & Skärvad, 2002 s.417-419 

http://www.mogestad.com/change.html
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Trots att medarbetarna ofta känner motstånd vid förändring är de beredda att stödja 

processen om de anser att den är viktig, meningsfull, begriplig och hanterbar. Processen 

gynnas ytterligare av att medarbetarna känner inflytande över förändringen och att de har 

möjlighet att påverka den.24 Detta resonemang stärks genom att förändringar är en 

förutsättning för att nå tillväxt och utveckling och att motståndet från medarbetarna ofta 

beror på att de inte fått tillräckligt med information och därför inte kan förstå nyttan av 

den kommande förändringen.25 

3.3.1

 

Reaktioner vid förändring

 

Förändringar kan ge olika reaktioner och innebär olika saker för olika individer. Vissa 

uppfattar förändringen som något hotfullt och oroväckande medan den hos andra väcker 

stimulans och drivkraft.26 Det kan även hända att individen möter förändringen med 

blandade reaktioner där förhoppningen om positiva följder blandas med en viss oro27. En 

oväntad och påtvingad förändring kan mötas av individen i olika faser vilka presenteras i 

figur 2.  

Figur 2. Kriskurvan Bruzelius & Skärvad 2004  

                                                

 

24 Bruzelius & Skärvad 2002 s.430 
25 http://www.mogestad.com/change.html, Ulla Mogestad 2005-12-06 
26 Bruzelius & Skärvad 2002 s.417-419 
27 Angelöw, Bo (1991) Det goda förändringsarbetet – Om individ och organisation i 
förändring. Lund: Studentlitteratur s.25 

Förnekande Acceptans

 

Motstånd Insikt

 

http://www.mogestad.com/change.html
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I den första fasen reagerar individen med förnekelse och undviker att se det som sker. 

Därefter följer en period med motstånd som senare övergår till insikt där åtgärder 

utvecklas och individen upptäcker de möjligheter förändringen medför. I den fjärde och 

sista fasen accepteras förändringen och förhoppningsvis medför det något positivt och 

givande.28 Reaktionsmönstret kan även härledas till om förändringarna är självvalda eller 

påtvingade, vilka alternativ till handling som finns samt vilka konsekvenser förändringen 

får för den enskilda individens liv.29 Vissa åtgärder kan vidtas för att underlätta 

förändringen för medarbetarna vid en omlokalisering30. Dessa åtgärder kommer att 

behandlas utförligare i följande stycke. 

3.3.2

 

Att leda en förändring

 

Det har länge forskats kring förändringsarbete och det finns ett antal teorier och modeller 

att sätta sig in i för att lyckas med förändringsarbetet. Under 1940-talet utvecklades en 

teori där förändringsprocessen var uppdelad i tre olika faser: upptining, förändring och 

återfrysning. I upptiningsfasen väcks ett behov av samt förståelse och beredskap för 

förändringen. Under förändringsfasen genomförs sedan förändringen vilket bidrar till nya 

beteendemönster i verksamheten. När förändringen är genomförd ”nedfryses” tillståndet 

för att behålla sin nya form.31  

Beroende på vilka förutsättningar som finns för förändringen kan processen se ut på tre 

olika sätt. 32  

 

Expertmodellen: I denna modell får de som är berörda av förändringen inflytande 

över processen efter det att beslutet har fattats vilket leder till att beslutsfattarna 

ofta möts av motstånd. Genom användandet av denna förändringsmodell blir 

förändringen ofta ej genomförd. 

                                                

 

28 Bruzelius & Skärvad, 2004 s.417-421 
29 Angelöw, 1991 s.9 
30 Angelöw, 1991 s.76 
31 Angelöw, 1991 s.127 
32 Bruzelius & Skärvad, 2002 s.430-432 
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Förankringsmodellen: I förankringsmodellen blir medarbetarna involverade i och 

får inflytande över förändringen i ett tidigare skede av processen. Här har 

medarbetarna möjlighet att antingen vara med och utarbeta egna förslag på hur 

processen ska fortlöpa eller ta ställning till de redan befintliga. Då denna modell 

gör medarbetarna mer delaktiga förkastas inte så många beslut och kvaliteten på 

de beslut som fattas blir högre då de ofta är mer genomarbetade än i 

expertmodellen.  

 

Processmodellen: Medarbetarna får inflytande över processen redan i 

problemformuleringsfasen. Denna modell tenderar att bli längre än de två tidigare 

då fler parter är inblandande i processen. Det viktiga är dock inte hur lång tid 

processen tar utan det är den totala tiden från formuleringen till genomförandet av 

förändringen som är av vikt. Processmodellen rekommenderas men är till 

exempel mindre lämpad för krissituationer eller då medarbetarna saknar kunskap 

kring förändringen.   

Det är viktigt att utarbeta en förändringsstruktur i verksamheten för att ge medarbetarna 

stöd, tid, förankring och legitimitet. Strukturen bygger på att det inom verksamheten 

bildas mindre enheter för att ge medarbetarna möjlighet och utrymme till att föra 

diskussioner om förändringen. De olika enheterna möts sedan i en samordningsgrupp där 

de delar med sig av sina tankar, åsikter och erfarenheter. Förändringsarbetet bygger på att 

förändringen ska initieras, planeras, genomföras och följas upp där de hör hemma. Det är 

samordningsgruppens uppgift att fungera som en länk mellan de olika enheterna.33  

Grundläggande för att leda och driva ett förändringsarbete är att skapa förståelse och 

acceptans för behovet av förändringen samt att som chef se till att medarbetarna får 

möjlighet till delaktighet och engagemang i förändringsprocessen.34 För att kunna 

genomföra detta krävs en god personlig kommunikation där samtliga chefer tar sitt 

kommunikationsansvar. En förutsättning för detta är att ledarna själva är välinformerade 

                                                

 

33 Angelöw, 1991 s.130-131 
34 Bruzelius & Skärvad, 2002 s.427 
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och aktivt engagerade under hela förändringsprocessen.35 Andra viktiga faktorer för ett 

framgångsrikt förändringsarbete är etik, tilltro, självförtroende, motivation, trygghet samt 

riklig och direkt information. Även en god organisationskultur kan stärka dessa 

beståndsdelar.36  

Utöver detta är det även viktigt att som chef se till att de budskap som förmedlas är enkla, 

tydliga, konsekventa och samordnade samt att se till att de som förmedlar budskapen är 

tränade för ändamålet. En annan grundläggande faktor vid förändringsarbete är att skapa 

regelbundenhet för möten, informationsträffar och liknande samt att hålla dessa tider 

även om inget nytt finns att meddela. Informationen inom verksamheten bör förmedlas 

via den närmaste chefen då denne oftast ses som mest trovärdig. Det är även viktigt att 

mellancheferna har rätt information så tidigt som möjligt så att trovärdigheten bibehålls 

genom processen. I förändringsarbetet bör även ett samarbete med de fackliga 

organisationerna upprätthållas för att ge medarbetarna trygghet.37 

3.3.3

 

Åtgärder vid omlokalisering

 

Vid en omlokalisering krävs att vissa åtgärder vidtas. Följande åtgärder rekommenderas 

av Stadshälsan efter en studie av riksdagens omlokaliseringsbeslut av ett antal 

myndigheter i början av 1970-talet. Stödåtgärderna berör både de medarbetare som väljer 

att stanna kvar och de som väljer att följa med vid omlokaliseringen samt deras 

familjer.38  

Åtgärderna är allt ifrån att få hjälp med att skaffa bostad på den nya orten till att få 

flytthjälp och besöksresor samt hjälp med att få arbete åt de medföljandes partners. Även 

de medarbetare som väljer att inte följa med kan få stöd i att skaffa nytt arbete eller en 

form av en ”sysselsättningsgaranti”. Genom att uppmuntra den enskilde medarbetaren till 

eget beslutsfattande ges goda förutsättningar för att denne ska aktiveras och på så sätt 

påverka sin framtid. Speciellt utsatta individer eller grupper kan få extra stödåtgärder när 

                                                

 

35 http://www.mogestad.com/change.html, Ulla Mogestad 2005-12-06 
36 Angelöw, 1991 s.130 
37 http://www.mogestad.com/advice.html, Ulla Mogestad 2005-12-06 
38 Angelöw, 1991 s.72 

http://www.mogestad.com/change.html
http://www.mogestad.com/advice.html
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det gäller att skaffa nytt arbete, ett exempel på detta kan vara medarbetare som ska gå i 

pension.39  

Det bör även tas i beaktande att alla reagerar individuellt på en förändring och att det kan 

finnas behov av exempelvis individuella utvecklingssamtal och stödsamtal. Dessa 

insatser ska vid behov (med fördel) även kunna erbjudas till anhöriga. Att erbjuda 

medarbetarna bearbetning av förändringen genom psykoterapi är även att 

rekommendera.40  

Övriga åtgärder kan vara att stödja möjligheterna till att bevara medarbetarnas sociala 

nätverk genom att till exempel uppmuntra bibehållandet av befintliga kontakter samt 

underlätta för etablerandet av nya. Då cheferna har en framträdande roll i processen och 

det är de som både genomför förändringen, aktiverar medarbetarna och fungerar som stöd 

är det viktigt att de motiveras och engageras i genomförandet. Det kan även vara 

nödvändigt att förstärka personalavdelningen på myndigheten då den ofta har en 

nyckelroll i förändringsarbetet. Sist men inte minst bör en noggrann uppföljning 

genomföras där fokus främst bör ligga på medarbetare med speciella behov.41 

Ovanstående åtgärder stärks av följande citat.  

”Den som fått information om varför förändringen är nödvändig, vart organisationen är på 

väg och hur dess anställda tar sig dit, känner större trygghet och delaktighet - och ser 

därmed snabbare möjligheterna i det nya. Men inget enstaka meddelande eller ens det mest 

välregisserade stormöte skapar med automatik ökat engagemang.”42   

                                                

 

39 Angelöw, 1991 s.76-77 
40 Angelöw, 1991 s.76-77 
41 a.a 
42 http://www.mogestad.com/change.html, Ulla Mogestad 2005-12-06 

http://www.mogestad.com/change.html
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3.4

 
Informationskanaler 

Olika sorters kanaler kan användas för att kommunicera internt. Primärt delas 

informationskanalerna upp i skriftliga, muntliga och elektroniska, även kallad interaktiva, 

kanaler.43  

3.4.1

 

Skriftliga kanaler 

Med skriftlig kanal menas tryckt information på olika typer av papper eller annat 

material. Exempel på skriftliga kanaler är företagspresentationer, nyhetsbrev, 

personaltidningar, utställningar, broschyrer, protokoll, promemorior och rapporter. 

Fördelen med skriftliga kanaler är att så länge texten är korrekt återgiven är risken för 

feltolkningar mycket liten samt att läsaren när som helst kan gå tillbaka och läsa texten på 

nytt. En annan fördel med denna typ av kanal är att den kan konsumeras när läsaren själv 

väljer det, både i tid och rum. Skriftliga kanaler är ett bra alternativ när fakta ska 

dokumenteras och förmedlas. Det är dock en mindre lämplig metod för 

tvåvägskommunikation eftersom det ges små möjligheter till interaktion.44 

3.4.2

 

Muntliga kanaler

 

Möten och andra former av muntliga kontakter är tidskrävande i jämförelse med annat 

arbete i den dagliga verksamheten. Muntliga kanaler kan bestå av planerade eller 

informella möten, konferenser, utbildningar och seminarier. Denna typ av 

kommunikation ger goda möjligheter till dialog genom exempelvis frågor och 

förtydliganden.45 Ett bra sätt att snabbt förmedla viktig information är att samla 

medarbetarna till möten. Inför mötet är det viktigt att planera och strukturera 

informationen så att den under mötet kommuniceras klart och tydligt.46 Denna typ av 

tvåvägskontakt behöver inte vara omfattande och planerade möten utan kan även vara av 

mindre och oplanerad karaktär. I dagens internkommunikation har det blivit allt vanligare 
                                                

 

43 Erikson, 2002 s.61 
44 Erikson, 2002 s.61 
45 a.a 
46 Pettersson, Rune (1998) Information i informationsåldern. Tullinge: Institutet för 
infologi s.99 
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med denna form av möten och de har fått allt större betydelse inom 

interkommunikationen.47 

3.4.3

 
Elektroniska kanaler

 

Exempel på elektroniska kanaler är e-post, intranät, video- och telefonkonferens, intern-

TV, databaser, radio och film. Intranät och e-post har kommit att bli en stor del av 

kommunikationen på arbetsplatser. Genom intranätet kan både nyheter och mer komplex 

information göras tillgängligt för dem som använder systemet. Vid utformning av 

elektroniska kanaler gäller det att ha kunskap om tekniken samt hur interaktionen med 

andra kanaler ska ske. En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att olika personer har 

olika kunskap om användandet av elektroniska kanaler och att de söker och tar till sig 

information på olika sätt. En av fördelarna med elektroniska kanaler är möjligheten att 

visa bilder. Bilder kan på ett effektivt och enkelt sätt förklara komplicerade samband till 

skillnad från muntliga kanaler. Det unika med elektroniska kanaler som e-post och 

intranät är snabbheten. Informationen kan sändas exakt till avsedd mottagare som i sin tur 

kan vidarebefordra informationen med eller utan kompletteringar.48 

3.4.4

 

Att kombinera kanaler

 

Den skriftliga informationen överförs allt mer till elektroniska medier eftersom tillgången 

till datorer blir allt mer utbredd på arbetsplatserna. Att läsa långa texter på en dataskärm 

kan vara mycket påfrestande vilket gör det lämpligt att även i fortsättningen använda 

både skriftliga och elektroniska kanaler.49 Genom att på detta sätt medvetet kombinera 

olika kanaler kan ledningen effektivt öka medarbetarnas kunskap och deras möjligheter 

att kunna påverka situationen. Detta kan visualiseras som en trappa med 

skriftliga/elektroniska kanaler på det nedersta steget, muntliga på det mellersta och på det 

högsta dessa tillsammans, alltså skriftliga/elektroniska och muntliga.50 

                                                

 

47 Larsson, 2001 s.176 
48 Erikson, 2002 s.61 
49 a.a 
50 Erikson, 2002 s.68 



  

23

 
3.4.5

 
Övriga kanaler

 
Även massmedia är en kanal där medarbetarna kan inhämta information. Primärt gäller 

att organisationen ska vara först med ny information till sina medarbetare, men det kan 

hända att massmedier hinner före med informationen.51   

3.5

 

Sammanfattning av teorikapitlet 

Utifrån detta kapitel går det att urskilja att en väl fungerande kommunikation är en av 

grundstenarna för ett lyckat förändringsarbete. Myndigheten bör även ha en väl utarbetad 

strategi samt beakta vikten av att vara öppen och snabb, saklig och trovärdig. Det är även 

viktigt att medarbetarna får vara delaktiga i förändringsarbetet för att kunna acceptera 

förändringen och själva kunna utveckla konkreta lösningar för sin situation. Att använda 

olika informationskanaler för olika ändamål är ytterligare en komponent i ett 

framgångsrikt förändringsarbete samt att ha i åtanke att externa kanaler som exempelvis 

medier kan påverka internkommunikationen. En förändring möter alltid reaktioner och 

som chef gäller det då att vara medveten om de åtgärder som kan vidtas samt vad det 

faktiskt innebär att leda en förändring. Det är bland annat viktigt att se till att alla 

budskap är enkla och tydliga samt konsekventa och samordnade och att mellancheferna 

är uppdaterade med rätt information så att de kan kommunicera vidare med 

medarbetarna.  

                                                

 

51 Larsson, 2001 s.176 
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4

 
RESULTAT 

Detta kapitel utgår från det material som samlats in via samtal med Staffan Hedlund, 

kommunikationschef på Konsumentverket, och från dokument på myndighetens intranät. 

De dokument som använts vid undersökningen har som tidigare nämnts (se avsnitt 1.5 

Arbetsprocess och genomförande) valts ut i egenskap av att de är av vikt för den 

internkommunikation som genomförts i samband med förändringsprocessen. 

Inledningsvis beskrivs hur Konsumentverkets kommunikation fungerat under processen 

samt hur intranätet är uppbyggt. Efter detta följer en kort återgivning av de nyheter som 

publicerats på intranätet med anknytning till förändringsprocessen samt en kortare 

presentation av myndighetens personaltidning - KOVangår. Vidare ges en inblick i hur 

processen behandlats i media  under den aktuella perioden. Avslutningsvis sammanfattas 

kapitlet för att ge en helhetsbild av undersökningens resultat.  

4.1

 

Internkommunikation 

Vid samtalet med Staffan Hedlund gavs en beskrivning av hur förändringsarbetet och 

internkommunikationen i omlokaliseringsprocessen har fungerat. Mestadels spreds 

informationen över Konsumentverkets intranät men även informationsmöten och möten 

av mer informell karaktär som exempelvis sammankomster på respektive våningsplan där 

medarbetarna snabbt uppdaterades om nytillkommen information hölls. I 

förändringsarbetet har bland annat en samordningsgrupp och en omlokaliseringsgrupp 

bestående av Konsumentverkets anställda samt utomstående konsulter tillsatts.  

4.1.1

 

KOVnät -  Konsumentverkets intranät 

 

KOVnät  är Konsumentverkets intranät och fungerar som myndighetens främsta 

informationsportal. På startsidan ges en överblick av aktuella nyheter som rör 

                                                

 

 Med media avses i denna uppsats externa medier i form av dagspress och radio 
 Se bilaga 1, Kovnät den 14:e december 2005  
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myndigheten och i den vänstra marginalen finns en meny med en översikt av intranätets 

olika funktioner samt vilket information som går att finna. Menyn innehåller bland annat 

en telefonlista, mediabevakning, en förslagslåda samt länkar till Konsumentverkets olika 

verksamhetsområden. På intranätet finns det även möjlighet att bland annat ta del av en 

beskrivning av verksamhetens organisation, mål och styrning, service samt ärendestöd. 

Under rubriken mediabevakning ges en översikt av aktuella pressmeddelanden samt 

andra publikationer i media som rör Konsumentverket. Direkt länkat från startsidan finns 

dessutom (från och med den 18:e maj 2005) en sida med information om 

omlokaliseringen. På denna sida samlas allt material som rör omlokaliseringen och ny 

information läggs kontinuerligt till under sidans olika rubriker.  

Omlokaliseringssidan  på Konsumentverkets intranät är som sagt en sida där information 

angående omlokaliseringen samlas. Denna sida beskrivs ingående nedan då det främst är 

genom intranätet, och då företrädelsevis på omlokaliseringssidan, Konsumentverket 

kommunicerat med medarbetarna angående omlokaliseringen. Nedanstående rubriker 

fanns på omlokaliseringssidan den 17:e november 2005.  

Karin informerar

 

På omlokaliseringssidan har Karin Lindell, Konsumentverkets generaldirektör och tillika 

konsumentombudsman, en sida vid namn ”Karin informerar”. På sidan publiceras 

information i form av rapporter, pressmeddelanden samt verksinformation.  

Verksinformationen uppdateras minst en gång i månaden och består av referat och 

protokoll från myndighetens verksinformationsmöten dit samtliga medarbetare är 

inbjudna.  

Samordningsgruppen för omlokaliseringsfrågor

 

Samordningsgruppen för omlokaliseringsfrågor (den så kallade SOL-gruppen) 

etablerades strax innan sommaren 2005 och består av representanter från 

Konsumentverket och de fackliga organisationerna ST och SACO . 

                                                

 

 Se bilaga 2, Omlokaliseringssidan den 14:e december 2005 

 

Statstjänstemannaförbundet och Sveriges Akademikers Centralorganisation 
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Samordningsgruppens huvudsakliga syfte är att förhandla med de fackliga 

organisationerna om bland annat villkor, resekostnader, löneersättning, omställningstid 

och distansarbete.   

Lokalanskaffningsgruppen

 

Även lokalanskaffningsgruppen bildades sommaren 2005 och består av medarbetare från 

Konsumentverket samt en utomstående konsult. Gruppens medlemmar har delats upp i 

tre grupper med syfte att ta hänsyn till miljö-, handikapp- och IT-aspekten när det gäller 

Konsumentverkets framtida lokaler i Karlstad.   

Vart vänder jag mig?

 

På omlokaliseringssidan finns även en länk med information om vart medarbetarna kan 

vända sig med allt från frågor om stödpersoner att prata med, vart det går att söka nya 

arbeten, frågor om A-kassa och pension samt användbara telefonnummer till bland annat 

företagshälsovården.  

Pendlingspaket

 

Detta dokument innehåller information och villkor om de olika pendlingspaket 

myndigheten erbjuder de medarbetare som följer med vid omlokaliseringen och som är 

intresserade av att pendla mellan Stockholm och Karlstad.  

Personalenheten informerar

 

Här informerar personalenheten om frågor som rör personalen och det går bland annat att 

ta del av information om ett gemensamt besök till Karlstad, upplysning om samtalsstöd 

genom företagshälsovården och utomstående beteendevetare samt om hur 

omställningsåret kommer att fungera.   

Frågor och svar
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Under denna punkt samlas frågor och svar angående omlokaliseringsförslaget. Frågorna 

är kategoriserade i följande rubriker: allmänna frågor, frågor om trygghetsavtalet och 

Trygghetsstiftelsen, frågor gällande pensionsersättning och allmänna frågor om pension 

samt utmärkelsen för nit och redlighet i rikes tjänst.  

Jobbsökarlänkar

 

På jobbsökarsidan tipsar personalenheten om sajter där det går att finna lediga arbeten 

och där kan även medarbetarna tipsa om bra sidor för att söka jobb.  

Debattforum

 

Här har medarbetarna möjlighet att debattera samt säga vad de känner inför 

omlokaliseringsförslaget. Exempel på ämnen är ”Vad säger konsumentministern?”, 

”Tankar från en omlokaliserad” och ”Upp till kamp!”.  

Lokaliseringsutredningen

 

Under denna rubrik går det att finna information om lokaliseringsutredningens olika 

uppdrag och beslut. Informationen behandlar hela processen från det preliminära 

förslaget till det slutgiltiga beslutet för omlokaliseringen. Här går det även att läsa 

information från regeringen, besöka lokaliseringsutredningens hemsida samt ta del av 

Konsumentverkets och Näringsdepartementets yttranden. 

4.1.2

 

KOVangår – Konsumentverkets personaltidning 

 

Konsumentverket har en personaltidning  kallad KOVangår – för, av och med 

personalen. Tidningen återges i elektronisk form på intranätet och är tillgänglig för alla 

medarbetare. Innehållet består inte av någon information kring förändringsarbetet vid 

omlokaliseringen utan innehåller krönikor, personalnytt, intervjuer, reportage och länkar 

till föreningar, fackliga organisationer samt till tidigare utgåvor av tidningen.  

                                                

  

Se bilaga 3, KOVangår den 9:e november 2005  
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4.2

 
Information om omlokaliseringen i kronologisk ordning

 
Nedan följer en kronologi över den information som funnits tillgänglig angående 

omlokaliseringen under perioden 23:e september 2004 - 17:e november 2005. Då den 

konsumentpolitiska strategin påverkat både medarbetarna och arbetet med 

omlokaliseringen finns även den med i beskrivningen.  

September 2004

 

Den 24:e september arrangerades det tredje steget av projektet ”Ledstjärnan” vars syfte 

var att förstärka Konsumentverkets vision. Under dagen genomfördes ett grupparbete där 

medarbetarna fick diskutera varför det är så viktigt att Konsumentverket har en 

gemensam ledstjärna. Aspekter som behandlades var att ett gemensamt mål behövdes, att 

samhörighet, tydlighet och en gemensam kärna i verksamheten är av vikt och att alla står 

på samma grund i organisationen. På mötet tog generaldirektören  dessutom upp ett par 

informationspunkter där omlokaliseringen nämndes och där hon kungjorde att 

Konsumentverket eventuellt kommer att omlokaliseras. Följande citat är hämtat från 

mötet den 24:e september:  

”Jag har också en mindre rolig nyhet att berätta: Konsumentverket nämns som en av de 

statliga myndigheter som (i andra hand) är föreslagna för utlokalisering. Gotland har 

nämnts, liksom Östersund. Men vi har ridit ut sådana här stormar förr, för några år sedan 

var det på förslag att vi skulle slås ihop med Konkurrensverket. Vi samlar på oss så många 

sakliga argument som vi kan för att vi behöver finnas i Stockholm. Jag har lovat att hålla er 

alla informerade. Förslaget till utlokalisering ska ligga klart 15 januari 2005.”   

Näringsdepartementet skriver samma dag på regeringskansliets hemsida att en 

lokaliseringsutredning har blivit tillsatt där före detta riksdagsledamoten Jan Bergqvist 

har fått i uppgift att föreslå lämpliga lokaliseringar av de berörda myndigheterna. Detta 

finns att läsa på KOVnät tre dagar senare.  

                                                

  

Kommer hädanefter benämnas som GD 
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Den 30:e september kommer beskedet att den konsumentpolitiska strategin, som tidigare 

beräknats vara färdig i oktober 2004, skjuts på framtiden ytterligare ett par veckor.    

Oktober 2004

 

Den 12:e oktober finns regeringsbeslutet angående lokaliseringsutredningen från 

Näringsdepartement att läsa på KOVnät. I regeringsbeslutet finns de utgångspunkter 

Bergqvist ska utgå ifrån då han föreslår lämpliga utlokaliseringar.  

November 2004

 

Den 10:e november håller GD verksinformationsmöte och överst på agendan står 

omlokaliseringsfrågan. Som ett led i detta diskuteras även vad som händer med de 

medarbetare som inte vill flytta med vid en eventuell omlokalisering samt de stöd och 

åtgärder som finns tillgängliga för de berörda. Det informeras även om att deadline för 

den konsumentpolitiska strategin är samma dag klockan tio, men att den kommer att få 

sin slutliga struktur först tre månader senare. Samtlig information finns att läsa på 

KOVnät en dag senare.  

Den 25:e november hålls ännu ett verksinformationsmöte där GD på frågan hur ofta 

verksinformationsmötena bör äga rum svarar: ”Är det för långt emellan så blir alla 

oroliga för att man inte vet något, och blir det tätt emellan så finns det de som tycker att 

just det är oroande. Men nu berättar jag vad jag vet”. GD fortsatte mötet med att berätta 

om den eventuella flytten och att den konsumentpolitiska strategin kommer att 

presenteras i en presskonferens veckan därpå för att sedan publiceras på KOVnät så snart 

som möjligt.  

December 2004

 

Regeringen beslutar att senarelägga datumet för lokaliseringsutredningens rapport, från 

den 15:e januari till den 1:a mars. Detta går att läsa på KOVnät den 23:e december.  
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Januari 2005

 
Den 13:e januari håller GD ytterligare ett verksinformationsmöte där hon meddelar att 

lokaliseringsutredningen vid en presskonferens den 25:e januari kommer att redovisa vart 

de berörda statliga myndigheterna omlokaliseras. Elva dagar senare kommer information 

att Konsumentverket föreslås flytta till regionen Karlstad/Kristinehamn ut på KOVnät. 

Den 25:e januari är Bergqvists redovisning offentlig. Information om detta och en länk 

till lokaliseringsutredningens hemsida, där hela rapporten är publicerad, finns att ta del av 

på KOVnät. Samma dag kommenterar GD beslutet genom ett pressmeddelande på 

Konsumentverkets hemsida vilket även återges på intranätet. Personalenheten informerar 

senare under dagen om att broschyren ”Om du blir uppsagd eller omlokaliserad” från 

Trygghetsstiftelsen finns tillgänglig i fikarummen. Det finns även ett meddelande från 

GD att material från verksamhetsmötet den 13:e januari är skickat till de chefer som inte 

var närvarande. Materialet innehåller information om omlokaliseringen samt vad 

cheferna bör tänka på innan omlokaliseringsbeslutet är verkställt.   

Den 26:e januari publiceras en text från GD. Texten handlar om omlokaliseringen och 

GD uppmanar medarbetarna att bidra med åsikter och argument till det remissyttrande 

som ska skickas till Näringsdepartementet innan den 2:e februari.  

Den 27:e januari finns rubriken ”Omlokaliseringen” utlagd på KOVnät. Under rubriken 

finns information om omlokaliseringen från arbetsgivaren och de fackliga 

organisationerna. Här går det även att ställa frågor som KOVnätredaktionen strävar efter 

att få besvarade så snart som möjligt. Det finns även ett debattforum där medarbetarna 

kan diskutera och få sina funderingar kommenterade.   

Februari 2005

 

Den 1:a februari ägde ett verksinformationsmöte rum som behandlade Konsumentverkets 

remissyttrande över lokaliseringsutredningens förslag. GD meddelade att regeringen ska 

ha ett förslag redan vid månadsskiftet samt att Trygghetsstiftelsen kommer besöka 

myndigheten för att informera om de stöd och åtgärder som kommer finnas tillgängliga 

för medarbetarna. GD uttryckte också att hon önskar att så många som möjligt skulle 
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överväga att följa med myndigheten vid en eventuell omlokalisering samt att hon 

kommer att verka för att resurser kommer att finnas för pendlingsresande och 

distansarbetare. En ytterligare åtgärd är att medarbetarna kommer att hållas uppdaterade 

genom verksinformationsmöten med tätare frekvens den närmaste perioden. 

Konsumentverkets remissyttrandet finns från och med samma dag att läsa på KOVnät. 

En dag senare publiceras ett pressmeddelande på Konsumentverkets hemsida där GD 

beskriver den kompetensförlust hon anser att omlokaliseringen kommer att bidra till.  

Den 7:e februari meddelas det på KOVnät att det inte blir något verksinformationsmöte 

men att GD kommer att ge aktuell, skriftlig information på intranätet senare under dagen 

eller under morgondagen.   

Den 8:e februari går GD ut med information på intranätet då mötet dagen innan ställdes 

in eftersom hon ansåg att det inte fanns så mycket ny information att förmedla. I 

meddelandet på intranätet framgår det även att hon håller på att samla ihop alla de 

remissyttranden som inkommit till Näringsdepartementet angående omlokaliseringen, 

yttrandena kommer publiceras på KOVnät.  

På intranätet meddelades det den 10:e januari att alla medarbetare är välkomna till 

lunchrummet den 16:e januari för att ta del av information från statssekreterare Ingrid 

Petterson angående omlokaliseringsprocessen. Efter informationsmötet med 

statssekreteraren publicerades ett referat på KOVnät med information om vad som 

tillkännagetts under mötet.  

Under ”Karin informerar” på intranätet läggs, den 28:e februari, rubriken ”Externa 

synpunkter på omlokaliseringen” till. Här återfinns de synpunkter och yttranden som 

företag och myndigheter lämnat till Näringsdepartementet.   

Mars 2005

 

I början på mars uttrycker Värmlands landshövding Eva Eriksson sin ilska i medierna 

över den ovilja till omlokalisering hon upplever existerar på de myndigheter som föreslås 
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omlokaliseras till Karlstad/Kristinehamn. I ett svar på detta menar GD att oviljan inte har 

med regionen att göra utan att det är omlokaliseringen i sig som väcker motstånd. Dessa 

yttranden fanns att ta del av på KOVnät strax efter att de publicerats i media.   

Den 3:e mars var det åter verksinformationsmöte på myndigheten där GD inledde med att 

be om ursäkt för att hon inte återkommit med verksinformation varje vecka som utlovat 

samt att hon tidigare under omlokaliseringsprocessen enbart pratat i jag-form. Därefter 

behandlade GD de önskningar som medarbetarna hade uttryckt vid ett seminarium några 

veckor tidigare. Några önskningar var att GD skulle vara mer synlig och tillgänglig för 

medarbetarna och att hon tillsammans med avdelnings- och enhetschefer ska arbeta för 

att ge så mycket information som möjligt samt att den information som ges ska vara 

tydlig och öppen. Även extra avdelningsmöten på respektive våningsplan har satts in för 

att kunna hålla informella möten med medarbetarna om hur omlokaliseringsprocessen 

utvecklas. Avslutningsvis uttalade GD att ”hon anser att den långa vakuumperioden 

mellan förslaget den 25 januari och (det troliga) beslutet den 14 april är ett 

anmärkningsvärt, respektlöst och nonchalant sätt att behandla myndigheters 

medarbetare”52.   

Den 16:e mars återfanns ett dokument på KOVnät med rubriken ”Påverka” där ett 

informationsmöte med ST var sammanfattat. På mötet kom en demonstration på tal och 

det gavs exempel på vad medarbetarna skulle kunna göra för att påverka situationen. 

Exempel som gavs var att ge media tips på nya vinklar, skriva insändare och kontakta 

riksdagsmän.  

Den 23:e mars var återigen information från ett verksinformationsmöte publicerat på 

KOVnät. Mötet genomsyrades av frågor kring omlokaliseringen och vilka åtgärder 

ledningen planerat att vidta.  

April 2005

 

Den 8:e april var det verksinformationsmöte där det informerades att det efter de 

förnyade förhandlingarna stod klart att omlokaliseringen sker till Karlstad och att 

                                                

 

52 Referat från KOVnät den 3:e mars 2005 
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etableringen på den nya orten ska påbörjas 2006. Trots detta var ännu inte det formella 

regeringsbeslutet fattat utan det skulle vara klart under perioden april-maj. Det 

diskuterades även att omställningstiden för den personal som väljer att inte följa med vid 

flytten inte kan påbörjas förrän regeringen fattat ett formellt beslut för omlokaliseringen. 

Vidare diskuterades frågor kring förmåner för de som väljer att bosätta sig på den nya 

orten samt vilka förutsättningar som kommer att finnas för veckopendling. De sistnämna 

punkterna utvecklas vidare i SOL-gruppen.  

Den 26:e april informerar Trygghetsstiftelsen om de tjänster de tillhandahåller följt av ett 

verksinformationsmöte. På mötet presenterade GD att verket framfört två önskemål till 

regeringen angående omlokaliseringen: att flytten ska ske den 1:a september 2006 och att 

den konsumentpolitiska propositionen med den nya strategin måste vara klar innan 

medarbetarna tar ställning inför omlokaliseringen. Det informerades även om att SPV

 

och SACO kommer till verket för att svara på frågor.  

Maj 2005

 

Den 25:e maj öppnas ett Värmlandsrum på Konsumentverket. I rummet finns företrädare 

från Karlstads kommun vars huvudsakliga uppgift var att informera om bland annat 

bostadsmöjligheter, arbetsmarknad, dagis, förskolor och nöjen i Karlstad. Medarbetarna 

har även blivit tipsade om att besöka kommunens hemsida och där ta del av 

informationen under rubriken ”Ny i Karlstad” där de kan få svar på ”vanliga frågor”.  

Juni 2005

 

Den 3:e juni meddelade GD att regeringen sannolikt kommer fatta det formella beslutet 

om omlokaliseringen den 16:e juni och hon hoppas på att kunna ha ett 

verksinformationsmöte den 14:e juni.  

Den 15:e juni besöker delar av Konsumentverket Karlstad för att lära känna staden och få 

information av representanter från kommunen. Två dagar senare ligger ett 

pressmeddelande från Regeringskansliet ute på KOVnät med informationen att det 

                                                

  

Statens pensionsverk  



  

34

 
formella beslutet nu är fattat och att Konsumentverket kommer att omlokaliseras till 

Karlstad.  

Den 23:e juni kommer information ut på KOVnät angående regeringsbeslutet.   

Augusti 2005

 

I slutet av augusti hölls ett verksinformationsmöte där GD meddelade att den 

konsumentpolitiska strategin visats för verksledningen över sommaren och att hennes 

förhoppning var att den slutliga propositionen skulle komma under september då den blir 

avgörande för konsumentverkets fortsatta verksamhet. GD avslutar med att hon räknar 

med att återkomma med verksinformation minst en gång i månaden under hösten.  

September 2005

 

Ny information om omlokaliseringen publicerades på KOVnät den 12:e september. Den 

14:e september fanns det på intranätet en länk till sajten www.nejtillutlokaliseringen.nu 

som är uppbyggd av ST och SACO vid de utlokaliserade myndigheterna. Samma dag 

gick det att läsa på KOVnät att den konsumentpolitiska strategin kommer att föreläggas 

av Riksdagen den 11:e oktober.  

Den 20:e september var det verksinformationsmöte där omlokaliseringens ekonomiska 

konsekvenser samt ett lokalprogram som utarbetats och överlämnats till intresserade 

fastighetsägare i Karlstad diskuterades. Det fortsatta arbetet föreslås delas upp i tre 

grupper: en för fysisk etablering, en för verksamhetsetablering samt en för bemanning 

och kompetens. Det gick även att läsa på sidan att vidare information om grupperna 

skulle publiceras på KOVnät då ett beslut fattats. Avslutningsvis meddelades att verket 

senast den 1:a oktober skulle redovisa till regeringen hur flytten ska genomföras, även 

detta publiceras på KOVnät när det är färdigställt.  

Den 26:e september fick samtliga medarbetare på Konsumentverket ett e-mail från GD 

där det meddelades att den konsumentpolitiska strategin ytterligare var försenad, vilket 

även gick att läsa på KOVnät samma dag. 

http://www.nejtillutlokaliseringen.nu
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Oktober 2005

 
Den 1:a oktober publicerades en rapport om Konsumentverkets omlokalisering ut på 

KOVnät. Rapporten innehöll bakgrunden till beslutet, kontakter med Karlstadsregionen, 

vad som kommer att ske med befintlig personal, rekrytering och lokaliseringsfrågor, 

förutsättningar för fortsatt arbete, vilka ekonomiska konsekvenser omlokaliseringen 

medför samt uppdelningen i arbetsgrupper, se figur 3.   

Figur 3, Arbetsfördelningsgrupper vid omlokaliseringen  

Den 3:e oktober fanns information på KOVnät att SOL-gruppen haft ett antal möten där 

de behandlat frågor om flyttdatum, omställningstid och uppsägning. Även de beslut som 

fattades under dessa möten fanns att läsa på intranätet. På verksinformationsmötet den 5:e 

oktober gjorde GD medarbetarna uppmärksamma på att rapporten fanns tillgänglig på 

intranätet och rekommenderade att alla borde läsa rapporten för att få förståelse för 

omlokaliseringen och dess konsekvenser. Den 17:e oktober välkomnades alla för en 

frågestund med SOL-gruppen där frågor kring omlokaliseringen var mötets centrala 

punkt.  

Under oktober månad utökades personalenheten med två ”omställare” vars huvudsakliga 

uppgifter var att hjälpa de medarbetare som inte följer med vid omlokaliseringen med att 

söka nytt arbete, starta eget etcetera. Den 19:e oktober arrangerade omställarna två 
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seminarier för medarbetarna i syfte att ge tips och konkreta förslag på hur ett CV bör 

skrivas och utformas.   

Den 26:e oktober var det verksinformationsmöte igen och GD kom då med beskedet att 

propositionen för den konsumentpolitiska strategin kommer i december månad. Hon 

avslutade med att det skulle dröja några veckor innan nästa verksinformationsmöte då 

hon skulle på tjänsteresa.   

November 2005

 

Den 3:e november meddelades det på KOVnät att det första flyttlasset gått till Karlstad. 

Detta följdes den 17:e november upp med beslutet om vart i Karlstad Konsumentverket 

kommer att lokaliseras samt bilder på området. 

4.2.1

 

Övrig information 

 

Vid samtalet med Staffan Hedlund framkom det att myndigheten varit flexibel med att 

tillämpa de regler som funnits för bland annat uppsägning. Detta för att de medarbetare 

som fått erbjudanden om nytt arbete och de som valt att utbilda sig ska kunna påbörja 

detta så snart som möjligt utan att vara bundna till att slutföra sina åtaganden på 

Konsumentverket. Angående åtgärder i form av stödsamtal och liknande framkom det att 

dessa i det inledande stadiet av processen främst var gruppvis medan de senare gick över 

till att vara på individnivå. Myndigheten har även strävat efter att få ta del av beslut innan 

de offentliggjorts för att kunna underrätta medarbetarna om hur situationen förändrats.  

All den information och alla de åtgärder myndigheten bistått medarbetarna med borde 

resultera i en optimal förändringsprocess. Hedlund menade dock att det inte går att 

informera bort en kris då alla är mottagliga för information i olika faser samt att 

medarbetarna tar till sig information på olika sätt. Detta har resulterat i att samma 

information ofta förmedlats vid flera tillfällen.   

Under förändringsprocessen har även viss information kring omlokaliseringen cirkulerat i 

media. En del av denna information har publicerats på intranätet och har därmed varit 
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tillgänglig för samtliga medarbetare. En del av den information som berört 

omlokaliseringen och funnits på intranätet är:  

SR  23:e november 2004

 

- ”Nya myndigheter till Östersund när garnisonen läggs ned”. 

Konsumentverket nämns som en av 22 berörda myndigheter för omlokaliseringen då Jan 

Bergqvist kompletterar listan för garnisonsnedläggningar.  

SR 20:e januari 2005

 

– ”Lätt att rekrytera välutbildade till Östersund”. 

Ett av de främsta argumenten för att slippa omlokaliseras har varit kompetenstappet samt 

bristen på kompetens på den ”nya” orten vilket bestrids av Jan Kallin, 

rekryteringsansvarig på Glesbygdsverket.  

TT

 

25:e januari 2005

 

– ”Chockartad reaktion bland personalen”. 

GD säger vid en intervju att det som oroar henne mest förutom vad flytten innebär för de 

enskilda medarbetarna är hur verksamheten kommer att bli lidande.  

TT 25 januari 2005

 

– ”Värmländska politiker hälsar oss välkomna” 

Under en presskonferens har värmländska politiker uttalat sig om att omlokaliseringen av 

de föreslagna myndigheterna kommer att ge god kompensation för de arbetstillfällen som 

går förlorade i och med de nedläggningar regionen drabbats av.  

VF  19:e februari 2005

 

– ”Konsumentverket in i gamla vårdbyggnader i 

Kristinehamn?” 

Kommunalrådet i Kristinehamn diskuterar vilka möjliga lokaliseringar som finns för 

verken i kommunen.   
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TT 1:a mars 2005

 
– ”Värmländsk protest mot protester mot Värmland” 

Värmlands landshövding reagerar på Konsumentverkets generaldirektörs uttalanden (se 

4.2 Information om omlokaliseringen i kronologisk ordning).  

VF 3:e mars 2005 – ”Karin Lindell svarar landshövdingen i Värmland”  

TT 8:e april 2005 – ”Hela Konsumentverket flyttar” 

Det står klart att Konsumentverket flyttas från Stockholm till regionen 

Karlstad/Kristinehamn   

SR 2:e oktober 2005

 

– ”Konsumentverket tappar kunnig personal inför flytt av statliga 

jobb” 

Kvaliteten på konsumentrådgivningen riskerar att försämras då flera jurister, experter och 

annan personal redan lämnat sina jobb.  

TT 2:e november 2005

 

– ”Kaos på Konsumentverket inför flytt” 

GD svarar på vad som sker på Konsumentverket i samband med omlokaliseringen. Även 

de ekonomiska konsekvenserna diskuteras. GD understryker även att hon inte längre har 

några invändningar mot omlokaliseringen men att hon själv inte tänker flytta utan väljer 

att veckopendla.  

TT 3:e november 2005

 

– ”TT följer upp ’kaoset’ på Konsumentverket” 

Antalet utlovade arbetstillfällen vid omlokaliseringen har krympt vilket diskuteras av 

bland annat Anders Knape, oppositionsråd i Karlstad, och Ann-Christin Nykvist, 

konsumentminister.  

4.3

 

Sammanfattning av resultatkapitlet 

Huvuddelen av kommunikationen på myndigheten har skett via intranätet men även 

genom möten av mer eller mindre informell karaktär. Då förändringsarbetet varit en 

mycket avgörande del för arbetet på myndigheten har under den här perioden en 
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omlokaliseringssida utarbetats på intranätet. Omlokaliseringssidan innehåller bland annat 

information om trygghetsavtal, stödgrupper och kommande informationsträffar. På sidan 

finns även information om diverse aktiviteter och stödåtgärder som genomförts på 

myndigheten till följd av omlokaliseringen. Utöver detta har en samordningsgrupp 

tillsatts vars uppgift har varit att förhandla med de fackliga organisationerna. Parallellt 

med förändringsprocessen har även arbetet med den konsumentpolitiska strategin 

fortlöpt, ett förlopp som varit utdraget, avgörande och komplext för förändringsarbetet. 

Media är en källa där information frekvent inhämtas vilket även varit fallet under 

omlokaliseringsprocessen då många av de beslut som fattats varit offentliga. Artiklar med 

rubriker som ”Chockartad reaktion bland personalen” och ”Konsumentverket tappar 

kunnig personal inför flytt av statliga jobb” publicerades i media under 

förändringsprocessen vilka även återfunnits på intranätet. 
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5

 
ANALYS 

5.1

 

Inledning 

I detta kapitel presenteras analysen av uppsatsens resultat. Analysen utgår från de teorier 

undersökningen bygger på och syftar till att jämföra hur internkommunikationen på 

Konsumentverket i samband med förändringsprocessen har fungerat i förhållande till det 

ideal som teorierna föreskriver. Analysens huvudsakliga syfte är således att behandla 

nedanstående frågeställning, tillika uppsatsens problemformulering.  

 

Hur har Konsumentverkets internkommunikation och förändringsarbete fungerat i 

jämförelse med de teorier som ligger till grund för uppsatsen?  

För att ge analysen en tydlig struktur samt för att lättare kunna se samband och tendenser 

i internkommunikationen under förändringsprocessen har analyskapitlet utformats på 

samma sätt som teorikapitlet (3 Teori). En mer sammanhängande bild av respektive 

avsnitt ges genom att inte återge alla de underrubriker som återfinns i teorikapitlet utan 

dessa behandlas istället under kapitlets olika huvudavsnitt.  

Undersökningen går inte ut på att ge några bevis på att medarbetarna uppfattat 

internkommunikationen så som den beskrivits i föregående kapitel (4 Resultat). Det är 

emellertid inte heller detta som är avsikten med denna analys. Den information som 

förmedlats av Konsumentverket under förändringsprocessen kanske inte uppfattats som 

avsett, utan medarbetarna har troligtvis varit selektiva till vilken information de valt att ta 

till sig då deras omvärldsuppfattning och förförståelse påverkat dem. En annan viktig 

aspekt i sammanhanget är att omlokaliseringen inneburit en stor omställning för 

medarbetarna och att de haft en mycket utsatt roll i processen.  

På intranätet finns det vissa antydningar till möten som tillexempel enhetsmöten och 

möten på respektive våningsplan men de är inte refererade på intranätet och finns därför 
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inte med i undersökningens resultat. Av vilken vikt dessa möten varit och vilken 

information som förmedlats analyseras därför inte i denna undersökning.  

5.2

 

Kommunikation 

Huvuddelen av den internkommunikation som förekommit under förändringsprocessen 

har skett via Konsumentverkets intranät. Rubrikerna, ”mål”, ”styrning” och 

”organisation” som finns tillgängliga på intranätets förstasida visar att medarbetarna kan 

ta del av hur organisationen ser ut och de gemensamma mål myndigheten strävar mot.  

Genom de uppdateringar som finns på intranätet syns det att informationen har kommit ut 

frekvent och snart efter det att informationen tillkännagivits. Även information i externa 

kanaler har gjorts tillgänglig på intranätet och har på så sätt utnyttjats i 

internkommunikationen. Exempelvis har artiklar som publicerats i diverse medier funnits 

på KOVnät samma dag eller kort därefter. Detta kan ha bidragit till att eventuellt brus 

förhindrats då medarbetarna haft möjlighet att på intranätet läsa artiklar som funnits i 

media samma dag istället för att höra det från andra källor.  

5.3

 

Strategier för internkommunikation

 

I slutet av september 2004 arrangerades den sista delen av projektet Ledstjärnan för 

medarbetarna på Konsumentverket. Syftet var att stärka Konsumentverkets vision och 

gemensamma mål. Att arbeta med att förstärka mål, uppgifter och regler inom en 

verksamhet ingår i de fyra funktioner (3.2 Strategier för internkommunikation) för hur en 

ledning kan skapa en god internkommunikation. På detta sätt socialiseras medarbetarna in 

i organisationens kultur och får dessutom en större möjlighet till att känna delaktighet.   

Medarbetarna har från det att processen påbörjats vetat varför Konsumentverket ska 

omlokaliseras eftersom informationen om regeringens utredningsarbete och Riksdagens 

beslut varit öppen och tydlig. Konsumentverket har i sin kommunikation varit noga med 

att få medarbetarna att förstå situationen i och med att informationen varit kontinuerligt 
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förekommande och aktuell. Att informationen förmedlats frekvent har bidragit till att 

medarbetarna fått möjlighet att delta i processens olika steg vilket varit en förutsättning 

för att medarbetarna ska tycka om situationen. Något som kan ses som ett exempel på 

detta är då GD uppmanade medarbetarna att komma med förslag på svar till det 

remissyttrande som myndigheten lämnade till Näringsdepartementet i början av februari 

2005. Veta, förstå och tycka om har inte undersökts närmare i föreliggande uppsatsarbete 

och därmed finns det heller inga belägg för att medarbetarna upplevt 

internkommunikationen på detta sätt. Ur resultatet går det dock att utläsa att veta, förstå 

och tycka om strategiskt genomsyrat förändringsprocessen.   

Tidigare i uppsatsen har vikten av öppen informationen betonats som en av de viktigaste 

delarna för god internkommunikation. Som föreskrivs i teorin har Konsumentverket 

motiverat eventuellt utelämnade informationsträffar, vilket tillexempel gjordes den 7:e 

februari 2005. En annan faktor som visar på öppenhet men framför allt på snabbhet är att 

de rapporter och propositioner som inkommit till myndigheten angående 

omlokaliseringen publicerats på intranätet inom kort. Fler exempel på detta är bland 

annat den försenade konsumentpolitiska strategin som flera gånger under 

förändringsprocessen nämnts på intranätet liksom vad samordningsgruppen har jobbat 

med under processens gång. GD har även uppmärksammat de önskemål medarbetarna 

uttryckt angående att hon ska vara mer synlig och tillgänglig. Om det skett någon 

uppföljning på detta kan inte utläsas från det material denna undersökning bygger på.  

Informationens saklighet och trovärdighet är svår att uppskatta eftersom syftet med 

uppsatsen inte har varit att mäta medarbetarnas uppfattning av internkommunikationen. 

Det är även svårt att veta om informationen är ärlig. Det går dock att se att diverse 

rapporter och referat som publicerats på intranätet varit korrekta då det oftast funnits ett 

beslut bifogat som styrkt detta. Genom att publicera dokument i dess ursprungliga form 

får medarbetarna möjlighet att själva kontrollera innehållet, något som tyder på öppenhet, 

saklighet och trovärdighet från myndighetens sida.  



  

43

 
5.4

 
Förändringsarbete 

Genom att förändringen har sin bakgrund i ett regeringsbeslut är den påtvingad och får 

därmed en viss framväxt och varaktighet. En omlokalisering av denna grad innebär ett 

mycket omfattande arbete för myndigheten då de själva inte rår över situationen. 

Processen har varit lång vilket krävt en väl fungerande internkommunikation. Hur 

Konsumentverket hanterat detta analyseras utförligare i avsnittet som tar upp hur en 

förändring bör ledas (5.4.2 Att leda en förändring). Även den konsumentpolitiska 

strategin har varit en förändring som skett parallellt med omlokaliseringen vilket 

ytterligare ökat förändringsprocessens omfattning. Det är svårt att säga om det funnits 

någon samverkan mellan de förändringsaktiviteter som skett i samband med dessa två 

omfattande förändringar. Det går dock att urskilja att informationen uppdaterats och följts 

upp kontinuerligt, något som rekommenderas i de teorier uppsatsen bygger på, 

exempelvis har den konsumentpolitiska strategins förseningar motiverats och meddelats 

på intranätet liksom nya beslut kring omlokaliseringen.  

Omlokaliseringen av Konsumentverket har helt klart mött motstånd från samtliga på 

myndigheten, inklusive GD. Detta har inte minst yttrat sig genom det remissyttrande 

Konsumentverket lämnat till Näringsdepartementet med argument mot omlokaliseringen. 

Motståndet kan under processens gång ha blivit mindre på grund av att bakgrunden till 

omlokaliseringen varit relativt tydlig samt att medarbetarna själva fått vara med och 

påverka den interna förändringsprocessen. Trots detta har det självklart funnits en 

frustration bland medarbetarna i och med att de inte kunnat påverka det slutliga beslutet 

då detta tagits av Riksdagen. Detta i sin tur kan ha resulterat i att det varit svårt att nå 

fram med information till medarbetarna, vilket förstärks ytterligare genom de punkter 

som lyfter fram varför en förändring kan tänkas möta motstånd. Förändringen har varit 

både genomgripande och radikal samt skett oväntat och plötsligt. Detta har skapat en 

osäkerhet på grund av att medarbetarna inte haft någon påverkansmöjlighet vare sig på 

skälet för eller syftet till beslutet samt på grund av att medarbetarna anser sig förlora på 

förändringen.  
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Genom den information Konsumentverket förmedlat under förändringsprocessen har de 

bemött det motstånd och de reaktioner som förekommit, vilket går att utläsa av 

undersökningens resultat. Det är dock oklart om den information som förmedlats uppnått 

avsedd effekt. Detta kommer inte att analyseras ytterligare då en fördjupning av 

informationens effekter inte är syftet med uppsatsen.  

5.4.1

 

Reaktioner 

 

En arbetsplats med många medarbetare innebär många olika reaktioner. I det stora hela 

följer dock reaktionerna samma mönster. Den första reaktionen kom då det blev känt att 

Konsumentverket eventuellt skulle omlokaliseras. Denna information möttes troligtvis av 

förnekande då informationen vid denna tidpunkt inte var särskilt omfattande och ingen 

utredning hade gjorts. Nästa fas i processen skedde då det slutgiltiga beslutet om 

omlokaliseringen fattades, ett beslut som möttes av motstånd. Samma dag som beskedet 

meddelades vidtogs vissa åtgärder. En av dessa åtgärder var att broschyrer från 

Trygghetsstiftelsen fanns tillgängliga på myndigheten. Under den tredje fasen fortsatte 

åtgärdsarbetet. Bland annat arrangerandes en träff med trygghetsstiftelsen, olika 

pendlingspaket arbetades fram och arbetsgrupper tillsattes. Denna period ledde till insikt i 

att förändringen skulle ske och vad den skulle komma att innebära. I den fjärde och sista 

fasen accepterades beslutet och bland annat ett besök till Karlstad genomfördes. Det var 

även i denna fas beslutet att omlokaliseringen skulle ske till Karlstad fastställdes. 

5.4.2

 

Att leda en förändring 

 

Förändringsarbetets förutsättningar innebär att förändringsprocessen har mycket 

gemensamt med det som beskrivs i förankringsmodellen (se 3.3.2 Att leda en förändring). 

Medarbetarna har haft möjlighet till inflytande över exempelvis remissyttrandet och de 

involverades tidigt i processen. Detta har gjort medarbetarna delaktiga genom hela arbetet 

och de beslut som fattats på myndigheten har varit av hög kvalitet. Exempel på detta är 

gruppen för fysisk etablering som arbetar för att finna lösningar på diverse IT- och 

lokalfrågor. Ett annat exempel är de möten som arrangerats på myndighetens olika 

våningsplan och som gett utrymme för diskussion om förändringen. De åsikter som 
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uppkommer vid de mindre diskussionerna behandlas sedan i SOL-gruppen som fungerat 

som en direktkontakt mellan medarbetare och ledning.    

Genom dessa grupper skapas möjlighet till deltagande och engagemang i processen då de 

bidrar till att medarbetarna involveras. En anledning till att detta lyckats är troligtvis att 

mellancheferna varit uppdaterade och att de tagit sitt kommunikationsansvar. 

Mellancheferna har i sin tur blivit uppdaterade med viktig information av GD då de inte 

närvarat vid till exempel informationsträffar. En mindre bra del av 

internkommunikationen är att verksinformationsmöten inte skett med den kontinuitet som 

utlovats.  

En av förutsättningarna för ett väl fungerande förändringsarbete är att utlovade möten 

arrangeras även då ingen information finns att förmedla (se 3.3.2 Att leda en förändring). 

Vid upprepade tillfällen har medarbetarna endast blivit upplysta om inställda möten via 

intranätet vilket riskerar att underminera den tillförlitlighet som funnits och underbygger 

den kontinuitet som bör finnas i informationen. Något som däremot visar på gott 

ledarskap är det faktum att GD informerar medarbetarna om vad hon arbetar med som till 

exempel då hon samlar samtliga remissyttranden som lämnats till Näringsdepartementet 

och publicerar dessa på intranätet. Detta liksom annan information om vad hon arbetar 

med har publicerats på ”Karin informerar”. Medarbetarna uppmanas vid flera tillfällen att 

ta del av den information som finns på intranätet angående omlokaliseringen. Detta gör 

medarbetarna insatta, uppdaterade och delaktiga i hur processen utvecklas. Medarbetarna 

har även uppmanats till att vara med och påverka situationen genom att till exempel 

demonstrera, skriva insändare och kontakta riksdagsmän vilket ökat deras delaktighet i 

processen.  

5.4.3

 

Åtgärder 

Konsumentverket har vidtagit ett antal åtgärder för att underlätta för medarbetarna under 

förändringsprocessen. Omlokaliseringssidan startades i syfte att samla information om 

omlokaliseringen. På denna sida har medarbetarna även kunnat få svar på diverse frågor 

och debattera med andra medarbetare om omlokaliseringen vilket varit ett lämpligt forum 
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för dem som velat lufta sina känslor. Utöver detta har det på omlokaliseringssidan tipsats 

om sidor på Internet där det går att finna lediga arbeten.    

På myndigheten har även ett Värmlandsrum upprättats där medarbetarna kunnat ta del av 

information om bland annat arbets- och bostadsmarknad, utbildning, barnomsorg och 

aktiviteter på den nya orten. Medarbetarna har även fått besöka Karlstad för att få lära 

känna den nya orten och dess omnejd. Än så länge, fram till den 17:e november 2005, har 

dock inga erbjudanden om flytthjälp eller hjälp med arbete för familjemedlemmar 

erbjudits. En aktiv förändringsåtgärd har varit samarbetet med Trygghetsstiftelsen som 

bland annat erbjudit hjälp med pensionsfrågor. Då en förändring av denna omfattning 

inneburit stor belastning på personalenheten har två omställare anställts för att arbeta med 

personalfrågor. Omställarna har främst funnits till för de medarbetare som valt att inte 

följa med vid omlokaliseringen. Bland annat har omställarna arrangerat ett antal CV-

seminarier för att hjälpa medarbetare som planerar att söka nya jobb samt agerat 

rådgivare till dem som är intresserade av att starta eget.   

Då medarbetarna haft en utsatt roll i omlokaliseringen har myndigheten gett möjlighet till 

stödsamtal genom bland annat stödgrupper, företagshälsovården och utomstående 

beteendevetare. I förändringsprocessens inledande stadium var stödsamtalen främst i 

gruppform medan det senare i processen övergått till enskilda samtal. Att dessa former av 

stöd funnits tillgängliga har annonserats på intranätet där även kontaktuppgifter 

återfunnits.   

Övriga åtgärder Konsumentverket vidtagit har bland annat varit att anordna ett 

krisseminarium för cheferna där de har fått insikt i vilka reaktioner som kan uppstå vid en 

omlokalisering samt hur dessa bör bemötas. I samarbete med de fackliga organisationerna 

har SOL-gruppen utarbetat en omställningstid då medarbetarna bland annat kan prova på 

att pendla mellan Stockholm och Karlstad. Pendlingspaketen innehåller förmåner i form 

av reseersättning och lönetillägg och är olika utformade så att medarbetarna själva ska 

kunna välja det paket som passar dem bäst. Detta kan ses som en åtgärd som ger 

medarbetarna möjligheten att själva påverka sin framtid. Vidare har personalenheten varit 
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flexibel i tillämpandet av de regler som finns för uppsägning för att underlätta för de 

medarbetare som fått erbjudanden om nytt arbete, utbildning etcetera.   

5.5

 

Informationskanaler 

I resultatkapitlet (4 Resultat) konstaterades att personaltidningen inte har använts som ett 

verktyg eller forum för information rörande omlokaliseringen. Utöver intranätet är 

personaltidningen i stort sett den enda skriftliga kanal Konsumentverket använder i sin 

internkommunikation. Under förändringsprocessen har skriftligt material återfunnits i 

form av en broschyr från Trygghetsstiftelsen. Broschyrer och annat tryckt 

informationsmaterial har även delats ut i Värmlandsrummet. Dessa räknas som 

internkommunikation då de informerar medarbetarna om vilket stöd som erbjuds från 

stiftelsen under processen samt information kring den framtida arbetsorten. Det har även 

publicerats skriftliga dokument på intranätet i form av tillexempel rapporter och 

propositioner vilka återgivits i sin ursprungliga form.  

Muntliga kanaler har varit vanligt förekommande på myndigheten under 

förändringsprocessen i form av verksamhetsinformationsmöten, möten med 

Trygghetsstiftelsen, möte med statssekreteraren samt träffar med de fackliga 

organisationerna SACO och ST. Dessa möten har varit planerade och annonserade på 

intranätet. Det har även förekommit mer informella möten på respektive våningsplan där 

mellancheferna vid behov informerat medarbetarna. Detta är inget som kommer 

analyseras vidare då myndighetens muntliga informella möten inte framgår i det material 

som sammanfattats.  

Det är via intranätet huvuddelen av informationen under förändringsprocessen 

kommunicerats vilket gjort intranätet till den främsta informationskanalen. Även e-post 

har använts som informationskanal, då främst om det varit information som berört 

samtliga på myndigheten eller om informationen varit riktad till enskilda personer. Ett 

exempel på detta är att GD vid ett tillfälle sände material via e-post till de chefer som ej 

närvarade vid ett informationsmöte. Intranätet har förmodligen även varit att föredra då 
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det ofta förekommit många uppdateringar i informationen. Detta blir mer problematiskt 

om skriftliga kanaler används för att förmedla sådan information. Ett exempel på hur 

Konsumentverket kombinerat olika kanaler är de referat som publicerats på intranätet 

inom kort efter att ett möte ägt rum. Även skriftiga dokument som beslut, 

remissyttranden och rapporter har funnits sammanställda, och har liksom ett besök till 

Karlstad och diverse seminarier återgivits på intranätet. Denna kombination av kanaler 

går att härledas till trappan (3.4 Informationskanaler) som redovisar hur de olika 

kanalerna kan integrera med varandra.  

Konsumentverket har strävat efter att få ta del av beslut som berört omlokaliseringen så 

snart de offentliggjorts, och helst innan, för att hålla medarbetarna så informerade och 

uppdaterade som möjligt. Detta kan ha hjälpt till att förhindra att medierna influerat 

internkommunikationen under processen. Det går inte att räkna bort mediernas betydelse 

för internkommunikationen då de bidrar till den uppfattning medarbetarna har av 

förändringen. Det går dock att mer eller mindre förhindra den så kallade 

”djungeltelegrafen” genom att, som Konsumentverket, publicera de artiklar som rör 

omlokaliseringen på intranätet.   

5.6

 

Sammanfattning av analyskapitlet

 

Det som främst går att hävda utifrån ovanstående analys är att internkommunikationen 

varit öppen och snabb. Detta går att urskilja genom att i princip all den information som 

nått myndigheten, i form av tillexempel beslut och rapporter, omgående publicerats på 

intranätet. Då förändringen varit mycket omfattande och medarbetarna haft en utsatt roll i 

processen har diverse motstånd och reaktioner uppstått. Det har därför varit extra viktigt 

att medarbetarna fått vara delaktiga och engagerade i processen. De har bland annat 

kunnat följa GD:s arbete och har haft möjlighet att vara med vid utformandet av 

myndighetens remissyttrande till Näringsdepartementet. Ytterligare åtgärder som 

vidtagits under förändringsprocessen har varit att all information angående 

omlokaliseringen har samlats på intranätet, information som kontinuerligt uppdaterats. 

Möten, seminarier och träffar av olika slag har arrangerats för att ge medarbetarna det 
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stöd som krävs i den utsatta situation de befunnit sig i. En öppenhet har även präglat 

hanteringen av de mediepubliceringar som funnits angående omlokaliseringen, något som 

kan ha förhindrat ryktesspridning.  

Den totala bilden av Konsumentverkets internkommunikation vid förändringsprocessen 

är att den fungerat bra vilket bland annat tyder på att det funnits en väl fungerande 

kommunikation på myndigheten även innan omlokaliseringen blivit tillkännagiven. Detta 

bekräftas ytterligare genom att myndigheten arbetat för att finna gemensamma visioner 

och mål för verksamheten. En utförligare diskussion kring detta sker i nästa kapitel (6 

Slutdiskussion).  
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6

 
SLUTDISKUSSION 

I detta kapitel redogörs för de tendenser, mönster och slutsatser som framkommit ur 

analysen. I slutdiskussionen ämnar vi således diskutera huruvida uppsatsens 

problemformulering och övergripande frågeställningar besvarats samt om uppsatsens 

syfte uppfyllts. Detta kommer att göras med utgångspunkt i den uppfattning vi fått av 

internkommunikationen under förändringsprocessen vid arbetet med uppsatsen.  

Under förändringsprocessen har internkommunikationen skett genom 

verksinformationsträffar men den främsta källan till information har varit intranätet där 

samtlig information kring omlokaliseringen återfunnits. Nackdelen med att samla all 

information på intranätet är att medarbetarna aktivt måste söka information för att kunna 

ta del av den. Intranätet som informationskälla kräver både intresse, kunskap och tillgång 

hos användaren. Detta kan innebära att den information som publicerats på intranätet inte 

nått fram till medarbetarna.  

Självklart är det bra att samla all information om omlokaliseringen på en sida men detta 

förutsätter som sagt aktiva medarbetare. Även om informationen har kommunicerats 

sakligt och tydligt blir inte internkommunikationen framgångsrik om den inte når fram 

till medarbetaren. Slutsatsen är att internkommunikation är god om den når mottagaren 

och där fyller sitt syfte. En annan faktor som visar på en fungerade internkommunikation 

har varit att myndigheten genom att publicera artiklar på intranätet förhindrat en del av 

det brus som annars kunnat uppstå hos medarbetarna.  

SOL-gruppen har i egenskap av samordningsgrupp gjort medarbetarna delaktiga i 

processen genom att föra deras synpunkter vidare till ledningen. Detta liksom att 

medarbetarna kan ta del av myndighetens mål, styrning och organisation på intranätet 

visar att en av myndighetens visioner är att medarbetarna ska känna delaktighet i 

verksamheten.  
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En av fördelarna med intranätet som informationskanal är att informationen kunnat 

spridas snabbt, att den varit tillgänglig för alla samtidigt och att det på ett effektiv sätt 

varit möjligt att göra uppdateringar. Intranätets tekniska förutsättningar har även gjort det 

möjligt att samla omfattande dokument och rapporter samt att länka till övrig 

information. Att dokument och rapporter återgetts i sin ursprungliga form har bidragit till 

saklighet och trovärdighet inom myndigheten. Något som däremot varit mindre gynnsamt 

för trovärdigheten är inställda verksinformationsmöten vilket påverkar den trovärdighet 

som krävs för ett väl fungerande förändringsarbete och en god internkommunikation. 

Enligt teorierna krävs möten även då det inte finns något nytt att förmedla men frågan är 

om detta är nödvändigt i praktiken och om teorierna kan ses som optimala i varje enskilt 

fall.  

Uppsatsens syfte har inte varit att mäta de reaktioner som uppstått under 

omlokaliseringen. Det går dock att urskilja tendenser till att den information som 

förmedlats kan härledas till faserna i reaktionskurvan. Detta tyder på att den information 

som förmedlats har fyllt sitt syfte i de olika faserna.   

Omlokaliseringssidan är en av de mest påtagliga åtgärder som har vidtagits. Men i denna 

liksom i de övriga åtgärderna är förutsättningen att medarbetarna aktivt tar del av de stöd 

som erbjuds. All information har dock inte krävt att medarbetarna varit aktiva i sitt 

sökande utan det har bland annat funnits möjlighet att ta del av information från fackliga 

organisationer, statssekreteraren med flera i anslutning till verksinformationsmöten.  

Något som hade varit intressant att ta del av är de avdelningsmöten som ägt rum på 

respektive våningsplan och som inte refererats på intranätet, detta inte bara för vår skull 

utan även för de medarbetare som inte kunnat närvara.  

Konsumentverkets internkommunikation har genom förändringsprocessen varit god 

vilket delvis kan bero på att den uppfyllt kraven på öppenhet och snabbhet. Något som 

kan ha legat till grund för detta är att kommunikationen på myndigheten innan processen 

inleddes var väl fungerande och en viktig del av organisationens kultur. Detta har i 
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kombination med verksinformationsmöten med samtliga medarbetare på myndigheten 

resulterat i en väl fungerande organisation där samtliga arbetar för att finna gemensamma 

mål och visioner. Detta i sin tur har utgjort en god grund för ett lyckat förändringsarbete. 

Något vi kunnat se tendenser till under uppsatsarbetet är just att dessa två, en god 

internkommunikation och ett lyckat förändringsarbete, går hand i hand.  

6.1

 

Förslag på vidare forskning

 

Under arbetets gång har vi diskuterat andra frågor rörande omlokaliseringen och dess 

effekter som vi anser är intressanta för vidare forskning. 

 

Hur har medarbetarna upplevt internkommunikationen? 

 

Varför väljer många av medarbetarna att inte följa med vid omlokaliseringen? 
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7

 
SLUTORD 

I denna uppsats har vi kommit fram till att den internkommunikation och det 

förändringsarbete som genomförts på Konsumentverket i samband med omlokaliseringen 

har varit lyckat. Trots detta vet vi inte hur medarbetarna har upplevt 

internkommunikationen eller varför många av dem väljer att inte följa med till Karlstad. 

Vi kan inte svara på hur medarbetarna upplevt internkommunikationen men vi kan 

däremot spekulera i varför flertalet medarbetare väljer att inte följa med vid 

omlokaliseringen. En anledning till detta kan vara de uttalanden GD gjort i media där hon 

visat en negativ inställning till beslutet. Då omlokaliseringen inneburit en stor förändring 

för medarbetarnas privatliv i allmänhet och arbetssituation i synnerhet har de varit extra 

mottagliga för den bild av omlokaliseringen som figurerat i media.  

Hur framgångsrik omlokaliseringen slutligen kommer att bli och hur många av 

Konsumentverkets medarbetare som väljer att följa med till Karlstad återstår att se. Detta 

liksom om myndighetens dagliga arbete kommer att påverkas av en eventuell 

kompetensförlust och om distansen till de aktörer de i dag arbetar med kommer att 

påverka myndigheten eller inte kan endast framtiden utläsa.  

Slutligen vill vi tacka Staffan Hedlund på Konsumentverket för hans öppenhet och hans 

tålamod under arbetet med uppsatsen. 
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Bilaga 1 – KOVnät

   



 
Bilaga 2 - Omlokaliseringssidan 

   



 
Bilaga 3 – KOVangår

    



 
Bilaga 4 – Underlag vid besök på Konsumentverket 2005-11-18 

  
Dessa punkter låg som underlag vid samtal med Staffan Hedlund under mötet den 18:e november 2005. 

Strategier 

 
Organisationens struktur 

 

Myndighetens uppgifter och mål 

 

Information kring omlokaliseringen - från start till ”idag” 

 

Krisplanering 

 

När, var, hur informationen kommunicerats 

 

Öppen, snabb, saklig och ärlig samt strategierna veta - förstå - tycka om   

Reaktioner 

 

Motstånd 

 

Faser hos personalen  

Att leda 

 

GD:s roll 

 

Mellanchefernas roll 

 

Delaktighet, utrymme för medarbetarna  

Åtgärder 

 

Stödgrupper 

 

Informationsträffar mm. 

 

Uppföljning av åtgärder 

 

Övriga åtgärder  

Informationskanaler 

 

Brukade informationskanaler - skriftliga, muntliga, elektroniska: dokument, möten, 

intranät, personaltidning, fikarum, anslagstavla, hiss etc.  

Dagsläget 

 

Pågående arbete 

 

Förändringsprocessens omfattning och påverkan på myndigheten   


