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Abstract 

Title:  Organizational change and attitudes – A case study in a public 
authority. 

Date of seminar:  2010-06-03 

Course:  Master thesis in Business and Administration within 
Organization, 15 ECTS 

Authors:  Malin Blomqvist, Charlotte Wallin 

Advisor:  Hans Hasselbladh 

Purpose:  The purpose of this thesis is to describe the change at 

Myndigheten and analyze its implementation to identify the  
employees' attitudes towards the change. The survey of 

attitudes is important to provide indicators of how they may 
affect the continued implementation of the process-oriented 
approach. 

Research methodology:  This thesis is based on both quantitative and qualitative 

method. Surveys have been implemented on co-
workers/employees and an interview has been implemented on 
a project participant. 

Theoretical framework:  This thesis uses theories of organizations, organizational 

changes and attitudes. 

Conclusions:  Both positive and negative attitudes are found for the 

employees and these attitudes are mainly weak. If 
Myndigheten makes interventions, it can help to minimize the 
negative consequences that the attitudes may lead to. By doing 

this the commitment for the change will increase, which is 
critical for the change to succeed.  

Keywords:   Organizational change, process-oriented approach, attitudes 
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Definitioner 

 
Här presenteras ett antal definitioner för att läsaren lättare ska följa med i studien. Även 

nyckelord som genomsyrar studien presenteras. 
 

 

Myndigheten:  Organisationen som denna studie undersöker har 
anonymiserats och benämns som Myndigheten. 

Kalle-projektet:  Myndigheten projektnamn för förändringen har anonymiserats 
och benämns som Kalle-projektet. 

Medarbetarnivå: Med detta menas samtliga anställda som inte återfinns på 
chefs-, lednings- eller stabsnivå. 

Övertygelser: Engelskans ”beliefs” översätts i denna uppsats till svenskans 

”övertygelser”.  

 

Nyckelord:  ●     Organisationsförändring 

 Processorienterat arbetssätt 

 Attityder
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1 Inledning 
 
Detta avsnitt syftar till att leda in läsaren på vad studien kommer att handla om samt 

förmedla bakgrunden till varför studien genomförts. Vidare presenteras syftet med studien 
samt en avgränsning för dess innehåll. 

 

1.1 Problembakgrund 

Den offentliga sektorn i Sverige har länge ansetts karaktäriseras av administrativ stelhet, 

föråldrade regler och rutiner samt olämpliga organisationsformer. Stelheten i den offentliga 
sektorn kommer av att den dominerande organisationsformen överlag utgår från en hierarkisk 

organisationsstruktur.1 Den typiska hierarkiska och funktionella strukturen i dessa 
organisationer gör det svårt att få de anställda fokuserade på verksamhetens huvuduppgifter 2. 
 

Från att offentliga verksamheter tidigare har finansierats av statliga anslag verkar många av 
dessa nu till viss del även på konkurrensutsatta och föränderliga marknader. I och med detta 

hamnar fokus i organisationer på att effektivisera deras verksamheter samt att se till vilket 
kundvärde som skapas. Detta har lett till att offentliga förvaltningar intresserar sig för de 
arbetssätt och metoder som används i näringslivet. De förändringar som sker inom den 

offentliga sektorn utgörs av idéer lånade från näringslivet och privata företags metoder att 
styra organisationer.3 En viktig faktor i organisationers arbete för att behålla rollen på 

marknaden är att vara medveten om sina kostnader. En vanlig åtgärd i sådana situationer är att 
se över sin organisation och därigenom möjliggöra en rationalisering av verksamheten. Detta 
innebär att roller och ansvar i organisationen förändras för att bland annat reducera eventuellt 

dubbelarbete.4 
 

En organisation som dominerar sin marknad är det statliga verket Myndigheten. Då 
uppdragsverksamheten utgör ca 50 % av intäkterna blir denna allt viktigare för Myndigheten, 
samtidigt som denna icke anslagsgrundande verksamhet konkurrerar med andra aktörer som 

verkar på marknaden.5 Myndigheten har haft ett funktionsindelat arbetssätt i en 
funktionsorganisation med strikt indelade avdelningar och byråkratiska beslutsvägar, vilket 

har varit både tidskrävande och lett till dubbelarbete. Arbetsverktyg och lösningar inom de 
olika avdelningarna har skiljt sig åt inom organisationen. Det har inte funnits någon standard 
för hur uppdrag ska lösas och vilka gemensamma verktyg som ska användas.  

 
För att effektivisera samt minska kostnader mot kunder tog ledningen i Myndigheten initiativ 

till att förändra organisationen för att därmed kunna rationalisera samt öka samarbete t inom 
organisationen. År 2007 resulterade det i att beslut togs om att en förändring skulle 
genomföras. Syftet med förändringen var att stegvis ”införa ett mer processorienterat 

arbetssätt för att effektivisera och kvalitetssäkra produktionen”6 och berör de anställda på 
Myndigheten i olika utsträckning. Meningen var inte att införa en processorganisation, utan 

                                                 
1
 Berg (1991) s. 3 

2
 Rentzhog (1998) s. 7 

3
 Almqvist (2006) s. 10; Rentzhog (1998) s. 7 

4
 Mullins (1999) s. 8 

5
 Myndighetens webbsida 

6
 Extern uppföljningsrapport (2009) s. 6 
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ett processorienterat arbetssätt. Detta innebär att fokus inte ligger på färdiga produkter och 

tjänster, utan istället på aktivitetskedjorna som skapar dessa7. 
 

Ett projekt som kallades Kalle skapades år 2007 för att utvärdera hur de olika delprocesserna i 
produktionen kan förbättras. Det fanns tre olika huvudområden inom Kalle-projektet; 
styrnings- och kompetensfrågor, kvalitet, samt standardiserade processer och verktyg. Ett 

första steg i förändringen var införandet av en ny avdelning, processavdelningen, vilken syftar 
till att centralt samla kompetens för att minimera dubbelarbete. De nya och gemensamma 

verktyg som denna avdelning ämnar framställa ska således standardiseras för a tt underlätta 
den dagliga produktionen. I januari 2008 gjordes en större omorganisation mot det 
processorienterade arbetssättet där anställda flyttades mellan avdelningar, vilket innebar att 

nya roller och arbetsuppgifter skapades. Målet var att Myndigheten år 2010 överlag skulle 
följa det nya arbetssättet.  

1.2 Problematisering 

År 2009 sammanställdes en rapport i syfte att utvärdera hur förändringen på Myndigheten 

dittills hade förverkligats och ge förslag på hur förändringen kan påskyndas. Rapporten 
baseras på en undersökning bestående av både enkäter som skickats ut till samtliga anställda 
på Myndigheten och djupintervjuer med chefer. Undersökningen genomfördes av en 

utomstående konsult som också sammanställde rapporten. Rapporten visar ett stort antal 
svagheter i genomförandet av förändringen och beskriver att det finns ett gap mellan 

målbilden och nuläget.8 
 
Även om processorganisationer och processorienterat ledarskap är vanliga idag beskriver 

många organisationer att de upplever det problematiskt att implementera och underhålla en 
processorienterad inriktning. Denna problematik beskrivs som att förväntningarna på 
resultatet av implementeringen är orealistiskt höga, samt att processinriktningen i praktiken är 

svår att förstå och sätta i handling.9 I beslutsunderlaget samt den uppföljande rapporten 
angående implementeringen av ett processorienterat arbetssätt på Myndigheten ligger fokus 

på hur organisationen som helhet förväntas agera10. Dock är det avgörande att inte endast 
fokusera på organisationen som helhet, utan även på de anställda som individer inom 
organisationen, det vill säga medarbetarna11. 

 
Faktorer hos individer som exempelvis motivation och förståelse är av största vikt för hur 

anställda hanterar organisationsförändringar. Sådana faktorer påverkar hur mottagliga 
medarbetare är för en förändring. Genom att förändra organisationsmedlemmarnas 
uppfattningar, kan även deras beteende förändras, vilket är en förutsättning för en hållbar 

organisationsförändring. Anställdas attityder till förändring är en nyckelvariabel för hur 
organisationen lyckas med sitt förändringsarbete. 12 En förändring påverkar nämligen inte 

endast själva organisationen, utan även individerna i organisationen13. När anställda har en 
positiv attityd till förändringen är de mer fokuserade och engagerade på ett sätt som stödjer 
det givna förändringsinitiativet. En negativ attityd hos de anställda innebär istället en större 

                                                 
7
 Rentzhog (1998) s. 9 

8
 Extern uppföljningsrapport (2009) s. 6 

9
 Palmberg (2010) s. 94 

10
 Slutrapport P3 (2007) s. 7 

11
 Elias (2009) s. 38 

12
 Elias (2009) s. 38f 

13
 Vakola & Nikolaou (2005) s. 160ff 
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risk att de både motarbetar och saboterar förändringen.14 Motståndet mot förändringen är nära 

sammanlänkat med negativa attityder mot förändringen, vilket är en store bidragande orsak 
till varför 70 % av alla förändringsinitiativ misslyckas15. 

 
Den ovan nämnda rapporten belyser betydande orsaker till varför förändringen hos 
Myndigheten inte har fått det genomslag som var önskat. Dock ges inte några djupare 

förklaringar till de dragna slutsatserna och rapporten visar inte heller på något 
individperspektiv, utan är mer av övergripande karaktär. Författarna till rapporten uppmanar 

därför till fler undersökningar.16 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva förändringen på Myndigheten och analysera dess 
genomförande för att kartlägga de anställdas attityder för förändringen. Kartläggningen av 
attityderna är viktig för att ge indikatorer på hur dessa kan påverka den fortsatta 

implementeringen av det processorienterade arbetssättet. Detta leder till att studien lämnar ett 
bidrag genom att den tydliggör vikten av attityder på medarbetarnivå i förändringsarbeten. 

1.5 Studiens avgränsning 

En organisationsförändring kan studeras på många olika sätt och ur olika perspektiv. Det 
perspektiv som vi avgränsar oss till är de anställdas attityder mot förändringen och hur det 

påverkar den fortsatta implementeringen. En avgränsning görs även då vi vä ljer att beskriva 
Myndighetens organisationsförändring. Vidare kommer attityderna mot förändringen inte att 

studeras på chefs-, lednings- eller stabsnivå, utan på medarbetarnivå. Detta för att det inte 
funnits fokus på dessa i tidigare rapporter om förändringen. Studien avser inte göra några 
försök att djupare förklara attityderna hos medarbetarna på Myndigheten, utan mer att göra en 

kartläggning av dem. Detta för att ta analysen till en framåtblickande nivå där koncentrationen 
ligger på hur dessa attityder i sig kan påverka förändringen. Forskningen visar att attityder i 

större utsträckning påverkas av beteende än tvärtom, åtminstone som går att studera. Det finns 
dock situationer där attityders påverkan på beteende går att studera och det är detta område 
som vi inriktar oss på.17 

 
Målgruppen för denna uppsats är chefer, ledning, samt inblandade personer i utvecklingen av 

processorienteringen på Myndigheten. Vidare kan studien vara intressant för forskare som 
studerar området attityder mot organisationsförändringar. 

1.6 Teoretisk avgränsning 

Organisationsteori används för att möjliggöra en beskrivning av Myndigheten med koppling 
till vad teorin säger. Teori om organisationsförändring används för att kunna analysera 

Myndighetens förändring ur ett teoretiskt perspektiv. Teori om attityder är ett naturligt val 
med tanke på studiens syfte. Ovan nämnda teorier har hämtats ur litteratur inom psykologi 
och organisation samt artiklar som behandlar området, med specifik hänsyn till 

organisationsförändring. 
  

                                                 
14

 Elias (2009) s. 38f 
15

 Vakola & Nikolaou (2005) s. 160ff 
16

 Extern konsultrapport (2009) s. 30ff 
17

 Myers (2008) s. 120 
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2 Disposition 

 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens disposition för att ge ökad förståelse för de olika 

delarna samt att tidigt visa läsaren vad denne har att förvänta sig av de olika kapitlen i 
studien. 

 

  
 

  
  

 

Kapitel 1 Inledning: Inledningen ska leda in läsaren på vad studien kommer att behandla 
samt ge en övergripande bild av ämnet för personer som tidigare inte är insatta i 

området. Den syftar också till att förmedla varför uppsatsen skrivs.  

Kapitel 3 Metod: I metodavsnittet beskrivs studiens tillvägagångssätt genom att redogöra 
för vad, hur och varför upplägget och genomförandet ser ut som det gör.  

Kapitel 4 Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen innehåller teorier och 
forskning inom ämnet, vilka jämförs och diskuteras.  

Kapitel 5 Empiri: I empiravsnittet behandlas den data som samlats in för studiens syfte. 
Empirin fyller en viktig funktion i denna studie, då den ger en bild av 

förändringen och attityderna. 

Kapitel 6 Analys: I analysen bryts empirin ned för att tolkas och förstås med hjälp av 

teorin. 

Kapitel 7 Slutsatser: I slutsatsen kopplas analysens resultat till inledningen, för att 

därigenom se hur problemet besvaras. Dessutom görs en koppling till forskning 
på området.  

Kapitel 8 Reflektioner: I detta kapitel diskuteras hur de olika avsnitten i studien har 
fungerat samt uppfyllt studiens syfte.  

Kapitel 9 Vidare forskning: Avslutningsvis ges tips på vidare forskning inom ämnet.  

 

Inledning Metod Teori Empiri Analys Slutsats 
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3 Metod  

 
I detta avsnitt beskrivs hur studien har genomförts för att läsaren ska kunna följa den process 

som studien genomgått. Avsnittet ska också möjliggöra för läsaren att förstå varför vi har valt 
att genomföra studien som vi har gjort. Avsnittet ligger dessutom till grund för hur de 

nästkommande kapitlen behandlas.  
 

3.1 Undersökningens upplägg 

3.1.1 Ämnesval 

Efter samtal med vår kontaktperson på Myndigheten togs ett beslut om att studien skulle 

behandla den organisationsförändring mot ett processorienterat arbetssätt som skett. Vi gavs 
access till information om förändringen så som rapporter. Vi fick även access till 
organisationen och dess medlemmar genom att använda dessa som respondenter i studien.  

Efter detta väcktes ett intresse att kartlägga både organisationen och den aktuella 
förändringen. Då vi i början av studien endast hade en begränsad kunskap om situationen var 

tanken att kartlägga det processorienterade arbetssättet och den förändring som legat till grund 
för detta för att sedan beskriva situationen med hjälp av teoretiska begrepp. Efter samtal med 
personal på Myndigheten framkom att vissa problem uppstått i implementeringen av det 

processorienterade arbetssättet, vilket innebar att vår väg styrdes mot att identifiera motstånd 
mot förändringen och det nya processorienterade arbetssättet.  
 

Efter att ha tagit del av en uppföljningsrapport av en extern konsult angående införandet av ett 
processorienterat arbetssätt på Myndigheten, fick vi tydligare indikationer på svagheter i den 

nämnda implementeringen. Det framkom i rapporten genom en enkätundersökning att en 
grundläggande förståelse för förändringen och det processorienterade arbetssättet saknades. 
Rapporten behandlar i stor utsträckning endast uttalanden och uppfattningar på chefsnivå 

eftersom djupintervjuer endast genomförts med chefer. Efter att ha granskat denna rapport 
samt beslutsunderlag som legat till grund för förändringen var vår uppfattning att 

informationen angående förändringen på medarbetarnivå inte har varit optimal. Detta då 
majoriteten av informationen för förändringsarbetet vänder sig till personer på chefspositioner 
och att den även är vinklad till denna målgrupp. Medarbetare utgör en betydande del av 

organisationers verksamheter och bör således spela en viktig roll i ett förändringsarbete, vilket 
gör att vi anser att de utgör en faktor av intresse att undersöka. Eftersom medarbetare 

påverkar på flera sätt i en organisation, specificerades denna faktor till attityder på 
medarbetarnivå och hur dessa påverkar implementeringen av förändringen. Med utgångspunkt 
i studiens syfte valdes teorier för att öka förståelsen samt möjliggöra en analys.  

3.1.2 Forskningsstrategi                                     

I denna studie är det svårt att beskriva en objektiv verklighet. Datainsamlingen präglas av 

tidigare erfarenheter och kunskap som vi författare har inom studiens ämnesområde. Detta 
innebär att det synsätt som tillämpas i studien påverkas av det som vi som författare finner 
intressant inom ämnet. Redan i syftet visas vad vi anser är viktigt att studera och det avslöjar 

även till viss mån hur vi avser att samla in relevant data för att kunna uppnå det. Det specifika 
och fokuserade syftet gör att inte alla aspekter av organisationsförändring och attityder kan 

täckas av denna studie. Genom att utifrån studiens syfte välja ut teorier inom ämnet som vi 
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anser behandlar det vi ämnar undersöka faller information samt teorier som inte är relevanta 

för studiens syfte bort. Detta innebär att andra intressanta aspekter än de som faller inom 
studiens syfte förbises.18 

 
Studiens syfte gör att strategin för insamling och analys av data tar form av en multipel 
metod, med både kvalitativa och kvantitativa inslag. 19 Beskrivningen av 

organisationsförändringen antar en kvalitativ metod där en intervju genomförs. Intervjun 
analyseras genom tolkning utifrån de teorier som används i studien för att redovisa ett resultat 

som grundar sig på dessa tolkningar. Detta då det med ord är lättare att förmedla hur 
förändringen har gått till samt förmedla varför förändringen skett än vad en kvantitativ metod 
kan göra20. För kartläggningen av attityderna genomförs en kvantitativ datainsamling genom 

en enkätundersökning. Resultaten av enkäterna redovisas med hjälp av diagram. Anledningen 
till detta metodval för datainsamling är att då attityder är något som kan variera mellan 

individer kan inte endast ett fåtal medarbetare undersökas, utan istället krävs att ett större 
urval av respondenter kartläggs vilket fördelaktigast görs med enkäter. 21 Kvantitativ metod 
anses som lämplig när kunskap redan finns angående det fenomen som ämnas undersökas. Att 

den tidigare nämnda rapporten gav indikationer på den bristande förståelsen till förändringen, 
är en betydande anledning för att använda en kvantitativ metod, då det underlä ttar att redan 

innan undersökningen veta vilka variabler som bör undersökas. 22 En ytterligare anledning till 
att kvantitativ metod används i studien är att metoden är lämplig att använda för att mäta på 
bredden, vilket är fallet i denna studie som undersöker hur attityder ser ut bland medarbetare i 

stort23. Analysen och resultaten av enkäterna faller inom den kvalitativa metoden då de tolkas 
utifrån den teoretiska referensramen samt studiens syfte. 

 
Även om kvalitativ metod är den metod som främst associeras med en subjektiv ansats och ett 
eget tolkande sker detta även inom vår användning av kvantitativ metod. Detta då 

enkätfrågorna utgår från det som vi som författare anser vara centralt för studien samt att vår 
kännedom om Myndigheten påverkar vad som frågas om. Även i de intervjuer som 

genomförts av en kvalitativ metod påverkas objektiviteten, då vi som författare är verktyget 
vid datainsamlingen och närvarar vid intervjun och ställer de frågor vi vill ha svar på. 24 
 

Den kvantitativa datainsamlingen, och mer exakt enkäter, är funktionella för att kartlägga en 
större population genom att undersöka ett urval. Fördelen med detta är att generaliserbarheten 

ökar avsevärt jämfört med den kvalitativa metoden. Nackdelen är dock att det är svårt att 
skapa en djupare förståelse för det som undersöks när endast fasta svarsalternativ används och 
ingen förklaring ges till respondentens svar. I och med detta har det varit viktigt för oss att 

genomgå en noggrann och detaljerad operationalisering för att minimera risken för 
feltolkningar.25 Denna operationalisering har skett genom att frågorna utgår från olika 

kategoriseringar, vilka har utformats för att frågorna ska förstås av respondenterna. Då 
mycket av det som studien behandlar beskrivs i fackliga termer och liknande har frågorna 
detaljerats och utformats på ett sätt och språk som används på Myndigheten. Anledningen till 

detta är att det ökar chanserna att respondenterna förstår frågan och således ger svar som har 
med frågan att göra.  

                                                 
18

 Bryman & Bell (2005) s. 40 
19

 Saunders, Lewis & Thornhill (2006) s.356 
20

 Ibid. s. 145 
21

 Jacobsen (2002) s.147 
22

 Ibid. s. 149 
23

 Eliasson (2006) s.131 
24

 Bryman & Bell (2005) s. 29 
25

 Eliasson (2006) s.12 
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3.1.3 Forskningsdesign 

Då organisationsförändringen på Myndigheten är det som utgör grunden till denna studie, 
samt att det inte kommer att göras jämförelser med andra liknande situationer, antar studien 

formen av en fallstudie. Detta gör det möjligt att använda både kvalitativ och kvantitativ 
datainsamling för att svara på studiens syfte. Vidare utgår studien från hur situationen ser ut i 
nuläget och det är även de nutida attityderna som undersöks, vilket innebär att det är en 

tvärsnittsstudie som genomförs.26 Genom att endast undersöka medarbetarnas attityder idag 
kan vi inte utläsa några eventuella förändringar i deras attityder mot förändringen över en 

längre tidsperiod, exempelvis innan, under och efter den genomförs27. En longitudinell studie 
är dock under denna studies tidsram inte möjlig. Även det faktum att förändringen redan har 
påbörjats gör att detta inte är möjlig att undersöka. 

3.1.4 Undersökningsmetod 

För att hjälpa till att beskriva den aktuella organisationsförändringen genomfördes i ett 

inledande stadium en djupintervju med en respondent. Anledningen till att intervjun 
genomfördes innan den kvantitativa datainsamlingen är för att intervjuer kan ge indikationer 
om vad enkäten ska fokusera på vid kartläggningen av attityderna bland medarbetarna. 

Utifrån de teorier som används i studien utformades sedan enkätfrågorna. 28  
 

Då studiens syfte delvis är att kartlägga attityder hos medarbetare är det inte tillräckligt att 
bara undersöka vad en person tycker. Istället bör studien täcka ett större urval, vilket gör att 
den metod som används är enkäter. Enkäter är också fördelaktiga vid studier som syftar till att 

beskriva och förklara fenomen, vilket är fallet med de attityder studien ämnar undersöka.29 
Enkäter är en effektiv metod att använda när ett större urval ska göras, då alla respondenter 

svarar på samma frågor i en förutbestämd ordning. Svårigheten med att göra en 
enkätundersökning är dock att man oftast bara har en chans att samla in data, då det är svårt 
att gå tillbaka till en anonym respondent för att förklara en fråga. Det finns inom forskningen 

olika definitioner på begreppet enkäter, men den definition vi utgår ifrån i studien är den 
Saunders et al. beskriver som en datainsamlingsteknik där alla respondenter svarar på samma 

frågor i en förutbestämd ordning.30 
 
När den kvantitativa metoden används kommer vi som författare inte nära respondenterna, 

vilket kan ses både som en fördel och en nackdel. Med ansatsen att genomföra anonyma 
enkäter, behåller vi en kritisk distans till respondenterna. Detta gör att vi från ett 

utifrånperspektiv kan analysera data samtidigt som respondenterna inte påverkas av våra 
uppfattningar i frågan.31 Nackdelen är dock att vi inte kan återkoppla till respondenten vid 
otydliga svar32. Då vi innan enkäten utformades valde de variabler vi anser intressanta för 

djupare forskning bör en medvetenhet finnas om att andra faktorer som kan spela en annan 
roll i förändringsprocessen mot ett processorienterat arbetssätt fallit bort. 33 Valet av variabler 

grundades på både den intervju som genomförts och de områden som teorierna fokuserar på. 
Anledningen till detta är att lägga en grund för en analys som kan presenteras i ett resultat 
som analyserats utifrån den teoretiska referensramen. Konsekvensen av detta förfarande kan 

                                                 
26

 Jacobsen (2002) s.107 
27

 Bryman & Bell (2005) s. 134 
28

 Eliasson (2006) s. 31 
29

 Saunders et al. (2006) s.356 
30

 Ibid. s. 355 
31

 Jacobsen (2002) s. 147 
32

 Ibid. s. 148 
33

 Ibid. s. 147 
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dock bli att aspekter som medarbetare upplever som problematiska, men som inte faller inom 

detta område, inte behandlas. Den information som ska insamlas är således fördefinierad av 
oss som forskare.34 Vid en kvantitativ forskningsstrategi är det viktigt att vara medveten om 

brister i metoden. Då kvantitativa undersökningar som består av enkäter används ges inget 
utrymme för djupare förklaringar eller utlägg, vilket leder till att man får svar på det man 
frågar om men inget annat.35 

3.1.5 Angreppssätt 

Undersökningsstrategin i studien utgick från de rapporter som erhållits från Myndigheten. 

Dessa rapporter gav indikationer på vad vi skulle fokusera uppsatsen runt. Då den aktuella 
förändringen handlar om övergången mot ett processorienterat arbetssätt söktes tidigare 
forskning inom detta ämne. Efter att ha arbetat oss igenom teorier inom processorientering 

ökade vår förståelse för ämnet samtidigt som det också har gav oss en klarare bild av 
förändringen på Myndigheten. Detta innebar att vi avgränsade studiens syfte till att handla om 

vissa faktorer i den aktuella förändringen, då vi ansåg att det inte fanns tid och resurser för att 
studera hela förändringen som fenomen. Utifrån teorier om processorientering samt 
organisationsförändring styrdes syftet mot att kartlägga de attityder som medarbetare har 

inom en förändring. 
 

För att öka vår inblick i den aktuella förändringen genomfördes en djupintervju. Denna 
intervju har sedan påverkat utformningen av enkäten som skickats ut till respondenterna. De 
teorier som används i studien har lagt grunden till analys och det framarbetade analysverktyg 

som används i detta syfte. De sammanställda enkätsvaren placeras sedan in i analysverktyget 
där de analyseras utifrån teorin. Tillvägagångssättet blir här att teorin ligger till grund för de 

nämnda kategoriseringarna, vilka således måste ske innan den empiriska undersökningen 
sker36. I och med detta har vi genom de indikationer från rapporter och samtal på 
Myndigheten valt den teori som vi anser fördelaktig för att uppnå studiens syfte. Utifrån 

denna teori sker sedan en nedbrytning av begreppen attityd och organisationsförändring för att 
möjliggöra en specificerad enkätundersökning. Data från enkäten sammanställs sedan för att 

analyseras med hjälp av den tidigare nämnda teorin.   

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Litteratursökning 

Studien började med att vi läste in oss på de rapporter som erhållits från Myndigheten om 
organisationen och den aktuella organisationsförändringen. Vi granskade även Myndighetens  

webbsida och årsredovisningar. Detta gjordes för att få en bild av organisationen och 
förändringen samtidigt som det gav oss vägledning för studiens problematisering och vidare 
litteratursökning. De rapporter som erhölls bestod av Kalle-projektets slutrapporter, en extern 

uppföljningsrapport av förändringen, samt Myndighetens ledningsbeslut om att genomföra 
förändringen. 

 
Efter att ha framarbetat inriktningen på studien söktes böcker och avhandlingar i Örebro 
universitetsbiblioteks databaserade sökkatalog. Artiklar söktes i Elin@Örebro där 

vetenskapliga e-tidskrifter och publikationer finns publicerade. Sökningarna specificerades 
inom studiens ämnesområden förändring, processorientering och attityder. De sökord som 

                                                 
34

 Ibid. s. 281 
35

 Ibid. s. 147 
36

 Jacobsen (2002) s.281 
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användes var ”organizational change”, ”attitudes”, ”attitudes toward change”, och 

”business process re-engineering”. 
 

De källor som används i studien fyller olika syften. En del källor används för att ge en 
övergripande beskrivning av Myndighetens organisation, förändring, processorientering och 
attityder. Andra källor är av mer argumenterande slag som används för att visa att det finns 

olika tolkningar inom forskningen inom dessa områden.  

3.2.2 Intervju 

Den intervju som har genomförts för att komplettera rapporter och andra källor som beskriver 
Myndighetens organisation och förändring, utgör en del av den primärdata som insamlats för 
studiens syfte. 

Urval  

Vi fick kontakt med respondenten genom vår kontaktperson på Myndigheten, vilken är 
samma person som gav oss access till att genomföra denna studie. Intervjun förbereddes via e-

post genom vår kontaktperson, där datum, tid och plats bestämdes. Ingen direktkontakt med 
respondenten skedde innan intervjun. Valet av respondent skedde efter rekommendationer 
från vår kontaktperson, då denne har kunskap om vilka personer som skulle kunna svara på 

våra frågor. Till en början var det inte självklart att endast en intervju skulle genomföras. 
Detta beslut togs efter intervjun då vi ansåg oss ha fått en helhetssyn på situationen, där 

studiens syfte täcktes in. Därför genomfördes inte några vidare intervjuer.  
 
Urvalet skedde efter bedömningar av oss och vår kontaktperson på Myndigheten. Vi anser att 

detta urval är lämpligt för studien eftersom denna typ av urval ofta används för kvalitativa 
studier, vilket den del i vår studie som behandlar beskrivningen av Myndigheten och dess 
förändring utgör, samt att det möjliggör att uppnå ett specifikt syfte.37 

Intervjufrågor 

Intervjun genomfördes efter att rapporter och övrigt material om Myndigheten och 
förändringen granskats för att i så hög grad som möjligt kunna ställa relevanta frågor. 

Intervjufrågorna formulerades med utgångspunkt i studiens syfte och tog formen av en 
semistrukturerad intervju med både öppna och stängda frågor. Dessa finns att läsa i Bilaga 1 
”Intervjufrågor”. Vi ställde förberedda frågor men uppmanade respondenten till att själv 

berätta det denne kom att tänka på. Detta för att få information angående förändringen som vi 
eventuellt skulle ha missat att fråga om. Även följdfrågor ställdes som ansågs lämpliga för att 

få både djupare och bredare svar. Dock ställdes så få ledande frågor som möjligt för att 
minska risken att styra respondentens svar.  

Intervjusituationen 

Vår kontaktperson berättade för respondenten i ett e-postmeddelande om syftet med intervjun 

och vad uppsatsen handlar om. Detta för att respondenten skulle vara någorlunda insatt i 
ämnet innan intervjun samt ha möjlighet att avstå från intervjun om så önskades. 
Respondenten fick dock inte ta del av några intervjufrågor i förväg, då vi inte ansåg det vara 

nödvändigt för kvaliteten på svaren under intervjun. Fördelen med detta tillvägagångssätt är 
att det är större chans att respondenten svarar utifrån sina egna erfarenheter och inte påverkas 

                                                 
37

 Saunders et al. (2007) s. 226   
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av vad andra tycker. Nackdelen är att respondenten inte kunde förbereda sig innan vilket på 

vissa frågor skulle kunna ha lett till mer uttömmande svar.  
 

Intervjun genomfördes i ett mindre konferensrum i Myndighetens lokaler. Denna lösning 
valdes av praktiska skäl samt för att respondenten under intervjun skulle befinna sig i en 
välkänd miljö där denne känner sig bekväm. Ett enskilt rum gjorde också att ljud och andra 

störande faktorer kunde uteslutas i hög grad. Genom dessa åtgärder minskades risken för att 
svaren påverkades negativt av intervjumiljön. Vi satt vid ett runt bord som i en trekant, då vi 

anser att det är viktigt att ha ögonkontakt med respondenten under intervjun. Intervjun 
genomfördes med denna studies båda författare, vilket vi upplevde som positivt, då möjlighet 
gavs att ställa några frågor var samt att komplettera varandra när det dök upp möjligheter till 

följdfrågor under intervjuns gång. En diktafon användes för att spela in intervjun och denna  
placerades mitt på bordet för att allt som sades skulle komma med. Respondenten tillfrågades 

innan intervjun om det gick bra att spela in intervjun, vilket respondenten godkände. Syftet 
med att använda en diktafon var att denna möjliggör transkribering av intervjun, vilket 
minskar riskerna för att missa något som sägs samtidigt som det ökar tillförlitligheten till hur 

svaren använts för sammanställning av data.  

Representativitet 

Då studien genomförs på ett specifikt fall på Myndigheten går studiens resulta t inte att direkt 

applicera på andra organisationer. Det går heller inte att dra slutsatser om andra 
förändringsarbeten på andra organisationer, då resultatet av denna studie inte representerar 
förändringsarbete som helhet utan endast förändringsarbetet på Myndigheten. Dock kan 

studien vägleda samt fungera som rådgivare vid andra förändringsarbeten, men det är viktigt 
att komma ihåg att Myndighetens organisation skiljer sig från andra organisationer.  
 

Då de slutsatser som dras i studien grundas på undersökningar gjorda på ett urval av 
medarbetare på Myndigheten, går dessa inte att till fullo generalisera för hela Myndigheten. 

Slutsatserna utgör dock en viktig fingervisning om den rådande situationen på Myndigheten.  

3.2.3 Enkät 

Urval   

Det har i tidigare rapporter om förändringen på Myndigheten fokuserats mycket på chefsnivå 

och därför syftar studiens enkät till att fånga upp attityderna på medarbetarnivå. Urvalet för 
enkäterna bestod av anställda på Myndigheten i Örebro och Stockholm so m inte har chefs- 

eller stabsbefattning, samt heller inte regionalt anställda. En urvalsram har erhållits från vår 
kontaktperson på Myndigheten, ur vilken stickprov har valts för undersökningen. Urvalet har 
sedan skett genom ett obundet slumpmässigt urval, där alla i urvalsramen har haft samma 

sannolikhet att komma med i undersökningen.38 I urvalsramen fanns totalt 1 501 namn, varav 
420 anställda har fått ta del av enkäten. Detta innebär att urvalet består av 27,98 % av 

urvalsramen. Från början tänkte vi att urvalet skulle bestå av 30 % av urvalsramen, vilket med 
den information vi hade tidigare skulle vara 420 personer i urvalet från en urvalsram på 1 400 
anställda. Sedan visade det sig att urvalsramen blev större, men vi valde att fortfarande ha 420 

personer i urvalet. I och med att de som väljs ut till undersökning är medarbetare på 
Myndigheten och därmed representerar den population studien ämnar undersöka utgör 

respondenterna i statistisk mening ett representativt urval39. 
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Enkätfrågor och svarsalternativ 

När en kvantitativ undersökning ska genomföras är det avgörande att tydliggöra det aktuella 

syftet genom att precisera och konkretisera begrepp och definitioner. För att begrepp ska 
kunna användas till en senare analys bör de operationaliseras. Detta innebär i vårt fall att 

begreppet attityder görs mätbart genom att bryta ner det abstrakta begreppet med flera möjliga 
tolkningar till konkreta indikationer angående attityder. 40 Det är också viktigt att tänka på att 
de operationaliseringar som utgör omarbetningar av aktuella uttryck förstås av 

respondenterna. Enkätfrågorna har en tydlig förankring i de rapporter och dokument som 
erhållits från Myndigheten för att på så sätt utforma frågorna med liknande språk och uttryck, 

för att öka chanserna att respondenterna förstår frågorna. Respondenterna bör i så stor 
utsträckning som möjligt förstå de begrepp och definitioner som används angående begreppen 
i enkäten för att minska risken för missförstånd.41  

 
Genom att först urskilja de förklaringar och beskrivningar som uttrycker de variabler studien 

ämnar undersöka lades grunden till en kategorisering av begreppen. Vi lyfte ut de begrepp i 
teorin som enkätfrågorna skulle behandla, vilket gav en indikation på hur frågorna skulle 
utformas. Dessa begrepp är tankar, känslor och beteende, som tillsammans representerar 

respondenternas attityder mot förändringen. Därefter framarbetades en konkretiserad karta av 
dessa begrepp och vad dessa innebär. Efter att ha lyft fram begreppen som vi ansåg vara 

relevanta, bröts dessa ned i beskrivningar om vad vi ansåg att begreppet innebär med hänsyn 
till teorin på området attityder. Detta gjordes för att skapa en förståelse för vilka data vi söker 
med frågorna. En ytterligare anledning är att definiera begreppen på ett entydigt och klart sätt  

för att kunna förmedla innebörden vidare till respondenterna. Operationaliseringen 
möjliggjorde också att göra begreppen mätbara. Genom de definitioner av begreppen som 
gjordes framarbetade vi hur vi ämnar mäta dessa i undersökningen, för att därpå möjliggöra 

en analys.42  
 

Frågorna byggdes upp i form av påståenden som respondenterna fick ta ställning till. Dessa 
finns att läsa i empirin. Vid enkäter som behandlar attitydfrågor är det vanligt att använda 
Likertskala för att mäta attityder43. För denna studie valdes användning av nämnda skala och 

de svarsalternativ som finns i denna studies enkät är följande: 

 Håller helt och hållet med 

 Håller delvis med 

 Vet inte/Har ingen åsikt 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt och håller avstånd 

 
Dessa variabler går att rangordna, dock säger inte svarsalternativen något om avstånden 

mellan alternativen, vilket innebär att enkäten består av ordinalvariabler. Ordinalvaribler 
beskrivs som fördelaktiga vid undersökning av attityder vilket ligger till grund för studiens val 

av variabler.44 Analysen av enkätsvaren har skett genom användning av typvärde som 
centralmått45. 
 

                                                 
40

 Jacobsen (2002) s.248 
41

 Eliasson (2006) s.15 
42

 Ibid. s. 13 
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 Bryman & Bell (2005) s. 169 & 182 
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 Eliasson (2006) s. 38 
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 Bryman & Bell (2005) s. 257ff 
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Frågor utformades om respondenternas attityder i dagsläget, och inte om hur respondenterna 

upplevt situationen tidigare, vilket skulle vara retrospektiva frågor 46. Vid formuleringen av 
enkätfrågorna strävades det efter att formulera enkla frågor där inga oklara termer krånglar till 

det för respondenten. Även ledande frågor undveks i så hög grad som möjligt för att få 
respondentens personliga svar utan påverkan från oss som undersökare. Frågorna 
formulerades dessutom så specifikt som möjligt för att minska risken att respondenten 

misstolkar frågan. 
 

Enkätfrågorna utgår från teori inom det aktuella området, där indikatorer har varit sådant som 
kontinuerligt behandlats i teorin. Frågeområdena har också utgått från tidigare forskning och 
variabler däri som tidigare använts i enkäter, vilket gör att vi anser att frågorna är relevanta 

och behandlar den problematik vi ämnar undersöka.  
 

I början av enkäten skrevs en hälsning till respondenterna med en förklaring om hur de skulle 
svara på enkäten. I denna inledning tackades för deras deltagande samt gavs instruktioner om 
att de kan kontakta oss per e-post vid eventuella frågor. Även förtydligande av begreppet 

förändring gjordes. För att minska eventuellt bortfall utformades enkäten med restriktioner 
om att respondenten måste svara på alla frågor i enkäten för att kunna skicka in den. Innan 

enkäten skickades ut lät vi vår kontaktperson på Myndigheten samt vår handledare för 
uppsatsen att läsa igenom enkäten och kommentera utformning och innehåll. Efter detta 
justerades några oklarheter för att säkerställa att respondenterna uppfattade frågorna så som 

det var tänkt. Att testa enkäten innan den skickas ut är viktigt då det inte går att förtyd liga 
eventuella oklarheter i efterhand47. 

Distribution av enkäter 

För distribution av enkäten använde vi www.surveymonkey.se som är ett webbaserat 

enkätverktyg. Vi fick kännedom om verktyget av andra studenter som framgångsrikt hade 
använt det i tidigare uppsatser och som av deras handledare ansetts vara ett användbart 

verktyg. Efter att ha undersökt hur vi skulle kunna använda SurveyMonkey tog vi beslut om 
att använda deras enkätverktyg för att skapa en enkät, distribuera denna via en länk, samt för 
sammanställning av insamlad data.  

 
Distributionen av enkäten sker genom e-post och en däri bifogad länk. Denna 

självadministrering av enkäten där respondenterna på egen hand avslutar enkäten, påverkar 
enkätens design och den kontakt som fås med respondenten. Detta leder till att utformningen 
av frågorna inte kan ändras i efterhand. 48 För att skicka ut länken till respondenterna på 

Myndigheten använde vi den e-postadress som tillhör vår kontaktperson på Myndigheten, för 
att inte riskera att e-postmeddelandet skulle fastna i spam. Denne skrev även en hälsning som 

förklarade varför enkäten distribueras som den gör och uppmanade också alla att svara på 
enkäten. Det skrevs också en upplysning om att Myndighetens IT-avdelning inte hade hittat 
några problem med enkäten ur säkerhetssynpunkt. Detta meddelande fanns att läsa före vårt 

följebrev som också visades i e-postmeddelandet. Detta anser vi öka chanserna att få hög 
svarsfrekvens på enkäten då respondenterna kan känna förtroende för den i och med att det 

sker genom vår kontaktperson. Vårt följebrev finns att läsa i Bilaga 2 ”Följebrev enkät”.  
 
Enkätundersökningen pågick under perioden 4 maj 2010 kl. 9.00 till och med 10 maj 2010 kl. 

23.00. Att svarsperioden började i en vecka och slutade i nästföljande ansåg vi vara viktigt för 
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att få ett så litet bortfall som möjligt i den händelse att respondenter skulle vara bortresta eller 

av annan anledning förhindrade att svara på enkäten under några dagar.  

Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen på enkäten var 31,19 %. Att inte fler respondenter svarade finner sin 

förklaring i de komplikationer som uppstod under studiens gång. Efter att vi de två första 
dagarna erhållit många ifyllda enkäter stannade inflödet upp. Då vi varit medvetna om att 
många kan ha varit upptagna dessa dagar, var ett e-postmeddelande med en påminnelse 

inplanerat att skickas ut. Detta skulle skickas ut dagen innan sista möjliga svarsdag. Samma 
dag kontaktades vi dock av vår kontaktperson på Myndigheten som meddelade att personer på 

chefsnivå i organisationen reagerat på enkäten. Detta ledde till att enkäten nästkommande dag 
diskuterades på ett ledningsmöte, där beslut togs att medarbetare endast fick svara på enkäten 
om det diariefördes samt att det skulle ske på privat dator. Efter detta hade vi två alternativ: 

antingen fick vi använda de svar vi redan erhållit men inte samla in fler svar, eller så skulle 
ledningen välja ut personer för djupintervjuer. Då ett delsyfte med studien är att kartlägga 

attityder bland medarbetare valde vi att fortsätta studien med de enkäter vi erhållit. Vi ansåg 
att djupintervjuer inte skulle tillföra studien något, då ledningen subjektivt skulle välja 
personer de ansåg lämpliga för intervjuerna. På grund av dessa komplikationer skickades 

därför inte någon påminnelse ut, vilket kan vara ytterligare en bidragande orsak till den låga 
svarsfrekvensen de sista dagarna.  

 
På grund av den problematik som uppstod som resulterade i en relativt låg svarsfrekvens, kan 
pålitligheten i svaren ha påverkats. Då en större del av de ifyllda enkäterna kom in innan 

problematiken uppstod, är risken liten för att dessa respondenters svar påverkades av 
ledningen på Myndigheten. För de svar som kom in efter att enkäten diskuterats på 
Myndigheten bör en medvetenhet om att svaren kan ha påverkats av restriktionerna från 

ledningen sida finnas hos läsaren av denna studie. 

3.2.4 Etik 

Det är viktigt att de personer som berörs av studien informeras om den, men utöver de 
respondenter som fanns i urvalet för denna studie informerades inte andra personer som kan 
tänkas beröras av undersökningen. Vår kontaktperson på Myndigheten var väl insatt i studien 

och dess syfte, men i senare skede insåg vi vikten av att informera andra personer på 
Myndigheten, så som ledning och stab, då de reagerade över studiens enkätundersökning. De 

hade bara tillgång till enkäten som skickats ut och erhöll således ingen information om 
studiens syfte, vilket gör att det för dessa personer blir svårt att se djupare än det som står i 
enkäten. 

 
I denna studie har informationskravet också inneburit att vi har informerat respondenterna om 

studiens syfte och hur deras medverkan i studien behandlas. Dock angavs ingen information 
om övriga moment i studien. Det följebrev som skickades ut innehöll information om enkäten 
och dess uppbyggnad men inte någon information om hur dessa sedan skulle användas, 

exempelvis som grund för analys och slutsatser för studien. Detta kan ha gjort att  
respondenter tvekat att medverka då de inte har haft kännedom om hur svaren kommer att 

användas. Information förmedlades dock om hur de som respondenter behandlas, då 
följebrevet förklarade att deras svar är anonyma och att endast vi som författare har tillgång 
till databasen av svar, för att uppfylla det anonymitetskrav som är viktigt i studier.49 

Respondenterna informerades även i följebrevet att deras deltagande är frivilligt, vilket 
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bygger på samtyckeskravet. Dock gavs ingen upplysning om att de kunde avbryta en påbörjad 

enkät. Vi var väldigt tydliga med att svaren endast är tillgängliga för oss författare och vår 
handledare på universitetet, men i senare skede kan vi se att vi brustit i nyttjandekravet, då 

upplysningar inte gavs om att svaren endast används för denna studie och inte för något annat 
ändamål eller någon annan studie.50 

3.4 Metodkritik 

I studien har huvudsakligen en kvantitativ metod använts. Då den kvantitativa metoden 
handlar om att samla in mätbar data, menar forskare att metoden inte tar hänsyn till skillnaden 

mellan människor och sociala institutioner, och naturens värld. De menar att kvantitativa 
metoder och forskare inte tar hänsyn till det faktum att människor tolkar den värld de lever i. 

Genom den intervju som genomfördes erhölls djupare åsikter och tolkningar av situationen på 
Myndigheten, vilket också för oss som författare ökade insynen i situationen. Ytterligare 
kritik mot metoden är att den inte tar itu med problematiken angående respondenternas 

kunskaper inom det aktuella ämnet. Svårigheten ligger i att försäkra sig om att respondenterna 
uppfattar ämnet och frågorna på samma sätt, vilket i den kvantitativa metoden ofta löses 

genom att ha fasta svarsalternativ för att på så sätt minska respondenternas egna tolkningar. 
Här har den tidigare nämnda operationaliseringen spelat en stor roll för att öka chanserna att 
respondenterna uppfattar frågan så som det är tänkt.51 Vi har i studien varit medvetna om 

ovanstående som kan tolkas som begränsningar i undersökningen, men har genom den 
kvalitativa intervjun ökat vår förståelse för respondenterna. Vi inser dock att de 

svarsalternativ som vi utvecklat för undersökningen begränsar respondenterna att svara på ett 
sätt som utgår från deras egna erfarenheter samtidigt som de frågor som ställs  i enkäten är 
framställda ur vårt perspektiv och vad vi anser viktigt för studien. Vi är medvetna om att det 

kan finnas fler åsikter inom ämnet som inte kommer fram i enkäterna.  

3.5 Källkritik 

I den datainsamling som gjorts för denna studie har en ständig granskning skett av sekundär 
data. Genom att ha ett kritiskt förhållningssätt mot de källor som används har proceduren 
bestått av att bedöma den data som samlats in, utrensning av det som inte passar samt 

användning av data som vi anser är användbar för studiens syfte. Anledningen till detta är att 
det är kritiskt för studiens syfte och bidrag att data är valid, har relevans samt är reliabel. 52 

 
Utifrån fyra kriterier för utvärdering av data kan källor värderas:  

 Samtidskrav – om källorna är aktuella och återger information som gäller idag 

 Beroendekritik – om källorna är beroende av varandra och ger liknande information 

 Äkthet – om källan är vad den utger sig för att vara 

 Tendenskritik – om uppgiftslämnaren har egna intressen i frågan 

 
De källor som har använts i studien anser vi överlag uppfyller samtidskravet. De 
vetenskapliga artiklar som använts är utgivna de senaste åren och behandlar processer och 

attityder ur ett aktuellt perspektiv. Att artiklarna dessutom granskats innan publicering, vilket 
är brukligt för vetenskapliga artiklar, gör att de också fyller kravet om äkthet. Flertalet av 

författarna till artiklarna refererar till andra forskare inom sitt ämne och visar på liknande 
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åsikter, vilket för oss gör att de uppfattas som trovärdiga då det finns flera forskare som anser 

samma sak. Argumentationen i artiklarna känns således väl underbyggda. 53 
 

Den litteratur som används för beskrivning av processer och processorienterat arbetsätt är 
tidsmässigt inte lika aktuell som de vetenskapliga artiklarna, men då litteraturen behandlar 
samma problematik samt fokuserar på samma faktorer som artiklarna, kan utläsas att den 

återger relevant information som gäller även idag. Att litteraturen också använder verkliga 
exempel stärker vår uppfattning om att den behandlar det den utger sig för att behandla. Dock 

är Rentzhogs framställning av processer och ett processorienterat arbetssätt tydligt subjektiv 
och överlag väldigt positiv, då hans syfte med boken varit att sälja in detta arbetssätt till 
företag och organisationer. Boken fyller dock ett syfte i denna studie då den på ett tydligt sätt 

beskriver de generella funktionerna med processer och det processorienterade arbetssättet. 
Palmbergs framställning av samma ämne är däremot mer aktuell och kompletterar Rentzhog 

med forskning inom mer specifika områden så som medarbetarens roll i en förändring mot ett 
processorienterat arbetssätt.  
 

Den metodlitteratur som använts har triangulerats för att urskilja om de fokuserar på liknande 
svagheter och styrkor i de metoder de behandlar. Den litteratur som använts i studien 

fokuserar överlag på samma områden och ger i många fall liknande information, vilket tyder 
på ett beroendeförhållande dem emellan.  
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4 Organisationsförändring och attityder 

 
I detta avsnitt presenteras de teorier som har valts för att angripa problemet. Teorin ligger 

till grund för vad empirin ska fokusera på. Dessa teorier är även viktiga för den analys som 
sker av empirin. 

 
 

”one has to change the beliefs of the organizational members, which shape 
their behaviour, in order to support organizational change.”54 

4.1 Organisationer och deras struktur 

Mullins skriver att alla organisationer har någon uppgift att utföra och menar att  
organisationer existerar för att uppnå mål samtidigt som de ska tillfredsställa dess 

medlemmar. Han menar att det är organisationer som möjliggör att dessa mål uppnås, vilket 
inte går som enskild individ eller på egen hand.55 Abrahamsson och Andersson skriver att 
organisationsfenomenet kan beskrivas som att människor befinner sig i en bestämd struktur 

och under kulturella begränsningar där de tillsammans arbetar för att uppnå bestämda mål56. 
 

Struktur i organisationen är därför en nödvändighet för att möjliggöra effektiva prestationer i 
nyckelaktiviteterna samt ge stöd för medarbetarnas engagemang. En struktur anger ramen för 
en organisation samt mönster för ledningen. Mullins menar att det är genom innebörden av 

strukturen som arbetet i organisationen genomförs.57 Hatch skriver att en social struktur är 
omöjlig att undvika i en organisation, då den består av olika aktiviteter och relationer mellan 

människor58. För att uppnå organisationens huvudsakliga mål måste arbetet i organisationen, 
enligt Mullins59, fördelas på dess medarbetare, vilket även Abrahamsson och Andersson60 
beskriver. Strukturen ska dirigera fördelningen av arbetet och koordinera så att medarbetarnas 

arbetsuppgifter styrs mot organisationens syfte och mål. Mullens definierar struktur som ett 
mönster av relationer mellan olika positioner och medarbetare i organisationen. Strukturen 

möjliggör således applicering av ledning samt skapar ramar för beslut och order genom vilka 
aktiviteter i en organisation kan planeras, organiseras, styras och kontrolleras. Mullins menar 
således att en organisations struktur definierar uppgifter och ansvar, samt roller och 

relationer.61 
 

Struktur är viktigt i alla organisationer, men problematiken skiljer sig åt mellan ett mindre och 
ett större företag. Mullins beskriver att i ett mindre företag är besluts- och 
kommunikationsvägar korta och innefattar endast ett fåtal personer medan det i större 

organisationer är mer komplext och fler personer inblandade i besluten. I dessa större 
organisationer finns det därför ett större behov av en genomtänkt design och målmedveten 

form av organisationen, det vill säga en formell struktur. 62 
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4.1.1 Individen i strukturen 

Mullins skriver att strukturen i sig själv inte är en lösning på alla problem utan mer ett 
hjälpmedel för att förbättra organisationens prestationer. För att strukturen ska möjliggöra 

detta krävs att organisationen anpassas till medarbetarna och deras gemensamma vision, 
eftersom funktionen, aktiviteterna och relationerna i en organisation är beroende av dem. Den 
faktiska funktionen i en organisation och dess framgång i att nå de uppsatta målen beror på 

medlemmarnas beteende, vilka enligt Mullins ger form och innehåll till strukturen.63 Oavsett 
hur många organisationsscheman som utformas, fyller dessa ingen nytta om inte 

medarbetarna är engagerade i verksamheten. Konsekvensen av detta är att en organisations 
effektivitet påverkas av både en passande struktur och de medarbetare som innehar olika 
positioner. Avgörande för framgångsrika organisationer är den uppmärksamhet som läggs på 

dess humankapital i syfte att skapa delaktighet, engagemang och tillfredsställelse. 64 Hatch 
menar att det vore idealiskt om strukturen fungerade till att rikta uppmärksamheten hos de 

anställda mot aktiviteterna för att underlätta integrationen inom organisationen. Enligt Hatch 
visar dock noggrann analys att detta ofta inte är fallet, eftersom det finns inbyggda konflikter 
och motsättningar i alla strukturer.65   

4.1.2 Funktionsbaserad struktur 

Enligt Hatch brukar organisationer som blivit större och mer komplexa anta en 

funktionsbaserad struktur. Detta för att klara av ökade krav på differentiering. Den 
funktionsbaserade strukturen innebär att det bildas grupperingar efter liknande 
arbetsuppgifter, vilket resulterar i att en organisation har specifika avdelningar för exempelvis 

inköp, produktion, försäljning, personal, redovisning, IT och marknadsföring. Hatch menar att 
en fördel med denna struktur är att den kan maximera stordriftsfördelar som en specialisering 

medför. Dessutom får den högste chefen stora kontrollmöjligheter då denne har överblick 
över hela organisationen. Dock riskerar denne, om organisationen växer, att bli överbelastad i 
det centraliserade beslutsfattandet. 66  

4.1.3 Matrisstruktur 

Matrisstrukturen utvecklades, enligt Hatch, för att kombinera effektivitet, som i den 

funktionsbaserade strukturen, med flexibilitet och känslighet. Genom överlappningar av dessa 
två strukturer – en funktionsdel och en projektdel – där det finns två ledningsgrupper som 
ansvarar för varsin del, skapas en matrisorganisation. Den funktionsbaserade delen ansvarar 

bland annat för att sätta specialister på olika projekt och att utvärdera deras prestationer, 
medan projektdelen bland annat ansvarar för tidsplaner, budget och övriga mål i de olika 

projekten. En fördel med matrisstrukturen är den flexibilitet som skapas när det gäller att 
börja arbeta med nya projekt. Hatch påpekar dock att en nackdel kan vara at t de motstridiga 
kraven från respektive del i strukturen kan pressa de anställda. 67  

4.2 Organisationsförändring 

Abrahamsson och Andersson menar att fokus på förändring, omvandling och nyskapande har 

blivit typiska faktorer i de senaste årens organisationstänkande68. Förändring är enligt Mullins 
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oundvikligt i både det sociala och organisatoriska livet69. Organisationsförändringar kan, 

enligt Abrahamsson och Andersson, ibland vara små och ibland dramatiska och exempelvis 
komma av att sammansättningen av anställda förändras, arbetsuppgifter ändras eller att 

förändring i ansvar sker70. Jones et al. beskriver en stor organisationsförändring som en 
störning av den organisatoriska strukturen då det gäller sociala relationer, gruppformationer, 
rapporteringsvägar, anställdas och arbetsgruppers status, samt sociala identiteter i form av 

gruppmedlemskap71. 
 

Lines definierar organisationsförändring som en frivillig, planerad förändring i 
organisationens formella struktur, system, processer eller marknadsdomän, med syfte att 
förbättra uppnåendet av ett eller flera organisatoriska mål.72 Detta kan jämföras med Vakola 

et al., vilka skriver att organisationer förändras ständigt. Detta genom att omorganisera, 
omforma, skära ned eller implementera ny teknologi i syfte att överleva som organisation och 

behålla konkurrenskraft. Denna strävan efter förändring, menar Vakola et al., inte är bara en 
påfrestning på organisationen, utan även på dess individer.73 
 

Mullins menar att oavsett vad en förändring leder till möter den ofta motstånd både på 
individnivå och på organisationsnivå. Människor är försiktiga angående förändringar och dess 

innebörd. Det är därför viktigt att ledningen applicerar en klart definierad strategi för 
förändringen. Ledningens insats för att bibehålla balansen av den sociala påverkan formar, 
enligt Mullins, medarbetarnas attityder samt individers och gruppers beteende, och därigenom 

nivån på organisationens prestationer och effektivitet.74 Att målet med förändringen är klart, 
är enligt Abrahamsson och Andersson en viktig förutsättning för att lyckas med en 

omorganisation eller organisationsförändring. Vad som ska förändras, varför, vad man vill 
åstadkomma och hur resultatet mäts ska vara tydligt.75 Vidare skriver Mullins att en lyckad 
förändring beror på ett förberett och effektivt samarbete mellan medarbetare, ledning och 

organisationen som helhet och belyser att individen är nyckelfaktorn för en framgångsrik 
förändring. Mullins anser att uppmärksamheten i en organisationsförändring inte bara ska 

ligga på produkter och processer utan också på människorna i organisationen. 76 
 
Lines skriver att utmanande affärsmiljöer ställer krav på organisationers kapacitet att skapa 

och implementera förändring. Hur organisationer lyckas med detta beror på hur 
organisationens medlemmar reagerar på förändringen samt den process som används för att 

implementera den.77 Att lyckas med implementeringen av en förändring blir, enligt Vakola et 
al., svårare om inte majoriteten av de anställda upplever att organisationen utvecklar 
stödjande mekanismer för förändringen, exempelvis engagemang från högsta ledningen, 

belöningar, allokering av resurser eller deltagande i planering och implementering. 78 
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4.3 Processorientering 

4.3.1 Processers funktion 

Palmberg skriver att organisationer i Sverige sedan slutet av 1980-talet tydligt har jobbat med 

processledning79. Rentzhog menar att i processorienterade organisationer ligger fokus mer på 
att producera resultat än på vem som gör vad, vilket är fallet i en funktionsindelad 

organisation. Vidare förklarar Rentzhog att det inom processbegreppet som helhet ligger 
benämningar på olika sorters processer. Kärnprocesser utgör de övergripande processerna 
som tillsammans uppfyller en organisations affärsidé. Dessa processer speglar därmed 

organisationens kärnverksamhet och främsta levnadskälla. Stödprocesser däremot har en mer 
tvärfunktionell utformning och är inte direkt inblandade i att uppfylla organisationens  

affärsidé. Stödprocesser har mer en funktion av att förse kärnprocessen med nödvändigt stöd 
och har således en avgörande roll för kärnprocessens framgång. När medarbetare kan se en 
koppling mellan det egna arbetet i stödprocesserna och organisationens övergripande mål och 

strategier skapas en värdefull fokusering i organisationen.80 
 

Rentzhog menar att det är processer och inte funktioner som tillfredsställer kunder, vilket 
leder till att en organisations verksamhet bör beskrivas utifrån ett processperspektiv. Genom 
detta kan sedan ett fåtal viktiga kärnprocesser definieras, vilka tillsammans uppfyller 

organisationens syfte. Anledningen till detta är att det är processen som skapar resultat, vilket 
innebär att det är denna som bör styras och förbättras. 81 Palmberg menar dock att det både i 

forskning och i applicering av processarbete fokuseras på de tekniska delarna i processen, 
vilket leder till att synen på arbetarna blir otydlig samt att svårigheter uppstår angående vem 
som ska göra vad82.  

 
Palmberg belyser att utöver de verktyg och tekniker som behövs för en förändring mot 
processledning krävs också en förändring i ledarskapet och sättet att tänka. Processledning 

innebär således inte att traditionella hierarkiska relationer utesluts helt utan att det istället 
infaller en matrisstruktur. Många organisationer lägger, enligt Palmberg, nya processer på 

redan befintliga funktionella strukturer. För anställda uppstår situationer vid en 
processorientering att de inte har ett klart sätt att arbeta på, då den tidigare vertikalt, 
funktionella organisationsstrukturen fortfarande påverkar deras arbetssätt samtidigt som den 

nya horisontella processorganisationen försöker dra dem åt ett annat håll. Denna ständiga 
skiftning av roller och ansvar i matrisorganisationen gör att organisationens struktur förstås av 

de insatta men är desto svårare att förklara för de anställda.83 

4.3.2 Helhetsperspektiv  

För att minska suboptimering i en organisation och bättre ta tillvara på personalresurser är ett 

ökat helhetsperspektiv hos medarbetare en viktig faktor. I funktionella organisationer har 
medarbetare kunskap om sin egen uppgift och hur den kan utföras på bästa sätt. Dock saknas 

ofta en förståelse för hur varje enskild medarbetares arbete bidrar till slutprodukten. Genom 
att skapa ett helhetsperspektiv bestående av tydliga processer, skapas en förståelse för 
betydelsen av ens arbetsuppgifter samt för respektive avdelning. Genom att fokusera på 

processer menar Rentzhog att det inte är intressant att hitta fel hos olika avdelningar utan att  
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istället få processerna att fungera optimalt genom en förståelse för att alla medarbetare och 

avdelningar bidrar till resultat. Utöver detta krävs det hos medarbetarna även en förståelse för 
hur processer skapar värde för helheten, för att hängivet kunna utföra sina arbetsuppgifter, 

samtidigt som resultaten för kunden optimeras. När medarbetare kan se en koppling mellan 
det egna arbetet i stödprocesserna och organisationens övergripande mål och strategier, 
skapas en värdefull fokusering i organisationen. Då alla i organisationen fokuserar på aktuella 

kärnprocesser är det lättare att nå de gemensamma visionerna, strategierna och målen. 
Rentzhog beskriver att det är grundläggande att en gemensam vision skapas för vad 

organisationen vill åstadkomma med processarbetet samt att organisationens processer 
definieras. Om det saknas en gemensam syn på hur organisationen förväntas fungera efter 
förändringen, uppstår ofta stora problem.84 

 
För att uppnå den diskuterade delaktigheten krävs det, enligt Rentzhog, en förståelse för vad 

processbegreppet innebär i den aktuella organisationen samt en förståelse för vad en 
processyn ska bidra till. Process som begrepp beskriver Rentzhog som något som medarbetare 
i stor utsträckning använder sig av men att det har olika betydelse. Konsekvensen av detta blir 

att medarbetare tolkar information och budskap inom processynsättet olika.85 Rentzhog menar 
att en förståelse för begreppet först kan uppnås efter att medarbetare har fått tillräcklig 

kunskap och förståelse för de bakomliggande idéerna till processer86. 

4.3.3 Roller och ansvar  

Rentzhog menar att processynsättet måste bli en del av organisationens kultur och därmed 

påverka medarbetares synsätt och agerande. Medarbetare på alla nivåer i organisationen måste 
börja arbeta inom processtrukturen för att ett processynsätt ska bli en naturlig del av arbetet i 

en organisation. För att möjliggöra detta krävs att roller  skapas. 87 De roller som Rentzhog 
behandlar är processägare, processledningsteam, samordnade roller och forum, stödjande 
roller och forum samt problemlösningsteam88. Genom att undvika redan etablerade 

benämningar på roller och uppgifter minskar risken för otydliga processgränser 89. 
 

Att anamma ett processorienterat arbetssätt handlar inte bara om att använda de rätta 
teknikerna och verktygen utan också om att förändra ledningens sätt att tänka och agera. För 
medarbetare leder detta till både strukturella och kulturella förändringar i organisationen. Det 

framkommer också att det kan vara svårt att se relationen och sambandet mellan olika 
positioner i en organisation samt att frustration uppstår på grund av behov av tydliga 

instruktioner. Strukturen leder också till en risk att vissa individer tar på sig för mycket ansvar 
och arbete.90 
 

Fördelarna som anställda upplever med processorienterat arbetssätt är att den strategiska 
förståelsen för verksamheten ökar. Processorienteringen ska också ha ökat den gemensamma 

förståelsen hos anställda från olika avdelningar. Även om många upplever implementeringen 
av ett processorienterat arbetssätt som positivt, leder en ökad produktivitet till stress hos de 
anställda.91 Ledningen i processorganisationer menar att det krävs mycket av medarbetare i en 
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processorganisation, så som initiativtagande, då det inte finns någon som hela tiden talar om 

vad som ska göras. De menar att det inte passar alla att arbeta i en processorganisation.92 

4.4 Attityder och organisationsförändring 

4.4.1 Vad är en attityd? 

En attityd är enligt både Myers93 och Passer et al. 94 en positiv eller negativ utvärderande 

reaktion på någonting eller någon, vilket Myers menar ofta är rotat i personens övertygelser 
och ges uttryck i dennes känslor och planerade beteende. Passer skriver även att attityderna 
hjälper människor att definiera deras identiteter, vägleder handlingar samt påverkar hur man 

ser på andra människor95. 
 

Vakola och Nikolaou lägger dock till att det finns en viss regelbundenhet i attityderna, vilka 
de beskriver som individens tankar, känslor och benägenhet att agera mot en viss aspekt i sin 
omgivning. De menar även att attityder reflekterar tendensen hos en person att tänka, känna 

eller bete sig på ett positivt eller negativt sätt mot ett attitydobjekt, vilket kan liknas med både 
Myers och Passers beskrivning.96 Dessutom menar Brooks att med tanke på att attityderna kan 

ges uttryck i positivt eller negativt beteende har attityder stor inverkan på hur individer 
fungerar i en organisation97. 
 

Mullins menar dock att det kan vara av betydelse att tydligt särskilja attityder från 
övertygelser och värderingar. Mullins definierar attityder som att de skapar ett tillstånd av 

beredskap eller en tendens att reagera på ett speciellt sätt. Detta till skillnad från övertygelser 
som handlar om vad som är känt om världen; vad som ”är” och verkligheten som den är 
förstådd. Värderingar däremot, handlar enligt Mullins om vad som borde vara och vad som är 

önskvärt.98 

4.4.2 Attityder mot organisationsförändring 

Lines definition av attityder mot en organisationsförändring är en persons övergripande 

värdering av förändringen, vilket är en psykologisk tendens som uttrycks genom att värdera  
förändringen positivt eller negativt99. Vakola och Nikolaou beskriver dock att attityder mot 

förändring i allmänhet består av känslomässiga reaktioner mot förändringar, individens 
övertygelser av förändringar och den beteendemässiga tendensen mot förändringar. Forskare 
har, enligt författarna, visat på att en anställds mottagande av en organisationsförändring 

befinner sig inom ett spann från en stark positiv till en stark negativ attityd. De menar att detta 
leder till att vissa anställda har positiva intentioner för att stötta förändringen, medan andra 

anställda har negativa intentioner för att motarbeta den. Vakola och Nikolaou skriver vidare 
att varje individs personliga, psykologiska ”schema” av vad förändring är eller representerar 
påverkar formandet av attityder mot och reaktioner av förändring.100 
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Brooks skriver, i likhet med Myers och Passer et al., att attityder hos individer kan anses vara 

ett resultat av olika faktorer som verkar tillsammans; en känslomässig aspekt som beskriver 
individens känslor och sinnesstämning om en händelse eller individ, en kognitiv aspekt som 

är baserat på övertygelse, kunskap och åsikter, samt en beteendemässig aspekt som består av 
en individs beteendemönster. Brooks belyser detta med ett exempel i samband med en 
förändring: Om en individ är ledsen på grund av en stundande förändring, tycker att den stör 

det normala livet som individen är van vid, samt inte håller med förändringskonceptet, är 
sannolikheten stor att en negativ attityd utvecklas hos individen. Om det skulle vara tvärtom, 

att personen är glad över förändringen, tycker att den fungerar med de vanliga 
beteendemönstren, samt samtycker med förändringen, är det däremot desto större sannolikhet 
att personen skulle utveckla en positiv attityd. Brooks tillägger dessutom att formandet av 

attityder delvis är en återspegling av personlighetsformandet. Han menar även att  attityder 
som formas till följd av direkta erfarenheter kan vara väldigt starka, och därmed svåra att 

bryta.101 
 
Sättet som en förändring implementeras på, kan enligt Mullins, ha stor inverkan på de 

anställdas attityder102. Vakola och Nikolaou beskriver att attityder i sig är kritiska för att en 
förändring ska lyckas103. Lines menar att det är viktigt att förstå orsakerna till, strukturen hos 

och funktionen av attityder till organisationsförändring, då det kan hjälpa till att förutse 
reaktioner till åtgärder och förklara varför planerade förändringar inte alltid leder till 
förbättrade prestationer104. 

 
Lines skriver att det är tidigt i förändringsprocessen som övertygelser om förändringen formas 

i och med att de anställda får information om den kommande förändringen. Dessa 
uppfattningar har antingen positiva eller negativa bindningar (eng. valences) hos individen, 
beroende på om denne upplever förändringens konsekvenser som positiva eller negativa. Han 

menar att individen också kan reagera känslomässigt i första mötet med förändringen och kan 
då uppleva exempelvis entusiasm, frustration eller rädsla. Övertygelserna och känslorna 

kombineras till en attityd mot förändringen, som i sig påverkar bland annat beteendet mot 
förändringen. När attityderna väl har formats är de, enligt Lines, svåra att förändra. Därför är 
formandet av dem så väsentligt. Attityder har nämligen en bevarande tendens genom att skapa 

selektivt urval av information, partiskt minne för inkodning av information och aktiv 
argumentation mot information som inte passar individens attityder.105 

 
Vad som avgör attityden mot organisationsförändring är enligt Lines106: 

 Arbetskaraktäristika; upplevd tillfredsställelse innan organisationsförändringen 

påverkar attityden. 

 Upplevd rättvisa i processen; hur förändringsprocessen är strukturerad och genomförs 

påverkar attityden, exempelvis involvering i beslut, möjlighet att påverka förändringen 
och hur ledarskapet fungerar. 

 Känslor; de kan vara starka eller svaga, och positiva eller negativa, och fungerar som 
en motiverande faktor. 

 Sociala influenser; de andra organisationsmedlemmarnas uppfattningar, normer, 
värderingar och utvärderingar. Nära omgivning påverkar tolkningarna hos individen.  
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 Beteendets påverkan; beteendet kan gå emot individens attityder. Genom 

institutionalisering formas de anställdas beteende. Om attityderna och beteendet är 
olika skapar det en spänning. Om de anställda inte kan ändra sitt beteende så ändras 

istället deras attityder. 
 

Tidigt i förändringsprocessen bestämmer sig människor, som tidigare nämnts, för vad de 
tycker om den föreslagna förändringen. Detta antyder att det är lättare att påverka 
reaktionerna mot förändringen innan attityderna är formade. Det är med andra ord lättare att 

forma en attityd än att försöka förändra attityden. Därför är det, enligt Lines, viktigt att i de 
inledande förändringsfaserna informera om konsekvenser som är relevanta för de individer 

som är berörda av förändringen. Kommunikationen bör beröra förväntade effekter på 
arbetsuppgifter och arbetets karaktär, samt rättviseaspekter i processen för att utveckla och 
implementera den tänkta åtgärden.107 

 
Lines menar att den största utmaningen för organisationen ur ett attitydperspektiv är att 

kommunicera om attitydobjektets personliga relevans för de anställda. Då de anställda 
upplever den personliga relevansen av förändring som hög tenderar de att ta till sig budskapet 
på djupet, vilket leder till att chanserna är större att kunna påverka formandet av attityden.108 

Även Elias påpekar liknande aspekter när han skriver att medarbetare bör känna att 
förändringen är en möjlighet till utveckling, snarare än att förändringen endast gynnar 

organisationen109. Dock påpekar Lines att förändringsledare/-agenter ofta överskattar de 
anställdas involvering i förändringen, vilket leder till att de ofta missar betydelsen av att 
kommunicera den personliga relevansen. Om organisationen istället förser de berörda 

anställda med information om både positiva och negativa konsekvenser av förändringen redan 
innan förändringsarbetet börjar, ökar sannolikheten att de får en mer positiv attityd till 

förändringen. Lines skriver även att organisationer ofta börjar en förändring med att visa upp 
en vision av hur framtiden kommer att se ut, alltså en idealiserad bild efter den föreslagna 
förändringen. Detta, menar han, ger de anställda orealistiska förväntningar som leder till stor 

besvikelse när det dyker upp ofrånkomliga hinder med förändringen. 110 
 

Engagemang bland de anställda i organisationen gör, enligt Vakola och Nikolaou, att de är 
mer villiga att anstränga sig i ett förändringsprojekt och därmed är det större chans att de 
utvecklar positiva attityder till organisationsförändringen. Deras studie visar på en positiv 

relation mellan engagemang i organisationen och positiva attityder mot förändring.111 

4.4.3 Attityders påverkan i organisationsförändringar 

Både Myers112 och Passer et al.113 skriver att det till största delen är beteendet som påverkar 
en persons attityder, men det finns även förhållanden där attityder kan förutse beteende. Enligt 
Myers visar forskning att det är möjligt att förutse planerat och faktiskt beteende exempelvis 

när attityden är specifik och relevant för ett observerbart beteende. För att förändra ett 
beteende, så som vanor, genom övertalning krävs det en förändring av människors attityder 

mot den specifika vanan och inte bara generellt.114 Detta är något som även Passer et al. visar 
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på115. Ett ytterligare förhållande när attityder kan förutse beteende är, enligt Myers, när en 

attityd är stark116. Även Brooks menar att vissa tendenser av en individs attityder kan utläsas, 
speciellt när attityderna är starka117. 

 
Positiva attityder är enligt Vakola och Nikolaou118 en förutsättning för att uppnå 
organisationens mål samt för att lyckas med förändringen, något som även Elias119 belyser. En 

förändring påverkar nämligen individerna i organisationen, och inte endast själva 
organisationen. Vakola och Nikolaou beskriver att 70 % av alla förändringsinitiativ 

misslyckas. Detta menar de beror först och främst på motstånd mot förändringen, vilket är 
nära sammanlänkat med utvecklingen av negativa attityder mot förändringen. Attityderna mot 
förändring hos de anställda kan påverka deras produktivitet och moral. 120 Även Brooks visar 

på liknande aspekter då han skriver att attityder kan påverka om organisationen lyckas uppnå 
hög produktivitet samt utveckla innovation eller inte121. 

 

Jones et al. skriver däremot att anställda ofta svarar negativt på förändring och vägrar 
anstränga sig i förändringen, även om den implementeras med goda avsikter. De förklarar att 

detta till stor del beror på att förändringen för med sig ökad stress, press och osäkerhet för de 
anställda.122 Vakola och Nikolaou beskriver även de att osäkerhet skapas, men också rädsla 

hos individerna för hur de kommer att klara av den nya situationen123. Vakola et al. menar att 
osäkerhet kopplat till förändringar skapar negativa attityder till dem, vilket leder till resultat så 
som låg arbetstillfredsställelse, lågt engagemang, stress och lågt förtroende i 

organisationen124. Även Vakola och Nikolaou påvisar effekten av negativa attityder mot 
förändring, då de har negativa följder för organisationen, exempelvis att förändringen medför 

ökad press av implementeringen, vilket associeras med ökad stress. De menar att stress och 
dess negativa effekter på organisationen även påverkar organisationens övergripande 
effektivitet och lönsamhet. Förändringen i sig ökar också stressen vilket författarna menar har 

negativa effekter på förändringsprocessen.125 
 

Motstånd är, enligt Jones et al., en stor förklaring till varför förändringar misslyckas. Därför 
är det av största vikt att bygga upp positiva uppfattningar, övertygelser och attityder. Jones et 
al. definierar motståndet mot förändring som attityder som är flerdimensionella, och består av 

tre komponenter; känslomässiga, beteendemässiga och kognitiva. Den känslomässiga 
komponenten handlar om hur en individ känner för förändringen, exempelvis upprördhet eller 

ilska. Den beteendemässiga handlar om hur individen agerar eller planerar att agera till följd 
av förändringen, till exempel att vara involverad i grupper eller klaga på förändringen. Den 
kognitiva komponenten handlar däremot om hur en individ tänker angående förändringen, 

exempelvis frågar sig om den är nödvändig eller om resultatet kommer att bli negativt. 126 
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Vakola och Nikolaou menar dock att motstånd är en normal följd av förändring, då 

organisationen går från något välkänt till något okänt. Motstånd mot förändring, som inom 
litteraturen är en kritisk faktor för att lyckas eller misslyckas, är även direkt relaterat till 

positiva eller negativa attityder mot förändringen. 127 Dock skriver Elias att det inte är 
tillräckligt att bemästra motståndet, utan för att lyckas behöver organisationen även 
medarbetarnas stöd och entusiasm för förändringen128. 

 
Lines129 beskriver beteendets konsekvenser av attityder mot organisationsförändring: 

 Starka positiva attityder – då förändringen har hög personlig relevans som leder till 
positiva övertygelser och känslor är denna attityd relativt stabil över tid och 

motståndskraftig mot övertalning, samt leder till ett mycket förutseende beteende, 
exempelvis fokusering, envishet och engagemang i försök att stödja och underlätta 
implementeringen av förändringen. Denna attityd associeras också med ett 

ledningstagande beteende. Dessa individer är kritiska då en förändring effektivt ska 
implementeras och anpassas. Detta har en avgörande roll för implementeringens fart 

och framgång. 

 Starka negativa attityder – beteende i form av bland annat motstånd mot förändringen, 

undvikande av sammanhang där förändringen diskuteras, och sabotage. Detta är 
följden av en övergripande negativ bedömning av förändringen.  

 Svaga attityder, både positiva och negativa – uppstår då förändringen inte upplevs 

betydande för individen på grund av att den har låg upplevd personlig relevans av 
förändringen och dess konsekvenser. Detta leder till ett beteende av låg nivå av 

ihärdighet, fokus och ansträngning för att anta ett förändringsrelaterat beteende. Den 
organisatoriska följden är antingen att förändringsförsöket avbryts efter den inledande 
implementeringen, eller att avsikterna med förändringens resultat inte förverkligas.  

 
Även Elias belyser vikten av starka positiva attityder för att medarbetarna ska vara 

engagerade och för att implementeringen av den planerade förändringen ska gå bra. 
Medarbetare med dessa attityder kommer att hjälpa till så att förändringen genomförs. 
Däremot kommer medarbetare med starka negativa attityder göra motstånd mot förändringen 

och sabotera för den.130 
 

  

                                                 
127

 Vakola & Nikolaou (2005) s. 162 
128

 Elias (2009) s. 39 
129

 Lines (2005) s. 19ff 
130

 Elias (2009) s. 50 



 

 

26 
 

4.4 Analysmodell 

En analysmodell har arbetats fram utifrån syftet med denna studie och är uppbyggd runt den 
teoretiska referensram som studien grundas på. Det innebär att modellen är en förenkling av 

teorin och har som syfte att möjliggöra kartläggningen av de anställdas attityder på 
Myndigheten. Detta sker genom att vi har använt bland annat Vakola och Nikolaous131 samt 

Brooks132 beskrivningar av vad som påverkar attityder, nämligen tankar, känslor och 
beteenden. Den resterande teoretiska referensramen i studien har använts för att utforma 
kategorier inom dessa tre områden, inom vilka frågor till enkäten sedan har utformats. 

Frågorna som kan läsas i empiriavsnittet 5.2 Enkätresultat har alltså sin grund i den teoretiska 
referensramen. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

FIGUR 1.1 Analysmodell för kartläggning av attityder och attitydernas påverkan på förändringen 

 

Modellen läses på det sättet att exempelvis kommunikation, åsikter och rättvisa tillsammans 
representerar kategorin tankar. Detsamma gäller även för känslor och beteenden. De tre 

kategorierna tankar, känslor och beteenden formar tillsammans attityder, vilket är vad 
studiens enkätundersökning syftar till att få fram. Attityderna analyseras sedan kvalitativt för 
att det generellt ska kunna utläsas om dessa attityder är starka eller svaga samt positiva eller 
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negativa. Analysmodellen mynnar slutligen ut i hur den typ av attityder som kan identifieras 

kan påverka den fortsatta förändringen på Myndigheten. Detta utifrån vad den teoretiska 
referensramen visar.  
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5 Empiri 

 
I detta avsnitt presenteras den empiri som har samlats in för studiens syfte för att läsaren ska 

kunna följa med i den analys som sker i nästa avsnitt. Först ges en sammanfattning av 
förändringen vilket följs av en sammanställning av enkätsvaren. 

 

5.1 Förändringen på Myndigheten 

5.1.1 Bakgrund 

I maj 2006 konstaterades på ett sammanträde med huvudansvariga på Myndigheten att 
organisationen behövde gå från att använda ett stort antal produktionssystem till ett litet antal. 

Det beslutades att metoder och verktyg för alla delprocesser i produktionsprocessen skulle tas 
fram. Kalle-ansatsen skapades då, bestående av tre paraplyprojekt med en gemensam 
styrgrupp. Paraplyprojekten var uppdelade inom olika områden; standardiserade processer 

och verktyg (P1), kvalitet (P2) samt styrnings- och kompetensfrågor (P3). De olika projekten 
hade således en kartläggnings- och förstudiekaraktär, med fokus på att förbättra de o lika 

delprocesserna i produktionen.133 En produkt på Myndigheten kan översättas med en 
undersökning, exempelvis en arbetskraftsundersökning, vilket då är en produkt. Varje produkt 
innehåller ett antal processer som beskrivs som en slags produktionsprocess där det sker 

insamling, granskning och bearbetning av data för att framställa ett färdigt resultat. 134 
 

Att funktioner tidigare i organisationen har haft en väldigt decentraliserad roll med egna 
verktyg har lett till ett så kallat ”stuprörstänk”, där varje produkt är ett stuprör. Varje stuprör 
har haft sina egna rutiner och verktyg att arbeta med i unika situationer, vilket också har lett 

till ett eget arbetssätt. Införandet av det processorienterade arbetssättet syftade därför till ett 
förändrat arbetssätt, med ett effektivare sätt att jobba på. Ett grundsyfte var därför att hitta 

gemensamma och återanvändbara rutiner, IT-system samt arbetssätt. Genom att effektivisera 
var målet att få loss resurser som kan läggas på annat, för att i slutändan bli bättre på att serva 
kunderna. Tanken var att man inte skulle göra samma sak på flera avdelningar utan istället 

centralisera funktioner så att alla använder samma verktyg för att inte alla produkter måste 
genomgå samma steg igen, det vill säga standardisera.135 

 
Efter att besluts tagits om Kalle-projektet genomfördes en kartläggning av processerna i 
Myndigheten och de verktyg som användes där. Metoden skiljde sig från tidigare projekt, då 

kartläggningen skulle ske på tre veckor istället för de normala fyra-sex månaderna. Detta då 
ledningen ville ha korta etapper med återrapportering, vilket också ledde till engagemang hos 

projektdeltagarna. Det tidigare förfarandet i liknande situationer beskrivs som projekt som 
bara rullar och rullar men som det aldrig blir någonting av.136 Kartläggningen resulterade i att 
produktionsprocessen sågs som kärnprocessen, vilken numera utgörs av åtta delprocesser 

samt stödprocesser. Målet med detta är en stark samverkan, samt växelverkan i utveckling 
mellan produktion och processarbete, det vill säga mellan produkterna och delprocesserna.137 
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Kalle-projektet syftade till att utveckla gemensamma metoder och verktyg i en för 

Myndigheten definierad produkt. Projektet startade 2006 och avslutades 2007 för att i januari 
2008 genomföra det som framarbetats, bland annat en omorganisation mot ett 

processorienterat arbetssätt.  

Målbilden för Kalle-projektet 

”Effektiva metoder och gemensamma verktyg finns utvecklade för produktionsprocessens alla 
steg och används av alla […]138produkter. Ansvaret för metoder och verktyg ligger centralt 

liksom ansvaret för att stötta och driva på användningen. I ansvaret ligger också att 
kontinuerligt förbättra metoder och verktyg för att åstadkomma ökad kvalitet och minskade 

kostnader för [Myndigheten]139 och därmed för våra kunder samt för uppgiftslämnarna. 
Utvecklingsarbetet initieras och prioriteras utifrån produktionsprocessens samlade behov och 
utgår från kundernas behov och önskemål.”140  

5.1.2 Förändringen 

Planen för förändringen var att det skulle ske en successiv övergång av produktionen till ett 

processorienterat arbetssätt med start i januari 2008. År 2010-2011 ska verksamheten överlag 
följa det nya arbetssättet.141 

Processledningsorganisationen 

Ett arbete med utgångspunkt i gemensamma verktyg och metoder kräver förändrade roller och 

ansvar. För att styra processarbetet på Myndigheten inrättades en processavdelning samtidigt 
som Utvecklingsavdelningen fick en förändrad roll. Tre olika roller – produktansvarig, 
processutförare och processansvarig – fastställs för att tydliggöra det ansvar och de uppgifter 

som det nya arbetssättet medför. Dessutom införs en processledningsgrupp (PLG). Nedan 
följer en beskrivning av de olika rollerna.142 

 

 Produktansvarig har ansvar för en produkt. Ansvaret gäller hela produktionen från 

kundkontakter till leverans och den viktiga återkopplingen från kunder tillbaka till 
produktionsprocessen. Som produktansvarig ingår även ansvar för design, vilket också 
den processansvarige ansvarar för. Därför är samverkan dem emellan nödvändig. Den 

produktansvarige ska även samarbeta med processutföraren, då de två träffar avtal om 
bland annat kvalité, leveranstider och priser.  

 

 Processutföraren har ansvar för att genomföra processen. För varje produkt är dess 
design och den processansvariges riktlinjer utgångspunkter för arbetet.  

 

 Processansvarig har ansvar för en delprocess. Processansvarig utgår från 

processutförarnas och egna erfarenheter i produktionen och från omvärldsbevakning. 
Denne har även ansvar för utveckling av metoder och verktyg samt för att dessa verktyg 

är testade och att de förvaltas. Dessutom ska en processbeskrivning göras, 
processutförarna få stöd samt att processutförarna ska utbildas i delprocessens 
funktionalitet. Processansvarig ska utvärdera produkternas användning av delprocessen 

och ha en överblick över hela produktionsprocessen så att delprocessen fyller en god 
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funktion i helheten. Denne har således nära kontakt med processutförarna i 

delprocesserna. 
 

 En processledningsgrupp inrättades för prioritering av processutvecklingsarbetet 
samtidigt som den nya controllerpositionen ansvarar för utvärdering av processerna. PLG 

ska verka för styrningen av Myndighetens samlade utvecklingsarbete, vilket inkluderar 
stödprocesser och ämnes- och produktutveckling. PLG inrättas för att styra 
utvecklingsarbetet av processer.  

Omorganisation för att möjliggöra processorientering 

En omorganisation genomfördes för att effektivisera och kvalitetssäkra produktionen av 
statistisk information i enlighet med det processorienterade arbetssättet. En processavdelning 
inrättades med syfte att driva på och stödja övergången till en mer standardiserad och 

processinriktad produktion. Processavdelningen beslutades att bestå av de processansvariga, 
ansvariga för delprocesserna, implementeringsteam, testledare samt förvaltningsansvariga. 

Processavdelningen ska i helhet ansvara för processernas duglighet genom att tillhandahålla 
metoder och verktyg, dokumentation, stöd, utbildning samt utvärdering av processerna. 
Avdelningen ska arbeta fram beställningar om utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv 

på processen, och ska således nära samverka med de andra avdelningarna och då framförallt 
utvecklingsavdelningen. Helhetssynen är viktig för att det inte ska bli suboptimering. 

Processavdelningen kan ses som en stödprocess som ska stödja processutförarna som är de 
som sitter på produkter.143 Processutvecklingen var intensiv och verksamhetskritisk i början 
då den implementerades, för att efterhand övergå alltmer till processförvaltning av de 

nyutvecklade systemen, samtidigt som en mer långsiktig karaktär anlades på 
utvecklingsarbetet.144  

 
Utvecklingsavdelningen har fått förändrade uppgifter och ska ge stöd för Myndighetens 
processutveckling. Utvecklingsfunktionen fördelas på flera organisatoriska enheter med 

huvudsaklig kompetens inom områdena metod och IT.  Övergången ska ske successivt och 
likaså är planen att genomföra en successiv förändring av organisationen då alla produkter 

inte kan läggas om samtidigt eftersom det behövs långsiktig metodik så att förändringarna 
leder till systematiska förbättringar. IT och metodresurser kommer i början således behövas 
både på produktförvaltning och processförvaltning för att sedan övergå till en minskning av 

produktförvaltningen och en ökning av processförvaltningen. 145 
 

I och med förändringen till det processorienterade arbetssättet blev det för många medarbetare 
dessutom förändrade arbetsuppgifter, speciellt för de som placerades i processavdelningen. 
Tidigare fungerade framställningen av en produkt så att den produktansvarige hade kontroll 

på alla delar i framställningen och själv var med i de olika delprocesserna av denna, men idag 
har denne inte samma kontroll. På exempelvis delprocess 4 ”samla in” måste de vända sig till 

ansvariga på insamlingsavdelningen, vilka bestämmer väldigt mycket om hur insamlingen ska 
gå till samtidigt som de också genomför själva insamlingen. 146 

                                                 
143

 Intervju  
144

 Slutrapport P3 (2007) s. 7-13 
145

 Ibid. s. 3 
146

 Intervju  



 

 

31 
 

Processorienterat arbetssätt på Myndigheten 

Kärnprocessen för Myndigheten är produktionsprocessen, vilket är organisationens 

huvudsakliga verksamhetsområde, och består av åtta delprocesser med olika uppgifter. Detta 
illustreras av en processkarta (se Figur 1.1). Det finns också stödprocesser i form av ekonomi-  

och personalsystem etc. För varje delprocess ska det finnas en standard som täcker hela 
produktionens behov. Delprocesserna ska kunna sättas samman till en helhet, ett 
produktionssystem, där designexpertis bistår vid val av metoder och tillhörande verktyg. 

Överlämnandet mellan delprocesserna ska ske enligt fastställda standarder där det finns 
avtalade överenskommelser om innehåll och teknik.147 

 
Det ska finnas en stark samverkan och växelverkan mellan produktion och processarbete, det 
vill säga mellan produkterna och delprocesserna. Därför ska det finnas ett fåtal 

standardiserade sätt att genomföra varje delprocess. Det ska gå lätt att anpassa 
standardverktyg till olika produkter.148 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

FIGUR 1.2 Myndighetens processkarta
149

 

 
Denna process ser likadan ut oavsett om det är en produkt på anslag eller på uppdrag. 

Processansvariga ska finnas för varje delprocess, men 5 ”bearbeta” och 6 ”analysera” är 
sammanslagna ansvarsmässigt och likaså 1 ”fastställ behov” och 7 ”redovisa & 
kommunicera”. Hela processen ska fungera som en feedback- loop, så när en produkt eller en 

del av en produkt framställts ska det utvärderas för att se vilka problem som uppstått under 
produktionsomgången och vad som kan förbättras.150 

 
Intervjurespondenten förklarar att man kan skilja på de tre första delprocesserna och de fyra 
sista, då man för varje produkt inte behöver göra alla sju steg. Delprocesserna 4-7 kan i 

många fall upprepas utan att 1-3 behöver göras om, då urvalsstorlek och liknande redan finns 
klart sedan tidigare, vilket innebär att man kan köra flera undersökningsomgångar på samma 

design för produkten.151 
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Inför och under Kalle-projektet var det mycket seminarier och chefsmöten. Vissa möten var 

medarbetare med på medan andra möten var specifikt riktade till chefer. Mycket fokus låg på 
chefsgruppen och chefsgrupperingen. Inledningsvis var representanter från Kalle-projektet där 

och informerade flera gånger på chefsmöten med alla avdelnings- och enhetschefer. Det är 
avdelningschefernas uppgift att vidareförmedla information angående förändringen och det 
processorienterade arbetssättet till medarbetarna och till hjälp har dessa också enhetschefer. 

Kommunikationsgången blev således att information om förändringen till stor del var något 
som berörde cheferna. Information lades även ut på intranätet där den var tillgänglig för alla 

medarbetare. Där finns också den aktuella processkartan, vilken fungerar som en klickbar bild 
där medarbetare genom att klicka på den delprocess de tillhör får upp en beskrivning av 
delprocessen samt rutiner och checklistor, för att på så sätt se vad deras arbetsuppgift 

innebär.152 
 

Den processkarta och det arbetssätt som arbetades fram upplevs av intervjurespondenten ha 
fått genomslag i dagsläget. Även om det inte finns acceptans överallt pratas det ofta naturligt 
om delprocesserna. Dock menar man att det är en sak att sätta upp processkartan och beskriva 

processerna, men att mycket av det som görs i organisationen fortfarande görs i de tidigare 
stuprören.153 

Implementering av generella stöd och verktyg 

För implementeringen fanns det ett implementeringsteam, som idag inte finns kvar. Dessa 
personer hämtades från andra befattningar inom organisationen, vilka de sedan återgick till 
efter Kalle-projektets slut.  Ett problem för implementeringsteamet var att när Kalle-projektet 

upphörde fanns det inte längre generella stöd att implementera och använda. Tanken var att 
processorienteringen skulle frambringa ett flertal verktyg som implementeringsteamet skulle 
se till att de applicerades, men riktigt så blev det inte, säger intervjurespondenten.154 Även i 

den externa uppföljningsrapporten påpekas att det saknas implementering av aktiviteter för att 
arbeta mer processorienterat155. Intervjurespondenten menar att Myndigheten har infört den 

nya organisationen men att det finns mycket kvar att göra, speciellt när det kommer till 
verktyg och stöd. Mycket av resurserna i förändringsarbetet har hittills lagts på delprocess 4 
”samla in” med förklaringen att det är där Myndigheten kan spara mest pengar. Det finns 

mycket kvar att göra med de andra delprocesserna. I många delprocesser sitter man 
exempelvis med gamla system som inte kommer fungera med nya operativsystem, vilket 

återigen leder till stuprörstänkande.156 
 
Intervjurespondenten menar också att den funktionella organisationen som Myndigheten 

tidigare verkat inom påverkar övergången till det processorienterade arbetssättet. Det finns 
idag dragningskraft mot det ”gamla” funktionella, vilket upplevs som ett motstånd mot det 

nya sättet, med en inställning bland många medarbetare att ”det nya är väl bra, men det 
passar inte min produkt”. Situationer när det kommer något nytt möts av ett visst motstånd, 
vilket är fallet inom flera delar av organisationen. Ibland kan detta vara med rätta, eftersom 

när något generellt ska skapas och passa alla avdelningar får man kompromissa. 
Intervjurespondenten menar att en delprocess kan ha ett jättefint system som sedan får krav på 

sig att ändras för att det ska användas något annat system. Det beskrivs också att avsaknaden 
av stöd för processorienteringen ledde till införande av instruktioner och rutiner om hur saker 
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ska göras trots att det inte fanns verktyg för att genomföra det. Just avsaknaden av verktyg för 

att arbeta i det nya arbetssättet beskrivs som det vanligaste argumentet för att inte arbeta på 
det sättet. En förklaring till detta ges genom att det tar tid att ta fram standardsystem och 

processtöd i olika delar av organisationen.157 
 
Inom processavdelningen och utvecklingsavdelningen där nya verktyg och stöd ska 

framarbetas och utvecklas finns uppfattningen att det finns alldeles för lite resurser för att 
arbeta med detta, och att mycket av tiden istället går till att sköta sina gamla arbetsuppgifter. 

De anställda hinner inte med att göra något nytt eftersom majoriteten av tiden läggs på de 
gamla arbetsuppgifterna. Arbetsfördelningen blir således skev jämfört med vad som önskas av 
dessa avdelningar, när ca 25 % av arbetstiden läggs på att utveckla nytt och ca 75 % läggs på 

att arbeta med det gamla. Det är mycket viktigt att de befintliga systemen inom Myndigheten 
fungerar samtidigt som det nya ska införas. Detta är en bidragande orsak till 

arbetsfördelningen samt att medarbetare inom processavdelningen dessutom fortfarande sitter 
kvar i den avdelning de tidigare tillhörde. Det handlar också om hur mycket varje medarbetare 
orkar lägga på nyutvecklingen. Här kommer återigen en konsekvens av att det funktionella 

arbetssättet fortfarande syns i organisationen.158 

Effekterna 

Intervjurespondenten anser att det var alldeles för höga förväntningar på att genomföra det 

som processorienteringen innebar på så kort tid, samtidigt som det också var oklart vad som 
skulle levereras. Planen var att år 2010-2011 skulle Myndigheten ha ett gemensamt stöd 
utvecklat för delprocesserna, vilket inte är fallet. Målet kommer därmed inte uppfyllas och 

intervjurespondenten uttrycker det som att ”många har fått vatten på sin kvarn som inte gillat 
processorienteringen överhuvudtaget, ’ja men se här nu, det gick ju inte’”.159 
 

Intervjurespondenten menar att en stor del i arbetet handlar om att ha en långsiktig målbild, då 
det inom många områden är oklart vad de vill åstadkomma. Inom Myndigheten arbetar man 

mycket med att knyta ihop de olika delmålen med verksamhetsplanen, att det som kommer 
från högsta ledningen ska vara nedbrytbart i olika målbilder. Intervjurespondenten tror att en 
sådan målbild är bra att kommunicera ut i organisationen också, och säger att det finns en 

färdplan men att den behöver vara mer detaljerad än att bara säga ”’2011 ska vi ha stöd för 
gemensamma verktyg i alla processer.’ Den måste säga något mer”.160 Angående målbilden 

säger intervjurespondenten att den har ett syfte utåt men att den måste hänga ihop med den 
vision organisationen har samt verksamhetsplanerna på hög nivå. Samtidigt anses att den 
behöver brytas ned på lägre nivå för att medarbetare ska känna sig delaktiga, att det inte 

räcker med visionen utan att det måste till mer.  
 

Vidare menar intervjurespondenten att mycket handlar om medarbetares och chefers 
inställning till det nya arbetssättet, att det finns en rädsla för förändring. Samtidigt menar 
denne att det är en knepig organisation. Det finns både processorientering och funktionellt 

inriktade avdelningar samtidigt som det finns produkter, vilket beskrivs som att det går på alla 
ledder i organisationen. 161 
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Intervjurespondenten menar även att förståelsen om förändringen varierar och likaså 

kunskapen om de föreliggande Kalle-projekten. Det fanns synpunkter på att många 
medarbetare inte fick vara delaktiga. Listor på tänkbara projektdeltagare gjordes som ett 

försök att bredda över avdelningar och orter. Det fungerade dock inte fullt ut men beskrivs 
som en ansats till det. Konsekvensen blev att det var många som aldrig var med i något 
förberedande projekt eller ens berördes av dem. Dessa medarbetare beskrivs som att de 

antagligen har en ganska vag bild av vad det var och kanske fortfarande har det av vad 
processorientering innebär.162 Den externa uppföljningsrapporten visar att kommunikationen 

angående Kalle – projekten och den stundande förändringen till stor del endast nådde ledning, 
chefer och projektdeltagare. Detta har också lett till att medarbetare inte har en klar 
uppfattning angående chefernas målarbete samt att det finns en negativ inställning till detta.163 

 
Dock menar intervjurespondenten att det handlar om mer än bara människors inställning till 

att veta vad det nya arbetssättet innebär. Idag kommer man i kontakt med verksamhetsstödet 
där det finns beskrivningar och stöd om vad det väntas av en i ens roll. Där finns checklistor 
på vad man ska tänka på när man gör en speciell uppgift, vilket gör det mer konkret för den 

enskilde medarbetaren, då det finns många dimensioner i arbetet som berör medarbetare 
olika.164 Trots detta visar den externa uppföljningsrapporten att endast ca 50 % procent av 

medarbetarna känner sig motiverade att arbeta i linje med det processorienterade arbetssättet. 
Medarbetarnas kunskaper om sitt eget arbetsområde anges som mycket hög men a tt 
processförståelsen och processkunskapen är låg. Det tidigare nämnda stuprörstänket 

kännetecknar fortfarande det dagliga arbetet, vilket enligt rapporten försvårar att tänka och 
arbeta i processer. Författarna till rapporten menar att det är på chefsnivå som kunskapen 

finns, men att aktivitetsnivån för att driva arbetet vidare är lågt. 165 
 
Rapporten visar också att gränser och roller för processavdelningen är otydliga, vilket blir 

tydligt i situationer som kräver initiativförmåga, beslutanderätt, resurser samt mandat och 
auktoritet166. Intervjurespondenten beskriver att saker och ting kan ”ramla mellan stolarna” 

vid en omorganisering. På Myndigheten uppstod den effekten när avdelningar och enheter 
slogs isär och en viss del hamnade under processavdelningen medan en annan del hamnade 
under en annan avdelning. De modeller och arbetssätt som den ursprungliga avdelningen hade 

byggt upp fick en osäker framtid: ”ja, vart hamnar det här nu då? Är det på 
processavdelningen eller är det vi som ska göra det här eller… ja, det kanske är vi”. 

Konsekvensen av detta menar de kan bli att man tänker att det är någon annans ansvar och så 
tar det en stund innan det kommer upp till ytan och man kan göra en ny fördelning av 
ansvar.167 

 
Blandningen av en funktionsorganisation och ett processorienterat arbetssätt menar 

intervjurespondenten kan vara en orsak till ett slags tröghet i organisationen. Denne beskriver 
det som att när omorganisationen gjordes på Myndigheten så infördes nya roller, men inte nya 
modeller och verktyg utan att det mer var ”ett tänk” att ”’den här har vi sen förut, den funkar 

nog’ och så hamnar det lite i skymundan”.168 
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5.2 Enkätresultat 

Här presenteras enkätresultaten med hjälp av 27 stycken tydliga diagram samt korta 
förklaringar till hur varje diagram tolkas av oss som författare.  

5.2.1 Tankar 

Kommunikation 

 
Här kan utläsas att 64,2 % av respondenterna anser att informationen är otydlig, där 15,3 % 
till fullo anser att den vara otydlig medan 48,9 % delvis anser att informationen är otydlig.  

26 % av respondenterna anser att informationen delvis är tydlig och 3,8 % anser att 
informationen är tydlig, vilket innebär att 29,8 % av respondenterna i olika mån anser att 

informationen är tydlig. 
 

 
20,6 % anser i någon mån att informationen om genomförandet är tydligt. Dock är det endast 

1,5 % som till fullo anser denna information vara tydlig medan 19,1 % delvis anser att 
informationen är tydlig. 69,5 % anser tar avstånd från detta påstående, där 17,6 % helt och 

hållet tar avstånd medan 51,9 % delvis tar avstånd från påståendet.  
 

 

3,8%

26,0%

6,1%

48,9%

15,3%

1.  Informationen om vad förändringen innebär är tydlig.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

1,5%
19,1%

9,9%

51,9%

17,6%

2.  Informationen om hur förändringen genomförs är tydlig. 

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

6,1%

34,4%

13,0%

31,3%

15,3%

3.  Jag har fått information om hur förändringen påverkar mitt arbete.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd
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6,1 % håller till fullo med om att de har fått information om hur förändringen påverkar deras 

arbete medan 34,4 % delvis anser att de fått den informationen, vilket tillsammans utgör 
40,5% som anser sig ha fått informationen. 31,3 % anser delvis att de inte har fått 

informationen, medan 15,3 % inte alls anser sig ha fått informationen. Sammanlagt anser 
därmed 46,6 % av respondenterna att de inte fått information om hur förändringen påverkar 
deras arbete. 

 

 
Att målet med förändringen är tydligt anser 60,4 % av respondenterna, där 11,5 % helt och 
hållet anser att målet är tydligt medan 48,9 % delvis håller med om att målet är tydligt. 6,9 % 
anser helt och hållet att målet är otydligt medan 22,1 % delvis anser att målet är otydligt. 

 

 
På frågan om respondenterna förstår målet med förändringen svarar 70,2 % att de gör det, där 
19,1 % helt och hållet håller med påståendet medan 51,1 % delvis gör det. Detta kan jämföras 

med sammanlagt 23,6 % som helt eller delvis inte förstår målet. 
 

  
Här kan utläsas att 61,8 % anser att de har god kunskap om vad det processorienterade 

arbetssättet innebär, varav 47,3 % delvis har det och 14,5 helt och hållet har det. Detta till 
skillnad mot de 31,3 % som inte har god kunskap om innebörden. Av dessa är det 27,5 % som 
delvis inte har god kunskap om detta, medan 3,8 % anser att de inte har det alls.  

11,5%

48,9%10,7%

22,1%

6,9%

4.  Jag anser att målet med förändringen är tydlig.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

19,1%

51,1%

6,1%

19,8%

3,8%

5.  Jag förstår målet med förändringen.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

14,5%

47,3%
6,9%

27,5%

3,8%

6.  Jag har god kunskap om vad ett processorienterat arbetssätt innebär.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd
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Åsikter 

  
Av denna fråga kan utläsas att en svag majoritet anser att förändringens målbild är möjlig att 
uppnå, då 32,8 % av respondenterna delvis håller med påståendet, och 12,2 % helt och hållet 

håller med. Tillsammans utgör dessa 45 % av de svarande. Dock anser 33,6 % helt eller delvis 
att det inte är möjligt. Så många som 21,4 % har ingen åsikt i frågan eller vet inte.  

 

 
Här kan utläsas att 13 % av respondenterna helt och hållet upplever att förändringen inte 

påverkar deras arbete positivt, vilket även 33,6 % delvis upplever. Detta är sammanlagt 46,6 
% av respondenterna, vilket kan jämföras med de 30,5 % som hel eller delvis upplever att 

förändringen har en positiv inverkan på deras arbete. Återigen är det många av 
respondenterna som inte har någon åsikt i frågan eller inte vet; 22,9 %.  
 

 
I denna fråga råder det inte någon vidare enighet i respondenternas svar där sammanla gt 46,5 

% anser att förändringen har helt eller delvis givit dem möjlighet till personlig utveckling i 
deras arbete, medan 46,6 % helt eller delvis inte anser detta.  

12,2%

32,8%

21,4%

26,7%

6,9%

7.  Jag anser att målet med förändringen är möjligt att uppnå.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

8,4%

22,1%

22,9%

33,6%

13,0%

8.  Jag upplever att förändringen påverkar mitt arbete positivt.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

6,9%

18,3%

28,2%
21,4%

25,2%

9.  Förändringen har givit mig möjlighet till personlig utveckling i mitt arbete.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd
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En knapp majoritet, 45 %, av respondenterna anser helt eller delvis att förändringen är 
nödvändig, vilket 34,4 % helt eller delvis inte anser. I denna fråga är det dessutom 20,6 % 
som har svarat att de inte vet eller inte har någon åsikt.  

 

  
Här kan utläsas att förutom de 28,2 % som har svarat ”vet ej/har ingen åsikt”, så har 
majoriteten av respondenterna, 20,6 %, svarat att de delvis anser att förändringen på lång sikt 

har en positiv påverkan på organisationen. Läggs därtill de 20,6 % som svarat att de helt och 
hållet anser detta blir det sammanlagt 45 % som anser att det kommer finns en helt eller delvis 

positiv inverkan av förändringen. Dock anser 26,7 % att det helt eller delvis inte kommer att 
göra det. 
 

Upplevd rättvisa 

 
Av denna fråga kan utläsas att merparten av respondenterna, 68,7 %, uppfattar att de inte ges 
möjligheter att påverka, där 31,3 % helt och hållet samt 37,4 % delvis tar avstånd från 

18,3%

26,7%

20,6%

21,4%

13,0%

10.  Jag anser att förändringen är nödvändig för [Myndighetens] 
verksamhet.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

20,6%

24,4%

28,2%

16,8%

9,9%

11.  Jag anser att förändringen på lång sikt kommer att påverka 
[Myndigheten] positivt.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

3,1%
9,9%

18,3%

37,4%

31,3%

12.  Jag ges möjlighet att påverka hur förändringen går till i den mån jag 
önskar.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd
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påståendet. Detta kan jämföras med att sammanlagt 28,2 % anser att de helt eller delvis ges 

denna möjlighet i den mån de önskar.  

 
Här kan utläsas att 11,5 % helt och hållet, samt 40,5 % delvis upplever att deras åsikter tas 

tillvara, vilket sammanlagt blir 52 % av respondenterna. Dock anser 45 % helt eller delvis inte 
det. 

 

5.2.2 Känslor  

Stress 

 
Här kan utläsas att 42,7 % av respondenterna helt eller delvis anser att förändringen har 
medfört en ökad arbetsbörda, där 16 % helt och hållet håller med i påståendet, och 26,7 % 

delvis gör det. 24,5 % anser helt eller delvis att arbetsbördan inte har ökat till följd av 
förändringen. Så många som 32,8 % av respondenterna svarar dock att de inte vet eller inte 

har någon åsikt i frågan. 
 

 
En majoritet av respondenterna, 55,7 %, har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter, varav 
vilka 8,4 % helt och hållet anser detta, medan 47,3 % delvis gör det. Sammanlagt tar 37,4 % 

helt eller delvis avstånd från detta påstående. 

3,1%
11,5%

40,5%
24,4%

20,6%

13.  Jag upplever att mina åsikter tas tillvara.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

16,0%

26,7%

32,8%

13,0%

11,5%

14.  Förändringen har inneburit ökad arbetsbörda för mig.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

8,4%

47,3%

6,9%

24,4%

13,0%

15.  Jag upplever att jag har svårt att hinna med mina arbetsuppgifter.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd
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Av denna fråga kan utläsas att 36,6 % upplever det svårt att varva ned efter en arbetsdag, 
vilket kan jämföras med att merparten av respondenterna, 58,8 %, inte upplever detta. Av 

dessa tar 25,2 % helt och hållet avstånd från påståendet och 33,6 % delvis.  
 

Osäkerhet 

 
Här visas att de flesta respondenter är osäkra på hur förändringen påverkar deras 

arbetsuppgifter, där 13 % helt och hållet håller med påståendet och 43,5 % delvis gör det. 
Detta blir sammanlagt 56,5 %, till skillnad från de 32 % som helt eller delvis inte håller med 
om att de känner denna typ av osäkerhet.  

 

 
En stor majoritet, 63,4 %, upplever en osäkerhet på hur förändringen påverkar deras 

arbetsplats. Av dessa är 13 % helt och hållet osäkra, medan 50,4 % delvis är det. Sammanlagt 
upplever 26,6 % helt eller delvis inte denna osäkerhet.  

6,1%

30,5%

4,6%33,6%

25,2%

16.  Jag upplever att jag har svårt att varva ned efter en arbetsdag.

Håller helt och hållet  med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

13,0%

43,5%
11,5%

22,1%

9,9%

17.  Jag är osäker på hur förändringen påverkar mina arbetsuppgifter.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

13,0%

50,4%

9,9%

20,6%

6,1%

18.  Jag är osäker på hur förändringen påverkar min arbetsplats.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd
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Sinnesstämning 

  
Av denna fråga kan utläsas att 8,4 % känner sig upprörda över förändringen och att 22,1 % 
delvis gör det. Detta blir sammantaget 30,5 % av respondenterna. Dock håller 42,8 % helt elle 

delvis inte med i detta påståend. På denna fråga har även 26,7 % svarat att de inte har någon 
åsikt eller inte vet. 
 

 
På denna fråga har en knapp majoritet, 50,4 %, svarat att de inte känner någon entusiasm för 
förändringen. Av dessa tar 16,8 % av respondenterna helt avstånd från påståendet, medan 33,6 
% delvis gör det. Detta kan jämföras med de 46,5 % som helt eller delvis känner entusiasm.  

 

5.2.3 Beteenden 

Engagemang 

  
Här kan utläsas att merparten av respondenterna delger sin åsikt till personer i förändringen, 

då 14,5 % till fullo stämmer in i påståendet och 43,5 % delvis håller med påståendet. 
Tillsammans utgör dessa 58 % av respondenterna.  
 

8,4%

22,1%

26,7%

21,4%

21,4%

19.  Jag känner mig upprörd över förändringen.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

3,1%

18,3%

28,2%
33,6%

16,8%

20.  Jag känner entusiasm för förändringen.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

14,5%

43,5%

21,4%

14,5%

6,1%

21.  Jag delger min åsikt till involverade personer i förändringen.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd
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Av denna fråga kan utläsas att en stor del av respondenterna deltar på möten om förändringen, 
då 25,2 % uppger att de går på möten medan 46,6 % delvis går på dessa möten. Tillsammans 
utgör dessa 71,7 % av respondenterna. Antalet respondenter som inte säger sig deltar på 

möten, helt eller delvis, är 19,1 %.  
 

  
Här kan utläsas att 42 % helt och hållet lyssnar på informationen samtidigt som 51,1 % delvis 
lyssnar, vilket innebär att 93,1 % på något sätt anser sig lyssna på informationen.  

 

 
En klar majoritet kan utläsas även av denna fråga, där 13 % helt och hållet påstår att de 
använder den information som ges angående förändringen, samt 51,9 % delvis använder 

håller med påståendet. Detta utgör tillsammans 64,9 %, vilket kan jämföras med de totalt 34,4 
% som helt eller delvis inte använder den. 

25,2%

46,6%

9,2%

9,9%

9,2%

22.  Jag närvarar på möten som handlar om förändringen.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

42,0%

51,1%

3,8%
2,3% 0,8%

23.  Jag lyssnar på den information som ledningen ger om förändringen.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

13,0%

51,9%

23,7%

10,7% 0,8%

24.  Jag använder den information som ges angående förändringen.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd
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Av denna fråga kan utläsas att respondenterna deltar i olika undersökningar om förändringen 

då 83,9 % svarar att de helt eller delvis håller med påståendet. Detta till skillnad mot 2,3 % 
som delvis tar avstånd och att inte en enda respondent helt och hållet gör det.  

 

Verbalt 

 

 
Här kan utläsas att en stor del av respondenterna, 24,4 %, har svarat att de inte har någon åsikt 

eller inte vet om de talat gott om förändringen. Förutom denna kategori har de flesta svarat att 
de helt eller delvis tar avstånd från påståendet, sammanlagt 45,8 %. Dock svarar totalt 29,8 % 

att de talar gott om förändringen, varav 6,9 % helt och hållet håller med påståendet.  
 

 
Denna fråga visar att något fler respondenter inte klagar på förändringen inför andra 
människor än vad som gör det. Totalt håller 35,9 % helt eller delvis med i påståendet, medan 

39,7 % helt eller delvis inte gör det. Dock är det fler respondenter som helt och hållet tar 
avstånd, 19,1 %, än som helt och hållet håller med, 8,4 %.  

47,3%

36,6%

13,7%
2,3% 0,0%

25.  Jag svarar på enkäter och andra undersökningar angående 
förändringen.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

6,9%

22,9%

24,4%

29,0%

16,8%

26.  Jag talar gott om förändringen med andra människor.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd

8,4%

27,5%

24,4%

20,6%

19,1%

27.  Jag klagar på förändringen inför andra människor.

Håller helt och hållet med

Håller delvis med

Vet ej / Har ingen åsikt

Tar delvis avstånd

Tar helt och hållet avstånd
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6 Analys 

 
I detta avsnitt presenteras en analys som utgår från den teoretiska referensramen och den 

insamlade empirin. Analysen tar en diskuterande form då det är en tolkande analys som 
presenteras. Först analyseras förändringen på Myndigheten och sedan medarbetarnas 

attityder till den. 
 

6.1 Förändringen på Myndigheten 

Människor i en organisation befinner sig i en bestämd struktur under kulturella begränsningar 
där de tillsammans arbetar för att uppnå bestämda mål. Genom detta kan vi se att 

Myndigheten tidigare hade problem i sin produktion som beskrivs som stuprör. Istället för att 
som Abrahamsson och Andersson säger, att arbeta tillsammans, arbetade alla väldigt uppdelat 
i sina avdelningar. Man gjorde samma saker på flera ställen, vilket hade kunnat undvikas om 

man istället hade arbetat tillsammans för att uppnå organisationens mål. Dock har 
Myndigheten insett vikten av detta, vilket ligger som en grund för förändringen. 169 

 
Lines definierar organisationsförändring som en frivillig planerad förändring. Då beslut om 
förändringen på Myndigheten togs av ledningen kan dessa personer ses som de frivilliga till 

förändringen. Därför är det viktigt att förstå medarbetarnas olika inställningar till 
förändringen, då medarbetarnas frivillighet inte ska tas som en självklarhet.170 Ledningen 

utformar en plan för förändringen för organisationen och förstår därmed påfrestningen på 
organisationen, men inte påfrestningen på individerna, vilket Vakola et al. beskriver som en 
problematik i förändringsarbeten171. 

 
Mullins belyser strukturens betydelse som en nödvändighet för att ge ett stöd för medarbetares 

engagemang för organisationens nyckelaktivitet. Han menar att strukturen ger ramar för 
organisationens funktion. Intervjurespondenten beskriver att den tidigare funktionella 
strukturen är påtaglig, samtidigt som den nya processorienterade strukturen införts för det nya 

arbetssättet. Sett ur Mullins beskrivning kan det tolkas som att dessa två strukturer bör ge 
ramar för arbetet, vilket också intervjurespondenten beskriver. Intervjurespondenten beskriver 

dock denna situation som problematisk. I denna situation syns att strukturen mer ser till 
ledningens behov, då det är den som har en klar uppfattning om vad den ska göra.172 
 

Då Mullins skriver att framgång i en organisation beror på medarbetarnas beteende och att det 
ger form och innehåll till strukturen bör det i Myndigheten uppmärksammas när medarbetare 

beskriver att de inte anammar det nya sättet att arbeta på för sin produkt. Om detta fortsätter 
som Mullins beskriver situationen kan konsekvensen bli att strukturen bygger på att man i 
Myndigheten inte arbetar gemensamt eller efter de riktlinjer som ges, utan att man istället 

arbetar på ett sätt som man själv anser vara bra.173 
 

Vid införandet av det processorienterade arbetssättet i Myndigheten släppte organisationen till 
viss del taget om den funktionella struktur som dominerat och det uppstod, enligt Hatch, en 

                                                 
169

 Abrahamsson & Andersson (2005) s. 11 
170

 Lines (2005) s. 9f 
171

 Vakola et al. (2004) s. 88 
172

 Mullins (1999) s. 520 
173

 Ibid. s. 521f 



 

 

45 
 

matrisstruktur. Trögheten som intervjurespondenten upplever i organisationen förklaras av 

Hatch som att de två olika strukturerna ger motstridiga krav i organisationen som i sin tur 
pressar de anställda i sitt arbete, vilket i Myndighetens fall har lett till en osäkerhet om vem 

som ska utföra vad.174 Detta kan beskrivas av Rentzhog då han menar att fokus i 
processorienterade organisationer inte ligger på vem som gör vad utan mer på att producera 
resultat175. Även i Palmbergs argument finner vi underlag för hur Myndighetens olika 

strukturer kan motarbeta varandra då hon menar att en funktionell struktur inte stöttar 
processarbete. Palmberg menar att en närvaro av funktionell struktur riskerar att medarbetare 

fastnar i gamla rolldefinitioner, vilket i Myndighetens fall sker i de situationer när anställda 
tänker i banor från sina tidigare arbetsuppgifter som resulterar i en otydlighet om vem som 
ska göra vad.176 Ändå utvecklades nya roller i organisationen, vilket Rentzhog menar är 

avgörande för att bygga verksamheten utifrån processorientering. På Myndigheten skapades 
rollerna produktansvarig, processutförare, processansvarig och en processledningsgrupp, 

vilket Rentzhog anser är fördelaktigt för att undgå risken att användning av befintliga roller 
suddar ut processgränser.177 Denna blandning av strukturer upplevs som ett motstånd då den 
funktionella strukturen drar åt ett håll, vilket enligt Mullins tar sig i uttryck i att människor är 

försiktiga angående förändringar och dess innebörd 178. Detta uttrycks av intervjurespondenten 
som ”det nya är väl bra, men det passar inte min produkt”. 

 
Vidare menar Mullins att arbete i en organisation måste fördelas på dess medarbetare. I den 
förändring som genomfördes på Myndigheten finns en tydlig definition av nya roller. Dessa 

roller är dock endast beskrivningar för chefer och ansvariga medan uppfattningen på 
medarbetarnivå är att det är oklart om vilka uppgifter som ska utföras. Intervjurespondenten 

beskriver det som att det finns en osäkerhet om vem som ska göra vad. Mullins menar också 
att arbetets fördelning på medarbetare påverkar hur organisationens mål nås. I Myndigheten 
där arbetet tidigare legat i så kallade stuprör, har arbetet inte fördelats optimalt mellan 

medarbetare, vilket påverkar hur Myndighetens mål nås. Vid omorganisationen skapades en 
ny struktur som innebar att personal flyttades inom organisationen, vilket Mullins menar är en 

nödvändighet för att möjliggöra effektivitet. Genom att minimera dubbelarbete i funktionerna 
möjliggör Myndigheten effektiva prestationer i verksamhetens nyckelaktivitet, samtidigt som 
de standardiserade verktygen ska ge stöd till medarbetarna, då Mullins menar att det är 

innebörden av strukturen som anger hur arbetet i organisationen ska genomföras. 179  
 

En anledning till att omorganisationen på Myndigheten genomfördes var för att effektivisera 
produktionen. Intervjurespondenten beskriver en problematik angående rollerna inom 
processavdelningen. Medarbetare som ska utveckla nya verktyg har inte tid och resurser för 

detta då de också ska sköta sina tidigare arbetsuppgifter. Detta kan genom Mullins förklaras 
som att Myndigheten inte har en passande struktur, eftersom han menar att effektiviteten 

påverkas av både organisationens struktur och medarbetare. Han menar också att avgörande 
för framgångsrika organisationer är att uppmärksamhet läggs på dess humankapital i syfte att 
skapa delaktighet, engagemang och tillfredsställelse. Det Kalle-projekt som bedrevs inför 

förändringen innebar många seminarier och chefsmöten, där medarbetare endast deltog på 
vissa och mycket fokus enbart låg på chefsgruppen. Även kommunikationsgången uppfattades 

som att informationen om förändringen till stor del var något som endast berörde cheferna. 
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Detta kan ses som en förklaring till varför medarbetare inte engagerar sig i det nya 

arbetssättet, då det inte skapas möjligheter för delaktighet från ledningens håll.180 Ytterligare 
förklaring till denna problematik kan ses i Jones et al:s resonemang om att en 

organisationsförändring ses som en störning i strukturen181. 
 
Sättet som Kalle-projektet och den efterkommande förändringen kommunicerades på 

påverkar hur medarbetare mottar förändringen182. Därför menar Mullins att det är viktigt att 
ledningen applicerar en tydlig strategi för förändringen. Intervjurespondenten beskriver att det 

finns en rädsla för förändringen, vilket genom Mullins kan förklaras av att människor är 
försiktiga angående förändringar och dess innebörd, vilket ännu klarare visar att det behövs en 
tydlig strategi.183  Vid förändringsarbetet av det processorienterade arbetssättet hade 

Myndigheten en plan för implementeringen där en kartläggning skedde för att följas upp av 
implementering av ett implementeringsteam. Att Myndigheten hade en definierad strategi för 

implementeringen menar Mullins är viktigt för att övervinna den försiktighet som ofta finns 
hos medarbetare vid förändringar184. Vidare menar Lines att framgången för en 
implementering ligger i den process som används för implementeringen och då ett 

implementeringsteam fanns i början av förändringen, men sedan försvann påverkar det 
Myndighetens anställda185. Då det inte fanns ett grundläggande stöd för medarbetarna menar 

Vakola et al. att det kan leda till att anställda upplever att det inte finns stöd eller engagemang 
för förändringen från ledningen186. 
 

I de inledande Kalle-rapporterna anges ett tydligt mål med förändringen, vilket enligt 
Abrahamsson och Andersson är en viktig förutsättning för att lyckas med en 

organisationsförändring. Dock upplever intervjurespondenten oklarheter om vad som ska 
levereras vilket tyder på brist av det Mullins beskriver som ett förberett och effektivt 
samarbete mellan medarbetare, ledning och organisationen som helhet. En indikation om 

individens betydande roll i en förändring enligt Mullins finner vi i intervjurespondentens 
beskrivning av arbetet. Denne menar att medarbetarna inte gavs verktyg för att kunna 

genomföra produkterna, vilket Mullins beskriver som att fokus i en förändring inte enbart kan 
ligga på produkter och processer i en förändring. Fokus måste också ligga på människorna 
som ska utföra arbetet i processerna.187 

6.2 Anställdas attityder mot förändringen 

6.2.1 Tankar 

Kommunikation 

Enligt Lines är det redan tidigt i förändringsprocessen som anställda skapar sig en uppfattning 
om förändringen genom den information som ges188. Då 64,2 % av respondenterna anser att 
informationen om vad förändringen innebär är otydlig, betyder det enligt Lines att deras 

uppfattning om förändringen som otydlig riskerar att hänga med i det fortsatta arbetet 

                                                 
180

 Mullins (1999) s. 89  
181

 Jones et al. (2008) s. 295 
182

 Lines (2005) s. 8 
183

 Mullins (1999) s. 823 
184

 Ibid. s. 823 
185

 Lines (2005) s. 8 
186

 Vakola et al. (2004) s. 90f 
187

 Mullins (1999) s. 825 
188

 Lines (2005) s. 11 



 

 

47 
 

eftersom sådana uppfattningar, enligt Lines, skapas i ett tidigt skede189. Endast 20,6 % av 

respondenterna anser att informationen om förändringens genomförande är tydlig. Detta får 
enligt Mullins konsekvenser för attityderna mot förändringen, då genomförandet fyller en 

viktig roll i en förändring190. På Myndigheten kan detta få följden att attityderna till 
förändringen blir mer och mer negativa om medarbetarna inte känner  att de får tillräckligt 
med information om förändringen. 

 
Utöver att ha tydlig information om förändringen, är det även viktigt att i ett tidigt skede 

informera om hur förändringen påverkar den enskilde individen så som arbetsuppgifter191. 
Eftersom 46,6 % av respondenterna anser att de inte har fått information om hur förändringen 
påverkar deras arbete är det förståeligt att det är svårt att förstå helheten av förändringen, då 

de inte förstår sin egen del. 40,5 % av respondenterna svarade dock att de har fått denna 
information. Fördelningen här är tänkvärd i den bemärkelse hur medarbetares attityder 

fungerar, då Lines menar att medarbetare som upplever en personlig relevans av förändringen 
tenderar att ta till sig förändringen och dess budskap på djupet192. Det är därför viktigt för 
Myndigheten att ha en förståelse för att medarbetare väljer att ta emot informationen på olika 

sätt då detta påverkas av deras olika uppfattningar om förändringen193.  
 

60,4 % av respondenterna anser att målet med förändringen är tydligt, vilket enligt 
Abrahamsson och Andersson visar att Myndighetens förändring innehåller denna viktiga 
förutsättning för att öka chanserna att lyckas194. Då också 70,2 % svarar att de förstår målet 

uppfylls enligt Rentzhog ännu en förutsättning för att lyckas med implementeringen, då han 
menar att en förståelse för begreppet först kan uppnås efter att medarbetare har fått tillräcklig 

kunskap och förståelse för de bakomliggande idéerna till processernas funktion. Dock svarade 
29 % att de inte anser att målbilden är tydligt, samt 23,6 % att de inte förstår målbilden. Dessa 
medarbetare är enligt Rentzhog en viktig faktor att ta hänsyn till i förändringen då det är 

avgörande att samtliga förstår målet med förändringen. Det är svårt för medarbetare som inte 
förstår förändringen eller anser att målet är oklart att faktiskt jobba mot målet.195 

 
Kunskap är en av flera faktorer som enligt Brooks påverkar hur en individs attityder formas 
mot en förändring196. I enkäten svarade 61,8 % av respondenterna att de upplevde sig ha god 

eller delvis god kunskap om innebörden av det processorienterade arbetssättet, medan 31,3 % 
inte ansåg sig ha det. Om hänsyn tas till Brooks innebär detta att merparten av respondenterna 

har högre sannolikhet att utveckla en positiv attityd till detta sätt att arbeta197. 
 
Övergripande visar enkätresultaten att respondenterna anser att informationen kring 

förändringen är bristfällig. Enligt Lines kan detta bero på att förändringsledare ofta 
överskattar de anställdas involvering i förändringen och därmed inte förstår betydelsen av att 

kommunicera hur de anställda personligen berörs av förändringen198. Detta är även något som 
kan utläsas i tidigare rapporter om förändringen på Myndigheten där undersökningar visar att 
kommunikationen om förändringen endast nådde ledning och projektdeltagare. Rentzhog 
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förklarar denna problematik genom att det i en processorienterad organisation ofta uppstår 

oklarheter om roller och ansvar vilket leder till att organisationens struktur förstås av de 
insatta men är desto svårare att förklara för de anställda199. 

Åsikter 

Resultaten av enkäten visar att 45 % av respondenterna anser att målet med förändringen är 
möjligt att uppnå, vilket enligt Brooks betyder att dessa individer har större sannolikhet att 
utveckla positiva attityder mot förändringen200. Dock visade resultaten att resterande svarar att 

det inte är möjligt att nå målet eller att de inte har någon åsikt i frågan. Att så många som 21,4 
% inte har någon åsikt kan visa på ett bristande intresse, vilket kan göra att endast svaga 

attityder utvecklas hos dessa respondenter201. 
 
Lines menar att attityder mot en organisationsförändring är en persons övergripande värdering 

av förändringen202. Han påstår också att individens uppfattning av den personliga relevansen 
av förändringen har stor betydelse i bildandet av attityder mot den203. 46,6 % av 

respondenterna tar helt eller delvis avstånd från påståendet att de upplever att förändringen 
påverkar deras arbete positivt, till skillnad från de 30,5 % som helt eller delvis håller med i 
påståendet. Med hänsyn till Lines tyder detta på att merparten visar på en negativ värdering av 

förändringen, vilket kan komma att påverka deras attityder negativt.  
 

Elias betonar vikten av att de anställda känner att förändringen ger dem möjlighet till 
personlig utveckling. I enkätundersökningen visade det sig att endast 25,2 % av 
respondenterna ansåg att förändringen gett dem möjlighet till personlig utveckling i deras 

arbete, vilket enligt Elias innebär att risken finns att resterande känner att förändringen endast 
gynnar organisationen. Detta medför också negativa attityder mot förändringen.204 Detta har 
återigen att göra med det Lines skriver om den personliga relevansen för de enskilda 

individerna i organisationen205. Att så många som 28,2 % svarat ”vet ej/har ingen åsikt” på 
denna fråga kan även tolkas som att det inte funnits någon information som specifikt handlat 

om detta. 
 
Enligt Vakola och Nikolaou206 samt Jones et al.207 kommer motstånd mot en förändring av en 

individs attityder, vilka bland annat påverkas av hur denne tänker om förändringen. En viktig 
fråga är om de anställda anser att förändringen är nödvändig för verksamheten, vilket i 

Myndighetens fall 45 % av respondenterna tycker helt eller delvis. Däremot har 20,6 % ingen 
åsikt/vet inte och 34,4 % tar helt eller delvis avstånd i frågan, vilket visar på en brist hos 
Myndigheten då dessa personer inte vet eller inte tycker att förändringen är nödvändig. Jones 

et al. menar också att en individs tankar angående förändringen påverkas av vad denne tror att 
resultatet kommer att bli av förändringen. 45 % anser att förändringen på lång sikt kommer att 

påverka Myndigheten positivt, vilket bör innebära att relativt många anställda har en positiv 
inställning till förändringen. Dock tar 26,7 % helt eller delvis avstånd samtidigt som 28,2 % 
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inte har någon åsikt i frågan, vilket kan tolkas som att dessa har svaga eller negativa 

bindningar, som i sin tur leder till svaga eller negativa attityder208. 
 

I frågorna om förändringens nödvändighet för Myndigheten och konsekvenserna för 
verksamheten framgår inga tydliga typvärden på svaren. Detta gör att attityderna är svåra att 
generellt utläsas som positiva eller negativa. Dock kan man anta att attityderna är svaga då de 

flesta svar förhåller sig i mitten av svarsalternativen och inte är extrema åt varken det positiva 
eller negativa hållet. 

Upplevd rättvisa 

Resultaten av enkäten visar att enbart 13 % av respondenterna anser att de ges möjlighet att 
påverka hur förändringen gått till i den mån de önskar. Så många som 68,7 % tar helt eller 
delvis avstånd från detta påstående, vilket enligt Lines innebär att den upplevda rättvisan i 

förändringsprocessen är låg. Han menar att upplevd rättvisa är en av de faktorer som avgör 
attityden mot förändringen, vilket exempelvis handlar om möjligheten att påverka hur 

förändringsprocessen är strukturerad och genomförs. 209 I detta fall är risken stor för att starka 
negativa attityder bildas utifrån den låga upplevelsen av rättvisa.  
 

Det visar sig även att endast 14,6 % upplever att deras åsikter tas tillvara. Att så många som 
40,5 % av respondenterna inte vet eller har en åsikt i frågan kan tyda på både bristande 

kommunikation inom organisationen samt på bristande intresse av att ta reda på om ens 
åsikter tas tillvara. Men att 45 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet visar att det finns 
risk för att negativa attityder utvecklas. Lines beskriver att delaktighet är en viktig faktor för 

att förändringen ska gå bra, och det kan tolkas som att upplevelser av att ens åsikter inte tas 
tillvara kan göra att viljan att vara delaktig minskar, vilket inte gynnar förändringen inom 
Myndigheten 210. 

6.2.2 Känslor 

Stress och osäkerhet 

42,7 % av respondenterna anser att förändringen har inneburit en ökad arbetsbörda. Dock tar 

58,8 % avstånd från påståendet att de har svårt att varva ned efter en arbetsdag, vilket 36,6 % 
anser att de har svårt att göra. Vidare upplever 55,7 % av respondenterna att de har svårt att 
hinna med sina arbetsuppgifter. Dessa indikatorer på stress förklarar Jones et al. som en 

anledning till att anställda på Myndigheten kan uppleva förändringen som något negativt211. 
Vakola et al. kopplar stress till osäkerhet hos de anställda, vilket vi kan se på Myndigheten då 

56,5 % av respondenterna säger sig vara osäkra på hur förändringen påverkar deras 
arbetsuppgifter samt att 63,4 % anger att de är osäkra på hur förändringen påverkar deras 
arbetsplats212. Att så många upplever en osäkerhet i sitt arbete kan därmed leda till en ökad 

stress och negativa attityder till förändringen213. 
 

Som beskrivits tidigare upplever en del av respondenterna att de förstår förändringen och att 
de upplever det som något positivt för Myndigheten, men trots detta menar Jones et al. att de 
ändå kan ställa sig negativa mot förändringen på grund av stress som uppstår i samband med 
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förändringen214. Även Mullins menar att oavsett vad en förändring leder till möter den ofta 

motstånd på individnivå, om det saknas en klart definierad strategi och innebörd, vilket skulle 
kunna förklara hur den upplevda osäkerheten bland medarbetare på Myndigheten påverkar 

implementeringen av förändringen215. Den upplevda osäkerheten bland medarbetarna skulle 
också kunna förklaras genom Vakola och Nikolaous argumentation att en förändring inte 
endast påverkar organisationen utan också individerna i organisationen216. På Myndigheten 

där många respondenter säger sig förstå målet med förändringen men inte vägen dit kan det 
tolkas som att fokus saknas på individens roll i förändringen, då det ligger mer på att 

förändringen berör organisationen som helhet. Genom att ta detta ett steg längre genom 
Vakola och Nikolaous argumentation om positiva och negativa attityder kan denna fråga visa 
att många medarbetare har intentioner att motarbeta förändringen, byggt på den negativa 

attityd som skapas av stressen från förändringen217.  

Sinnesstämning 

Elias menar att negativt motstånd mot förändringen kan överbryggas med hjälp av 

medarbetares stöd och entusiasm för förändringen218. På Myndigheten är det 50,4 % av 
respondenterna som säger att de inte känner entusiasm för förändringen vilket är alarmerande  
då Brooks beskriver sinnesstämning som en del i de känslor som påverkar en individs 

attityder219. 21,4 % säger sig helt eller delvis känna entusiasm för förändringen. Av dessa är 
det endast 3,1 % som helt och hållet känner entusiasm för förändringen, vilket kan utgöra en 

väsentlig svårighet för att överbrygga motstånd mot förändringen.  
 
Jones et al. förknippar upprördhet med känslor som i sig påverkar attityder. 42,8 % av 

respondenterna känner sig inte upprörda över förändringen220. Dock har de flesta svarat att de 
inte har någon åsikt i frågan, och då Lines beskriver att känslor delvis fungerar som en 
motiverande faktor, kan det tolkas som att dessa inte känner någon motivation varken för eller 

mot förändringen221. 

6.2.3 Beteenden 

Engagemang 

Samtliga svar på frågor som rör engagemang för förändringen visar att respondenternas 
attityder är betydligt mer positiva än negativa, men att de dock varierar mellan svaga och 
starka. 58 % säger att de delger sin åsikt om förändringen samtidigt som 93 % svarar att de 

lyssnar på den information som de får om förändringen. 64,9 % säger sig använda den 
information som ges och 71,8 % närvarar också på de möten som handlar om förändringen. 

Att respondenterna överlag anser sig vara engagerade i förändringen är enligt Elias kritiskt vid 
en förändring. Han förklarar att bakom engagemang ligger ofta positiva attityder, vilka hjälper 
till att lyckas med implementeringen. Dock menar Elias också att medarbetare med negativa 

attityder kommer att motarbeta implementeringen, vilket i detta fall gör att det uppstår ett 
dödläge mellan positiva och negativa attityder på Myndigheten.222 
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Verbalt 

Jones et al. beskriver att hur medarbetarna pratar om förändringen, i viss utsträckning, visar 

vilken attityd dessa har mot den, då det representerar hur en individ beter sig 223. I 
Myndighetens fall visar det sig att 29,8 % av respondenterna svarar att de ta lar gott om 

förändringen med andra människor, medan 45,8 % helt eller delvis tar avstånd från 
påståendet. Detta kan med hänvisning till Jones et al. tolkas som att de flesta av 
respondenterna uppvisar negativa attityder mot förändringen224. 

 
Resultatet av enkäten visar även att 35,9 % svarar att de klagar på förändringen inför andra 

människor, och att 39,7 % helt eller delvis tar avstånd från frågan. Då svaren i denna och 
föregående fråga är koncentrerade kring svarsalternativen ”håller delvis med”, ”vet ej/har 
ingen åsikt”, och ”tar delvis avstånd” tyder detta på att attityderna är svaga, men inte extrema 

åt varken det positiva eller det negativa hållet.  

6.2.4 Sammanfattning av attityder 

Både positiva och negativa attityder hos medarbetarna på Myndigheten framkommer i 
analysen och överlag är attityderna av svag karaktär. Lines menar dock att attityder får 
konsekvenser även om attityderna är svaga, oavsett om attityderna är positiva eller negativa, 

vilket visas i nästföljande kapitel225. 
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7 Slutsatser 

 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som grundar sig i analysen. Avsikten med slutsatserna 

är att uppnå syftet som denna studie utgår från samt att koppla dessa till annan forskning 
inom området. 

 

7.1 Attityders påverkan 

Då det inte finns några starka negativa attityder mot förändringen på Myndigheten är risken 

liten för att medarbetare ställer sig helt emot förändringen. Att det heller inte finns några 
starka positiva attityder gör att Myndigheten inte utvecklar engagerade medarbetare som fullt 

ut stödjer förändringen. Även om de negativa attityderna är svaga kan de i stor utsträckning 
påverka förändringen då dessa tenderar att spridas eftersom medarbetare talar negativt om 
förändringen.  

 
Att medarbetarnas attityder överlag är av svag karaktär innebär att de inte anstränger sig för 

att anta det beteende som krävs för att förändringen ska få genomslagskraft. Risken är att 
dessa attityder styr den fortsatta förändringen, vilket kan leda till fler situationer där 
medarbetare väljer att fortsätta med sitt eget arbetssätt istället för att anpassa sig till det 

processorienterade arbetssättet.  
 

De svaga negativa attityderna kan leda till att medarbetarna väljer att inte lyssna på den 
information som ges om inte Myndigheten arbetar med att förändra deras attityder.  
Medarbetarna kommer annars endast att ta till sig det som passar deras egna uppfattningar om 

och attityder mot förändringen. De positiva attityder som finns kan hjälpa Myndigheten att 
förankra det processorienterade arbetssättet djupare då deras engagemang i det fortsatta 

förändringsarbetet kan bidra till ett större intresse och engagemang bland övriga medarbetare. 
Om det utvecklas ett ökat engagemang kan de svaga positiva attityderna bli starkare, vilket 
gynnar förändringens genomslagskraft positivt.  

 
Attityder skapas i ett tidigt skede av förändringsprocessen vilket får stor påverkan på 

förändringen och de är svåra att ändra i efterhand. Detta är viktigt att vara medveten om i 
arbetet att försöka förändra attityderna på Myndigheten. Det kan ta tid och resurser, men om 
det lyckas är utfallet positivt för förändringens genomslag i organisationen, vilket gör att 

målbilden med förändringen lättare kan uppnås.  
 

Genom att Myndigheten vidtar åtgärder kan de negativa konsekvenser, som uppstår när denna 
typ av attityder finns, minimeras. Detta kan leda till ett ökat engagemang för förändringen, 
vilket är avgörande för att implementeringen av förändringen ska lyckas. 

7.2 Koppling till forskning 

Negativa attityder i Myndigheten kan förklaras av att fokus ligger på målet med förändringen 

snarare än på hur medarbetarna ska bete sig på vägen dit. Jones et al. kommer fram till samma 
resultat i deras studie där de beskriver att anställda på icke chefsnivå uppvisar mer negativa 
attityder än vad ledningen gör. Likheterna som dessa resultat kan komma av att det i båda 

studierna framkommer att ledningen är mer involverad i förändringen än vad medarbetarna är. 
Detta kan också bero på att de båda fallföretagen är offentliga organisationer, dock inom olika 

områden. Förändringarna har inte sett likadana ut, men ändå visar resultaten på ovan nämnda 
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likheter. Trots att studierna har använt olika undersökningsmetoder har liknande resultat 

framkommit. Det tyder på att dessa attityder kan vara en tendens bland medarbetare vid 
förändringsarbete oavsett i vilken organisation det sker.226 

 
I Myndigheten upplever medarbetare olika dimensioner av stress som leder till negativa 
attityder. Detta kan jämföras med Vakola och Nikolaous studie där deras slutsats visar att det 

råder en negativ koppling mellan stress och attityder till förändring. I båda studierna utgörs 
respondenterna överlag av medarbetare med utbildning på eftergymnasial nivå, vilket kan 

vara en bakomliggande faktor till de liknande resultaten. Dock framkommer i Vakola och 
Nikolaous studie att högutbildade visar positiva attityder till förändring, vilket inte stämmer 
överens med resultaten för Myndigheten. Trots att studierna har genomförts i olika länder kan 

det av de likheter som studierna uppvisar antas att medarbetares inställning till förändringar 
visar negativa tendenser i situationer där stress uppstår. Dock kan de kulturella skillnaderna 

påverka hur de högutbildade medarbetarna reagerar.227 
 
Ytterligare likheter med Vakola och Nikolaous studie är kommunikationens betydelse för 

attityderna mot förändring. I Myndigheten visar resultaten att det krävs ökad kommunikation 
för att attityderna hos medarbetarna ska utvecklas mer positivt till förändr ingen, vilket kan 

liknas med Vakola och Nikolaous resultat att effektiv kommunikation är en bidragande orsak 
till positiva attityder till förändring och därmed en bidragande anledning för att lyckas med en 
förändring.228 

 
I denna studie framkommer att Myndighetens struktur upplevs som problematisk, då 

strukturen präglas av både funktionell och processorienterad karaktär. Även Palmberg finner 
detta i sin studie, där hon beskriver att det är svårt att finna en balans i en matrisorganisation 
där det finns en funktionsindelad och processorienterad struktur. Medarbetarna på 

Myndigheten upplever att det är svårt att veta vem som ska göra vad, vilket leder till att 
otydligheter i ansvar uppstår. Detta beskrivs även i ett av fallföretagen i Palmbergs studie som 

att det är svårt avgöra relationer mellan positioner. Organisationerna skiljer sig väsentligt åt i 
antal anställda, vilket gör att det inte går att grunda denna problematik på det stora antalet 
anställda i Myndigheten. Trots att Palmbergs fallföretag är privatägt och inom en annan 

bransch återfinns alltså svårigheten att hitta en balans i matrisstrukturen i bägge 
organisationerna. Att resultatet blev liknande i studierna kan dock ha att göra med att de båda 

organisationerna införde processorientering i likartade syften. För båda organisationerna var 
anledningen att utveckla organisationen, och inte på grund av externa påtryckningar.229 
 

Palmberg har i ett annat fallföretag funnit att de anställda upplever arbetet med 
processorienteringen som positivt. Detta är en skillnad mot de resultat denna studie 

presenterar då Myndighetens medarbetare inte anser att förändringen påverkar deras arbete 
positivt. Denna skillnad kan komma av att det i Palmbergs fallföretag visat sig att ansvaret 
blivit tydligare efter processorienteringen, vilket inte är fallet i Myndigheten. En förklaring till 

det tydligare ansvaret kan vara att Palmbergs fallföretag är ett dotterföretag, vilket gör att man 
kan anta att dess organisation påverkas av det ägande företaget. Att fallföretaget i Palmbergs 

studie endast har en tredjedel så många anställda som Myndigheten kan också vara en 
anledning till att de upplever en tydligare ansvarsfördelning. 230 
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I Myndigheten har processorienteringen inte lett till ett enat arbetssätt som var tanken. I ett 
tredje fallföretag i Palmbergs studie har funnits att processorienteringen har lett till ett enat 

arbetssätt. I detta företag har anställda på heltid arbetat med att utveckla processerna, vilket 
inte har varit fallet i Myndigheten där det upplevs att det inte finns tid att utveckla verktyg i 
den hastighet som behövs.231 
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8 Reflektioner 

 
I detta avsnitt förs en diskussion med fokus på hur väl de olika delarna har fungerat för 

studiens syfte. 
 

 
Den intervju som genomfördes gav en grund till vad vi skulle undersöka. Dock inser vi i 
efterhand att om fler intervjuer hade genomförts hade fler indikationer till attityderna och vad 

som påverkar dessa kunnat urskiljas för att ännu djupare kunna analysera medarbetarnas 
attityder. Studien har behandlat sådant som framkommit i rapporter och i intervjun. Eftersom 

rapporterna grundar sig på chefsnivå kan det vara intressant att genomföra djupintervjuer med 
ett större antal medarbetare på icke chefsnivå för att på så sätt få olika perspektiv på 
förändringen. 

 
Vi anser att den teoretiska referensram som använts i studien har hjälpt att svara på studiens 

syfte. Teorierna har lett till att vi har fått en större förståelse för det problem som studien 
behandlar. Vi anser att det som dessa teorier belyser är intressant, men efter att enkäten 
genomförts har vi fått nya insikter om fler faktorer som hade kunnat studeras mer specifikt. 

Att det inte har skett i denna studie beror på att vi inte hade den kunskapen innan 
enkätundersökningen genomfördes. Engagemang är ett sådant område som vi har insett har en 

väldigt stor inverkan på förändringen samt har en stark koppling till attityder. Om fokus hade 
legat inom engagemang hade vi således kunnat analysera detta djupare. Dock anser vi inte att 
det faller inom ramen för denna uppsats, men att det är en intressant aspekt att vidare 

undersöka. 
 

Den analysmodell som vi har arbetat fram i studien anser vi på ett tydligt sätt visar hur 
attityderna fungerar i en organisationsförändring och hur attityder kan urskiljas. Modellen har 
hjälpt oss framåt i analysen för att kunna uppnå syftet med studien. Vi ser även att denna 

modell kan användas i organisationer där attityder bör beaktas  i förhållande till en förändring. 
Detta för att generera en större förståelse för effekterna av de anställdas attityder. 
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9 Vidare forskning 

 
I detta avsnitt presenteras förslag på vidare forskningsområden utifrån vad som behandlats i 

denna studie med särskild hänsyn till slutsatserna. 
 

 

 Vidare undersöka attityderna hos medarbetarna på Myndigheten genom kvalitativ 

datainsamling så som djupintervjuer för att generera en djupare förståelse för 
orsakerna bakom attityderna. Detta då slutsatserna visar att de svaga attityderna inte 

för förändringsarbetet framåt. En djupare förståelse skulle kunna ge konkreta förslag 
på åtgärder för att attityderna ska bli både starkare och positivare för förändringen.  

 Genomföra undersökningen i en annan offentlig organisation som likt Myndigheten 
har infört ett processorienterat arbetssätt i en funktionsbaserad organisation för att 

jämföra likheter och skillnader. Detta är relevant med tanke på det som diskuterats i 
avsnittet slutsatser, där det framkommer att resultaten i studien av Jones et al. visar på 

likheter med denna studies resultat. Båda studierna tar plats på offentliga myndigheter, 
dock inom olika områden. En under sökning i ytterligare en offentlig myndighet skulle 
kunna visa på om det finns ett starkare samband mellan den typen av organisationer 

och attityderna hos medarbetarna för en organisationsförändring än vad vi kan påvisa i 
denna studies slutsatser. 

 Undersöka införandet av ett processorienterat arbetssätt ur en annan synvinkel, 
exempelvis ledarskap och ledning. Detta då det i slutsatserna i denna studie 

åskådliggjorts att ett fallföretag i Palmbergs studie har lyckats med få ett enat 
arbetssätt med hjälp av processorienteringen, vilket inte är fallet på Myndigheten. 

Även att tid för utveckling av processerna och kommunikation är viktiga 
framgångsfaktorer framgår i slutsatserna där en likhet urskiljs mellan denna studies 
resultat och Vakola och Nikolaus studie. Därför är det intressant att vidare undersöka 

dessa aspekter ur ett ledarskaps- och ledningsperspektiv.  

 I slutsatserna diskuteras svårigheten att hitta en balans i en matrisstruktur där det både 
i Palmberg studie och i denna studie framkommer att relationerna mellan olika 
positioner är otydliga. Utifrån denna aspekt är det därför intressant att undersöka hur 

relationerna i en organisation påverkas av en stor organisationsförändring.  

 Med hänsyn till det som framkommit i slutsatserna, att negativa attityder har betydelse 
för en organisationsförändring trots att de är negativa, är det av intresse att undersöka 

hur de negativa attityderna fungerar i en förändring och hur balansen ser ut mellan 
dessa och de positiva attityderna. 
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor 
Senast ändrade 2010-04-15 
 

1. Vad syftade förändringen till? Innebörd? 
 

2. Hur förbereddes medarbetarna på förändringen? 

 
3. Hur gick implementeringen av förändringen till?  

 
4. Vilka inkluderades i förändringsarbetet? 

 

5. Hur var Kalleprojekten upplagda? 
 

6. Hur spreds information om förändringen? 
 

7. Är implementeringsarbetet klart? 

 
8. Hur bemöttes förändringen av medarbetarna? 

 
9. Chefer – utbildade i processorienterat ledarskap? 

 

10. Hur ser processerna ut? Hur definieras processer för Myndigheten? Kärnprocesser och 
delprocesser? Finns de ute i organisationen? Finns förståelse för processerna?  

 
11. Fortfarande funktionsorganisation men lagt processorienteringen över? 

 

12. Vilket perspektiv i utformandet av processerna? Medarbetare, kunder?  
 

13. Hur underhålls processerna? Utbildning mm. 
 

14. Andel arbete i process och andel arbete som förut?  

 
15. Dokument som vi kan ta del av? Genomförande och faktisk handling, rapport om 

medarbetares nya arbetssätt mm. 
  
 

 
 



 

 

II 
 

BILAGA 2 

 

Följebrev enkäter 
 
Senast ändrat 2010-05-05 

 
Hej,  
 

Vi läser den sista terminen på Ekonomiprogrammet på Handelshögskolan vid Örebro 
Universitet. Under den senare delen av vårterminen genomför vi vårt examensarbete, som är 

en magisteruppsats. Vi är intresserade av organisationsförändring och har därför valt att 
studera den organisationsförändring mot ett processorienterat arbetssätt som sedan några år 
pågår på [Myndigheten]. Vi har valt att inrikta uppsatsen mot att kartlägga hur denna 

förändring uppfattas på medarbetarnivå.  
 

Enkäten har arbetats fram av oss studenter, oberoende av [Myndigheten], och följer där av 
inga mallar eller liknande som finns för enkäter på [Myndigheten].  
 

Medverkan i undersökningen är naturligtvis helt frivillig. Dina svar behandlas strikt 
konfidentiellt och resultatet av enkätundersökningen redovisas endast på gruppnivå. Endast vi 

och vår handledare (se nedan) har tillgång till insamlade data. Således sparas inte heller några 
IP-nummer. 
 

För att delta i undersökningen klickar Du på nedanstående länk som leder till enkäten. 
 

Du kan svara på enkäten till och med tisdagen den 11 maj kl. 15.00.  

 
http://www.surveymonkey.com/s/8L7CCK7  

 
Vi är mycket tacksamma för Din medverkan! 
 

Malin Blomqvist  
Charlotte Wallin 

 
Handledare: Hans Hasselbladh, professor företagsekonomi, Örebro universitet  
 

http://www.surveymonkey.com/s/8L7CCK7

