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Sammanfattning 
 
Sett till samhället i helhet samt till hela branscher och sektorer är förändring konstant. Dessutom är ett känt 
problem att förändring kan skapa motstånd hos individer och grupper. Eftersom människan är grunden i alla 
organisationer innebär det att en av de stora utmaningarna i förändringsarbete är att få stöd från 
organisationen. Samtidigt har det inom beteendevetenskapen identifierats ett stort antal faktorer som influerar 
människors beteende.  
 
Syftet med denna kandidatuppsats är att identifiera och förklara vilka påverkbara faktorer som triggar 
konstruktivt beteende i förändringsarbete.  
 
Teorigrunden är forskning och litteratur inom beteendevetenskap och organisationsförändring vilket initialt 
har gett till följd att sex faktorer har valts ut. Utifrån den referensramen har en fallstudie av ett omfattande 
förändringsarbete i en stor statlig organisation genomförts med totalt fyra kvalitativa intervjuer med  
enhetschefer, samt en kvalitativ intervju med en extern specialistkonsult inom förändringsledning. Dessutom 
har en tidigare studie i form av en medarbetarundersökning använts med över 1,000 respondenter från 2013 
och 2015. Fallföretaget är Xmentor Management AB med fokus på när deras kund Trafikverket införde 
Nationell och Regional Operativ Ledning.  
 
Slutsatserna visar att de sex faktorer som har identifierats i litteraturstudien har möjlighet att trigga 
konstruktivt beteende i förändringsarbete. Dessutom är tre av faktorerna möjliga att påverka i hög grad. 
Uppsatsens tre viktigaste rekommendationer är att maximera belöningar på individnivå, att skapa effektiv 
kommunikation som i god tid och med upprepning kommunicerar till alla i organisationen, samt att erbjuda 
möjlighet till medskapande för de anställda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: förändringsarbete, konstruktiv, beteende, faktor, trigga, motstånd, stöd, förändring, 
förändringsledning, organisationsförändring 



Abstract 
 
In terms of society as a whole and in industries and whole sectors; change is constant. Additionally, a known 
problem is that change may create resistance among individuals and groups. Since people are the foundation 
of all organisations it means that one of the major challenges of change management is to get supportive 
behaviour from the organisation. At the same time behavioural sciences has identified numerous factors that 
influence people's behaviour.  
 
The aim of this bachelor thesis is to identify and explain factors that are possible to influence and which 
triggers constructive behaviour in change processes.  
 
The theory foundation consists of research and literature in behavioural sciences and change management 
which initially resulted in six selected factors. Based on that frame of reference a case study of an extensive 
change process has been conducted with a total of four interviews with heads of units, as well as one interview 
with an external consultant in change management. In addition, employee surveys with data from more than 
1,000 respondents from 2011, 2013 and 2015 has been used. The case company is Xmentor Management AB 
with focus on when their customer Trafikverket, the Transport Administration of Sweden, created National 
and Regional Operational Management. 
 
The findings show that the six selected factors are able to trigger constructive behaviour in change processes. 
Three of the factors are also possible to influence to a great extent. The three main conclusions are to 
maximize rewards on an individual level, to create effective communication to everyone in the organization, 
as well as to offer the possibility of co-creation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: constructive, behaviour, behavior, change, management, organization, organisation, resistance, 
support, process, trigger, factor 



Förord 
 
Först av allt vill jag tacka dig som har bidragit med tid, engagemang och ärligt raka svar i uppsatsens 
intervjuer. Det har varit mycket intressant att få ta del av det enorma förändringsarbete som har genomförts i 
och med införande av Nationell och Regional Operativ Ledning på Trafikverket. 
 
Dessutom ett extra tack till Anders Olofsson och Ingvar Gräsberg på Xmentor Management som har 
möjliggjort den empiriska undersökningen och bidragit med kunskap och frågor längst vägen. Jag vet hur 
upptagna ni är. Tur är att devisen “If you want something done, ask a busy person” stämmer.  
 
Tack handledare Odd Fredriksson, Marie-Therese Christiansson och kurskamrater som har gett återkoppling, 
synvinklar och utvecklande diskussioner.  
 
Och tack familj, vänner och bekanta som i ett halvår har stått ut med att höra om möjliga faktorer som triggar 
konstruktivt beteende.  
 
Trevlig läsning. 
 
 
 
Bästa hälsningar 
Oskar Linderoth, Karlstad 19 januari 2017 
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1. Inledning 
 

Inledande kapitel presenterar uppsatsens problembakgrund, 
syfte, tänkta målgrupp, samt vald metod och etiska överväganden.  

 

 

1.1 Problembakgrund 
Vi lever i en värld som präglas av snabb förändring (Ljungberg & Larsson 2012:18). Det gäller stora 
börsnoterade företag, små och medelstora företag samt offentlig sektor. Till och med en statlig 
organisation, som kan uppfattas som stabil och oföränderlig, kan genomgå mycket stora förändringar 
över ett fåtal decennier (Jacobsen 2013:14). Dessutom finns de som menar att förändring och 
modernisering av verksamheter bör gå ännu snabbare eftersom det idag är ineffektivt och faktiskt tar 
för lång tid (Ljungberg & Larsson 2012:24). Att förändring är konstant är ett väl underbyggt uttalande 
(Ljungberg & Larsson 2012:24), speciellt sett till samhället i stort och i hela branscher och sektorer 
(Jacobsen 2013:275-277). 
 

Πάντα ῥεῖ (Allting flyter, Herakleitos) 
 
Eller ”Change is the only constant” som det ofta uttrycks på engelska (Cox 2015). Med en allt 
snabbare förändringstakt som påverkar alla organisationer menar Jacobsen (2013:20) att förändring 
kan ses som ett normaltillstånd. ”Förändra eller dö” (Beer & Nohria 2000, Jacobsen 2013:20,277, 
Deutschman 2005) summerar ett förhållningssätt som de flesta organisationer måste acceptera för att 
överleva idag. Även för flera decennier sedan lade organisationer stora resurser för att lyckas i 
utmaningen att bedriva förändringsarbete inom allt från omstrukturering och ny teknologi till att 
förändra sin organisationskultur (Beer & Nohria 2000). Vidare ger Harvard Business School en 
uppskattningen att Fortune 100, en årlig lista över de 100 företag med störst omsättning i USA, i 
genomsnitt har spenderat 1 miljard dollar per företag i förändringsledning mellan 1980 och 1995 
(Jacobs 1998 refererad i Jimmieson 2008:238). 
 
Människan är grunden i alla organisationer och i förändringsarbete. En organisation är trots allt en 
samling enskilda individer som samlas för att arbeta mot ett gemensamt mål (Ljungberg & Larsson 
2012). Oavsett vilken typ av förändringsarbete som bedrivs är det därför viktigt att förstå vilka 
faktorer som påverkar hur människor kommer reagera. Det är först med en medvetenhet om detta som 
chans finns att lyckas ”få med sig organisationen” (Jacobsen 2013:129).  
 
Ett känt problem inom förändringsarbete är att det skapar förändringsmotstånd hos individer och 
grupper menar Christiansson1. Vanliga delar som påverkar är rädsla för det okända, yrkesmässig 
oenighet, identitetsförlust och sociala relationer (Jacobsen 2013:147). Förutom ovan nämnda faktorer 
som hör till effekterna av förändringen, kan faktorer som är relaterade till själva processen av 
förändringen till och med ha större påverkan på beteendet (Robbins et al. 2000 refererad i Oreg 
2006:78). Exempel på dessa faktorer är förtroende för ledning och effektiv kommunikation. 
 
Inom beteendevetenskapen tyder forskning från många olika källor på att det finns faktorer som 
triggar olika beteenden. Exempelvis har vi människor något som kallas psykologiska 
försvarsmekanismer; en uppsättning grundvärderingar som styr när någon försöker förändra oss. Det 
resulterar i att förändring kan uppfattas som hot, och något som vissa vinner och vissa förlorar på, 

                                                      
 
 
1 Marie-Therese Christiansson, universitetslektor och proprefekt för Fakulteten för humaniora och 
samhällsvetenskap. Karlstads Universitet. Skypesamtal 20 december 2016. 
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vilket kan sätta igång en vinna eller försvinna inställning (Jacobsen 2013:142). Detta påverkar i hög 
grad vår attityd; våra fördelaktiga eller ofördelaktiga utvärderingar och reaktioner till något (Smith et 
al. 2003), såväl som vårt beteende i form av våra iakttagbara reaktioner (Karolinska Institutet 2016). 
Istället för en vinna eller försvinna inställning är det önskvärt med beteenden som är verkningsfulla 
och konstruktiva för hela verksamheten. Det jämför Kristensson2 med termen adaptivt beteende, vilket 
innebär ett konstruktivt beteende som gör att individerna jobbar med organisationens bästa i åtanke.  
 
Denna uppsats är en studie i informatik och i informatik bedrivs det verksamhet- och systemutveckling 
menar Christiansson3 vilket innebär att förändringar, förbättringar och innovation sker. Trots att 
människan är grunden i detta, och trots att gedigen kunskap finns runt vilka faktorer som triggar 
konstruktivt beteende inom beteendevetenskapen, existerar en avsaknad av kända påverkbara faktorer 
som triggar konstruktivt beteende i förändringsarbete. Det kunskapsgapet är vad denna uppsats 
kommer fokusera på att överbrygga. 
 
Förhoppningen är att hitta ett antal slutsatser och rekommendationer som förändringsledare kan 
påverka för att genomföra mer lyckat förändringsarbete. För alla inblandade individer.  
Det är av stort värde eftersom förändring konstant präglar vår värld. 
 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är att identifiera och förklara vilka påverkbara faktorer som triggar 
konstruktivt beteende i förändringsarbete.  
 
 
1.3 Målgrupp  
Den tänkta målgruppen för uppsatsen är de som jobbar med förändringsarbete. Det innebär främst 
förändringledare vilket kan utgöras av aktörer som exempelvis styrelsemedlemmar, VD, chefer, 
inhyrda specialistkonsulter, samt medarbetare som är delaktiga i att planera organisationsförändringar. 
 
 
1.4 Metod  

1.4.1 Uppsatsens tidsplan & moment 
Nedanstående tidsplan i Figur 1 har använts som stöd för att planera studien och författandet av denna 
kandidatuppsats. Syftet med en grafisk tidsplan är att författare, fallföretag och intervjuobjekt får en 
gemensam överblick och uppfattning av tid och viktiga moment. Dessutom får läsare en överblick. 

                                                      
 
 
2 Per Kristensson professor vid Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads 
Universitet. Telefonsamtal 5 december 2016. 
3 Marie-Therese Christiansson, universitetslektor och proprefekt för Fakulteten för humaniora och 
samhällsvetenskap. Karlstads Universitet. Skypesamtal 20 december 2016. 

Figur 1: Kandidatuppsatsens övergripande tidslinje    
Källa: Författare 
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1.4.2 Fallstudie 
Valt tillvägagångssätt i uppsatsen är att undersöka en mindre avgränsad grupp; alltså en fallstudie 
(Patel & Davidson 2011:56). Uppsatsen fokuserar på ett enskilt fall av en organisationsförändring där 
fallföretaget och dess kundföretag har samarbetat för att genomföra ett förändringsarbete hos 
kundföretaget. Fallstudier är passande när syftet är att studera processer och förändringar (Patel & 
Davidson 2011:56). Eftersom uppsatsens fokus är på processen i en organisationsförändring passar 
således fallstudiemetoden väl.  
 
Fallstudien är genomförd med en ”tillgänglig grupp” av enhetschefer och specialistkonsult inom ett 
förändringsarbete för en stor statlig organisation, vilket innebär att resultaten främst gäller för denna 
specifika grupp (Patel & Davidson 2011:59). Det är en vanlig nackdel med fallstudien som metod på 
grund av tidsmässiga och ekonomiska ramar. För att ha ytterligare en empirisk referenspunkt utöver 
intervjuerna har även medarbetarundersökningar från Trafikverket inkluderats som innehåller mätdata 
från verksamhetsområdet Trafikledning. Följande empirisk data är inkluderat:  

1. Intervju av en specialistkonsult inom förändringsledning från fallföretaget 
2. Intervju av fyra enhetschefer hos fallföretagets kund 
3. Medarbetarundersökningar med data från 2011, 2013 och 2015 med över 1000 respondenter 

per undersökning. 
 
Det är önskvärt inom fallstudier att få ett helhetsperspektiv (Patel & Davidson 2011:56) och en fördel 
är att information av olika karaktär samlas in (Patel & Davidson 2011:56). Genom att genomföra 
intervjuer med enhetschefer som har påverkats av förändringsarbetet, samt intervju med en extern 
specialistkonsult som inte direkt påverkas av resultatet, och dessutom använda data från 
medarbetarundersökningar som visar uppfattningar från hela organisationen finns möjlighet att ”lyfta 
blicken” och få olika perspektiv på en och samma organisationsförändring. 
 
 

1.4.3 Fallföretag 
Fallföretaget är Xmentor Management AB, konsulter inom förändringsledning, och ett kundföretag 
Trafikverket som de har jobbat med. Alla deltagande individer är anonyma och kommer anges med 
rollerna Specialistkonsult, Enhetschef 1, Enhetschef 2, Enhetschef 3 och Enhetschef 4.  
 
Xmentor Management AB 

Xmentor skapar lösningar för att operativt leda, stötta och driva förändringar. 
Vi analyserar behov och föreslår lösningar för förändringsarbete baserat på 

vår erfarenhet av hur man säkerställer ett snabbt genomförande och samtidigt 
en långsiktig effekt av förändringen. (Xmentor 2016) 

 
Kundföretaget Trafikverket och dess organisationsförändring 
Förändringsprojektets fokus är Trafikledning (TL) där ca 1000 människor jobbar, en av fem olika 
verksamhetsområden hos Trafikverket. Trafikledningen har som uppgift att övervaka, trafikleda och 
informera. Det finns tio trafikcentraler utspritt på åtta olika platser i Sverige. På varje trafikcentral 
finns bland annat Trafikinformatörer och Tågklarerare. Innan 2012-10-01 styrdes all Trafikledning 
lokalt från de åtta olika platserna. Det var alltså lokal styrning istället för regional eller nationell. En 
utmaning historiskt har varit att samarbeta mellan trafikcentralerna, samt att olika system och 
arbetssätt har använts på de olika platserna. 
 
2012-10-01 påbörjades organisationsförändring med att införa Nationell Operativ Ledning och 
Regional Operativ ledning vilket innefattar förändring i arbetssätt, stödsystem, rekrytering, utbildning 
och lokaler. Resultatet som visualiseras nedan i Figur 2 innebär Regional Ledning på de fyra 
rödmarkerade platserna samt Nationell Operativ Ledning placerat i Stockholm. Dessa enheter stödjer 
de tio trafikcentralerna för att främja samarbete, samt vid störning när något inte fungerar helt. 
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Figur 2: Överblick Operativ Ledning hos Trafikverket utifrån intervju med konsult på Xmentor     
Källa: Författare 
 
 

1.4.4 Datainsamling 
Kvalitativa intervjuer 
Syftet med att välja kvalitativa intervjuer som primärempiri för uppsatsen är att denna typ av 
datainsamling har möjlighet att upptäcka och identifiera de intervjuades uppfattningar (Patel & 
Davidson 2011:82). Genom att inte erbjuda färdiga svarsalternativ lämnas utrymme för varje 
intervjuobjekt att själv formulera svar (Patel & Davidson 2011:82), vilket också innebär att frågorna 
har låg grad av strukturering (Patel & Davidson 2011:81). Intervjufrågorna har i utgångsläge hög grad 
av standardisering med en bestämd ordning (Patel & Davidson 2011:81). Intervjuobjekten kommer 
dock tillåtas svara på frågor i en annan ordning än den tänkta om det händer spontant i intervjuerna. 
Skälet till det är att inte avbryta i intervjuerna utan möjliggöra ett naturligt flöde eftersom det är viktigt 
att samtala på ett sätt som inte gör att intervjuobjekten blir hämmade utan istället att de får till ett 
sammanhängande resonemang (Patel & Davidson 2011:82). 
 
Inledningsvis har en sonderande intervju genomförts med ledningen i fallföretaget med mål att hitta ett 
passande fall att studera samt ett intressant fokusområde för både författare, fallföretag och 
handledare. Totalt fem intervjuer har slutligen genomförts via telefon med 45min avsatt för varje 
intervju, med de fem första minuterna fokuserade på att hitta ett gemensamt språk och bygga relation 
(Patel & Davidson 2011:82). En intervjuguide har skapats för att ge struktur åt intervjuförfarandet 
(Bilaga: Intervjuguide). 
 
Tidigare studie 
För att skapa en heltäckande förståelse av en fallstudie är det värdefullt att samla in olika typer av 
underlag, exempelvis intervjuer och enkätundersökningar (Patel & Davidson 2011:57). Därför har de 
kvalitativa intervjuerna kompletterats med sekundärempiri i form av medarbetarundersökningar från 
2013 (Trafikverket 2013) och 2015 (Trafikverket 2015). I medarbetarundersökningen från 2013 
(Trafikverket 2013) finns dessutom data från 2011 inkluderad. Medarbetarundersökningarna, som 
Trafikverket hjälpsamt nog har tillgängliggjort för uppsatsen, finns summerade i 3.2 Sekundärempiri. 
Mätdata från både Trafikverket i helhet såväl som specifik Trafikledningen har getts tillgång till. 
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Eftersom fokus på intervjuerna hos fallföretaget har varit på Trafikledningen är det enbart denna 
sekundärempirin som har använts.  
Analysmodell 
Analysmodellen är skapad utifrån studerad teori och hjälper för att utifrån uppsatsens syfte 
åskådliggöra det mest relevanta delarna av teorin (Patel & Davidson 2011:22).  
 
Uppsatsen har en teoretisk förankring genom att ha en utgångspunkt i teorier och modeller (Patel & 
Davidson 2011:10). I litteraturstudierna identifieras och selekteras ett första urval av faktorer som har 
möjlighet att trigga konstruktivt beteende i förändringsarbete, samt hur konstruktivt beteende triggas. 
Teori från beteendevetenskap såväl som förändringsledning har inkluderats. Första fokus har varit en 
bred undersökning med mål att sonderna dessa områden. Därefter riktas fokus mot smalare litteratur 
och forskningsartiklar. Ambitionen är att teorin blir en sammanhängande helhet som ger möjlighet att 
förstå existerande information om uppsatsens valda fokus (Patel & Davidson 2011:21).  
 
Analysmodellen ämnar  inte vara heltäckande i att ta fram alla existerande faktorer. Ambitionen är att 
ta fram de mest relevanta med tanke på den tillgängliga empirin och teorin. Utifrån dessa faktorer kan 
teori ställas mot empiri i analysen för att identifiera vilka av faktorerna som är relevanta och dessutom 
möjliga att påverka.  
 
Analysmodellen har omarbetats i 9 olika huvudversioner. Först med bred front för att få fram de mest 
relevanta faktorerna utifrån den allt större teoribasen. Senare versioner har fokuserat på att iterera fram 
en logisk uppdelning och struktur. Analysmodellen har även fått små justeringar efter analysen 
påbörjats, exempelvis genom att sätta förändringsarbete som en ram. Detta eftersom logiken trädde 
fram tydligare när själva analysarbetet genomfördes. Den praktiska användningen visade alltså att det 
fanns detaljer att finjustera i modellen.  
 
 

1.4.5 Tillvägagångssätt Databearbetning 
För att kunna besvara och ge slutsatser för uppsatsens syfte behöver den insamlade information 
bearbetas och komprimeras (Patel & Davidson 2011:111).  
 
Metoden kvalitativ bearbetning är vald för primärempirin vilket innebär att den utskrivna texten från 
intervjuerna bearbetas. Det har skett genom genomlyssning av inspelade intervjuer ett flertal gånger 
och transkribering genomförs av det relevanta i varje intervju. Varje transkriberad intervju har lagts i 
ett enskilt dokument. Dessa dokument läses igenom ett flertal gånger samtidigt som kommentarer och 
markeringar görs. Det har inneburit att förutom kortare stycken som inte upplevdes som relevanta för 
uppsatsen har de tre första intervjuerna transkriberats i sin helhet (Bilaga: Intervju av Enhetschef 1, 
Bilaga: Intervju av Enhetschef 2, och Bilaga: Intervju av Enhetschef 3). På grund av kunskapsmättnad 
från de tre första intervjuerna har intervju av Specialistkonsult transkriberats med fokus på ny kunskap 
och nya synvinklar, och intervju av Enhetschef 4 har helt valts bort eftersom det inte har tillfört ny 
kunskap jämfört med de tre första enhetscheferna. I och med detta tillvägagångssätt har de kvalitativa 
intervjuerna bearbetats genom att spelas in, transkriberas, reduceras, fokuseras och i vissa fall valts 
bort. Slutmålet har varit en koncis text med observationsanteckningar och citat från intervjuerna. 
 
Bearbetningen av information kan ge upphov till tankar som är viktiga för slutliga analysen (Patel & 
Davidson 2011:20). De tankar, som kan ses som en inledande analys, har kontinuerligt under 
bearbetningen sparats som kommentarer i kapitlet för analysen.   
 
Mätvärden som är osorterade och obearbetade kallas för rådata (Patel & Davidson 2011:113). Den 
sekundärempiri som uppsatsen har använt sig av, i form av medarbetarundersökningar, består dock 
inte av rådata utan är redan bearbetad av Trafikverket. I källorna (Trafikverket 2013, Trafikverket 
2015) finns därmed redan centralmått i form av medelvärde för var enskild fråga, samt spridningsmått 
som ger indikation på variationen i svarens fördelning (Patel & Davidson 2011:119). 
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1.4.6 Tillvägagångssätt Analys 
Dels har den inledande analysen gjorts löpande när tankar har uppkommit under intervjuerna och i 
transkriberingen. Fördelen med löpande analys är att det kan ge idéer för kommande intervjuer och 
bearbetning (Patel & Davidson 2011:121). Det visade sig användbart exempelvis gällande fråga 25 
från intervjuguiden (Bilaga: Intervjuguide) eftersom frågan om aktörernas relation till varandra 
uppfattades skapa misstänksamhet hos intervjuobjekten. Eftersom frågan inte heller upplevdes som 
helt relevant för uppsatsens syfte togs frågan bort inför den tredje intervjun.  
 
Det är viktigt att bearbetning i form av den slutliga analysen görs under en ostörd sammanhängande 
tid (Patel & Davidson 2011:121). Det har gjorts i slutfasen av uppsatsskrivande genom att prioritera 
analysen och ta bort externa intryck och uppgifter under ca 20 dagar. Målet har varit att koppla och 
relatera teori och empiri redan från start av analysen för att minska risken att de lever parallella liv.  
 
Tillvägagångssättet har varit enligt följande: Analysmodellens struktur används i analyskapitlet genom 
att de två orsaksvariablerna blir rubriker och variablernas faktorer blir underrubriker. Dessa rubriker 
skrivs ut innan analysen påbörjas för att ge stöd och samtidigt bibehålla analysmodellens röda tråd. 
Text från primärempiri och tabeller från sekundärempiri har lästs igenom upprepade gånger vilket har 
hjälpt för att se mönster och ungefärliga drag i empirin (Patel & Davidson 2011:123). Fokus har sedan 
varit på en underrubrik, alltså en faktor, i taget. Primärempiri och sekundärempiri har lyfts in genom 
att skriva vad intervjuobjekten anser om den specifika faktorn, samt vad som skrivs i Trafikverkets 
medarbetarundersökningar (Trafikverket 2013, Trafikverket 2015). Sedan läses teori in från 
originalkällan i form av forskningsartiklar, litteratur och andra källor. Målet med det har varit att göra 
teorimaterialet levande på nytt och att möjliggöra att väva in och relatera teorin till varje specifik del 
av empirin. Analystexten har sedan omarbetats ett flertalgånger. Det är viktigt för att få en 
tillfredställande rapporttext (Patel & Davidson 2011:122). Målet är att det resulterar i en analys som 
diskuterar varje enskild faktor tydligt och avgränsat, och som slutligen identifierar de påverkbara 
faktorer som stödjer uppsatsens syfte.  
 
 

1.4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet handlar om att undersöka rätt saker och reliabilitet handlar om att undersöka saker rätt, alltså 
tillförlitligt (Patel & Davidson 2011:102). I kvalitativa studier har validitet en vidare innebörd som 
inte bara är relaterad till datainsamlingen utan är något som genomsyrar hela processen och inkluderar 
dessutom begreppet reliabilitet (Patel & Davidson 2011:106), alltså tillförlitligheten (Patel & 
Davidson 2011:103). Validitet består exempelvis i hur väl en forskare lyckas applicera sin 
förförståelse i forskningen (Patel & Davidson 2011:106). För att god förförståelse, och därmed god 
validitet, ska genomsyra hela processen har författaren inledningsvis studerat grundläggande litteratur 
inom organisationsförändring och beteendevetenskap. Dessutom har en sonderande intervju 
genomförts med fallföretagets ledning för att skapa en förförståelse för fallet och intervjuobjekten. 
Detta ger tillsammans en kunskapsgrund som ger riktning för vidare teoriinsamling och intervjuer. 
 
Validitet inom de kvalitativa intervjuerna handlar om att upptäcka, tolka och förstå uppfattningar 
(Patel & Davidson 2011:105). I uppsatsen har validiteten i datainsamlingen höjts genom att spela in 
alla intervjuer. Detta möjliggör även att höja validiteten i databearbetningen eftersom varje inspelning 
lyssnas igenom upprepade gånger och dessutom på minst två olika dagar. Skälet till det är att minska 
risk för feltolkningar, samt att minska risken för att författarens dagsform påverkar tolkningen. 
Dessutom har översättning till textform av intervjuinspelningarna gjorts inom max tio dagar efter 
intervjuernas genomförande. Det är en fördel att påbörja bearbetningen när intervjuerna fortfarande 
finns färskt i minnet (Patel & Davidson 2011:121). 
 
Generaliserbarheten handlar om hur väl resultaten i undersökningen gäller för andra individer än de 
undersökta (Patel & Davidson 2011:56). Eftersom uppsatsen undersöker ett enskilt fall med totalt fem 
aktörer, samt har sekundärempiri i form av två medarbetarundersökningar med över 1000 
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respondenter, är generaliserbarheten hög inom fallstudiens fokusområde. Hur hög generaliserbarheten 
är utanför fallstudiens fokusområde har inte testats. 
 
 

1.5 Etiska överväganden 
Målet med forskning är att ta fram ny kunskap (Patel & Davidsson 2011:15) som är trovärdig och som 
samtidigt är till nytta för oss individer och samhället i stort (Patel & Davidsson 2011:62). Vi som 
individer styr hur forskning ska bedrivas. Det måste därför finnas en balans mellan värdet som 
forskningen bidrar till och skydd av integritet hos individer som ingår i undersökningen. Det gäller för 
forskning såväl som för uppsatsarbeten (Patel & Davidsson 2011:62). Härmed följer därför en 
redogörelse av fyra övergripande etikregler och dess applicering i uppsatsarbetet, vilket ger riktlinjer i 
undersökningen.  
 

 
1.5.1 Informationskravet 

De berörda individerna informeras om syftet med undersökningen samt hur deras information kommer 
behandlas och hur länge den kommer finnas kvar i originalform (Patel & Davidsson 2011:63). Detta 
sker innan individernas deltagande och kommer dels göras muntligt när de tillfrågas, såväl som 
skriftligt i email i förväg (Bilaga: 2a email till intervjuobjekt (från författare)). 
 
 

1.5.2 Samtyckeskravet 
Det är helt frivilligt att medverka och individerna kommer innan att godkänna medverkan innan någon 
data samlas in (Patel & Davidsson 2011:63). Innan intervjusamtal spelas in kommer också specifikt 
samtycke för det ändamålet efterfrågas från deltagarna.  
 
 

1.5.3 Konfidentialitetskravet 
Insamlad data kommer inte finnas tillgänglig i sin originalform för någon utanför författarens 
uppsatsgrupp och handledare. När insamlad data har bearbetats färdigt och uppsatsen fått godkänt 
kommer inspelningar raderas (Patel & Davidsson 2011:63). I uppsatsen kommer individerna vara 
anonyma genom att personernas namn tas bort och endast rollen står kvar. Fallföretag och dess 
kundföretag namnges. 
 
 

1.5.4 Nyttjandekravet  
Originaldata i form av inspelningar och anteckningar får endast användas för forskningsändamål (Patel 
& Davidsson 2011:63). Bearbetad data i uppsatsen får användas fritt av uppsatsens målgrupp. 
 
 

1.5.5 Transparens 
För att läsare ska kunna följa teorin till dess källa på ett enkelt sätt kommer sidnummer för referenser 
skrivas ut när möjligheten finns. Förutom att referenser skrivs ut i Teorikapitlet kommer de också 
finnas i Inledning och Analyskapitlet.   



8 
 

2. Organisation & människa i förändring  
 

Innehåller teori inom två huvudområden, dels en grund angående organisation i 
förändring och sedan tyngdpunkt på människan i förändring. De mest centrala 

faktorerna samt inbördes samband presenteras slutligen i en analysmodell. 
 

 

2.1 Organisation i förändring 
 

2.1.1 Är förändring konstant?  
Panta rhei på Grekiska betyder Allt flyter och är ett uttalande inom naturfilosofin som kopplas till 
filosofen Herakleitos (Nationalencyklopedin 2016b). Andemeningen kan beskrivas genom metaforen 
att; den flod du kliver ner i vid ett givet tillfälle, den existerar bara vid just det specifika tillfället och 
kommer aldrig finnas igen i just den sammansättningen (Jacobsen 2013:23). Du kommer aldrig gå ner 
i samma flod igen. Den definitionen av förändring; att det genomsyrar allt och alltid, är extrem. 
 
Sokrates argumenterade mot detta och påpekade att saker både är stabila och flytande (Platon 
2005:138 refererad i Jacobsen 2013:23). Med floden som metafor är en grundegenskap för en flod att 
just flyta och vara föränderlig. Det konstanta med en flod är att den är föränderlig, att nytt vatten 
rinner till och det gamla försvinner. Ett ordnat kaos baserad på komplex förändring som lyder under 
ett antal naturlagar. Det är inte helt olikt hur vår egen omvärld förändras och omformas under ett antal 
grundlagar som styr. 
 
Ljungberg och Larsson (2012:18) menar att vi lever i en värld som i flera avseenden präglas av snabb 
förändring. Samtidigt kan förändringarna som vi individer upplever lätt skapa intrycket av att stora 
förändringar sker inom alla områden. Detta är dock tveksamt när det gäller verksamheters utveckling 
eftersom omställningar kan gå mycket sakta. Inte sällan är beslutsamheten låg och tidsbristen hög 
vilket kan resultera i att tempot blir lågt och det som faktiskt genomförs är att ”cementera ko-stigar”. 
Ljungberg och Larsson (2012:18) ställer sig frågan om förändring och modernisering av verksamheter 
faktiskt tar för lång tid. Det är dock naturligt att näringsliv och offentlig sektor har ständiga 
utmaningar eftersom det är ett väl underbyggt uttalande att förändring är det enda konstanta 
(Ljungberg & Larsson 2012:24).  
 
Samtidigt går det att argumentera för att förändringen inte är så dramatisk och att många saker är 
desamma idag som för flera decennier sedan, exempelvis verktyg och färdsätt som används (Jacobsen 
2013:273). Trots att skolor, bilar, cyklar och verktyg har fått vissa mindre förändringar är de i stort sätt 
likadana idag som för 30 år sedan vilket visar att i avgränsade organisationer och fall kan perioder utan 
förändring ske. 
 
Förändringstakten blir desto större med fokus på exempelvis information och kommunikations-
teknologi där hela sektorn i stort har förändrats de senaste decennierna (Jacobsen 2013:275). Eftersom 
den typen av teknologi används i alla andra sektorer smittar den förändringen av sig, även om det är i 
mindre grad. För att illustrera förändringstakten i olika delar av dagens samhälle tar Jacobsen 
(2013:14) upp fyra berättelser med stor spridning; stora börsnoterade bolag, statliga organisationer, 
små/medelstora företag och kommunala sektorn. Trots att den statliga organisationen kan uppfattas 
som stabil och oföränderlig visar Jacobsen (2013:14) exempel på att det under två decenniers tid 
skedde många förändringar. Exempelvis blev antalet förvaltningsorgan i Norge genom 
sammanslagningar under två decennier reducerade från 360st till ca 240st. Det handlar i många fall om 
stora sammanslagningar med många inblandade enheter och anställda.  
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Ofta framställs organisationer inom den offentliga sektorn som stabila, ja på 
gränsen till att vara statiska. Men detta ligger långt från sanningen. (Jacobsen 

2013:15) 
 
De fyra berättelserna Jacobsen (2013:14) tar upp illustrerar att förändring blivit vanligare i alla 
sektorer och branscher. Det handlar om att förändra sig eller dö för organisationer (2013:77), vilket 
påverkar oss individer och kräver att vi måste förhålla oss till det. Det kan till exempel handla om att 
hävda sig i konkurrens, utveckla kompetens i samma takt som omvärlden eller att organisationens 
villkor och möjligheter har förändrats. Med en allt snabbare förändringstakt som påverkar alla 
organisationer menar Jacobsen (2013:20) att förändring kan ses som ett normaltillstånd. Med fokus på 
samhället i stort och på hela branscher och sektorer är förändring konstant (Jacobsen 2013:275-277). 
De flesta av oss accepterar dessutom inte att ”det är bara luta sig tillbaka och se vad som händer” utan  
kräver att förändringar ska ske aktivt och på ett planerat sätt (Jacobsen 2013:14). 
  
Det ska tas med i beräkningarna att Jacobsen (2013) skriver en hel bok om förändringsledning och 
därför är det inte omöjligt att han i sin grunddisposition är högst subjektiv i hur snabba förändringar är 
i samhället. Jacobsen (2013) nämner också i sin epilog att hans uppfattning har förändrats i de olika 
revideringarna av boken.  
 
 

2.1.2 Förändringsarbete & organisationsförändring 
Förändringsarbete innehåller åtgärder för att gå från ett nu-läge till ett önskat framtida läge menar 
Jacobsen (2013:36). Förändringsarbete är något annat än organisationsförändring, för Christiansson4 
är det själva arbetet med att få till förändringar.  
 
Jacobsen (2013:21) menar att en organisationsförändring har skett när en organisation vid minst två 
olika tidpunkter visar upp olika egenskaper. Egenskaperna kan exempelvis vara skillnader i form, 
kvalitet eller tillstånd. Det som kan hjälpa en organisation bestämma riktningen för framtiden är en 
vision, något Ljungberg och Larsson (2012:116) benämner som en ”drömbild med realism”. 
Förändringen sker i en kontext och initieras genom en eller flera drivkrafter (Jacobsen 2013:27). 
Enligt den definitionen finns ett antal parametrar som bygger upp modellen som illustreras nedan i 
Figur 3: Organisationsförändringens parametrar.   
 
Till att börja med sker förändring hos ett objekt. I detta fall handlar det om en organisation (a1.) som 
har ett tillstånd vid en tidpunkt (d1.) och därmed besitter ett antal egenskaper vid mättillfället 
(Jacobsen 2013:22). När sedan förändringen sker är det inte från ett statiskt tillstånd till ett annat utan 
istället genom en process(c.) vilket innebär att en ström av handlingar och händelser som sker över tid 
(b.). Detta menar Ljungberg och Larsson (2012:116) är innebörden av att ha en strategi. Den verkliga 
strategin är en övergripande plan för att nå mål vilket genomförs genom ett mönster av handlingar och 
beslut. När sedan ett en ny mätning görs på tidpunkt 2 (d2.) iakttas det nya tillståndet hos 
organisationen (a2.) menar Jacobsen (2013:22). Det ger två referenspunkter där en jämförelse av 
skillnader och likheter kan göras. Det som gör att förändring initieras är inre och yttre drivkrafter (f.) 
där inre förhållanden i organisationen eller yttre förhållanden från omgivningen agerar motorer för en 
förändring. När det gäller planerad organisationsförändring som är bundet till intentioner och mål är 
det oftast interna aktörer såsom ägare, ledare eller anställda som initierar förändringen (Jacobsen 
2013:27). 
 
 
 

                                                      
 
 
4 Marie-Therese Christiansson, universitetslektor och proprefekt för Fakulteten för humaniora och 
samhällsvetenskap. Karlstads Universitet. Skypesamtal 20 december 2016. 
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All förändring sker i en kontext (e.) anser Jacobsen (2013:25). Sammanhanget såsom geografi, kultur, 
organisationstyp och bransch har stor påverkan på helheten. Vilket land det sker i kan ha stor påverkan 
vad som initierar förändringen, hur genomförandet görs och vad det faktiska utfallet blir. Parametrar är 
i teorin enkla att definiera men i praktiken är det desto svårare. Exempelvis tidpunkt för start och slut 
(d1. och d2.) är ofta mer flytande än modellen visar (Jacobsen 2013:24). Att mäta en verksamhet för 
att förstå en organisations start och slutpunkt är en svår och samtidigt nödvändig uppgift för att färdas 
i rätt riktning (Ljungberg & Larsson 2012:36,237,239). Det krävs att mätningar görs på rätt saker och 
dessutom på rätt sätt eftersom mätningarna styr val, och därmed organisation, åt ett visst håll. 

 
2.1.3 Drivkrafter till förändringsarbete 

Drivkraft att genomföra ett förändringsarbete uppstår hos aktörer som har uppfattat signaler för att det 
är nödvändigt att göra en organisationsförändring (Jacobsen 2013:55). Det finns flera olika typer av 
drivkrafter, eller motorer, som sätter igång de rörelser som gör att ett socialt system går från ett 
tillstånd till ett annat. Det handlar delvis om olika bakomliggande skäl till förändring men också i hög 
grad handlar det om olika perspektiv. Människan är grunden i alla organisationer och i 
förändringsarbete. En organisation är trots allt en samling enskilda individer som samlas för att arbeta 
mot ett gemensamt mål (Ljungberg & Larsson 2012:24-25). 
 
Organisationer är enheter där många händelser sker samtidigt och de kan vara mycket komplexa 
(Jacobsen 2013:50). Det är många inblandade aktörer och där få eller ingen har en total överblick över 
vad som sker. Aktörerna som bygger upp organisationen är unika människor med egna idéer och 
problem, som därmed hittar egna sätt att lösa dem utifrån vilka lösningar som är tillgängliga för 
tillfället. De olika aktörerna, eller intressenterna vilket Ljungberg och Larsson (2012:99) kallar dem, 
har varierade behov och krav som måste balanseras mot varandra. Två eller fler individer kan ha ett 
arbetssätt, en konflikt eller ett gemensamt mål som får dem att hitta ett nytt sätt att organisera sig inom 
organisationen (Jacobsen 2013:50). Dessutom sker samarbete mellan olika aktörer på olika tillfällen, 
genom olika tillvägagångssätt, och dessutom med olika sammansättningar i och med 
personalomsättning. Det medför att förändringen sker på individnivå. Drivkraften för förändring i 
detta perspektiv är tillfälligheter som uppstår i anarkin av händelser och aktörer som sker i 
organisationens komplexitet. 
 

De allra flesta planerade förändringsprocesser initieras av aktörer som 
befinner sig inom organisationen, var sig det är ägare, ledare eller anställda. 

(Jacobsen 2013:27) 
 
En drivkraft är intressekonflikter och de maktkamper som konflikterna resulterar i (Jacobsen 2013:48). 
Uppkomsten är att olika grupper har olika intressen och att det därmed finns dominerande 
maktförhållanden, samt maktförhållanden som utmanar det dominerande. Förändrade 
maktförhållanden är också en del av förändring (Ljungberg & Larsson 2012:394). Det resulterar i en 

Figur 3: Organisationsförändringens parametrar 
Källa: Modifiering av Jacobsen (2013:26) 
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konflikt där lösningen och sättet som lösningen sker ger en förändring. Ett bra exempel på denna typ 
av förändring är politik (Jacobsen 2013:48). Dessutom finns planerad förändring där det finns 
intentioner, syften och mål som driver förändringsarbetet (Jacobsen 2013:36). Problem eller 
möjligheter upptäcks som avses värda att agera på och en individ eller grupp tar ett initiativ till 
förändring. Därmed görs en analys av nu-läget och ett önskat framtida läge. Utifrån dessa två 
utgångspunkter kan åtgärder tas fram för att gå från nu-läget till det önskade, där de valda åtgärderna 
blir innehållet i förändringsarbetet.   
 
Figur 4 nedan visar de fyra stegen som existerar i planerad förändring. Fas 1 - Förberedelser, Fas 2 - 
Före förändring (nu-läge), Fas 3 - Under förändring, Fas 4 - Efter förändring. 
 

 
        Figur 4: Centrala faser i en planerad förändringsprocess    
        Källa: Modifiering av Jacobsen (2013:36) 
 
Förändring som är planerad har både inre och yttre skäl som ger drivkraft till organisationsförändring 
(Jacobsen 2013:56). Det kan exempelvis handla om yttre drivkrafter såsom teknologisk utveckling, 
förändrad marknad och efterfrågan, tillgång på kompetent arbetskraft, generationsrelaterade kulturella 
förändringar eller samhällsstyrda förändringar såsom krav jämställdhet. Ljungberg och Larsson 
(2012:24,25) menar att omvärlden är dynamisk och i konstant förändring. Om en organisationen inte 
ska bli sämre än konkurrenterna måste de aktivt förändra sig och agera på de yttre krav som 
uppkommer av att omvärldens utvecklas. Exempel på inre drivkrafter är konflikter och relationer, 
klagomål från kunder, kvalitetsproblem hos produkterna eller hög personalomsättning (Jacobsen 
2013:54). Dessa drivkrafter som exemplifieras ovan kan ge intrycket av att vara objektiva fakta. Men 
eftersom det är individer som initierar förändringar handlar det om subjektiva uppfattningar. Dels 
uppfattningen vad en drivkraft innebär, dels vilken påverkan den har och även om den är värd att agera 
på. Den subjektiva uppfattningen kan skilja sig beroende på vilken aktör det gäller (Jacobsen 
2013:56). En chef har ofta en annan uppfattning än en som arbetar på golvet (Jacobsen 2013:58). Även 
förslag på lösningar kommer förmodligen vara olika beroende på vilken aktör som tillfrågas. För 
statliga verksamheter är det inte ovanligt med uppfattningen att de möjliga negativa konsekvenserna är 
lägre än för exempelvis privata företag, eftersom det inte finns samma risk för konkurs, uppköp eller 
nedläggning (Jacobsen 2013:64). 
 

De bakomliggande drivkrafternas klarhet och tyngd, alltså vilka konsekvenser 
de får, har stor påverkan på hur starkt engagemang man kan vänta sig i 

förändringsarbetet. (Jacobsen 2013:63) 
 
 
2.2 Människa i förändring 

2.2.1 Attityd, beteende och konstruktivt beteende 
Attityd innebär att gilla och ogilla. Det är en persons fördelaktiga eller ofördelaktiga utvärderingar och 
reaktioner till objekt, människor, tillfällen eller idéer. Attityd har att göra med våra övertygelser (e.g. 
frukt är nyttigt), våra känslor (e.g. jag avskyr citron) och våra beteenden (e.g. att äta frukt varje 
morgon). Vanligt är att uttrycka en känsla i form av en åsikt, e.g. jag älskar sommaren eller jag avskyr 
regn (Smith et al. 2003). 
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Enligt Karolinska Institutet (2016) syftar beteende på varje iakttagbar reaktion hos en person. 
Processen som sker i personen börjar i att stimuli utifrån tas in genom våra sinnen, exempelvis en 
händelse. Därefter går informationen igenom underliggande processer såsom tankar, känslor och 
kroppsliga reaktioner (Psykologiguiden 2016). Detta består i reaktioner på yttre och inre stimuli vilket 
ger upphov till rörelser, gester och verbala beteenden. Beteende baseras på individens personlighet och 
på tidigare inlärt beteende. Sättet det inlärda beteendet skapas kan beskrivas genom "Law of effect" 
(Passer & Smith 2011). Det innebär att tillfredsställande konsekvenser skapar en större benägenhet till 
återkommande respons medan otillfredsställande konsekvenser gör att respons blir mindre benägen att 
återkomma. Med det tillvägagångssättet skapas inlärt beteende utifrån tidigare händelser och de 
konsekvenser som personen upplever kommer som resultat. Ett tydligt exempel är Pavlovs hundar där 
kroppsliga reaktioner kunde läras in, betingas till specifik stimulans, och slutligen aktiveras genom 
den stimulansen.   
 
Kristensson5 säger att ett konstruktivt beteende inom organisationsförändring, som innebär att 
individens beteende är verkningsfullt för organisationen, kan likställas med begreppet adaptivt 
beteende inom psykologin. Att ha ett adaptivt beteende handlar inte om att medarbetaren måste 
anpassa sig utifrån vad som tillfrågas för stunden. Det handlar om att ha ett konstruktivt beteende som 
är uppbyggande och för verksamhetens bästa. Det stämmer väl överens med definitionen från 
Nationalencyklopedin (2016c) för ordet konstruktiv; ”inriktad på att bygga upp ngt”. Vidare skriver 
Gresham och Elliot (1987) i ett psykologiskt perspektiv att adaptivt beteende vanligtvis ses som 
effektiviteten och graden av att en individ möter sociala och kulturella krav av självständighet och 
socialt ansvarstagande. Det innefattar bland annat personligt ansvar och självstyre. 
 
Ett generellt antagande är att de attityder vi har också ger ett kongruent beteende; att individer agerar 
som de tycker och resonerar (Smith et al. 2003:662). 
 

The assumption that a person’s attitude determines his or her behaviour is 
deeply ingrained in Western thinking, and in many instances the assumption 

holds. (Smith et al. 2003:662) 
 
Ajzen (1991) menar att attityd till ett visst beteende, tillsammans med subjektiva normer och upplevd 
egen kontroll, kan förutse intention till beteende (Ajzen 1991:206). Intentionen till ett visst beteende 
kan användas för att förutse beteende (Ajzen 1991:184), och eftersom det påverkar hur stark vilja är, 
samt hur mycket ansträngning som kommer läggas, innebär i regel att desto starkare intention att 
utföra ett visst beteende desto starkare utförande (Ajzen 1991:184). Intentioner innehåller motiverande 
faktorer som påverkar beteendet (Ajzen 1991:181). Vissa bakomliggande faktorer som skapar 
motstånd eller stöd kan direkt påverka anställdas beteende (Oreg 2006:74). 
 
 

2.2.2 Mänskliga hjärnans fysiologi 
Samhället har förändrats drastiskt de senaste århundradena. Trots det har människan en hjärna som 
inte har förändrats nämnvärt de senaste 40 000 åren påstår Gospic (2016). Fysiologin, alltså hur organ 
och vävnader fungerar (Nationalencyklopedin 2016a), är fortfarande densamma hos hjärnan som när 
mänskligheten bestod av stenåldersmänniskor.  
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
5 Per Kristensson professor vid Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads 
Universitet. Telefonsamtal 5 december 2016. 
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Gospic (2016) menar att det existerar tre prestationsprofiler (Figur 6) där varje individ faller inom en 
av kategorierna. Med hjälp av metaforen av ett fågelbo på en gren är första profilen den typiska för de 
som är bekväma i boet och gillar det som kallas trygghetszonen eller bekvämlighetszonen. Dessutom 
finns de ambitiösa som vågar sig ut på grenen några steg in i riskzonen genom förberedelse och 
kraftansamling. Slutligen finns experter som kastar sig ut för grenen och in i nya situationer och 
utmaningar. Utan större problem vågar de ut i vad andra anser är panikzonen.  
 
Gospic (2016) påstår att det som gör att vissa människor alltid vill vara kvar i det trygga fågelboet  
medan andra kastar sig ut för grenen, inte har att göra med varken talang, ambitionsnivå, utbildning 
eller stöd från omgivningen. Det illustreras i Figur 5 ovan. Det som faktiskt skiljer sig och påverkar 
prestationsprofil och beteendemönster är tankesätt. Gospic (2016) menar att det är något som alla kan 
lära sig.  
 

                                  Figur 6: Prestationsprofiler 
                                  Källa: Gospic (2016)  
 
Pink (2009:12) påstår att människor, såväl som djur, söker belöningar och försöker undvika 
bestraffningar. Det är vad som har drivit människor att utveckla allt från kontrakt till mataffärer, och 
har de två senaste århundradena varit essentiellt för den ekonomiska utvecklingen.  
 
Gospic (2016) menar att det enkelt sett finns två principer som styr människors beteende. Den första 
principen är att när flera möjligheter finns väljs alltid det alternativ som är associerat med mest 
belöning. Det triggar belöningsstrukturen striatum som skickar ut signaler i hjärnan vilket ger en 
”belöningsdusch” påstår Gospic (2016). Exempel på sånt som triggar striatum är trevliga människor 
och möten, godis och nöjen. Genom att signalen gör att det känns kul, bra och behagligt uppmuntrar 
den att fortsätta med beteendet som gav belöningen från början.  
 
Den andra principen handlar om motsatsen; bestraffning och obehag, påstår Gospic (2016). Den 
principen säger att om det finns flera alternativ undviks alltid det som är obehagligt, obekant, okänt, 
läskigt. I detta fall är det primitiva hjärnstrukturen amygdala som aktiveras och skickar ut signaler på 
det som upplevs som hot. Det ger en obehaglig känsla som sätter igång en fly eller fäkta-respons, 
vilket leder till försök att eliminera upphovet till signalerna genom att attackera eller springa därifrån.  

Figur 5: Fågelboet på grenen 
Källa: Gospic (2016) 
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Verkliga beslut involverar aktivering av amygdala (Gospic et al. 2013). Gospic (2016) menar att det 
här styr beteenden hela tiden. Det alternativ som inte ska väljas bör därmed ”kryddas med obehag” och 
det som ska välja bör ”kryddas med belöningar”.  

 
När vi har många alternativ vill vi alltid välja det som är associerat med mest 

belöning [...] och alltid undvika det alternativ som är obehagligt, obekant, 
okänt, läskigt [...] Det här styr våra beteenden hela tiden. (Gospic 2016) 

 
Gospic (2016) anser också att belöningar i nuet har starkare påverkan än belöningar i framtiden. 
Exempelvis väljer de flesta att få 60kr idag än 62kr om tolv månader. Skälet till det är att striatum 
påverkas mer av det som ligger i närtid, vilket gör att det som ger belöning här och nu känns mycket 
bättre än det som ger belöning långt i framtiden. Människor är kopplade för det som ger belöning här 
och nu. Figur 7 nedan illustrerar hur det upplevda värdet minskar hos olika individer beroende på hur 
långt fram i framtiden belöningen ges. Det övre sträcket är för normalt impulsiva personer och det 
nedre sträcket är för mycket impulsiva personer.  

 
Vi är kopplade för snabba belöningar. (Gospic 2016) 

 
Därmed drar Gospic (2016) slutsatsen att ett förändringsarbete som planeras över fem eller tio år kan  
likställas med att lägga belöningen långt fram i tiden. Det ger inte alls samma kraft till mottagarna. 
Gospic (2016) anser att det därför är viktigt att lägga ut små belöningar på vägen för att det ska finnas 
motivation att fortsätta jobba mot de långsiktiga målen.  
 
Om målet är att få med människor i förändringar, och om nya situationer kan uppfattas som 
skrämmande, är det viktigt omfamna människan och leda dem säkert framåt. Det görs genom att 
trigga striatum, vilket enligt Gospic (2016) effektivt kan göras genom fem punkter som summeras i 
den Engelska akronymen SCARF, illustrerat i Figur 8. Dessa fem punkter är enligt Gospic (2016): 
 

• Status – Handlar om att möta människor på samma psykologiska nivå, vilket kan handla om 
att anpassa kommunikationens innehåll och språk till mottagarens nivå (Gospic 2016). 
Exempelvis om en chef tänkt på en organisationsförändring i tolv månader och mottagarna 
förväntas förstå och acceptera det direkt när denne presenterar idén, är det inte att möta på 
samma nivå. Detsamma sker om chefen använder termer som mottagaren inte förstår. Om 
uppfattningen hos mottagarna är att någon ställer sig över dem, triggas amygdala. 

• Certainty – Står för säkerhet. Upplevs en situation som säker och stöttande möjliggör det att 
striatum triggas, samt minskar risken att trigga amygdala med uppfattade hot (Gospic 2016) 

• Autonomy – Autonomi, eller självstyrande, vill människor vara när de har lärt sig något och 
uppfattar att de klarar av att genomföra det själva. Det är ett sätt att känna engagemang och att 
få vara med i processen (Gospic 2016, Pink 2009:35,43). Motsatsen är att bli tillsagd exakt hur 
något ska göras.  

Figur 7: Upplevd värdeminskning över tid    
Källa: Gospic (2016) 
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• Relatedness – Handlar om sättet att relatera till andra. Detta är viktigt eftersom människan är 
en social varelse. Oberoende om det benämns företagskultur, normer eller grupptryck vill de 
vara viktiga för gruppen (Gospic 2016, Pink 2009:38). Genom att skapa ett sammanhang och 
gemenskap, exempelvis genom lag-kläder i samma färg, kan en vi-känsla skapas. Det 
möjliggör att arbeta mot ett gemensamt mål. 

• Fairness – Att vikten av rättvisa är mycket starkt har iakttagits i experiment med barn, djur och 
vuxna. Exempelvis att inte få vara med och bestämma om andra har getts den möjligheten, 
eller att för samma jobb ge större belöning till vissa, triggar amygdala (Gospic 2016, Pink 
2009:84,85,104). 

 
 
 
Gospic (2016) menar också att för att få människor att följa med i förändring är det viktigt med inre 
motivation, eftersom det är kraften som motiverar till att faktiskt vilja förändras. Det är vad som får 
människor till att våga ta risker och att ligga på gränsen för vad som är möjligt. Det skapas dels genom 
autonomi – viljan att göra saker själv oberoende av hur det går. Det är skillnad på att ge ett recept på 
exakt hur något ska göras och att ge ingredienserna och låta dem laga vad de vill. Motivation och 
uthålligheten i processen blir helt olika. Det skapas även av mastery - att bli riktigt bra på något 
(Gospic 2016). Mastery kan ske när individer pressar sig att utvecklas genom att göra något riktigt 
svårt och känna att de klarar av det. Det är mest effektivt när utmaningen ligger exakt på gränsen till 
vad som är möjligt att klara av. Inre motivation skapas slutligen av purpose – Att förstå syftet med ens 
jobbroll och vilket värde varje person gör för sin organisation eller grupp. Det skapar bättre 
prestationer, mer motivation och dessutom lycka. 
 

Att bli tillsagd vad man ska göra är det bästa sättet att döda någons 
motivation.  (Gospic 2016) 

 
Pink (2009:37) menar att det ställs krav på ett verkligt inre engagemang hos människor om målet är att 
få dem lösa komplexa problem, vara kreativa eller driva framåt. Pink (2009:43) påstår också att det 
kräver autonomi, ett syfte som är större än individen själv, samt en vilja att bemästra ens område. 
Trots att ett generellt antagande från många är att människor är rationella beslutsfattare som gör smarta 
genomtänkta beslut påstår Gospic (2016) att forskning visar motsatsen. Beslut fattas med känslor. 
 
Gospic (2016) är en mycket populär föreläsare för förändringskonsulter såväl som i mer populära 
sammanhang, exempelvis som sommarpratare i Sverige Radio. Hon har även skrivit ett antal 
populärvetenskapliga böcker och har samtidigt inte medverkat i mer än två publika forskningsartiklar. 
Det Gospic (2016) berättar om är med högsta sannolikhet förankrat i studier och forskning. Samtidigt 
ger hennes fokus på populärvetenskap, arbete som inte är inom forskning, indikationen av att det hon 
berättar är förenklingar av verkligheten. Eftersom det inte finns några direkta källor till uttalanden är 
det också svårt att avgöra exakt vilka delar som är förenklade i stor grad och vilka som inte är det.  
 
 
 
 

Figur 8: Akronymen SCARF      
Källa: Modifiering av Gospic (2016) 
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2.2.3 Två tankesystem för att tänka snabbt & långsamt 
Människan har en ofantlig mängd förmågor och resurser som de använder för att klara av alla olika 
typer av situationer som de utsätts för (Kahneman 2013:32). Dels det som sker automatiskt och 
omedvetet såsom exempelvis att avgöra avståndsskillnad mellan föremål, bestämma riktning från 
specifika ljud, köra bil på en tom väg eller uppfatta vänlighet i ett tonläge. Dessutom finns möjligheten 
att genom koncentration och medvetna tankesteg göra komplexa beräkningar, fokusera på att hitta en 
person i en folkmassa, urskilja en specifik röst i ett sorl eller fickparkera (Kahneman 2013:34). Trots 
att det inte finns något fysisk distinkt plats i hjärnan för dessa två olika typer av tankeprocesser, 
snabba omedvetna och långsamma medvetna, är det på grund av deras egenskaper fördelaktigt att dela 
in dem i två skilda tankesystem. Det snabba System 1 och det långsamma System 2.  
 

 
                Figur 9: Ansiktsuttryck som aktiverar System 1 
                Källa: Kahneman (2013:29) 

 
Genom att observera ansiktsuttrycket i Figur 9 ovan startar en automatisk tankeprocess (Kahneman 
2013:29). Det kräver ingen medveten beräkning för att förstå att denna kvinna är arg. Förmodligen 
kommer dessutom observatörens hjärna skapa bilder om en framtid där kvinnan uttalar hårda ord eller 
har ett visst beteende. Kanske till och med ett röstläge eller möjliga bakomliggande skäl spelas upp i 
huvudet som en inre film eller monolog. Det är mycket komplexa processer som sker. Trots det krävs 
ingen medveten viljestyrka och sker helt av sig självt. Slutsatserna görs ofta utan att observatören ens 
varit medveten att en tankeprocess tagit plats, vilket Kahneman (2013:31) beskriver som ett exempel 
på snabbt automatiskt tänkande hos System 1. 
 

18x27 
 
Om samma observatör observerar siffrorna ovan händer något helt annat. Inga klara bilder eller enkla 
svar kommer på frågan (Kahneman 2013:30). Istället sker ansträngt och organiserat tänkande som sker 
långsamt och stegvis. Först identifieras att det är ett tal som ska beräknas och sedan att 
multiplikationsräkning krävs för att lösa uppgiften. Efter det kan orimliga tal såsom 30 eller 30 000 
sållas bort och kanske påbörjas sedan en huvudräkning genom att bryta ner beräkningen i delar och 
behålla del-svar i närtidsminnet. Alternativt tas beslutet att utmaningen är för svår och systemet går 
tillbaka till viloläge. När System 2 inte är i viloläge kommer också kroppen aktiveras. Under den 
mentala ansträngningen späns muskler, pupillerna vidgar sig och hjärtfrekvensen går upp. Kahneman 
(2013:30) skriver att aktiva mentala val görs i denna tankeprocess och att den dessutom upplevs som 
kontrollerad och medveten.  
 

…controlling thoughts and behaviors is one of the tasks that System 2 
performs. [...] System 1 has more influence on behavior when System 2 is 

busy… (Kahneman 2011:35) 
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Människor vill gärna tro att det är System 2 och det medvetna tänkande som styr tyckande, val och 
handlingar (Kahneman 2013:31). Detta är dock endast halva sanningen och därmed något 
missvisande. När tänkandet allt som oftast fungerar utan problem samverkar de två systemen genom 
att System 1 skickar intryck, intuition, avsikt och känsla till System 2 som förvandlar det till 
övertygelser och viljehandlingar. Ofta utan att System 2 gör några större förändringar. Det resulterar 
att individer oftast litar på och handlar utifrån intryck, impuls och lust (Kahneman 2013:37). Det är 
först när något oväntat händer, när det krävs självkontroll eller mental ansträngning som System 2 
tvingas ur sitt vanliga passiva tillstånd och måste aktiveras. Det kan exempelvis ske när något 
uppfattas strida mot världsbilden som System 1 har, när det är nära att begå ett misstag eller när den 
aktuella uppgiften kräver ansträngning. System 2 väljer lättja och energisparläge när möjlighet finns 
vilket gör att informationen från ’System 1’ oftast är det som styr (Kahneman 2013:48).  
 

Egenskaper som kännetecknar System 1: genererar intryck, känslor och 
böjelser och när dessa godtas av System 2 förvandlas de till övertygelser, 

attityder och avsikter. (Kahneman 2013:157) 
 
När System 2 aktiveras krävs en viss mängd psykisk energi (Kahneman 2013:62). Det är vare sig det 
gäller kognitiv aktivitet såsom huvudräkning, fysisk energi från tyngdlyftning eller emotionell energi 
från att ha självkontroll i ett bråk med partnern. Dessa tre områden använder, åtminstone till viss del, 
energi från samma källa och påverkar hur stor ansträngning System 2 klarar av. Om en person tvingas 
till att utöva självkontroll i en konfliktfylld situation kommer densamma ha svårare att ha självkontroll 
i nästa utmaning. Till exempel att utföra kognitiva uppgifter, motstå att äta godis eller uthållighet vid 
en fysisk prövning. Detta fenomen kallas egodepletion och har en liknande effekt på självkontrollen 
som alkohol, orostankar eller för lite sömn har (Kahneman 2013:64). Egodepletion och tömning av 
resurser i form av psykisk energi är obehagligt. Motivation går till viss del förlorad och gör det svårare 
att uppmana ansträngning i nästa utmaning. Det finns dock sätt att hjälpa återhämtning av 
egodepletion, till exempel en starkt motiverande anledning eller druvsocker. Ett forskningsexempel, 
med åtta Israeliska domare som bedömde villkorliga frigivningar, har visat  påtagliga effekter av 
egodepletion (Gospic 2016, Kahneman 2013:65,66). Trots att de blev tilldelade fall slumpmässigt 
fanns klara samband mellan måltidsraster och avslag. I snitt avslås 65 procent av ansökningarna men 
efter en matrast sjunker den siffran till 35 procent. Antalet avslag ökar sedan stegvis fram till nästa 
matrast och precis innan avslås 100 procent av ansökningarna. Detta uppseendeväckande fall har visat 
att det kan ge stor och förödande påverkan för frigivnings-ansökande fångar om deras ansökan 
behandlas före eller efter en måltidsrast. 
 
För att effektivt använda resurser och spara energi gör System 1 kontinuerliga bedömningar av nuläget 
och världen omkring oss. Kahneman (2013:90,96,97,101,104) menar att det gör att vi kan ta ställning 
till om något nytt är på gång, om det finns några hot eller viktiga nyheter eller om uppmärksamheten 
måste riktas till något nytt. I och med att det finns ett problem att lösa aktiveras System 2 för att ge 
extra resurser att lösa det närliggande hotet eller utmaningen. När System 1 bedömer att inget problem 
som kräver extra resurser existerar, vilar System 2 och undviker att spendera energi. I detta 
avslappnade läge upplevs kognitivt flyt. Lättheten i kognitivt flyt gör att personen upplever situationen 
som behaglig och bekant, tror på och tycker om det som sägs och görs, upplever ett gott humör och 
litar på sin intuition. Samtidigt är vi mindre vaksamma, misstänksamma och begår fler misstag.  
 
   
 
 
 
 
 
 
    

Figur 10: Kognitivt flyt – dess orsaker och konsekvenser 
Källa: Modifiering av Kahneman (2013:90) 
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Som Figur 10 ovan visar finns specifika orsaker som skapar den lätthet som upplevs i kognitivt flyt 
(Kahneman 2013:90). Upprepad Erfarenhet, exempelvis ord eller meningar som har lästs innan, 
kommer ge ett större flyt och därför uppfattas som mer bekant och dessutom som mer sant. I forskning 
av det som kallas exponeringseffekten påvisas också att ord sets tidigare upplevs som mer positiva. 
Samma effekt ger Tydlig Skrift i form av hög skärpa , lättläst typsnitt eller hög kontrast mellan ord 
och papper. Samtliga delar gör det lättare för läsaren att ta till sig informationen. Gott humör påverkar 
också. Det är inte endast knutet till personers humör överlag och till positiva upplevelser utan kan 
även uppnås enkelt genom att sätta en penna mellan läpparna för att skapa ett framkallat leende 
(Kahneman 2013:81, 90). 
 
När ett ord läses startar något som kallas associativ aktivering (Kahneman 2013:75-78). Det innebär 
att det lästa ordet i hjärnan väcker aktivitet med associerade ord, minnen och känslor som har likhet, är 
närbelägna i tid, rum eller orsaksförhållande. Ordet biff exempelvis kan ge associerade ord såsom ko, 
gröna fält, gaffel och kniv (Kahneman 2013:76). I en upptänkt som kallas Floridaeffekten sågs ett 
orsakssamband mellan en händelse att människor fått göra associationsövningar med ord såsom 
glömsk, skallig, rynka, och sedan mäta takten som de gick från ett rum till ett annat. Trots att 
människorna inte var medvetna om att deras gångtakt mättes sågs ett orsakssamband som gjorde att 
associationer med ord som hör till ålderdomen (utan att ordet sägs) också gjorde att de faktiskt fick en 
långsammare gångtakt. Detta kallas prajming(Kahneman 2013:78), och visar att tankar vi har påverkar 
vårt beteende. Samma prajming-fenomen har setts i testfall där människor som går till en vallokal som 
finns i en skola, eller har visats bilder på skolor, i högre grad röstar på beslut som ger mer pengar och 
stöd till skolor.  Detta sker också hos personer som blivit penning-prajmade genom att dollartecken 
visats på en skärmsläckare i bakgrunden eller om Monopolpengar legat på ett bord. De frågar mindre 
ofta om hjälp och hjälper dessutom i mindre utsträckning sin omgivning och agerar därmed både mer 
självständigt och själviskt. Det är nära anknutet individualism (Kahneman 2013:83).  
 

…findings suggest that [...] reminders of money may shape our behavior and 
our attitudes in ways that we do not know about. (Kahneman 2011:46) 

 
Prajmingens påverkan är pålitlig men behöver inte vara stor (Kahneman 2013:85). I ett 
valsammanhang kanske det bara är några få procent av väljare som är tillräckligt osäkra för att ändra 
sitt beslut. Värt att komma ihåg är dock att några få procent kan avgöra ett val. 
 
Motsatsen till kognitiv flyt, kognitiv ansträngning, kan uppnås genom att vända på orsakerna i Figur 
10 för kognitiv lätthet ovan (Kahneman 2013:90). Genom att be folk skaka på huvudet när de lyssnar 
på ett meddelande har visat att de är mindre benägna att acceptera innehållet än om de nickar samtidigt 
(Kahneman 2013:81). Medverkande i experiment som har uppmanats att ha en bister uppsyn istället 
för ett framkallat leende betygsätter serier som mindre roliga. Vid ett test fick studenter från 
universitetet Princeton lösa något som kallas kognitiva reflektionstest, vilket bjuder in till att ge 
omedelbara intuitiva svar som inte stämmer (Kahneman 2013:66). Ett exempel är: ”Ett slagträ och en 
boll kostar tillsammans 110kr. Slagträt kostar 100 kr mer än bollen. Hur mycket kostar bollen?” Det 
omedelbara intuitiva svaret är att bollen kostar 10kr. Men om bollen kostar 10kr och slagträet kostar 
100kr mer än bollen innebär det att slagträet kostar 110kr och det totala priset blir 120kr vilket är fel. 
För att ge rätt svar behöver System 2 aktiveras för att göra problemlösaren mer analytisk och vaksam. 
I testet med studenterna kunde felmarginalen påverkas i stor grad genom att göra skriften till knappt 
läsbar, vilket minskad antalet som hade minst ett fel i testet från 65 procent till 10 procent.  
 

Å andra sidan tenderar upplevelser av kognitiv ansträngning – oavsett 
anledning – att mobilisera System 2, vilket får personen att ändra attityd till 

problemet från det bekväma, intuitiva läget till ett mer engagerat och 
analytiskt. (Kahneman 2013:97) 

 
System 2 kan påverkas till att aktiveras med hjälp av kognitiv ansträngning, på samma sätt som 
intuition och en behaglig känsla kan aktiveras av kognitiv lätthet (Kahneman 2013:97).  
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Kahneman (2013) är generellt uppfattad som mycket trovärdig, dels på grund av Nobelpriset i 
ekonomi 2002 och dels i och med en stor mängd publikationer och böcker.  
 
 

2.2.4 Motstånd & stöd till förändring 
Det finns många olika variabler som är studerade i sammanhanget av motstånd och stöd för 
förändringar (Oreg 2006:78). Historiskt skiljs dessa inte åt men Oreg (2006:78) menar att det är viktigt 
att skilja dem eftersom de kan relateras till antingen resultatet av förändringen, såsom risk att förlora 
makt eller sitt jobb, eller till sättet som förändringen har implementerats, exempelvis mängden 
information som har tillgängliggjorts till de anställda. Uppdelningen hjälper att skapa en 
mångfacetterad uppfattningen (Oreg 2006:78). Oregs (2006) slutsatser uppfattas som trovärdiga i och 
med att studien förutom den egna empirin bygger på flertalet tidigare studier som ger indikationer i 
samma riktning. 
 
Faktorer relaterade till processen 
Förtroende för ledningen är enligt Oreg (2006:89) en starkt bidragande faktor till beteendet att minska 
motstånd mot förändring. Faktorn relaterad till processen som påverkar genom att ge motstånd eller 
stöd, vilket också har visat sig påverka beteendet (Oreg 2006:93). Även andra studier pekar på att det 
finns en relation mellan förtroende för ledningen och anställdas intentioner till motstånd eller 
medverkan till förändring (Stanley et al. 2005:439,447). 
 
Social influens genom att människor omkring oss är för eller emot en förändring är också en faktor i 
processen som påverkar oss genom att minska eller öka motstånd (Oreg 2006:81). Studien visar att de 
anställda som har kollegor runt sig som är negativa till förändringen också blir påverkade att göra 
beteendemässigt motstånd (Oreg 2006:93).  
 
Information om förändringen kan påverka människor i en organisation genom informationens mängd 
och kvalitet (Oreg 2006:81). Trots att tidigare studier har visat att ökad mängd information minskar 
motstånd visar resultat från Oregs (2006) studie att en ökad mängd information också kan ge ökat 
motstånd (Oreg 2006:94). Förslagna förklaringar från Oreg (2006) är att det kan bero på att en för stor 
mängd eller en för liten mängd information kan skapa motstånd. Oreg (2006) menar också att det kan 
bero på att tidigare studier har gjort antagandet att motstånd mot förändring beror på informationsbrist 
och irrationellt beteende. I doktorsavhandlingen om SVTs omorganisation från Platen (2006:226) dras 
en slutsats att internkommunikation, som det ofta finns stor tilltro till, inte är lika avgörande som 
tidigare trott. Trots ideala kommunikationssituationer är deltagarna inte nöjda vilket försvårar 
gemensamma tolkningar. De försvårar i förlängningen förändringen. Oreg (2006:94) anser att studien 
tyder på att mer forskning behövs för att entydigt veta vad i informationen som både har möjlighet att 
öka och minska motstånd  
 
Jimmieson et al. (2008) har i en studie undersökt två faktorer som påverkar implementations-
processen i en organisationsförändring. Förändringen innefattade att flytta ca 2000 personer till ett nytt 
kontor och dessutom att alla inblandade, oavsett hierarkisk nivå, omstrukturerades till att arbeta i ett 
öppet kontorslandskap. Det är viktigt att vara medveten om eftersom hans slutsatser bör beaktas i den 
kontexten. Den första faktorn är kommunikation och är byggd på uppfattningen hos anställda om de 
har fått kommunikation om förändringen, som upplevs stämma och kommuniceras i god tid 
(Jimmieson 2008:249). Den andra faktorn är delaktighet och är byggd på möjligheten för de anställda 
att uttrycka sig och vara delaktiga i processen (Jimmieson 2008:249). 
 

…employees who felt that they had received communication and participation 
opportunities indicated higher intentions to engage in change-supportive 

behaviors. (Jimmieson et al. 2008:254)  
 
Jimmieson et al. (2008:240) skriver att uppfattningen om att upplevd egen kontroll är en av tre 
nyckelfaktorer för att skapa starka intentioner till att utföra ett beteende. Det bygger på Ajzen (1991) 
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och Theory of Planned Behavior som påstår att upplevd egen kontroll tillsammans med intention till 
beteende kan förutse beteende (Ajzen 1991:184). Studien från Ajzen (1991) är ansedd och har 
refererats till i många senare studier vilket ger den en hög grad av trovärdighet.  
 
Det anses att involvering i beslutsfattande processer, såväl som att få korrekt information i tid, främjar 
positiv attityd runt en förändring (Jimmieson et al. 2008:243). Det skapar dessutom starkare social 
press att agera på ett stödjande sätt, samt ökar den individuella upplevelsen att ha kontroll över 
processen. Enligt Jimmieson et al. (2008:243) kan det förutse intentioner till beteende och hans studie 
konkluderar att anställda som har fått möjlighet att medverka i förändringsprocessen har högre 
intention att engagera sig i förändringsstödjande beteende (Jimmieson et al. 2008:244, 254).  
 
Enligt tidigare studier som Oreg (2006:78) skriver om påverkar både effekter och process hur 
medarbetare känner och tänker på organisationens handlingar. Det som har störst sannolikhet att skapa 
ett visst beteende hos medarbetare är dock inte effekterna utan hur organisationen agerar och 
processen i sig (Oreg 2006:78).  
 

…both outcomes and process influence how employees feel and think about 
organizational actions, the process, but not outcomes, are those which will 

most likely influence employees’ behavioural intentions (Robbins et al. 2000 
refererad i Oreg 2006:78) 

 
Medarbetare som upplever att de har fått kommunikation och möjlighet att medverka ger starkare stöd 
för förändring (Jimmieson et al. 2008:254). Ljungberg & Larsson (2012:320) anser att delaktighet 
höjer kvaliteten och skapar förankring. De stora effekterna kommer inte av att få individer agerar 
mycket annorlunda utan att de flesta individerna agerar lite annorlunda. Studien från Jimmieson et al. 
(2008) som undersöker anställdas intentioner att stödja organisationsförändring (Jimmieson et al. 
2008:237) har visat att stöd för förändring leder till att de anställda beter sig konstruktivt genom att 
genomföra förändringsstödjande aktiviteter (Jimmieson et al. 2008:254).     
 
 
Faktorer relaterade till effekter 
I studien tar Oreg (2006:78) upp makt och prestige, jobbsäkerhet och inre motivation som tre faktorer 
relaterade till effekter av förändringen. Förändring inkluderar ofta reella skillnader i form av nya 
förhållanden i makt, ansvar och även befogenheter (Ljungberg & Larsson 2012:394). 
 
Makt och prestige är enligt Oreg (2006:78) en relevant faktor eftersom förändringar i organisationer 
ofta medför att maktpositioner flyttas om genom att vissa får roller med mer influens och vissa får 
roller med mindre influens. Till makt kopplas dessutom status och prestige. Studien från Oreg 
(2006:89) visade att makt och prestige påverkar emotionellt motstånd och kognitivt motstånd men 
däremot inte ett beteendemässigt motstånd. Platen (2006:227) har dragit slutsatsen att i avseendet av 
roller, identitet, makt och status är det av vikt att prioritera frågor som rör individen, dennes arbete och 
vardag. Flera studier har betonat att organisationsförändring påverkar känslan av jobbsäkerhet och att 
det påverkar anställdas reaktioner mot organisationsförändringen (Oreg 2006:79, Probst 2003:433). 
Det är uppenbart om de anställda är rädda att förlora sina jobb (Oreg 2006:79). För många kan en 
organisationsförändring ge förväntan att jobbet kommer förändras till att bli mindre intressant, mindre 
autonomt och mindre utmanande (Oreg 2006:80) vilket påverkar inre motivation. 
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2.3 Analysmodell 
Analysmodellen nedan i Figur 11 är framarbetat utifrån de mest relevanta delarna inom uppsatsens 
teorikällor, utifrån uppsatsens syfte och jämfört med tillgänglig empiri. Syftet med att använda 
nedanstående analysmodell är att genom intervjuguidens uppbyggnad styra insamlingen av empiri, 
samt att ge struktur och tillvägagångssätt i analysen. 
 
 

2.3.1 Hur är modellen tänkt att läsas?  
Modellens ram 
Inramning för modellen är förändringsarbete, vilket också är ramen för hela kandidatuppsatsen. Det 
innefattar arbete som görs samtidigt som processen av förändring sker. Primärt det som leder till 
förändringar och sekundärt det dagliga arbetet som sker parallellt i verksamheten under tiden. 
Orsaksvariablerna A. och B. samt effektvariabeln C kan läsas som: 

A. Faktorer relaterade till effekter av förändringsarbete 
B. Faktorer relaterade till processen av förändringsarbete, och  
C. Konstruktivt beteende i förändringsarbete. 

 
Orsaksvariablernas uppdelning 
Uppdelningen av A. faktorer relaterade till effekter och B. faktorer relaterade till processen är 
inspirerad av studien från Oreg (2006). Det finns många olika variabler som är studerade i 
sammanhanget av motstånd och stöd för förändringar (Oreg 2006:78). Historiskt skiljs dessa inte åt 
men Oreg (2006) menar att det är viktigt att skilja dem eftersom de kan relateras till antingen resultatet 
av förändringen, såsom risk att förlora makt eller sitt jobb, eller till sättet som förändringen har 
implementerats, exempelvis mängden information som har tillgängliggjorts till de anställda. 
Uppdelningen hjälper att skapa en mångfacetterad uppfattning (Oreg 2006:78). Författaren till denna 
uppsats uppfattar uppdelningen som applicerbar även i denna studie och har identifierad de sex 
enskilda faktorerna nedan som relaterade till antingen processen eller till effekterna av förändring.  
 
Orsaksförhållande 
Modellen är tänkt att läsas från vänster till höger. Varje enskild faktor till vänster (under A. och B.)  
har möjlighet att göra påverkan på en eller flera av faktorerna till höger (under C.).  En faktor hos 
orsaksvariablerna har därmed möjlighet att trigga intention till konstruktivt beteende. 
 
Bortval 
Uppsatsen ambition är inte att identifiera alla existerande faktorer som påverkar Konstruktivt beteende. 
Därför finns det också fler potentiella faktorer som kan trigga intention till konstruktivt beteende i 
förändringsarbete än de som är inkluderade i analysmodellen (vilket de gråa små cirklarna bakom de 
blåa illustrerar). Utifrån teorin finns exempelvis möjliga kandidater för faktorer i social influens (Oreg 
2006:81), känslor (Gospic 2016, Smith et al. 2003), företagskultur (Gospic 2016) och rättvisa (Gospic 
2016) Dessa är medvetet bortvalda eftersom författaren har bedömt det som svårt att värdera dessa 
faktorer utifrån den tillgängliga empirin, och att det därmed är osäkert att göra en väl grundad och 
tillförlitlig analys om de inkluderas.  
 
Koppling teori & empiri 
Faktorerna är använda som grund för intervjuerna genom att intervjuguidens (Bilaga: Intervjuguide) 
frågeområden är direkt baserade på de sex faktorerna i analysmodellens orsaksvariabler. Namnen på 
faktorerna i analysmodellen har uppdaterats sedan intervjuguiden skapades, vilket gör att namnen inte 
är helt jämförbara även om innehållet är det.  
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2.3.2 Orsaksvariabel: A. Faktorer relaterade till effekter  
Engagerande drivkrafter, maximerade belöningar och minimerade hot triggar konstruktivt beteende  
genom att faktorerna av anställda uppfattas som positiva effekter av förändringsarbete. Varje faktor 
har en positiv korrelation på en eller flera av de tre faktorer som tillsammans skapar intention till 
konstruktivt beteende. 
 
Engagerande drivkrafter 
Engagerande drivkrafter innebär hur engagerande de bakomliggande inre och yttre drivkrafterna är. 
Drivkrafternas klarhet och uppfattade troliga konsekvenser påverkar hur starkt engagemang som går 
att förvänta i förändringsarbetet. Det handlar om subjektiva uppfattningar hos varje aktör. Yttre 
drivkrafter är exempelvis teknologisk utveckling, förändringar på marknaden eller nya politiska krav 
(Jacobsen 2013:54). Inre drivkrafter är exempelvis konflikter, dålig kommunikation eller brister i 
samarbete (Jacobsen 2013:56).  
 
Har positiv korrelation med stöd för förändring.  
 
Maximerade belöningar 
Belöningar triggar striatum som skickar belöningssignaler till oss, vilket ger en behaglig känsla och 
gör att vi gillar vissa saker menar Gospic (2016). Pink (2009:12) påstår att människor söker 
belöningar. Det gör att vi tycker det är kul och uppmuntrar oss i förlängningen att fortsätta med 
beteendet. Attityd innebär att gilla och ogilla (Smith et al. 2003). Därför är det viktigt att synliggöra 
belöningar menar Gospic (2016). Dessutom har snabba belöningar större effekt än belöningar långt 
fram i tiden, exempelvis ger belöningar inom en månad starkare påverkan på beteende än de som finns 
om ett år. Att trigga striatum är en viktig del för att skapa motivation menar Gospic (2016) eftersom 
det känns behagligt, kul och positivt att striatum triggas. Vissa prestationsprofiler ser utmaning och 
förändring som belöning påstår Gospic (2016). 
 
Har positiv korrelation med positiv attityd och motivation. 
 
Minimerade hot 
Hot i form av det som är okänt, obehagligt eller läskigt aktiverar det hjärnstrukturen amygdala vilket  
sätter igång en fly eller fäkta respons (Gospic 2016). Amygdala är aktiverat när vi tar beslut (Gospic et 
al. 2013). Pink (2009:12) påstår att människor försöker undvika bestraffningar. 
 

Figur 11: Analysmodell för möjliga påverkbara faktorer som triggar konstruktivt beteende 
Källa: Författare 
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Flera studier har betonat att organisationsförändring påverkar känslan av Jobbsäkerhet, och att det har 
påverkan på anställdas reaktioner mot organisationsförändringen (Oreg 2006:79, Probst 2003:433). 
Det är uppenbart om de anställda är rädda att förlora sina jobb (Oreg 2006:79).  
Trots att förlorad makt och prestige (Oreg 2006:78) inte har en direkt koppling till beteendemässigt 
motstånd är det ett hot som skapar andra typer av motstånd. Hot och problem gör att System 2 
aktiveras vilket gör människor mer kritiska samt sätter igång processer hos dem att försöka identifiera 
fler hot (Kahneman 2013). Genom minimerade hot menar Gospic (2016) att risken för motstånd till att 
välja ett alternativ också minimeras. 
 
Har positiv korrelation med stöd för förändring, positiv attityd och motivation. 

 
 
2.3.3 Orsaksvariabel: B. Faktorer relaterade till processen  

Effektiv kommunikation, förtroende för ledning och möjlighet till medskapande triggar konstruktivt 
beteende genom att faktorerna av anställda uppfattas som viktiga i sättet som förändringsarbete 
implementeras; alltså faktorer i processens genomförande. Varje faktor har en positiv korrelation på en 
eller flera av de tre faktorer som tillsammans skapar intention till konstruktivt beteende. 
 
Effektiv kommunikation 
Jimmieson et el. (2008) har i en studie identifierat effektiv kommunikationsstrategi som en avgörande 
faktor som påverkar implementationsprocessen. Korrekt information som distribueras lägligt har visat 
sig ge starkare stöd för förändring. Hur informationen presenteras kan också skapa stöd för förändring 
(Oreg 2006). Genom upprepad erfarenhet, prajmad tanke och gott humör när de anställda tar till sig 
kommunikationen möjliggörs kognitivt flyt. Det gör att människor endast behöver ha System 1 aktivt 
vilket ger mottagaren en positiv attityd i form av att det upplevs bra, behagligt, sant och bekant 
(Kahneman 2013:90).  
 
Har positiv korrelation med stöd för förändring och positiv attityd.  
 
Förtroende för ledning 
Förtroende för ledningen är en faktor relaterad till processen som påverkar genom att ge motstånd 
eller stöd, vilket också har visat sig påverka beteendet (Oreg 2006:93). Även andra studier pekar på att 
det finns en relation mellan förtroende för ledningen och anställdas intentioner till motstånd eller 
medverkan till förändring (Stanley et al. 2005:439,447). Det är en starkt bidragande faktor till 
beteendet att minska motstånd mot förändring (Oreg 2006:89) 
 
Har positiv korrelation med stöd för förändring.  
 
Möjlighet till medskapande 
Jimmieson et al. (2008) har identifierat att en viktig faktor för att få stöd för förändring är att bjuda in 
till möjlighet att delta i planering och beslutsprocesser. De som bjuds in till möjlighet att medskapa får 
högre intention att engagera sig i förändrings-stödjande beteende (Jimmieson et al. 2008). Även 
involvering i beslutsfattande processer främjar positiva attityder runt en förändring (Jimmieson et al. 
2008:243). Det skapar också starkare social press att agera på ett stödjande sätt, samt ökar den 
individuella upplevelsen att ha kontroll över processen. Enligt Jimmieson et al. (2008:243) kan det 
förutse intentioner till beteende och hans studie konkluderar att anställda som har fått möjlighet att 
medverka i förändringsprocessen har högre intention att engagera sig i förändringsstödjande beteende 
(Jimmieson et al. 2008:244, 254). 
 
Autonomi innebär att när vi har lärt oss att göra något vill vi också göra det själva. Det bidrar till 
engagemang och ger känslan att vara delaktig i processen enligt Gospic (2016). Autonomi är en viktig 
del i att skapa motivation. 

 
Faktorn har positiv korrelation med stöd för förändring och motivation.  
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2.3.4 Effektvariabel: C. Konstruktivt beteende 
Konstruktivt beteende 
Konstruktiv betyder ”inriktad på att bygga upp ngt” (Nationalencyklopedin 2016b). Ett konstruktivt 
beteende inom organisationsförändring innebär att individens beteende är verkningsfullt för 
organisationen. Alltså att beteendet är uppbyggande och för verksamhetens bästa menar Kristensson6, 
vilket inte är detsamma som att anpassa sig till vad som förfrågas för stunden, utan ställer krav på 
ansvar och självständighet (Gresham & Elliot 1987). 
 
Intention 
Intention till ett visst beteende kan användas för att förutse beteende (Ajzen 1991:184).  I regel innebär 
starkare intention att ett visst beteende får ett starkare utförande (Ajzen 1991:184). Studien från 
Jimmieson et al. (2008:237) som undersöker anställdas intentioner att stödja organisationsförändring 
har visat att vissa faktorer påverkar anställda att bete sig konstruktivt (Jimmieson et al. 2008:254).     
 
Stöd för förändring 
Vissa bakomliggande faktorer som skapar motstånd eller stöd kan direkt påverka anställdas beteende 
(Oreg 2006:74). Stöd för förändring leder till att de anställda beter sig konstruktivt genom att 
genomföra förändringsstödjande aktiviteter (Jimmieson et al. 2008:254).     
 
Triggas av faktorerna: minimerade hot, engagerande drivkrafter, möjlighet till medskapande, effektiv 
kommunikation, förtroende för ledning.  
 
Positiv attityd 
Det som är behagligt, känns bra och är kul aktiverar striatum att ge oss en belöningssignaler vilken i 
förlängningen gör att vi fortsätter med ett beteendet menar Gospic (2016). I många fall är det en 
persons attityd som bestämmer dennes beteende (Smith et al. 2003:662). Ajzen (1991) menar att 
attityd till ett visst beteende, tillsammans med subjektiva normer och upplevd egen kontroll, kan 
förutse intention till beteende (Ajzen 1991:206).  
 
Triggas av faktorerna: maximerade belöningar, minimerade hot, effektiv kommunikation. 
 
Motivation 
Ajzen (1991) har utifrån sin studie dragit slutsatsen att motiverande faktorer påverkar beteendet (Ajzen 
1991:181). Aktivering av amygdala är involverat i när beslut fattas (Gospic et al. 2013). Striatum är 
involverat i att skapa inre motivation, vilket är kraften i oss som motiverar oss till att faktiskt vilja 
förändras. Det här styr våra val och det styr vårt beteende menar Gospic (2016).  
 
Triggas av faktorerna: maximerade belöningar, minimerade hot, möjlighet till medskapande. 
 

  

                                                      
 
 
6 Per Kristensson professor vid Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads 
Universitet. Telefonsamtal 5 december 2016. 
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3. Primär & Sekundärempiri 
 

Kapitlet beskriver uppsatsens primärempiri och sekundärempiri, samt 
hänvisar till de bilagor och referenser där empirin finns tillgänglig.  

 

 

3.1 Primärempiri 
Primärempirin består av kvalitativa intervjuer där intervjuobjekten har varit involverade i 
förändringsarbetet för Trafikledningen med införandet av den nya Nationella och Regionala Operativa 
ledningen sattes i drift 2012-10-01. De roller som har varit tillgängliga att intervjua är enhetschefer 
från Trafikverket samt en specialistkonsult inom förändringsledning från fallföretaget. Hur 
Trafikledningen hänger ihop med resterande organisationen i Trafikverket finns beskrivet i 
underrubrik 1.4.3 Fallföretag.  
 
Intervjuobjekten har fått ut information via email, enligt bilaga: 2a email till intervjuobjekt (från 
författare) och har sedan intervjuats via telefon enligt underrubrik 1.4.4 Datainsamling. Därefter har 
data bearbetats enligt 1.4.5 Tillvägagångssätt Databearbetning.  
 
Nedan följer en lista på vilka roller som intervjuobjekten hade efter förändringsarbetet sattes igång, 
alltså de roller som de hade i förändringsarbetet: 
 

• Specialistkonsult – Förändringsledare på Xmentor Management (Bilaga: Intervju av 
Specialistkonsult) 

• Enhetschef 1  – Enhetschef förvaltning och utveckling (Bilaga: Intervju av Enhetschef 1) 
• Enhetschef 2  – Enhetschef for Nationell Operativ ledning (Bilaga: Intervju av Enhetschef 2) 
• Enhetschef 3  – Enhetschef Regional Operativ Ledning (Bilaga: Intervju av Enhetschef 3) 
• Enhetschef 4  – Inte medtagen på grund av mättnad i primärempirin 

 
 

3.2 Sekundärempiri 
Trafikverket har genomfört en tidigare studie i form av en Medarbetarundersökning 2011 
(Trafikverket 2013), 2013 (Trafikverket 2013) och 2015 (Trafikverket 2015). I tabellen nedan finns för 
uppsatsens syfte utvalda intressanta frågor och dess medelvärden i mätningarna. Fokus ligger på 
avdelningen Trafikledningen med ca 1100 respondenter. Som kontrollsiffra finns dessutom mätvärden 
från Trafikverket i helhet där ca 5500 respondenter inklusive Trafikledningen har deltagit. Skalan är 1-
5 när inget annat anges.  
 
I analysen har endast de frågor som är inkluderade nedan använts. Dessutom har  endast medelvärdet 
för frågorna lyfts ut. Om du som läsare är intresserad av att ta del av medarbetarundersökningarna i sin 
helhet är du välkommen att beställa bilagorna hos Trafikverkets kundtjänst eller genom att fråga denna 
uppsats författare. 
 
Förklaring av detaljer i Tabell 1.  
MV= Medelvärde för respektive år 
*Sammanslagning av fyra mätvärden 
** Ny fråga 2013 
*** Omformulerad 2015 till: Jag har goda möjligheter att använda min kompetens och erfarenhet i 
Trafikverket. 
( ) Siffror utan parentes är specifikt inom Trafikledningen och för jämförelsen finns mätvärde för hela 
Trafikverket inom parentes. Kolumnen MV 2011 (Trafikverket 2013) visar endast mätvärde för hela 
Trafikverket eftersom inga mätvärden finns specifikt för Trafikledningen 2011.  
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# Fråga MV 
2011 

MV 
2013 

MV 
2015 

 Statistik över antal personer som svarat respektive år i 
Trafikledningen. Inom parentes är hela Trafikverket. 

(5654) 1118st 
(5396) 

1098st 
(5620) 

1 Min närmaste chef ...är bra på att informera om viktiga händelser 
och beslut 

- (3.8) 3.7 (3.9) 3.7 (4.0) 

2 *Min närmaste chef kommunicerar/informerar ...på ett tydligt 
sätt ...innan något genomförs ...i god tid ...om det som är relevant 

-
(3.65) 

3.6(3.77) 3.6(3.85) 

3 Trafikverket tar tillvara min kompetens och erfarenhet på ett bra 
sätt*** 

- (3.2) 3.0 (3.3) 3.5 (3.8) 

4 Det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för mig inom 
trafikverket 

- (3.4) 3.2 (3.6) 3.4 (3.7) 

5 Jag känner mig som en värdefull medarbetare i Trafikverket - (3.5) 3.2 (3.6) 3.3 (3.7)  
6 Jag har möjlighet att påverka min arbetssituation - (3.3) 2.7 (3.4) 2.8 (3.4) 
7 Jag har lätt att hitta den information jag behöver för att kunna 

utföra mitt arbete effektivt 
- (3.1) 3.1 (3.3) 3.0 (3.3) 

8 Jag känner till Trafikverkets vision och värderingar - (3.8) 3.4 (3.9) 3.7 (4.0) 
9 Trafikverkets ledning (dvs högsta ledning) är bra på att 

kommunicera verksamhetens övergripande mål och värderingar 
- (2.9) 2.6 (3.1) 2.8 (3.1) 

10 Jag känner mig välinformerad om vad som händer och beslut 
som fattas inom Trafikverket 

- (2.7) 2.5 (2.9) 2.7 (3.0) 

11 Jag har förtroende för Trafikverkets ledning (dvs högsta ledning) - (2.8) 2.4 (2.9) 2.6 (3.1) 
12 Jag är delaktig när mål och handlingsplaner tas fram för vår 

"arbetsgrupp" 
- (3.3) 2.8 (3.4)  3.0 (3.5) 

13 Jag förstår hur mitt arbete bidrar till "arbetsgruppens" mål - (3.7) 3.6 (3.8) 3.8 (3.9) 
14 Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? (Skala: 1=Inte 

alls nöjd - 10=Mycket nöjd) 
- (6.0) 6.0 (6.5) 6.3 (6.8) 

15 Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? 
(Skala: 1=Inte alls motiverad - 10=Mycket motiverad) 

- (6.5) 6.3 (6.8) 6.7 (7.2) 

16 Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver för 
att kunna utföra mitt arbete effektivt 

- (4.3) 4.1 (4.3)  4.2 (4.4) 

17 Jag är intresserad av att utvecklas i arbetet (prova på nya 
arbetsuppgifter, ta ökat ansvar ) 

- (4.3) 4.1 (4.3) 4.2 (4.4) 

18 Jag tar själv ansvar för att skaffa den kompetens jag behöver - (4.0) 3.7 (4.1)  3.8 (4.1) 
19 Jag upplever att Trafikverket kommer att nå sina mål gällande 

effektiviseringsarbetet** 
 2.5 (3.0)  

20 Jag upplever att jag bidrar på bästa möjliga sätt för att 
Trafikverket ska uppnå målen med effektiviseringsarbetet** 

 3.6 (3.9)  

21 Jag upplever den interna informationen på Trafikverket som 
trovärdig 

- (3.0) 2.8 (3.2) 3.0 (3.3) 

Tabell 1: Utvalda frågor och medelvärden från Trafikverkets medarbetarundersökning 2013 och 2015  
Källa: Trafikverket 2013. Trafikverket 2015 
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4. Analys 
 

Utifrån analysmodellens struktur sker här diskussion, tolkning, 
 värdering, analys och jämförelse av empiri och teori, samt dess påverkan på 

faktorerna som tillsammans ger Konstruktivt beteende.  
 

 

4.1 - A. Faktorer relaterade till effekter → C. Konstruktivt beteende 

 

4.1.1 Engagerande drivkrafter 
Yttre drivkrafter 
I och med ett beslut 2008 för en sammanslagning av Vägverket och Banverket startade april 2010 den  
nya organisationen Trafikverket. Därmed togs beslut att genomföra en analys av organisationens nu-
läge vilket Enhetschef 1 menar var viktigt för att inte riskera att ”problem blir ingrodda”. Den analys 
Trafikverket genomförde av organisationens nu-läget och behov menar Jacobsen (2013:36) är att 
påbörja en planerad förändring. I och med det finns möjlighet att identifiera ett önskat framtida läge  
samt de åtgärder som tillsammans blir innehållet i förändringsarbetet (Jacobsen 2013:36) vilket 
resulterar i en övergripande plan i form av en strategi (Ljungberg och Larsson 2012:116). 
 
Att vara styrda av politiska krav är ett tydligt exempel på en yttre drivkraft (Jacobsen 2013:54). Det är  
en drivkraft som, enligt Enhetschef 2, i stor grad styr Trafikverket eftersom organisationen i stor grad 
är politiserad. Med det menar Enhetschef 2 att politiskt intresse hela tiden styr och exempelvis måste 
representanter från Trafikverket ibland förklara vad som sker i TV. Trafikverket är en statlig 
verksamhet vilket gör den lite annorlunda än exempelvis privata företag påpekar Enhetschef 3. Detta 
menar Jacobsen (2013) exempelvis gör att anställda uppfattar de möjliga negativa konsekvenserna 
som lägre än hos privata företag eftersom det inte finns samma risk för konkurs, uppköp eller 
nedläggning (Jacobsen 2013:64).  
 
Glesbygdsproblematik är ett exempel på en konkret yttre drivkraft som har påverkat förändringsarbetet 
genom skapa motstånd och minska engagemang, påstår Enhetschef 2, exempelvis när förslaget Rätt 
person på rätt plats kom vilket var tänkt att lägga ner trafikledningscentraler på fyra mindre orter. 
Jacobsen (2013:25) anser att all förändring sker i en kontext där exempelvis geografi och kultur 
påverkar. Kontexten glesbygd gjorde att beslutet för Rätt person på rätt plats hade stor påverkan på 
förändringen. Stöd för förändringen och motivation sjönk avsevärt inom Trafikledningen visar 
medarbetarundersökning från 2013 (Trafikverket 2013) jämfört med Trafikverket i helhet. Exempelvis 
”Jag upplever att Trafikverket kommer att nå sina mål gällande effektiviseringsarbetet**” var tio 
procentenheter lägre i medelvärdet för Trafikledningen än i Trafikverket i helhet, och medelvärdet för 
motivation låg fem procentenheter lägre.  
 
Inre drivkrafter 
   

 Det var otydligt hur man skulle jobba, var och en gjorde som de själva tyckte. 
(Enhetschef 1) 

 
Trafikverkets första analys visade att det var mycket som inte fungerade och mycket verkade bero på 
strukturella problem påstår Enhetschef 1. Enhetschef 2 uttrycker att kommunikation mellan de olika 
geografiska områdena var bristfällig och Enhetschef 3 berättar att det delvis berodde på att tåg kunde 
påverkas av tre olika operativa chefer som tog beslut på olika delar av en enda tågresa. Dessa exempel 
på brister inom organisationen menar Jacobsen är inre drivkrafter som driver på förändring (Jacobsen 
2013:56). 
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Förutom att det fanns otydligheter i hur de anställda skulle jobba och att många gjorde som de själva 
ville, fanns också en vilja att få in mer kundperspektiv anser Enhetschef 1. Även Enhetschef 2 menar 
att det fanns många intentioner om att sätta kunden i centrum och att minska antalet störningsminuter 
genom att hantera störningar på ett bättre och mer effektivt sätt. Jacobsen (2013:56) ger liknande 
exempel som Specialistkonsult, Enhetschef 1, 2 och 3 och menar att vanliga inre drivkrafter som 
initierar ett förändringsarbete är bristande kommunikation, kvalitetsproblem hos produkterna, konflikt 
eller svårigheter i att samarbeta.  
 
De intervjuades uttalanden tyder på att det har funnits förståelse för organisationens mål utifrån dess 
drivkrafter. Specialistkonsulten anser exempelvis att det har funnits stor vilja och drivkraft i alla led 
både hos chefer och de anställda längre ner i hierarkin, och att det finns en tro på att förändringsarbetet 
kommer få ett mycket bra utfall. Detta är av vikt menar Jacobsen (2013:63) eftersom drivkrafternas 
klarhet och tyngd har påverkan på engagemanget. Trafikverkets medarbetarundersökningar från 2013 
(Trafikverket 2013) och 2015 (Trafikverket 2015) pekar samtidigt på att Trafikledningen i stort tycker 
att högsta ledningen inte är bra på att kommunicera övergripande mål och värderingar, samt att 
mätvärdet från 2013 för upplevelsen om Trafikverket kommer nå sina mål med effektiviseringsarbetet 
är bland de lägsta i undersökningen. Även ”Jag känner mig välinformerad om vad som händer…” och 
”Jag har förtroende för Trafikverkets ledning” ligger på liknande nivåer vilket ger indikation på att det 
existerar skillnader i uppfattningen av de inre drivkrafternas tyngd och klarhet (Jacobsen 2013:58) hos 
intervjuobjekten jämfört med Trafikledningen i stort. Denna skillnad på chefers uppfattning jämfört 
med organisationen i helhet som har identifierats i fallstudien är inte ovanlig menar Jacobsen (2013) 
eftersom chefer och de som arbetar ”på golvet” ofta har helt olika uppfattningar av samma verklighet 
(Jacobsen 2013:58). Drivkrafternas klarhet och uppfattade konsekvenser, alltså hur engagerande 
drivkrafterna är, har stor påverkan på graden stöd för förändring (Jacobsen 2013:58). 
 
 

4.1.2 Maximerade belöningar 
Enhetschef 1, 2 och Specialistkonsulten uttrycker att de gillar förändring och ser det som något 
intressant och spännande att få vara med på resan att förändra organisationen. Den typen av människor 
som gillar förändringar ser också själva förändringsmöjligheten i sig som belöning menar Gospic 
(2016). De tillhör prestationsprofilerna Ambitiösa eller Experter och skiljer sig från den Typiska. 
Enhetschef 2 anser också människor är olika och att vissa uppskattar förändring medan andra istället 
kan få en personlig kris till följd.  
 
Att belöningar påverkar eftersom människor söker sig till det som är belönande påstår Pink (2009:12) 
och Gospic (2016). I början av förändringsarbetet fanns få eller inga uttalande belöningar som det 
lockades med påstår Specialistkonsulten, Enhetschef 1, 2 och 3. Exempelvis satsning på kompetens 
och personlig utveckling har växt fram på senare tid menar Enhetschef 1 och 2. Detta visar också 
Trafikverkets medarbetarundersökning eftersom frågan om individuella utvecklingsmöjligheter i 
organisationen har ökat medelvärde på fyra procentenheter inom Trafikledningen jämfört med två 
procentenheter för organisationen i helhet. Att personliga belöningar är uttryckta från början är viktigt 
eftersom belöningar triggar striatum och skapar motivation påstår Gospic (2016). Striatums 
belöningssignaler gör att det känns behagligt och att vi gillar vissa saker menar Gospic (2016), och 
eftersom attityd innebär att gilla och ogilla (Smith et al. 2003) skapar det en positiv attityd. Det har 
förbättrats nu senare i förändringsarbetet genom att belöningar exempelvis har använts för att locka 
personal till den operativa ledningen påpekar Enhetschef 3. Dessutom lyfts kompetensutveckling fram 
mer. Utifrån Trafikverkets medarbetarundersökning från 2013 (Trafikverket 2013) och 2015 
(Trafikverket 2015) ligger medelvärdet för motivation hos Trafikledningen värdemässigt ungefär i 
mitten jämfört med alla frågornas mätvärden. Det intressanta är att den ökat med fyra procentenheter 
från 2013 till 2015, vilket kan tyda på att avdelningens förbättrade förmåga att uttala belöningar också 
har gett ökning i graden motivation. Det stödjs av Gospic (2016) som påstår att när det finns flera 
alternativ väljer vi alltid det som är associerat med mest belöning. Dessutom ger direkta belöningar 
större effekt på motivation än belöningar som ligger långt fram i tiden eftersom vi är kopplade för 
snabba belöningar (Gospic 2016). 
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4.1.3 Minimerade hot 
Okänt, obehagligt & läskigt 
”Det var bättre förr” var det många som tyckte i början av förändringsarbetet uttrycker Enhetschef 2. 
Den typen av uttalanden är vanliga i förändringar eftersom hot i form av det som är okänt eller läskigt 
aktiverar hjärnstrukturen amygdala vilket sätter igång en fly eller fäkta respons påstår Gospic (2016). 
Enhetschef 1 uppfattar samma attityd som Enhetschef 2; att det var bättre innan förändringen satte 
igång. Enhetschef 1 har uppfattat det hos både chefsgrupper och utanför chefsgrupper, exempelvis i 
produktionen. Aktiverad amygdala motverkar inre motivation, och motverkar dessutom en behaglig 
känsla av gillande menar Gospic (2016), vilket därmed motverkar möjlighet till positivt attityd. 
Kahneman påstår även att hot och problem aktiverar System 2 och helt naturligt blir mer kritisk och 
analyserande, vilket leder till att personen i fråga försöker identifiera nya möjliga hot (Kahneman 
2013). Det Enhetschef 1 och 2 berättar om stöds av Gospic (2016) som menar att människor väljer 
bort de alternativ som är okända, obekanta, obehagliga eller läskiga. Det okända och läskiga med 
förändring påverkar eftersom amygdala är aktiverat när vi tar beslut (Gospic et al. 2013). 
 
Hotad jobbsäkerhet 
En förändring som genomfördes var att eldriftsledningen som tidigare fanns på åtta platser i landet 
förändrades till att skötas centraliserat från två platser. Det innebar att folk förlorade jobbet berättar  
Enhetschef 1 vilket skapade motstånd och motvilja. Det uppfattades väldigt negativt och skapade 
motstånd menar Enhetschef 2, vilket Oreg anser är ett givet resultat om de anställda är rädda att förlora 
sina jobb (Oreg 2006:79). 
 

Inledningsvis så var många negativa, bara man dök upp [...] fick man sig en 
jävla avhyvling ’Ni har lagt ner eldriften era idioter’. Men det händer sällan 

nu. (Enhetschef 3)   
 
Det Enhetschef 1, 2 och 3 uttrycker stöds av flera studier som har betonat att organisationsförändring 
påverkar känslan av jobbsäkerhet, vilket kan sänka stöd för förändring i och med att det har påverkan 
på anställdas reaktioner mot organisationsförändringen (Oreg 2006:79, Probst 2003:433). Ungefär 
halvvägs i förändringen påbörjades dessutom något som kallades ”Rätt person på rätt plats” berättar 
Specialistkonsulten och Enhetschef 2. Planen var att lägga ner fyra av de totalt åtta orterna för 
Trafikledning, vilket Enhetschef 3 berättar naturligtvis uppfattades som hotfullt. Att detta har gett 
reaktioner menar också Gospic (2016) är att vänta eftersom den naturliga reaktionen på hot är att 
springa därifrån eller gå till attack. Genom att minska risken för den responsen ökar möjligheten för 
motivation och positiv attityd menar Gospic (2016). Tillslut lades förslaget Rätt person på rätt plats 
ned vilket Enhetschef 3 uppfattar som en viktig del i att mätvärden och uppfattningar har vänt och 
blivit mycket bättre från 2013 till 2015. Detta stöds också av medarbetarundersökningarna eftersom de 
flesta mätvärden har ökat från 2013 (Trafikverket 2013) till 2015 (Trafikverket 2015). 
 
Hotad makt 
Innan förändringsarbetet påbörjades var till exempel linjecheferna vana att styra allting säger 
Enhetschef 1. Detta förändrades sedan drastiskt vilket upplevdes som att inkräkta på rollerna. 
Enhetschef 3 berättar att ”rent mandatmässigt blev de tidigare operativa cheferna halshuggna”. Det 
Enhetschef 1 och 3 berättar om hotad makt är enligt Oreg (2006:78) en relevant faktor eftersom 
förändringar i organisationer ofta medför att maktpositioner flyttas om genom att vissa får roller med 
mer influens och vissa får roller med mindre influens. Till makt kopplas dessutom status och prestige. 
Enhetschef 3 berättar att det blev utmanande för många personer att ledas av någon på distans. Makt 
har dock enligt Oreg (2006) inte en direkt koppling till beteendemässigt motstånd utan till kognitivt 
och emotionellt motstånd (Oreg 2006:89). I motsats till det Oreg (2006:89) anser tyder dock denna 
fallstudie på att förlorad makt också påverkar beteendet, antingen indirekt eller direkt. Det visade sig 
exempelvis i beteendet att vissa slutade svara på telefon och email i början av förändringen berättar 
Enhetschef 2.  
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4.2 - B. Faktorer relaterade till processen → C. Konstruktivt beteende 
 

4.2.1 Effektiv kommunikation 
Att anställda har fått ut kommunikation om förändringen i god tid och där innehållet upplevs stämma 
har Jimmieson et al. (2008:249) i sina slutsatser kommit fram till som en av två viktiga faktorer för att 
främja förändringsstödjande beteende. Direkt när analysen för förändringsarbetet började 2010 gick 
information ut från generaldirektören att en analys har påbörjats menar Enhetschef 1. 
Specialistkonsulten menar att kommunikation gick ut ca sex månader innan nya Nationella och 
Regionala Operativa Ledningen sattes igång 2012-10-01. Enhetschef 3 är enig att den gick ut under 
2012 men är osäker på om det var innan eller efter sommaren. Specialistkonsulten anser att det hade 
varit fördelaktigt om möjligheten fanns att lägga mer tid på att få presentationsunderlaget mer 
kommunikativt innan allt drogs igång. Oreg (2006:78) ger stöd för det i och med det som händer i 
processen av förändring, exempelvis mängden information till de anställda, har större påverkan på 
beteende än vad effekter av förändringen har. I början distribuerades information om förändringen via 
intranätsmeddelanden och genom kaskadmodellen, vilket innebär via närmaste chef i rakt 
nedåtstigande led, berättar Enhetschef 2, 3 och Specialistkonsulten. Logiken bakom det 
tillvägagångssättet var att chefer som får information genom utbildning sedan kan utbilda och 
kommunicera till chefer och medarbetare under sig, menar Enhetschef 2, men har också dragit 
slutsatsen att det inte fungerar.  
 

Antingen kan vi lägga ner det här, eller så planerar vi för en 
utbildningssväng. (Enhetschef 2) 

 
Att fungerande effektiv kommunikation är en värdefull post att lägga resurser på stöds av en studie 
från Jimmieson et el. (2008:249) där effektiv kommunikationsstrategi har identifierats som en 
avgörande faktor för implementationsprocessen och där läglig spridning är en faktor för att skapa stöd 
för förändring. Medarbetarundersökning från 2013 (Trafikverket 2013) och 2015 (Trafikverket 2015) 
ger också indikationer på att kaskadmodellen inte fungerar effektivt. Mätvärden är relativt höga på 
frågor som rör om närmaste chefen informerar på ett tydligt sätt, i god tid, och i viktiga beslut och 
händelser. Det mätvärdet isolerat tyder på att kaskadmodellen fungerar. Men samtidigt har frågorna 
om ”Trafikverkets ledning (dvs högsta ledning) är bra på att kommunicera..” och ”Jag känner mig 
välinformerad…” fått bland de lägsta mätvärdena i hela undersökningen. Det tyder på att information 
som enligt kaskadmodellen ska färdas ner i organisationen via närmaste chefen inte når fram. 
 
Enhetschef 3 anser att eftersom det i början var upp till varje chef att utbilda och kommunicera den 
nya organisationen och de nya arbetssätten till sin personal var det stor skillnad på om utbildning 
gjordes som en punktinsats eller mer kontinuerligt. Kahneman (2013:48) anser att kontinuitet är viktigt 
eftersom upprepad erfarenhet skapar en exponeringseffekt som gör att saker upplevs som mycket mer 
positiva (Kahneman 2013:100). Förutom att upplevas som mer positivt skapar även upprepad 
erfarenhet, tillsammans med gott humör, tydlig skrift och associationsövningar, kognitivt flyt. Det i sin 
tur påverkar attityd, eftersom det gör att saker upplevs som mer sanna, bekanta, bra och behagliga 
menar Kahneman (2013:90). Exempelvis Enhetschef 3 fick chansen till upprepad erfarenhet genom att 
arbeta igenom materialet för den nya organisationen innan den planerade utbildningen startade. Det 
uttrycker Enhetschef 3 som mycket värdefullt. 
 
Enhetschef 2 menar att nya insatser gjordes 2013 vilket innebar att mer resurser lades på att 
vidareutbilda alla anställda och idag har det initiativet växt till ett nationellt utbildningsteam som mer 
enhetligt sköter spridning till hela landet. Enhetschef 3 anser att organisationen har utvecklats och 
lägger mer kraft på kommunikation och utbildning direkt till medarbetare. Det har i år gett upphov till 
att medarbetardagarna har startat, samt att fokus läggs på att få kommunicera de nya arbetssätten 
direkt till nyanställda. I dag finns kontinuitet med två utbildningsdagar per år menar 
Specialistkonsulten och Enhetschef 2, vilket är positivt utifrån möjligheten till exponeringseffekten 
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(Kahneman 2013:100) samt att en effektiv kommunikation i god tid är en viktig faktor för att skapa 
förändringsstödjande beteende (Jimmieson 2008:240,249). 
 
 

4.2.2 Förtroende för ledning 
Initialt i förändringen sjönk förtroendet för ledningen rejält berättar Enhetschef 1, och trots att det 
personliga förtroendet för organisationen har funnits i helhet har det även inneburit att det ibland varit 
kämpigt att vara ledare och att det funnits upp och nedgångar. Enhetschef 2 och 3 uttrycker också att 
förtroende i organisationen sjönk kraftigt i början av förändringsarbetet. Förtroendet för ledningen i 
förändringssammanhang värderas som viktigt eftersom det enligt studier finns en relation mellan 
Förtroende för ledning och anställdas intentioner till motstånd eller medverkan till förändring (Stanley 
et al. 2005:439,447). Medarbetarundersökning, både från 2013 (Trafikverket 2013) och 2015 
(Trafikverket 2015), visar att förtroendet för högsta ledningen är bland de lägsta medelvärdena i hela 
undersökningen. Dessutom ligger Trafikledningen 10 procentenheter lägre i medelvärde än 
organisationen i helhet för både 2013 (Trafikverket 2013) och 2015 (Trafikverket 2015). Förtroende 
för ledning är en faktor relaterad till processen som påverkar genom att skapa motstånd eller stöd 
(Oreg 2006:93). Enhetschef 2 menar att det exempelvis i början kunde yttra sig att anställda frågade 
”vad fan håller ni på med?”.  
 
Enhetschef 1, 2 och 3 har alla upplevt att Förtroende för ledning har vänt och ökat de senaste åren 
vilket är viktigt eftersom det också har visat sig att Förtroende för ledning påverkar beteendet (Oreg 
2006:93). 
 
 

4.2.3 Möjlighet till medskapande 
 
Förslag & beslut 
 

Jag hade stor möjlighet att påverka och driva på och driva framåt. 
(Enhetschef 3) 

 
De tre cheferna Enhetschef 1, 2, 3 och Specialistkonsulten anser att de i allra högsta grad har fått vara 
delaktiga och haft Möjlighet till medskapande genom att komma med förslag, samt att ta fram de nya 
arbetssätten. Det har uttryckts som genomgående uppskattat. Enhetschef 2 menar att chefer på 
operativa ledningarna tillsammans med utvecklingsavdelningen gavs möjlighet att sätta sig ned och 
fundera på olika lösningar. Det är viktigt menar Jimmieson et al. (2008) eftersom anställda som har 
fått möjlighet att vara medskapande har starkare intentioner att engagera sig i förändringsstödjande 
beteende (Jimmieson et al. 2008:254). Specialistkonsulten berättar om att det till och med finns en 
uppbyggd hierarki för att fånga upp förslag om förbättringar i arbetssätt. Idéer, förslag och kritik kan 
fångas upp från hela Trafikledningen genom användargrupper för anställda, förbättringsgrupper för 
chefer och överst en förankringsgrupp med Trafikledningens högsta ledning. Förslag och kritik färdas 
uppåt i hierarkin och kan förverkligas. Även att involveras i beslutsfattande processer, vilket 
exempelvis Enhetschef 2 påstår funnits möjlighet till genom att de har haft stort mandat från sina 
chefer, främjar positiv attityd runt en förändring menar Jimmieson et al. (2008:243). Enhetschef 1 
anser också att denne till hundra procent kunnat komma med idéer och genomföra förändringar vilket 
har bidragit till motivation. Jimmieson et al. (2008:243) har utifrån sin studie dragit slutsatsen att 
involvering i beslutsfattande processer dessutom skapar starkare social press att agera på ett stödjande 
sätt, samt ökar den individuella upplevelsen att ha kontroll över processen (Jimmieson et al. 
2008:243). Enhetschef 3 menar att denne tillsammans med andra enhetschefer har haft frivilliga 
extramöten en gång i veckan för att ytterligare driva på förändringen, vilket visar både motivation och 
stöd för förändring. Dessa extramöten har även skapat forum där nya idéer och konstruktivt kritik kan 
uttryckas, vilket har uppfattats som positivt.  
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Autonomi 
Det som vi har lärt oss att göra själva vill vi också få genomföra. Det bidrar till engagemang och ger 
känslan av delaktighet i processen menar Gospic (2016). Det har visat sig viktigt inom 
Trafikledningen också anser Enhetschef 1 och 2 eftersom det inom organisationen länge har funnits en 
kultur att vara självständiga och att alla bestämmer över sitt eget område. En för hög grad av 
autonomi, tillsammans med bristande kommunikation, har orsakat att folk gör som de själva vill utan 
att ha kundperspektivet menar Enhetschef 1. Därmed har en del av förändringsarbetet bestått i att 
minska graden autonomi i den dagliga verksamheten och i sättet som nya arbetssätt och förändringar 
genomförs. Eftersom autonomi är viktigt för att känna ett verkligt engagemang (Pink 2009:35,43) är 
det därför en utmaning att behöva minska graden autonomi. Att förlora självständighet och istället 
ledas av någon på håll har varit en utmanande resa för många anser Enhetschef 3, och exemplifierar 
genom att berätta om en enhetschef som fick kliva av sitt uppdrag efter ca två år in i 
förändringsarbetet. Skälet var att den enhetschefen inte klarade av att släppa sitt eget arbetssätt. Att det 
ligger en utmaning i minska autonomin stöds även av Jimmieson et al. (2008:240) som skriver att 
uppfattningen om att utförande ligger inom sin egen kontroll är en av tre nyckelfaktorer för att skapa 
starka intentioner till att utföra ett beteende. Gospic (2016) anser också att det är viktigt och menar att 
det bästa sättet att döda en persons motivation är att berätta exakt vad personen ska göra. Gospic 
(2016) menar också att autonomi är en viktigt del i att skapa motivation, vilket är en möjlig förklaring 
till den stora utmaning om införandet av Nationell och Regional Operativ Ledning har inneburit för 
Trafikverket. Att den upplevelsen av autonomi har påverkats i organisationen ger 
medarbetarundersökningen från 2013 indikation på eftersom frågan ”Jag har möjlighet att påverka min 
arbetssituation” har gett medelvärde 2.7 av 5 i Trafikledningen, jämfört med 3.4 av 5 för hela 
organisationen.  
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5. Slutsatser 
 

Kapitlet presenterar slutsatserna utifrån uppsatsens 
syfte, samt ger förslag på fortsatt forskning.  

 

 
5.1 Resultat 
Syftet med denna kandidatuppsats är att identifiera och förklara vilka påverkbara faktorer som triggar 
konstruktivt beteende i förändringsarbete.  
 
Analys av den data som har samlats in i intervjuer och medarbetarundersökningar visar att de tre 
utvalda faktorer som är relaterade till processen av förändring, såväl som de tre faktorerna som är 
relaterade till uppfattade effekter av förändring, har möjlighet att trigga konstruktivt beteende. 
 
Tre faktorer har dock visat sig vara mindre påverkbara. Engagerande drivkrafter, både inre och yttre, 
har i analysen uppfattats som svåra att påverka inför ett förändringsarbete eftersom de subjektiva 
uppfattningarna redan finns där. De existerar exempelvis i form av politiska krav utifrån och konflikter 
inifrån. Det som faktiskt går att påverka är hur de kommuniceras. Därmed pekar även denna faktor på 
vikten av Effektiv kommunikation.  
 
Förtroende för ledning påverkar intentioner och beteende och är därför av vikt visar både teori och 
empiri. Att okända och läskiga händelser påverkar beteende är tydligt och det är dessutom helt 
naturligt att göra motstånd när det finns hot till förlorat jobb eller förlorad makt och prestige. 
Faktorn är relaterad till processen av förändring vilket initialt skapade antagandet att faktorn är 
påverkbar i hög grad. Samtidigt finns det inga tydliga slutsatser i denna uppsats för hur faktorn kan 
påverkas och enligt empirin kan exempelvis ett brett obestämt missnöje sänka Förtroende för 
ledningen. Hur det kan motverkas är oklart.  
 
Minimerade hot hjälper trigga konstruktivt beteende. Samtidigt har det i fallföretagets 
förändringsarbete, såväl som i andra förändringsarbeten, varit avgörande att ändra på jobbroller och 
förflytta mandat. Därmed är faktorn svår att påverka.   
 
Utifrån syftet har det i analysen trätt fram tre faktorer som triggar konstruktivt beteende och som 
dessutom är påverkbara i högre grad än resterande. Författaren anser därför att syftet på lämpligast 
sätt besvaras med slutsatserna:  

• Maximerade belöningar i förändringsarbetet, samt att placera belöningar i delmål, ökar 
motivation och positiv attityd vilket triggar konstruktivt beteende. Det går att skapa nya 
belöningar men till stor del handlar det om att identifiera och tydliggöra redan existerande 
belöningar som exempelvis kompetensutveckling, förenklad arbetsvardag, nya jobbroller, 
samt tydligare fördelning av mandat och ansvar. Fallstudien visar att det är positivt att  
tydliggöra och kommunicera belöningar. 

 
• Effektiv Kommunikation i förändringsarbete genom att i god tid inkludera alla anställda i 

kommunikationen samt att upprepa budskapet kontinuerligt skapar stöd för förändring och en 
positiv attityd vilket triggar konstruktivt beteende. Det visar analysen genom skillnaden mellan 
den tidiga kommunikationsstrategi som baserades på kaskadmodellen och den senare 
enhetliga kommunikationsstrategi som växte fram inom Trafikverket under 
förändringsarbetets genomförande. Denna faktor är i hög grad påverkbar och har dessutom 
stor möjlighet att trigga konstruktivt beteende.  

 
• Möjlighet till medskapande genom att bjuda in till att komma med förslag, kritik och 

delaktighet i beslut skapar stöd för förändring och motivation vilket triggar konstruktivt 
beteende. Trafikverket har visat att faktorn är påverkbar genom att de har lyckats införa 
strukturer och forum där anställda bjuds in till delaktighet genom att vara medskapande. 
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5.2 Med blicken framåt 
Det är värdefullt att uppsatsens område fortsättningsvis undersöks i framtiden. Det kan delvis göras 
genom att undersöka uppsatsens faktorer på helt nya grupper av aktörer, och även på samma typ av 
aktör för att ge mer empirisk tyngd till slutsatserna. Dessutom går det att undersöka vilka ytterligare 
relevanta påverkbara faktorer som finns. Det finns stora möjligheter att hjälpa individer i 
förändringsarbete genom att möjliggöra konstruktivt beteende. Därför är en önskan att fler studier 
genomförs där kunskap från beteendevetenskap förs in i förändringsledning och det förändringsarbete 
som fortsättningsvis kommer göras i ämnet informatik.  
 
Förhoppningen är att det hjälper människor möta framtidens konstanta förändringar på ett mer 
konstruktivt sätt.  
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Bilagor 
Bilaga: Intervjuguide 

Börja med att presentera och få OK på:  
- Syftet med denna kandidatuppsats är att identifiera, beskriva och förklara kritiska 

framgångsfaktorer för förändringsledare som vill möjliggöra konstruktivt beteende 
hos medarbetare i organisationsförändring. 
Utifrån ett faktorer som påverkar processen av organisationsförändring kommer jag 
ställa ett antal frågor. 

- Det kommer handla om resan i förändringsprojektet där Trafikverket började med 
Regional Operativ ledning. På den bifogade PDFen ser ni den övergripande 
information jag har av förändringen.  

- Samtyckeskravet = Frivilligt att medverka. Samtalen kommer spelas in.  
- Konfidentialitetskravet = I uppsatsen kommer individerna vara anonyma i och 

med att personernas namn tas bort. Insamlad data kommer inte finnas tillgänglig i 
sin originalform för någon utanför författarens uppsatsgrupp och handledare. När 
insamlad data har bearbetats färdigt och uppsatsen fått godkänt kommer 
inspelningar raderas.  

- Dessa frågor nedan ställs till alla olika aktörer (medarbetare, formell 
förändringsledare och specialistkonsult)  

- Intervjun beräknas ta ca 30-45 minuter  (34 frågor med ca 1,3min/fråga) 
 
 
 

 

# Kategori Fråga Källa 

1 Bakgrundsinfo 
& uppvärmning 

Hur står det till?  (Patel & Davidson 2011:82). 

2  Vad jobbar du med i organisationen? (Patel & Davidson 2011:82). 

3  Vad var din första tanke när du fick höra om 
förändringen? 

 

4  Kan du berätta kort om förändringen och hur den 
påverkade dig när den genomfördes? 

 

5  Ungefär när datummässigt började och slutade 
organisationsförändringen upplever du? 

 

6 Effektiv 
kommunikation 

Ungefär hur tidigt gick kommunikation ut till 
medarbetare om förändringen?  

(Jimmieson et al. 2008:254), 

7  Ungefär hur ofta under hela projektet gick 
kommunikation ut till medarbetare om förändringen? 

(Jimmieson et al. 2008:254), 

8  Hur upplevde du kommunikationen som skickades 
ut? (språk, struktur, utseende, kanal)  

(Kahneman 2013) 

9  Hur upplevdes det när du fick informationen? 
Intressant, fokuskrävande, jobbigt, utmanande.  

(Kahneman 2013) 

10 Delaktighet I en organisationsförändring som kommer påverka 
ditt arbete. Hur viktigt är det för dig att känna dig 
delaktig? Skala 1-10 

 

11  Vad innebär delaktighet för dig i sammanhanget?  

12  Har det funnits möjlighet för dig att komma med 
idéer? På vilket sätt? 

(Jimmieson et al. 2008:254). 
(Gospic 2016) 

13  Har det funnits möjlighet för dig att komma med 
konstruktiv kritik? Hur? 

( Jimmieson et al. 2008:254) 
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14  Har det funnits chans för dig att vara med i 
planering? I beslutsprocessen? På vilket sätt? 

(Jimmieson et al. 2008:254)  
(Gospic 2016) 

15  Upplever du att du haft någon mån av självstyre i 
detta? Kunnat påverka och styra hur du lägger upp 
arbetsdagarna, och arbetsaktiviteter? 

(Gospic 2016) 

16  Upplever du att du haft möjlighet att vara 
medskapande i organisationsförändringen? 

(Gospic 2016) 

17 Förändringsben
ägenhet -
Belöning 

Har det funnits några uttalade belöningar eller vinster 
i organisationsförändringen som påverkar just dig? 
När presenterades de? 

(Gospic 2016) 

18  När i tiden har de funnits? I slutet, i början, på 
delmål? 

(Gospic 2016) 

19  Vad innebär belöningar för dig i sammanhanget?  (Gospic 2016) 
20  Har det funnits något som skapat motstånd på vägen? 

Eller som har haft risk att väcka motvilja?  
 

21 Inre & yttre 
motivation 

Hur har du upplevt drivkraft hos andra i 
organisationsförändringen? 

(Gospic 2016) 
(Kahneman 2013) 
(Jimmieson et al. 2008:254). 

22  Hur har du upplevt din egen inre drivkraft i 
organisationsförändringen 

(Gospic 2016) 
(Kahneman 2013) 
(Jimmieson et al. 2008:254). 

23  Hur har du upplevt motstånd till 
organisationsförändringen hos andra?  

(Gospic 2016) 
(Jimmieson et al. 2008:254). 
(Oreg 2006) 

24  Hur har du upplevt motstånd till 
organisationsförändringen? 

(Gospic 2016) 
(Jimmieson et al. 2008:254). 
(Oreg 2006) 

25 Relation mellan 
aktörer 

Hur upplevde du att relationen mellan alla de i 
organisationsförändringen? Alltså mellan de som 
påverkats av förändringen, av de som initierat 
förändringen och även externa specialistkonsulter? 

 

26  Vad beror det på tror du?  
27 Förändringsben

ägenhet - 
Förtroende för 
ledningen 

Hur har förtroendet för ledningen påverkats i och 
med denna förändring? Förtroendet för 
organisationen? 

 

28  Är det någon skillnad mellan hur andras förtroende 
har påverkats jämfört med ditt?  

 

29 Konstruktivt 
beteende hos 
medarbetare 

Hur har beteende överlag varit i 
organisationsförändringen?  

 

30  Vilken skillnad i beteendet finns om vi tittar på olika 
grupper? Exempelvis de som påverkats av 
förändringen, de som initierat förändringen och de 
som kommit in som externa konsulter? 
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31  Är det något annat du tänkt på angående beteendet i 
organisationsförändringen? 

 

32 Avslut & 
nedvarvning 

Är det något annat som du tycker är viktigt men inte 
blivit tillfrågad i intervjun?  

 

33  Hur kändes det att svara på frågorna i intervjun? 
Något specifikt du gärna vill ha återkoppling på i 
uppsatsen? 

 

34  Jag är mycket tacksam att du har bidragit med din tid 
och kunskap. Är det intressant att ta del av 
slutsatserna i detta arbetet? 

 

Tabell 2: Intervjuguide 
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Bilaga: 1a email till intervjuobjekt (från Xmentor) 
 
Hej! 
Hoppas att allt är bra med er!! 
  
Jag har pratat med XXXXXX om att en kille som heter Oskar Linderoth, som läser på Karlstads 
universitet, vill skriva en C-uppsats angående förändringsledning. 
  
Vi har pratat om att införandet av operativ ledning inom Trafikverket är ett lämpligt 
förändringsprojekt att ha som bas för intervju. 
  
Kan jag ge Oskar era telefonnummer så att han kan  ringa er och boka en tid för intervju och berätta 
lite mer om vad det handlar om? Jag misstänker att ni inte är för blyga för att säga nej, om detta inte 
funkar för er med tanke på allt annat ni har att hantera! 
  
Oskars telefonnummer 073-6XX XX XX 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
XXXXX 
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Bilaga: 2a email till intervjuobjekt (från författare) 
 
 
Hej! 
 
Tack för att du ställer upp med tid och engagemang!  
För att få ut samma information till alla kommer ett mail nu först, så hör jag av mig under 
morgondagen om det finns några funderingar eller frågor. 
Kort och gott handlar detta om att jag vill intervju dig 30-45min, utifrån Trafikverkets 
förändringsprojekt med ROL, för att förstå vilka faktorer som var viktiga för dig i processen av 
förändringsarbetet. Exempelvis delaktighet, kommunikation eller belöningar .  
 
Länk till tre datum med tidsförslag där du kan boka en telefontid: 
http://doodle.com/poll/dd662ez5a6h66hgv 
 
Bakgrundsinfo 

• "Syftet med denna kandidatuppsats är att identifiera, beskriva och förklara kritiska 
framgångsfaktorer för förändringsledare som vill möjliggöra konstruktivt beteende hos 
medarbetare i organisationsförändring." Utifrån ett faktorer som påverkar processen av 
organisationsförändring kommer jag ställa ett antal frågor. 

• Det kommer handla om resan i förändringsprojektet där Trafikverket började med Regional 
Operativ ledning. På den bifogade PDFen ser ni den övergripande information jag har av 
förändringen. 

• Utifrån det vill jag intervjua dig 30-45 minuter. Informationen som samlas kommer behandlas 
konfidentiellt och anonymt. Inspelningarna av intervjuerna kommer raderas efter uppsatsen är 
klar.  

 
Övrig info runt intervjuerna 

• Konfidentialitetskrav = I uppsatsen kommer du vara anonym. Insamlad data kommer inte 
finnas tillgänglig i sin originalform för någon utanför författarens uppsatsgrupp och 
handledare. När insamlad data har bearbetats färdigt och uppsatsen fått godkänt kommer 
telefoninspelningar raderas. 

• Samtyckeskrav = Helt frivilligt att medverka. Samtalen kommer spelas in.  
 
 
Om du har några frågor nu direkt är du välkommen att maila eller ringa!  
 
 
Vh Oskar 
 
 
 
  

http://doodle.com/poll/dd662ez5a6h66hgv
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Bilaga: 2a email till intervjuobjekt (Bifogad PDF) 
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Bilaga: Intervju av Enhetschef 1 – P1  

Datum Transkriberat:  2016-12-16 v1.0 
Datum Reviderat: 2016-12-18 v1.1 

 
Jobbar på förvaltning och utveckling som enhetschef. Innan omorganisation jobbar mkt med det som 
handlar om operativ ledning. Jobbat som chef sedan 1982.  
 
Jobbar just nu med utvecklings sidan med järnväg.  
 
Vi startade 2010 när trafikverket bildades. Vi ska se över Vad fungerar bra och vad fungerar mindre 
bra. Jag var med i arbetet med den nulägesanalysen. Ur det kom ett antal saker som man tyckte inte 
fungerade bra. I det jobbet var stora delar av verksamheten med. Det kom mycket underifrån vad som 
inte fungerar. Genom workshop, enkäter, intervjuer kom det fram.  
Då fick man fram ett antal viktiga och nödvändiga åtgärder att vidta.  
 
Jag vill påstå att den första tanke som kom upp; oj, är det såhär mycket som man tycker inte fungerar. 
Det var nog min spontana tanke.  
Någonstans tycker/tror man att det fungerar ganska bra. Men det fanns mycket synpunkter. Det var 
störst på järnvägssidan. Det var oerhört påtagligt att det fanns mycket på järnvägssidan som inte var 
gjort.  
Allting pekade på att det var strukturella problem i mångt och mycket. Just strukturella problem, då är 
det lite allvarligt då. Man visste inte,  
Det var otydligt hur man skulle jobba, var och en gjorde som de själva tyckte. Lite överdrivet, men i 
princip. Det håller inte om man ska driva verksamhet. Det går inte att var och en i en produktionskedja 
säger; jag gör som jag vill.  
Det blir ostyrbart. I min värld blir det dålig kvalitet. Man behöver inte heller krypa in i varje molekyl. 
Men det som är grundläggande för att fungera måste vara gemensamt.  
Mycket som pekade på när vi började att det fanns mycket som inte var ok.  
Konkreta exempel. Om du ska köra ett tåg från sthlm till Malmö. Viktigt att den resan ur 
kundperspektiv fungerar från sthlm till Malmö, förutsättningar som när det kommer (och kommer 
fram). Innan var vi uppdelade i 8st små områden. Då var det 3 operativa chefer som tog tog olika 
beslut för resan från sthlm till Malmö, du ”snuttifierar” resan. Olika chefer som tar lite olika beslut, 
och de i Malmö har sedan ingen aning om detta.  
Det funkar ju inte, hur är kundperspektivet i detta?  
---bar 389 
 
Den började 2010 och är inte slut än. Då började vi med själva analysen, hur är läget och vad händer? 
Den tog ca 1 år. Och det var ändå snabbt. Jag har varit med andra tillfällen när det tagit längre tid.  
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Man började informera direkt när man startade arbetet; ”nu gör man en analys”. Det skickades ut i 
olika… dels genom info från generaldirektören, det gick ut att han startat arbetet. Ett uppifrån 
perspektiv. ”Nu vill jag genomlysa verksamheten, och ni ska vara med i det här jobbet”. Där började 
det.  
Intrameddelande och via närmaste chefer (kaskadmodellen). Började efter sommaren 2010.  
 
Trafikverket startade 2010-04. Sammanslagning av Vägverket och banverkets sammanslagning 
(startade 2009, togs beslut 2008).  
Därför man vald att sätta igång en sån här analys. Det är intressant, det är rätt så friskt vågat att 
ifrågasätta sig, att våga titta på det här direkt. Ju längre du väntar desto längre desto mer ingrott.  
 
Efter analysarbetet. Det togs fram ett beslutsunderlag på ett antal prioriterade aktiviteter.  
I den del jag var med så tog vi fram 20olika aktiviteter. Och totalt togs det fram 50 punkter. Många 
omorganisationerna som började då. Efter det så tillsatte man en förändringsledning där man tillsatte 
en grupp som skulle hålla i det här och börjar jobba med detta som stöd till ledningen. Ta fram hur vi 
skulle göra aktiviteterna. En av aktiviteterna var Underhållsverksamhet och Trafikledning var 
sammanslaget i ett området. Det var så stort att det var halva trafikverket.  
Då bestämde man sig att det var för stort strukturmässigt, så man delade och skapade Trafikledning 
och bröt loss Underhåll.  
--- Bar 580 
Då tog man med sig den listan med 20åpunktslistan in i det jobbet, för att skapa den nya 
trafikledningsverksamheten. Där startade det jobbet konkret med att ta fram den operativa ledningen. 
Det startade 2011 okt. Då har man kommit fram så långt att man bildat de här två nya 
verksamhetsområdena och startat programmet för att bygga nya trafikledningen…. Då startar arbetet 
med att bygga operativa ledningen.  
… 
Den operativa organisationen, med den nya ändringen startar igång 2012 dec. Då har vi gjort nästa 
steg i den här förändringsresan. Dvs förändra i den operativa verksamheten.  
Det är ett antal steg som gör för att man ska komma till att ge sig på ”att ändra i fabriken”. Innan dess 
strukturella förändringar.  
Då kommer processhandledning 2013-04 då kommer den första utgåvan på handledningen. Då har 
man gjort ett antal förändringar,  byggt upp den operativa ledningen satt igång att börja utbilda dem. 
Första steget är att ta fram den här handledningen. Kalla ihop alla i i operativa ledning i nationella 
utbildningar som de får gå på.  
Bygger org. så den är klar på hösten (201-12-10), sedan sätter vi igång utbildning direkt efter (in på 
nyåret 2013). 2013-04 har vi en fast handledning 1.0 som vi också har utbildat medarbetarna i också. 
Då har vi utbildad alla i första steget. Vi har startat alla, och sedan utbildat efter. Varför gjorde vi så? 
Jo, de här personerna skulle rekryteras och det tar en stund, då valde vi rekrytera och sedan bestämda 
att” på det här datumet, då ska vi börja utbilda”. 
 
 
Hur var upplevelsen från de andra? 
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Jag upplevde det var ganska förvirrat. Dels nytt verksamhetsområde, dels nya chefer, dels nytt sätt att 
hantera detta på i operativ ledning.  
Man kan välja två sätt att göra. Allting på plats och sedan rekrytera och sen kommer man in i ett 
färdigt koncept. Vi valde tvärt om, nej, gör man förändringen för att vi måste göra någonting. 
Markeringen att i bygger något nytt, den är viktigare….. Det får växa fram tydligheten under 2013-
2014, och så satte vi upp ett mål att 2015dec då skulle detta sitta ordentligt. Då skulle vi jobbat upp 
detta på en bra nivå.  
Vi sa det att det viktiga är att vi får med oss medarbetarna i det, och att de är med på utbildningar. Vi 
tar det stegvisa framåt. Det var viktigare att göra något och markera än bara vänta tills allt var på plats.  
2012-10-01 till 2015 i jul, det måste få ta den tiden. För det är så nytt sätt att jobba på.  
 
Något i sättet att informera ut som har förändrats under resans gång?  
Det handlar inte så  mkt att informera ut, utan handlar om samspel.  
Till hela org. som har hand om det? 
Ja med det perspektivet det har blivit. Man har förstått att succesivt, att de som sitter och styr tåg eller 
sköter vägtrafik eller anläggningsövervakning. Det finns en annan ledningsstruktur rent operativt, det 
är inte en chef som kommit ut. Mer och mer ändrat så det ska gå via operativ ledning. De ska få 
uppdraget att de är dom som leder den här 24/7 verksamheten, den operativa verksamheten.  
Därmed har nog strukturen att kommunicera ändrats att gå mer och mer genom operativ ledningen.  
Huvuddelen är prata, föra budskap från person till person. Prata med grupper. Hela tiden försöka ha 
den mänskliga dialogen. Det kan vara olika former, workshops, utbildningar, möten.  
Mänskliga mötet viktigt. Det kan man sedan komplettera med e-learning och intränät-utbildning.  
 
 

 
 
Jag har ju lett arbetet, så det hoppas jag att de andra har tyckt att det varit! 
 
I mitt fall har jag till 100% kunna komma med idéer, förändra och göra saker och ting. Det har vi 
också gjort i jobbet. Det har varit en oerhört interaktiv process.  
 
Jag tycker vi har haft en bra.. Vi har bildat så kallade förbättringsgrupper. DVS en grupp med 
enhetschefer där man haft möten en gång i månaden, för att hålla koll och att jobba med ständiga 
förbättringar. Sedan har vi haft olika grupper, användargrupper, där vi också har jobbat med de här 
sakerna. Plus så har vi två gånger årligen samlat chefer och operativa ledningar för utbildning. Inte 
bara föreläst, utan också saker som diskuterats och man har hittat ”hur kan man göra på ett annat sätt”.  



46 
 

Vi har utbildat alla som har jobbat med det här i stabsmetodik. Hur jobbar du strukturerat för att få 
fram ett nytt beslut. Man måste ta in underlag hela vägen, hur ser nuläget ut nu och ta fram alternativ. 
Att utbilda alla i den metodiken är något som har växt fram under tiden. Det har växt fram att Så måste 
vi göra.  
Det har kommit utifrån förslag att vi måste få mer strukturerad metodik för att jobba i den operativa 
ledingen. Det kommer därifrån, och sedan har man utbildat alla i metodiken.  
 

 
 Vi har ju inte det här som privata har med bonus osv. I det här fallet har man satsat på mycket egen 
kompetensutveckling. Framför allt de som har fått de här rollerna i den operativa ledningen. Där har 
man mycket försökt att utbilda vidare och bredda deras kompetens. Kompetensutveckling har varit en 
drivande kraft. Och belönat de här rollerna med lite mer lön osv. Men det är självklart att det blir så.  
 
Något uttalat?  
Det har växt fram. Någonstans insåg man det, men det var inte så uttalat utan det har växt satsningen 
på kompetens.  
 
Något som kan ha skapat motstånd/hot/motvilja på vägen? 
Absolut. Behövde göra en del förändringar.  
1. Det fanns 8 trafikcentraler som levde sitt eget liv. Och nu att de operativa ledningarna finns på 4 
ställen. De bildar det nationella operativa ledningen.  
Då har det blivit motstånd, för vissa förlora sina jobb.  
Vi hade anläggningsövervaktning och eldriften på åtta platser, varje TC som levde sitt eget liv.  
2. Det gjorde om så att de fanns på 4, respektive 2 platser, vilket också gjorde att folk förlorat jobbet.  
Det har funnits motstånd i detta naturligtvis. Det blir lätt så när det blir strukturella konsekvenser.  
3. Sen finns det ett tredje motstånd. När man införde operativa ledningen. De andra som sitter kvar då 
och jobbar med trafikstyrning eller järnväg. Det har blivit lite dom och vi. Dom i operativa ledning. 
Det har varit ett problem där man fått en ny ledningsstruktur. Mellan de som jobbar i produktionen 
(e.g. tågklarerare, eldriftingenjörer, drifttekniker),  och de som sitter i operativa ledningen.  
Finns tre delar som påverkat. 
En orsak? Framför allt gamla tradition i järnvägen. Man kan jämföra med militära, och där är 
järnvägen 200% mer hierarkisk i sitt grundtänk. Den hierarkin sitter kvar i vissa at de äldre 
medarbetare som finns. Det finns något som heter operativa ledningen, som fick lite mer betalt.  
Det handlar mer om arvet, finns inte alls hos nya medarbetare.  
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I helhet, hur har du upplevt drivkraften?  
 
Inledningsvis väldigt trögt. Man har inte gjort någon förändring sen man 1970nånting där man skilde 
banverket från SJ.  I princip inte skett ngn förändring efter det, så inledningsvis oerhört mkt 
förändringsmotvilja. Oförstånd för ”varför ska något förändras, det var bra som det var”. I dagsläget är 
det helt annat, det har svängt. Inte för alla, vissa lever kvar, men det är mkt lättare att driva 
förändringsarbetet idag är när vi startade 2011. Mognaden har höjts. Men nu vet man at förändringar 
är en del av vardagen.  
 
Din egen drivkraft?  
Min drivkraft är när man ser att medarbetare och verksamheten utvecklas i rätt riktning. Och man ser 
resultat utav det. Får positivt effekter. Både i sättet att vara medarbetare men också sättet att lösa 
uppgifter som organisation. Två drivkrafter jag har. Den har varit stark i princip hela tiden. När man 
ser förändringarna. Sen är det såklart upp och nedgångar. Backar några steg sen framåt. Men på totalen 
vill jag betrakta som det (stark). Och det tror jag många av de cheferna som du intervjuar känner det. 
Det har också varit upp och ned självklart, inte bara uppåt uppåt uppåt. Ibland har vi gått ned i källaren 
och beklagat av oss en stund. Och sen hitta nya angreppssätt.  
Som vilket förhållande som helst, går inte bara på räls.  
 
 
 

 
Vi har haft väldigt goda relationer i min uppfattning mellan varandra. Det har varit en av drivkrafterna 
att man har i det här gänget, att man orkat hålla i helt enkelt. 
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Förtroendet för org., internt ända ner till gräsrotsnivå.  
Sjönk förtroende ganska rejält för ledningen initialt. Berodde mycket på förändringsmotståndet. Det 
klart, det sjönk ganska avsevärt, det är klart kämpigt att vara ledare när man känner detta. Men nu igen 
då, har det vänt uppåt igen. MMI men också andra undersökningar på image, hur kommunikationen 
fungerar, man var inte nöjd. Men nu visar det en annan riktning.  
 
Fortfarande var ju förtroende för ledningen lite för lågt tycker man. Det har tatt sig. Det får man lägga 
i skenet att det skett en förändringen.  
 
Hur har ditt varit mot org. i stort?  
Jag har trott på org. som helhet. Men när det har varit berg och dalar så kan man i vissa lägen känt, vad 
är det som gör att det finns det här motståndet. Men det positiva har tagit överhanden, självklart är det 
så. Nu känner jag ett stort förtroende, för nu fungerar det. Min målsättning var att den operativa 
verksamheten skulle fungera utan massa linjechefer som sprang och la sig i i den dagliga styrningen. 
Det känner jag att idag det fungerar, det är inget snack om saken. Resultaten visar det i riktningen 
också, helt klart. Sen finns det mer att göra, självklart. Vi har nästa steg mot järnvägen att införa ett 
helt nytt sätt att styra järnvägen.  
Nånstans ser man att vi kommer ge nytta till kunderna som ger nytta till kunderna som står och… Som 
trafikinformation och när det händer något. Man vill inte ha 92% punktlighet som vi har, utan i alla 
fall 95%. Vi kommer inte högre men 100 är svårt att uppnå.  
 
 
 

 
Förändringsmotståndet har funnits. Har gett sig utspel. När vi började införde nationella arbetssätt med 
handledningar osv. Då va det vissa som resonerade ”jaja, det provades för några år sedan och det gick 
inte då heller, det kommer blåsa över”. Några uttalande sig, jag behöver inte gå på utbildningar för det 
kommer ändå ändras, det kommer blåsa över. Både uttalanden men också att man lite försökte hålla i 
arbetssätten som fanns från tidigare som man själv byggt upp. Fortsätta arbeta efter det man hade gjort 
i 100år. Ända tills någon uppmärksammade och påtalade att ”det här är fel”.  
 
Hos olika grupper?  
Beror vad man tillhörde. Framför allt kring järnvägssidan har det varit det här förändringsmotståndet. 
Ligga kvar i "Det var bra som det var. " 
Absolut där ( i produktionen) men också i chefsgrupper. Har man varit van som linjechef innan att 
””jag styr allting, tom hur man ska köra tågen”. Nu får man reda på ”nej nu ska du inte få göra det, det 
ska operativa ledningen göra” Då blir det ett ganska hårt slag mot en. Då upplever man att Det 
inkräktar på min roll, att jag måste ändra mig. Det har naturligtvis gjort så att om cheferna uttalat sig 
på det sättet, så har medarbetarna också känt detta och lite känt en sympati att man kan göra så. Att 
hålla sitt eget och håller på med sitt eget arbetssätt.  
Handlar om ledarskapet igenom att man inte går som föredöme.  
Nu har alla insett att det är den operativa ledningen som sköter 24/7 verksamheten. Jag behöver inte ha 
hela tiden ha telefon redo. Därför att det har en operativ org. som sköter detta.  
Vi har en ny VO (verksamhetsområde) som vi träffa för en vecka sedan. Kommer på SAS. Han säger, 
jag har varit ute och tittat i verksamheten. Och jag kan säga att ni har löst en sak som vi  har pratat om 
men inte har löst på 15år. Det är så ni sköter den operativa verksamheten, dvs att ni har en operativ 
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ledning som sköter det operativa. Och linjecheferna ängar sig åt kompetensutveckling, personal. Det 
har ni löst. Då blir jag ganska nöjd när ni säger så.  
 
 
 

 
Då tror jag alla på operativ ledning kände oss ganska stärkta.  
Just järnvägssidan har det varit förändring/förändringsresa, nu har man nog förstått att förändring är en 
del av vardagen. Man känner att det är så rätt med de här teorierna (kaizen…).  
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Bilaga: Intervju av Enhetschef 2 – P2  

Datum Transkriberat:  2016-12-17 v1.0 
Datum Reviderat: 2016-12-18 v1.1 

 
Chef for nationell operativ ledning (här i Stockholm). Har ett koordineringansvar för alla 
trafikledningen för andra delar i Sverige.  
Antingen i ett proaktivt syfte – vid exempelvis stormar, presidentbesök. 
Och vid behov om det uppnår störning. 
 
Första spontana tanke?  
Jag kom hit efter att organisationen var beslutad, men inte helt genomförd.  
Jag fick ett erbjudande att komma över till trafikverket och starta upp nationell operativ ledning. 
Kommer från räddningstjänsten.  
 
Start och stop? 
Jag började här 2013 4 jan. Och nya org. gick formellt igång 2012-10-01.  
Är fortfarande med i org. förändringen. Vissa saker fungerar jättebra jättebra nu och vissa saker 
fungerar inte lika bra som vi kan göra. Det finns förbättringspotentialer i organisationen. Skulle 
behöva skruva lite i organisationsformen för att optimera.  
Vi brukar prata om ”vår nya org.”. Men vi får nog sluta prata om ”vår nya org.”. Den är beslutad och 
fastlagd, och i full drift. Men acceptansnivån är inte fullt ut. Man gjorde en ny mätning på 
trafikledningschefer för ca 1,5år sedan. Ställde frågan ”hur stor var acceptansen för nya org., har de 
checkat in?”? 2/3 av alla chefer har inte checkat in i nya org. De tyckte fortfarande att ”det gamla var 
nog bättre”.  
Jag som kommer utifrån och några till som också kommer utifrån, har drivit denhär org. ganska hårt. 
Det har blivit en hel del konflikter när det uppstår, vem som beslutar vad på grund av att 
mandatfördelningen kan ha varit lite otydlig i vissa förhållande.  
Vissa saker var väldigt otydliga, och vissa funktioner. T.ex. man hade operativa chefer på varje 
driftcentral. De operativa chefsfunktionerna försvann och de flesta som satt på den funktionen i sthlm, 
Gbg, Malmö och Gävle blev regionala operativa ledare. Så de bytte namnbricka i princip och fortsatte 
med sitt gamla.  
Sen kommer jag utifrån och ska starta upp en nationell operativ ledning. Vi kom in sist på plats.   
 
 ----- bar 289 ---- om hur gamla nationella ledningen såg ut,, revs ner och startades upp i sthlm.  
 
Efter ett år, nov 2013 gick vi in i 24/7 drift. Innan dess dagtid fram till kl21 och helg.  
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Hur tidigt gick info ut?  
 
Vad jag vet gick det ut ”Operativ ledning v 1.0”. Alla var medvetna när det togs beslut. Och att det 
skulle byggas 4 regionala operativ ledning och bygga  TLOer (trafikledningsområden). Det gick nog 
ut tydligt.  
Problemet var nog att man ansåg, att skickar man ut en processhandledning” Såhär ska besluten 
fattas”, i denhär processkartan, och trodde mer på vattenfallsprincipen. ”Om vi erbjuder utbildning för 
3 chefer så utbildar de sina 23 chefer som sen…”. Det funkar inte, så är det. 
Det var en av de första grejerna som jag och en kollega på utveckling tog tag i och ställde till 
trafiklednings-ledningsgrupp.  ”Antingen kan vi lägga ner det här, eller så planerar vi för en 
utbildningssväng. Alltså där vi fortbildar personalen i processkartläggning och i vårt sätt att hantera 
störning och arbeta i processen”. Och det fick vi accept för och har kört nu. 
Det är egentligen först nu sista året som vi börjar se resultat av detta.  
De insatserna började hösten 2013. Jag och en som heter XXXX skrev en rapport till trafikverkets 
ledning. Vi måste tillsätta resurser och göra så och så och så.  
---- bar 377--- 
 
Sen var det så väldigt många grejer som skulle utvecklas samtidigt. Så vi gjorde ett misstag vi tog 
fram utbildning och stabs—metodiken. Men vi tillsatte konsulter som skötte utbildningen. Och det var 
inge bra. Vi måste ha egen personal så det blir igenkänningsbart, och man får vara med och forma sin 
egen utbildning  (inom fasta ramar). Nu har vi ett nationellt utbildningsteam som leds av en av mina 
medarbetare, som består av alla funktioner i den operativa ledningen och trafikledningen. Dom 
tillsammans sätter ihop utbildningsprogrammet efter dom givna ramar som vi chefer ger, och utbildar.  
 
Det är ingen punktinsats, utan det är kontinuitet i det hela. Vi har satt en plan att vi ska ha 
utbildningsdagar av chefer vår och höst, och utbildning för operativa ledningsfunktioner vår och höst. 
Och nu har vi gemensam utbildning för alla funktioner, också utanför den operativa ledningen, den 
stora gruppen är Tågklarerare som vi inte nådde tidigare. ”Man kan inte bara utbilda 3 nivåer när man 
saknar 2 eller 3 andra nivåer” . Nu har vi från i år, början förra året, då fick vi med alla funktioner i 
alla nivåer på hela trafikledningen(klarerar, trafikinformatörer). Det är då det börjar ge resultat. Det är 
en pressad yrkesgrupp, har haft ont om Tågklarerare. Har därför varit nästa omöjligt att få ut dem ur 
drift för att kunna utbilda dem. Har varit en hård kamp.   
---- bar 451 --- 
 
Kommunikationen som går ut till dem, vad får de? Email, delrapporter, mest live?  
Nu är det live när de är på utbildningen. Innan har det varit mycket chefsinformation på 
APT(arbetsplatsträffar), på deras träffar. Inledningsvis när vi började med våran 
utbildningssatsningen.  
---bar 500--- 
 
I och med att det handlar om 1200 människor från Narvik och boden ner till Smygehuk i Malmö, så är 
det en viss logistik att få ihop alltihopa.  
 
 Innan då, hur såg kommunikationen ut? 
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Innan var det 30-40sidor ”processhandledning v1.0” som gick ut. Chefer fick utbildning och sedan 
skulle de tala om för de här få tillfällena som de hade (APT). Det vart så, alla fortsatte med sitt, och 
det kände man till bäst själv. Sedan efter några månader ringde några dårar från Stockholm och sa det, 
vi ringer från nationell operativ ledning, och vi undrar vad fan ni håller på med.  
Faktum är att när vi ringde till vägtrafikcentralen i Härnösand första gången, då fick vi just det svaret. 
Vilka fan är ni?.  
Sen har det varit från min personals sida, att de byggt nätverk, vi har varit ute och rest,  skakat hand, 
visat oss, deltagit på APTer, deltagit på utbildningar, deltagit i alla små och stora projekt för att skapa 
nationella arbetssätt och nationell syn på det hela. Så vi tillsammans kan leverera en bra produkt.  Och 
de börjar poängen ramla in på nu. Det har varit en hårdare strid än vad jag någonsin varit med om, och 
jag har varit med på några sammanslagningar.  
 
 
 
 

 
Det låter som du har kunnat vara delaktig. 
Absolut. Inte bara delaktig. Jag och några till har tagit en kraftig "lead" i det här. Men ensam är man 
inte stark utan man har behov utav kamrater. Och man allierar sig i olika grupper och vi hittade 
varandra och skapade förutsättningar för att vi som var chefer som de operativa ledningarna, 
tillsammans med utveckling, vi skaffade forum för att vi tillsammans skulle sätta oss ned och fundera 
”hur ska vi nu lösa det här”, och sen börja bygga och ta fram utbildningskoncept, stärka våra 
arbetsrutiner, fiskarna/processkartläggningarna.  
 
Kunnat ge konstruktiv kritik, har det mottagits väl? 
Det har tagits emot både väl och icke väl. Alltifrån att vi ville göra en organisationsjustering gällande 
områdesindelningarna ganska fort, men vi fik nej för, det ska vi inte göra nu sa dem. Men vi har haft 
ett väldigt stort mandat, utveckling och vi från operativ ledning. Ifrån våra chefer, vi har haft väldigt 
stort mandat därifrån.  
Självstyrande i hög mån?  
Nej inte självstyrande. De såg till att de visste vad vi gjorde. Men grundtanken var att få till något som 
vi nu har fått till, det var tanken redan från början innan jag dök upp här. Men man hade ingen plan 
fram hur man skulle nå få igenom det hela. Planen från början var ganska väl framtagen. Men 
problemet var att man skicka ut ett PM att ”det här ska gälla från idag”, och sen börjar det säkert gälla 
från det. ”Det största arbetet kvarstår när man har kommit underfund med, såhär ska 
organisationsstrukturen se ut. Sen vidtar det stora arbetet (att ändra hela strukturen). Där har man en 
stark faktor, det är kulturen, den ska man inte underskatta. De nedärvda kulturen som finns nedärvt 
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från gamla banverket och gamla vägverket. Den är väldigt stark kultur. Man har haft starka fack och 
starka medarbetare och varit väldigt självständiga. Man har bestämt över sin egen del;  Jag är chef för 
trafikcentral i Stockholm, då bestämmer jag över den, och ingen annan jävel kommer in och bråkar 
med mig. Jag behöver inte bekymra mig om jag skickar sena tåg till Malmö, det märker de när tåget 
kommer in i deras område. ”Det har inte funnits någon kommunikation, det ska ha funnits 
kommunikation men det har varit väldigt bristfällig, och kulturen har sagt att Vi bestämmer över vårt 
eget område. Kom inte och lägg er i. Och speciellt inte från Stockholm.  
Det är väldigt starka kulturförändringar, och ibland har det fått uttryck för att när jag eller mina 
kollegor har jagat folk, nej de svarar helt enkelt inte längre på mailen längre. Och då skiter man i det 
och konsekvenserna blir ingenting. Men det bästa sättet är att bygga relationer. Man får aldrig 
underskatta det personliga mötet, det är så jäkla viktigt.---- bar 717---- 
 
 
 
 

 
 
För alla inblandade, har det funnits några uttalande belöningar eller vinster. Dels för dig men också i 
helhet. 
 
Fanns massa intentioner. Vi skulle bli effektivare, sätta kunden i centrum, handskas med större 
störningar på ett bättre och mer effektivt sätt. Minska antalet störningsminuter.  
---bar 753 
Fanns det några vinster för er som individer?  
Nej det fanns egentligen inte. Ja, de som blev regionala operativa ledare fick ett större mandat och ett 
större ansvar. Ansvar för hela sitt område och trafikleda både väg och järnväg.  
Vägen dit, hur man skulle göra. Det fanns en pappersprodukt. Var i mångt och mycket bra framställd 
men behövde justeringar på vägen.  
Det som skedde samtidigt e.g. de som skötte eldriftledningen (all ström i ledningarna i hela Sverige). 
Det fanns på 8 ställen och det skulle läggas ner 6 ställen och koncentrera det hela till Göteborg och 
Gävle. Det var inte särskilt positivt för personalen, för de blev av med sina jobb.  
Och mitt i förändringen ungefär halvvägs, körde vi något som kallades ”rätt person på rätt plats – 
modern trafikledning”, där vi, inför valet, kom fram till att vi skulle lägga ner 4 centraler och ha 
bibehålla de 4 stora centralerna. Lägga ner Hallsberg, boden, Ånge, och Norrköping och bara ha kvar, 
Stockholm, Göteborg, Gävle och Malmö. Då skulle allt folk bli arbetslösa där. 
Det är glesbygdsproblematik, precis inför valet gjorde vi det. Det var inte helt genomtänkt taktiskt. 
(det kan skapa motstånd). O ja.  
Många tycker att ”det var bättre förr”, det hör man mer och mer sällan.  
 
Den stora gruppen människor. De gör precis samma sak idag som de gjorde då. Det som har hänt för 
dem, det är att de fått en operativ ledning som styr dem istället för en operativ chef förut. Inte 
astronomiska förändringar. Och att eldriften  försvann och några nya funktion har tillkommit och 
försvunnit.  
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Hur har drivkraften i org.förändring varit generellt?  
Min enkla bedömning är att den varit ganska dålig. Man har fått försökt övertala folk och driva 
igenom saker och ting. Speciellt eldriften uppfattades väldigt negativt. ”hur fan man ska kunna styra 
eldriften från Gävle ända upp till boden. De har ingen lokalkännedom, och de var mycket belackar 
där”. Det var bara att driva igenom det hela. Till övriga försökte man sälja budskapet. Om vi jobbar nu 
tillsammans kommer vi kunna hantera störningar på et mycket mer professionellt sätt.  
 
Hur har din drivkraft varit? 
Min drivkraft är att jag fått komma från kommunala sektor till statliga sektorn och jobba över hela 
landet och lite internationell. Kul för mig, helt ny marknad. ---- bar 901 
Det har varit en personlig drivkraft. Sedan har jag varit med ett antal sammanslagningar mellan ett 
antal kommuner tidigare. Jag tycker ju om att jobba i en förändringen. Det har varit min personliga 
del. Sen ser jag, och det kan vem som helst se, efter en titt in i denhär verksamheten att vi kan nog 
göra ifrån oss mycket  mycket bättre. Och tittar man nu bakåt eller framåt 4 år från vi började, vi är fan 
så mycket bättre på många saker. Men vissa saker  så har det inte hänt så mycket, utan vi kan bättre 
tillsammans.  
 
Jag tycker om när det är lite fart och fläkt och händer saker, och får utveckla saker. Det handlar inte 
bara i en negativ term (att spara pengar eller dylikt), utan i positiv term. Min personal, de sitter dels 
som nationella operativa ledare, och dels deltar de i flera hundra olika projekt och utvecklar 
verksamheten i en positivt riktning. Det är ett jättedriv för dem och en utveckling för dem personliga 
också att få lära sig massa saker.  
 
---bar 955 
 
Ibland så fungerar det riktigt bra. Och efter en såhär stor organisationsförändring som trafikverket har 
gjort nu, så tror jag att ett par mindre justeringar i den så är vi ganska bra hemma.  
Men det tar tid, och man får ha förståelse att det är mycket folk och långa beslutsvägar. Och vi är 
hemskt politiserade, har ett politiskt intresse på oss hela tiden. Innebär att ibland står man i tv och 
förklarar vad som händer.  
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*Frågan tappade sin relevans under intervjuernas gång. Förmodligen är frågan för generell och 
behöver mer riktning* 
 
 
 
 
 

 
Din upplevelse/känsla av det? 
Jag tror man var ganska negativ till det här i början och frågade ”vad fan håller ni på med”. Och 
förtroendet har varit ganska lågt för ledningen, vilket också kunde ses i mätningar av medarbetarindex. 
(Även om acceptansen i MMI). Trafikverket gör väldigt många mätningar.  
 

- Bar 1025 
 
Man ser också fördelarna att man har kolleger och vänner överallt. Inte bara motståndsrörelse. Jag tror 
att det är en väldigt lång uppförsbacke mot en större acceptans och en större förståelse. Det går åt rätt 
håll. Och vi måste fortsätta, utbildning i information och de får tala om vad de tycker är förfärligt med 
det här och nån som lyssnar på dem och någon som föreslår ”om vi gör den justeringen då, vad händer 
då?” Då börjar man förstår.  
 
Förtroendet har legat ganska lågt i medarbetarindexerna (MMI). Trafikledningen har legat ganska lågt. 
Vi gjorde en sån undersökning 2015, 2013. 2013 var låga siffror. De hade gått upp en hel del 2015. 
Och nu får vi se hur vi landar 2017 när vi gör den.  
 
Förtroendet för ledningen gick upp tiotals procent mellan 2013 och 2015. Och då startar man från 
hyffsat låg nivå. Skönt att det går åt rätt håll. Men vi har tyckt, det är inte så mycket att slå oss på 
bröstet i alla fall. Och jag tror 2017 kan bli mycket bättre. Känns som det har lossnat senaste året. Allt 
slit som vi har gjort, XXXXX och jag och många till, det har gett resultat.  
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Inledningsvis så var många negativa bara man dök upp. I och med att eldriftsledning tillhör en 
nationell TLO. Så fort man dök upp i Hallsberg fick man sig en jävla avhyvling, ”ni har lagt ner 
eldriften era idioter”. Men det händer sällan nu. Folk börjar förstå idéen med det hela. Sen är inte allt 
solsken, men ändå förståelsen börjar komma upp på banan.  
 
(Kunde vara ett tag i början att folk inte svara på telefonsamtal eller mail) Ahh, precis.  
 
Det fanns folk som var i lite personlig kris. Vad ska jag göra och vart ska jag ta vägen i det här? 
Det blir identitetskriser för en del människor.  En del har ju lättare att acceptera, nu är det kul, nu är 
det förändring, nu kör vi. Sen vart jag hamnar i slutändan.. Jag kör just nu där jag är.  
 
Beror det på vart i organisationen?  
 
De som hade varit operativa chefer på orterna, Hallsberg, boden, Ånge. De tillhörde nog inte de mest 
positiva. Sedan när vi kom med förslaget när vi skulle lägga ner dem också, då var det inte så jävla 
positivt. Men nu har vi begravt det förslaget och det blev ju positivt. Det blev en vändning där.  
 
----bar 1200 
 
 
Vi har kört mycket utbildning, träning, scenario-träning, för att folk ska förstå det här är min roll i det 
här och det här ska jag göra. Och denhär ”trafikleda/trafikledning version 1.0” har blivit 5.0 och gått ut 
i massa riktlinjer istället och man har jobbat på frågorna och förtydliga att det här är min roll. Det blir 
en förståelse när man gnuggat mot varandra i krigets hets ibland. Då kommer man underfund med att 
det här blev bra, eller det här blev inte bra.  
 
 
---bar 1290 
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Fått med det mesta. Dels att vi fått bra stöd från våra chefer. Utveckling som XXXXXX har lett ifrån 
sin enhet, och jag från nationellt tillsammans med våra kollegor, har vi fått ett ganska bra stöd. Vissa 
frågor har vi fått ett klart Nej på också. Och ibland har vi fått kämpa.  
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Bilaga: Intervju av Enhetschef 3 – P3  
 
Datum Transkriberat:  2016-12-18 v1.0 
Datum Reviderat: 2016-12-20 v1.1 
 

 
Sektionschef för trafikinformation Järnväg, jobbade på trafikcentralen i Gävle med de frågorna.  
 
Det som hände alla chefer inför stora omorganisationen var att alla fick söka nya tjänster. Inget var 
givet, Alla började därifrån 
Jag tog jag min chans och sökte något som heter anläggningsövervakning i början, i vår nya org. Som 
enhetschef.  
Den roll jag har idag som enhetschef regional operativ ledning, fick jag först efter ett halvår. Jag var 
inte med i början, men är insatt ändå.  
Den som startade operativ ledning nord, gick vidare till annat uppdrag.  
 
----bar 127 – Hur anläggningsövervakning jobbar 
 
Jag kan börja med att den förändring som skulle göras, jag var med i det förberedande arbete som 
gjordes innan man körde igång.  
Stärker operativ ledning, en tjänst jag sökte, är en roll där man stärker upp hela operativa ledningen till 
en helt ny nivå än man hade tidigare. Man gör mer en stabsfunktion av hela operativa ledningen. Den 
resan var intressant att följa.  
 
Det bedrevs mycket arbete i olika grenar (i förundersökning). Jag var inte med där men Jag hade som 
uppdrag att se över mötesstrukturen. Hur tar vi hand om de möten vi har som fungerar idag, vilken har 
vi för nytta av dem i framtiden, och hur bör de vara organiserade, på vilken nivå har vi vilket möte. 
Där hade jag en roll.  
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Vi drog igång sep (2012) blev vi alla chefer kallade till två olika infomötet där vi fick kort genomgång 
i  nya org. och hur den var tänkt att fungera. Här ser man kanske en omognad i trafiklednings 
organisation. Dels kör man igång en helt nya organisation utan att ha cheferna är på plats. Man får inte 
chans att förbereda sig som chef. Även där man var där var det tydligt från ledningen att ”Nu får ni en 
genomgång i den nya organisationen. Nu är det eran roll som chef att gå hem och utbilda er personal”. 
Där tror jag trafikledning inte var riktigt rustade från början, vi hade en lite annan typ av organisation. 
Vi hade som första enhetschef kallades tidigare gruppchef på den tiden. Man hade ansvar för enbart 
mjuka frågor  och inte ett funktionsansvar, vilket gjorde att många chefer var ganska långt borta från 
den operativa verksamheten. Och då sen aktiva att ta ett funktionellt ansvar i att sätta den nya 
organisationen, det var många som inte orkade med, och kanske inte ens hade kunskap att göra.  
 
Kanske fanns också en liten osäkerhet eller ibland ovilja att verkligen stå upp för den nya 
organisationen. Något jag håller högt, som ledare eller chef måste man ta den rollen att kliva fram och 
säga att  jag tror på det här och gör mitt bästa för att det ska sitta. Men det ställdes inget krav på 
cheferna att göra det, så de första 2-3 åren skulle jag säga, skulle vi lagt ännu mer jobb på cheferna och 
ställt krav.  
 
När fick ni veta att ni blivit chefer och skulle starta en ny org.?  
I aug/sep 2012, samtidigt som man skulle tillträda som man gick på infomöten.  
 
Det gick ut info under 2012 att det var något på gång (till org. i stort). Efter sommaren gick allt igång, 
cheftjänsterna skulle tillsättas, gjordes många intervjuer för chefer under sommaren för att få alla på 
chefer plats.  
Jag kommer inte ihåg om det var någon typ av info före sommaren, det borde ha varit något sånt, men 
inget jag kan dra mig till minnes. Kommer inte ihåg.  
 
Absolut. (Processhandledning) 1.0 var den vi fick dragning i september egentligen. Jag hade fått 
förmånen att vara med och jobba med den tidigare under sommaren 2012, vilket gjorde att jag kände 
själv att man hade lite försprång mot andra chefer som faktiskt inte kände till den, över huvud taget, 
beroende på vilken nivå de arbetade. Det var på något sätt den… … vi skulle driva på när det gäller 
arbetssätt.  
Man har drivit det det redan ända under banverkstiden men även trafikverkstiden,  kaskadmodellen att 
cheferna får informationen och sedan ska man sprida den. Den var inte färdigställd … ..förens man var 
inne i sep (2012). Där fick vi som sagt två infotillfällen/utbildningstillfällen, därifrån tog man fram 
informationsmaterial/utbildningsmaterial som cheferna skulle dra på hemmaplan.  
 
 Ni chefer har fått information, sen ska den vidare ut i organisationen. Var det med kontinuitet, eller 
insatser?  
Det är hemskt olika. Jag skulle tro att det skulle vara många chefer som tog hem och körde det här på 
funktionsträffar och APTer (arbetsplatsträffar) osv. I den formen. Den typen av verksamhet vi har med 
dygnet runt, det erbjuder inte tillfälle att lyfta bort samtliga personal vid ett tillfället. För att nå all 
personal måste man köra 4-5 olika tillfällen med samma personalgrupp för att nå alla. Det här kan ge 
lite svårigheter. Särskilt när det är ganska omfattande material som rör samtliga operativa roller, och 
kontaktvägarna blir intressanta. Man har inte chans att ta loss all operativ personal som tillsammans i 
olika funktioner, t.ex. operativ ledare, anläggningsövervaktning, drifttekniker, trafikinformatörer, 
skulle kunna sätta sig tillsammans på en utbildning i det här. Utbildningens dryghet lite mer då, om vi 
hamnat där från början. Där man tillsammans kan titta på material vad det innebär för respektive roll.   
 
 
Vi skulle sätta den på hösten och sen skulle det fungera. Jag vill säga att det tog en himla fart, 
beroende på vilket funktion vi har, om jag drar mig till minnes från Operativ ledning så vart man 
faktiskt från dag ett. Gick in i okt 2012, satt i sina nya funktioner och skulle leda som operativ ledning. 
Och då som operativ ledning nord. Det var nästa år 0, nu kör vi. Där fanns aldrig någon 
implementeringstid egentligen, man gick från en dag till en annan. Sen tillträdde man sin nya tjänst 
och då började man leda enligt nya operativa ledningen.  
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Den som hänger ihop, särskilt i Nord, Vi är ganska stora, sträcker oss längst ned i söder från Skövde 
hela vägen upp till resten av Sverige, förutom Norrköping och Stockholm som bryter in på östkusten. 
Dethier området hade tidigare något som kallades operativa chefer, på järnvägssidan.  
Hade tidigare  operativa chefer i boden, Ånge, Hallsberg och Gävle.  Nu skulle de inte ha kvar sitt 
mandat, de operativa cheferna utan blev istället produktionsledare. Och den som fick mandat var 
regional operativ ledare som satt centralt i Gävle. Och sen skulle man leda produktionsplatserna på 
distans. Där fick man en himla svårt start. Om vi fokuserar på regional operativ ledare. Man fick inte 
bara att man skulle lära sig något nytt, utan man skulle också stå upp och försvara en ny organisation, 
mot de här tidigare operativa cheferna som rent mandatsmässigt blivit halshuggna. Tidigare hade de 
allt mandat, till att gå till att de skulle ledas av någon på distans. Den resan blev tuff för många 
regionala operativa ledare här i Gävle.  
 
Man har ju regional operativ ledning i Stockholm, Göteborg och Malmö också. Men där gjorde man 
inte lika stor resan, om man var operativ ledare i Malmö då hade man tidigare varit operativ chef. Här 
bytte man titel men man ledde samma område. I Gävle blev det inte så. Om man var operativ chef i 
Gävle ledde man bara på produktionsplats Gävle.  Där vart den stora skillnaden i nord (lokala cheferna 
i exempelvis Hallsberg förlorade sitt mandat).  
 
-----Bar 538  
Som det kan bli ibland. Om man har för dålig ledning på plats i Hallsberg så blir man att fokusera på 
det som inte fungerar. Då vill man försöka påvisa det istället, för man trivdes med sitt tidigare jobb. Så 
blir det ju.  
 

 
 
Som chef i allra högsta grad - jag tycker vi kom igång otroligt bra med förändringsarbetet redan från 
början egentligen och även möjligheten att vara med och påverka genom att utbilda medarbetarna. Jag 
som enhetschef på operativ ledning ansvarade ju för utbildningen lokalt i Nord. Jag kallade till mig i 
Gävle vid ett antal tillfällen  chefer och hela de operativa ledningarna i nord för utbildningstillfällen 
två gånger om året. Så jag hade stor möjlighet att påverka och driva på och driva framåt.  
(kan det ha att göra med både idéer, konstruktiv kritik, planering?) 
Ja absolut, allt det du nämner. Det är lite det som jag kände tacksamhet från i början att jag hade varit 
med de nya arbetssätten. Att jag kände att jag låg lite före i kunskap, vilket gjorde mitt arbete något 
enklare egentligen. Då får man ju försöka hjälpa organisationen där, att rätta och komma med tips hur 
man kan föra det framåt.  
 
(Hur va det för de andra, som inte fått arbeta med frågorna innan?) 
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Lite beroende på vem man frågar och vilken nivå. Jag reagerade ganska starkt emot hösten 2013, jag 
tror att då hade handledning 2.0 kommit och man hunnit justera). När vi  kör utbildning för TLO nord 
i Gävle så märker vi att det är vissa sektionschefer som fortfarande inte har läst handledningen.  Man 
har inte ens klivit in dit, som man har satt sig in i det man ska utbilda sin personal i. De var inte 
pålästa. Där har mitt arbete och mitt engagemang legat mycket nu att försöka få upp, vi måste få upp 
nivån dels på medarbetare men även i chefer i kunskap om vad våra processer innebär och vad våra 
arbetssätt innebär.  
Jag skulle vilja säga att de som var på samma nivå som mig, det vår några som låg före, 
produktionsplats Ånge och produktionsplats Gävle.  De var pålästa och mycket kunniga.  
Sedan var det faktiskt en enhetschef i boden som fick kliva av sitt uppdrag efter ca 2 år, man upptäckte 
att den enhetschefen inte kunde driva framåt. Det är på de här platserna att man också 
uppmärksammade att man är inte tydlig med sin enhetschef när man går in mot sina tidigare t.ex. och 
operativa chefer, och förklara att de har tappat sitt mandat. Får man inte höra det som 
produktionsledare, som det vart nu, tidigare operativ chef och vart produktionsledare. Närmaste chefen 
berättar inte vad det innebär. Då har man en uppförsbacke, och det tog jättemånga år innan vi var 
ikapp med den kunskapen att man började inse vilket uppdrag man egentligen hade idag.  
 
(Har de kunnat vara delaktiga?). Absolut. Särskilt i början tyckte jag det var inget problem, de här 
cheferna var och fick en chans att delaktiga i utbildningstillfällen och även dom i ett 
förbättringsarbete. Det har funnits för alla funktioner inom Trafikledning, så de har startat upp ett 
förbättringsarbete. Sedan kanske de har kommit olika långt beroende på vilken funktion man tittar på.  
 
För att beskriva kort. Man har varje månad, på intervall på 2-3 veckor så har man ett 
förbättringsgruppsmöte om man tittar på oss enhetschefer, där man träffas via Skype, eller fysiskt 
någon gång per år för att diskutera hur verksamheten fungerar och hur man för den fram. För att vi 
skulle kunna komma fram lite fortare inom nord, hade vi även ett möte en gång i veckan där vi 
enhetschefer träffades via Skype för att diskutera Hur fungerar det idag? Vad behöver vi förbättra det i 
korta perspektivet? Och vem gör det? För att vi skulle driva framåt. Det var något som ändå gjorde att 
vi tog ganska snabba steg i början inom nord. (kunde man komma med idéer och kritik?) Absolut.  
 
 
 
 
 

 
 
Va det uttalade belöningar under tiden?  
Man försökte med lite olika. Inte under tiden för operativ ledning. Men med nationell eldrift, eller 
eldriften, fanns på 8 orter. I samband med att man lanserade en ny organisation så gick man under 
2013 att centralisera den verksamheten från 8 till 2 i Gävle och Göteborg. Man jobbade mycket med, 
och tog fram ett belöningssystem. Här var det också en bristvara, då det tar 1 år för att bli eldriftledare. 
Så det vart en trångsektor när man skulle flytta en så pass stor verksamhet till 2 från 8. Här försökte 
man jobba med belöning och rent ekonomisk belöning, som var uppe i, låt oss säga 120 000kr eller 
nått sånt, om man valde att skriva på och flytta med till Gävle. Så här försökte man verkligen på den 
nivån. Men man har gjort några sånnahär försök. Den summan är ju inte, om man räknar på den i 
efterhand, så gör den inte så mkt egentligen. Men engångsskatt på den också så blir det inte så mkt 
kvar. 
---var 980 ---- om prisskillnaderna i Ånge mot Gävle/Gbg. Men inte inom operativ ledning. 
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Det försöket med pengar föll inte ut väl… Det är väll mer att titta på den arbetsmiljö och den 
möjligheten som finns för utveckling. Sen om man kallar det för belöning eller inte, är svårt.  
Det är även svårt, det finns inte några möjligheter för bonussystem när det gäller statlig verksamhet. 
Det skulle vara otroligt konstigt om vi kunde lova extrapengar för ett arbete, när det är allas våra 
pengar som vi spelar med. Så det är svårt med belöningar. Plus att vi har stora möjligheter till 
personlig utveckling inom operativa ledningarna. Vi vill ju att våra medarbetare deltar i mycket 
utvecklingsarbete och jag lånar mer än gärna ut min personal till utvecklingsavdelningen för att kunna 
bedriva verksamhet där och göra oss ännu bättre.  
Man lockade inte extra med det om man säger så. Men däremot vet jag att vi har lyckats locka 
personal i efterhand till operativ ledning i Gävle från de andra orterna. Och det är intressant att man 
vill börja på operativ ledning, trots att den tuffa matchen vi tog från början. Då var man mer eller 
mindre hatad när man tillhörde operativ ledning. Det var något som var ganska jobbigt för 
medarbetarna som jobbade i operativ ledning från början.  
Det var det som vart lite galet. Man fick, särskilt som regional operativ ledare, bära lite hundhuvudet 
för den nya organisationen och man fick helt enkelt ta skott för den. Och det vart så att det blev lite 
överdrivet mycket av den varan på grund av att vissa chefer på hemmaplan, om vi tittar mot boden, 
Ånge, Hallsberg, inte trädde skott för de beslut som ledningen hade tagit.  
 
 
 

 
 
---bar 760 ---- Ibland handlar det om lokalpolitik. Efter bara kanske 1 eller 2 år efter vi startade igång 
det här och gjorde en utredning som heter; Rätt person på rätt plats, som senare blev Modern 
Trafikledning. Där hade man ett av fallen man drev, Se över antalet produktionsplatser….. Vi har 8 
idag på järnväg, ska vi titta på om att eventuell minska dem.  När det började bli aktuellt då började 
man driva ganska hårt på vissa platser för att man skulle vara kvar, och då försökte man hitta allting 
som stödde att man skulle vara kvar. Då är det lätt att skjuta på det som inte fungerar och därför 
behöver man vara kvar. Där gick vi också en rejäl plats i Nord…. 
Det var också en resa som på vi påverkades av här i nord.  
---bar 911 
Det fanns ju då i Ånge, boden, Hallsberg. Man var hotade helt enkelt. Det är inte konstigt att förstå. 
För om det här hade skett då hade man lagt ner verksamheten på orten.  
 
 
 
---bar 10xx 
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Jag tycker den (drivkraften i början) fungerade bra inom nord av en anledning, trots att vi haft mycket 
tuffa diskussioner och tyckte mycket och olika, så tvingades vi i nord in i det nya tänket. Vi hade inte 
de här operativa rollerna kvar lokalt. Vi flyttade en roll som heter Tågledare, nu flyttade vi den till 
Gävle från boden, Ånge, Hallsberg. Man skulle göra det arbetet på distans.  
----bar 1158 
Här tvingades vi ändra vårt arbetssätt. Annars hade vi inte lyckats överhuvudtaget. Om vi tittar på ett 
sånt ställe som GBG eller Malmö, där sitter man kvar i samma hus. Vilket har lett till att de har haft 
svårare att göra en förflyttning till de nya arbetssätten. Man försöker bedriva samma verksamhet än.  
--- bar 1185 -- Exempel: fjärrtågklarerare och tågledare, och deras juridiska ansvar och fördelning.  
*Det har lett till positiv förändring* 
 
 
 
 
 
 

 
*Frågan tappade sin relevans under intervjuernas gång. Förmodligen är frågan för generell och 
behöver mer riktning* 
 
 
 

 
---bar 1100 
Ett tydligt exempel var förtroende för ledningen, trafikledningens ledningen, den högsta ledningen, 
VO-chefen och det. Det dök i medarbetarundersökningar, det skulle kunna vara ett sånt exempel där 
an verkligen kunde mäta förtroendet för chefer eller överhuvudtaget.  
 
De har verkligen vänt uppåt och börjar bli bättre. Den stora skillnaden  som skedde då vid förra 
undersökningen (mmi 2015) är att man fått ett beslut att vi kommer inte genomföra arbetet att lägga 
arbetet vid 4 platser enbart utan kommer fortsätta vara 8. Hade det varit tydligt kommunicerat från 
början och att man hade drivit på den vägen (att inte ta bort 4 trafikledningscentraler) enbart i början, 
då tror jag man inte hade gått en lika hård match. 
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---bar ca 700-900 
Det har varit bra klimat, men man har försökt påvisa någonting och kanske inte stått upp för de nya 
arbetssätten fullt ut. Ett bra exempel, vi skulle införa en ny roll som faktiskt var beslutad i arbetssättet 
från början. Men som vi inte kom igång med att riktigt rekrytera i nord. Det var en funktion som heter 
Driftledare, den ingår i operativ ledning som sitter på plats i Gävle. Men innan vi hann rekrytera, vi 
gjorde flera andra stora förändringar som gjorde att den kompetensen blev en bristvara. Vi avstod från 
att rekrytera den från början, för då hade vi sänkt nån annan verksamhet. Det var ett smart val. Men då 
måste vi lägga de uppgifterna på en annan funktion och då valde vi lägga det på produktionsledaren 
ute i Boden, Ånge, Hallsberg, Gävle. Sen när resursläget lättade och det vi såg möjlighet att anställa 
driftledare på operativ ledning i Gävle, den matchen var jätteintressant att se, då ville man även på 
chefsnivå driva att ”de här arbetsuppgifterna bör ligga kvar på produktionsledarna”. Där fick vi lägga 
mkt energi under drygt ett års tid.  
Gamla klassiska, att man gör mycket klagomål mot nyanställda driftledarna och deras prestationer och 
deras leveranser, ovilja att dela med sig kunskap och information från produktionsledarna. Försökte 
prata ihop sig med andra verksamhetsområden  för att även dom skulle tycka såhär. Man stod inte upp 
för organisationen som man hade tagit och de beslut man hade tagit på trafikledningen, utan istället 
försökte påvisa vad som inte fungerade. Det hade varit ok om man hade kommit med en bra feedback; 
det här borde vi jobba på istället, såhär borde vi göra. Men istället kom det ”det här fungerar inte, vi 
vill ha det här kvar”. Jag tycker det blir lite klassiskt, man har en arbetsuppgift man gillar och tycker 
om och vill fortsätta ha helt enkelt. Det hängde, tror jag, mycket ihop med att man försökte trygga sin 
egen framtid. För samtidigt rullande Rätt funktion på rätt plats osv… 
 
Hur uppfattar du beteende överlag idag? 
Det har blivit otroligt mycket bättre med beteende överhuvudtaget egentligen. Jag tror alla har klivit på 
tåget, finns några kvar som man kan fråga sig om de ska vara kvar, och likadant med medarbetare man 
har börjat förstått vad det här handlar om och vad man behöver göra. Och vi ser  det tydligast tycker 
jag  när vi rekryterar nya, de är ganska snabba in i de nya arbetssätten. De är inte kvar i det gamla, de 
har ju inte upplevt något annat. Jag tycker det går absolut åt rätt håll. Plus att vi gjorde faktiskt en 
himla resa som pågår just nu också, där vi lägger ännu mer kraft på att utbilda enskilda medarbetare i 
arbetssätten och hur det är tänkt. Dethier gör vi nationellt nu eftersom vi har sett att det spretar så 
mycket.  ---- bar 1299 --- 
Vi tillsatte en utbildningsgrupp, där jag ingick och fortfarande är med, och andra chefer och 
utvecklingsavdelningen som ansvarar och förvaltar våra processer, och sen tog vi in från början en 
nationell operativ ledare som var van pedagog. Här bildade vi sedan ett utbildningsteam i form av 
några utvalda chefer och till mestadels bestående av operativa medarbetare. Som fick börja sätta sig 
ännu mer i processen och arbetssätten och sen fick chansen att utbilda sina egna arbetskollegor.  
---- bar 1330 Om kontinuitet, och hur det kom till i nord, och har spritt sig nationellt. I år har startat det 
som kallas medarbetardagarna, där utbildningsgruppen har chansen att utbilda i vårt arbetssätt. 
….Efter jan/feb nästa år har vi förmodligen nått alla medarbetare… Vi gjorde en punktinsats med 
samtliga operativ personal. Under nästa år så går vi och riktar in oss ännu tuffare på handledare och 
instruktörer, alltså medarbetare som tar hand om nya rekryterade medarbetare sen…  Så även de får en 
ökad kunskap. För missar vi de nya som kommer och tillåter oss att ha handledare som inte gillar 
arbetssätten så kommer vi aldrig komma fram. Där får vi in någon typ av kontinuitet.  
Jag tror vi hade varit mycket längre fram om vi hade tagit det greppet under 2013 redan, att fokus ska 
ligga på att utbilda operativa medarbetare. Hade vi lagt en utbildningsgrupp då, tror jag vi hade varit 
rejält mycket längre än vi är idag. Nu låter det som att vi inte har kommit nånstans. Men det matchen 
vi har gått hade gått mycket lättare i alla fall.  
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---bar 1399 --- Om IT-behov och att titta på marknaden och andra branscher efter vad som finns.  
 
 
---bar 1494 ---- Om tydlighet att man ”tillsätter en stab” vilket är ett beprövat koncept, och att skanna 
av på marknaden vilka utbildningar som finns på marknaden. MSB, försvarshögskolan.  
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Bilaga: Intervju av Specialistkonsult 

Datum Transkriberat:  2016-12-22 v1.0. 
Datum Reviderat: 2016-12-28 v1.1 
 

 
Bar 24----- 
 
Har varit projektledare i vissa avseenden och delprojektledare i vissa avseenden…. Har varit 
involverad att ta fram arbetssättet…. Målbilden och arbetssättet för den operativa ledningen.. 
Ledningssystem för operativa ledningen. 
 
 
 
 

 
 
Kommunikation började gå ut ca 6 månader innan 2012-10-01. 
 
Använt kaskadmodellen normalt, via chefer till medarbetare. Även via intranät och genom 
utbildningar…. Det är alltid så att är man innefattad av en förändring tycker man alltid att man får för 
dålig information… Min uppfattning är att i dethär fallet har man skött det ganska bra… 
 
Går det att uppskatta frekvens? Hur ofta? 
Åtminstånde en till två gånger per år för medarbetare på den operativa ledningen, ganska frekvent 
under 2013-2014.  
 
Har varit med som lärare på ett par av utbildningarna.  
Den har varit väldigt uppskattad och också tyckt att man inte har motsvarat deras förväntningar. 
Elevernas förväntningar har varit Svar på frågor ,medans utbildningen fokus har varit tänkt på ett 
annat sätt och bli mer proaktiva, lyft er och var ledare. Har funnits en viss differens.  
Hur har det visat sig?  
Har visat sig i utvärderingar att det är väldigt stor spännvidd hur man har uppfattat utbildningen.  
De regionala operativa ledningarna har uppfattat det mer positivt än de som har varit på nationell 
operativ ledning, eftersom de har haft en helt annan inriktning, och de regionala ledningarna hade mer 
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konkreta sätt att ta sig ann uppgiften och mer konkreta i sitt sätt att lösa uppgiften. Man famlade mer 
efter sin uppgift på Nat. Ledning.  
 
-----Bar 322------ 
 
 

 
 
Ja, skulle vilja säga att jag har haft möjlighet till det…..  
Jag har känt mig väldigt delaktig i och med att man har tittat på det militära i att leda verksamhet…Jag 
har en bakgrund som man vill ta nytta av.  
Jag har varit med att utveckla arbetssättet, varit med att utbilda, varit med att ta fram operativt 
ledningssystem…  
----Bar 519---- 
 
Det kan man säga generellt att man har gett de operativa ledningarna mycket handlingsfrihet också, 
däremot har man inte alltid varit van med handlingsfriheten… 
 
Hur är det påverkat de som inte är operativa ledningen (de som ska ledas)? 
Svårt att svara på. Beror på vilket kontor det handlar…. – bar 593------ 
 
 
------ 750 ----- 
 
Man har användargrupp, förbättringsgrupper, förankringsgrupper – en hierarki hur man ska fånga upp 
förbättringar i arbetssättet. *Möjlighet till medskapande* 
Användare finns med här (användarråd). Förbättringsgrupper där har man chefer med. Ovan det har 
man förankringsgrupp, där har man med trafikledningsledningens ledning med…. 
På så sätt har man fångat upp behov av förändringar och förbättringar som kommer direkt från 
användarna.  
Idéer från exempelvis Tågklarerare tas upp i användargrupp, tas därifrån upp till förbättringsgruppen, 
och därifrån går det vidare till förankringsgruppen, som innehåller trafikledningens ledningsgrupp som 
är högst upp i denhär 1000manna avdelningen/organisationen 
 
---- 857 
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Man har haft belöningen; du är med och tar fram någonting nytt och har handlingsfrihet i det. 
(fokusera på regionala och operativa ledningen). Erkänsla och viljan att skapa någonting bättre, men 
ingenting annat mig veterligen.  
 
(Var det uttalat?) Nej, egentligen inte. Målbilden fanns. Men fanns inga belöningar utmålade vad jag 
kan påminna mig.  
-----bar 681 ------ 
Det finns många olika sätt att ha belöningar… Monetära med extra semesterdag 
 
 
Har det funnits något som skapat motstånd på vägen?  
Nationell operativ ledning har varit ifrågasatt 
 
-----bar 724 
 
 
 
 
 

 
 
 
Det har funnit en oerhörd vilja och driv i alla led, både i användarledet och i chefsledet. Att: dethär ska 
bli jäkligt bra. Men det är många runtomkring som inte är så lätta att påverka, som man är beroende av 
om man ska få dethär att fungera…..  
---- bar 895 om beroende av andra avdelningar exempelvis underhåll, IT, investering ----- 
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… i de operativa ledningarna har man haft en frustration  att ”man kommer ingenvart”. Men om man 
tittar o backspegeln och ser hur det såg ut 2012-09-01, då ser man vilka jättelika steg man tagit och 
vilken bra verksamhet man har fått till. Som faktiskt leder verksamheten såsom var tanken från 
början….  
Men tittar man tillbaka på det så är det otrolig skillnad.  
Det här ser inte den operativa ledningen heller, de ser inte vilka jätteframsteg de har gjort. Kanske om 
man påtalar för dem. 
 
Det finns sånna som kommer in utifrån, t.ex. nya chefen för VO trafikledning… Han säger att han har 
försökt att genomföra dethär under hela sin karriär men aldrig lyckats, men ni har det i trafikverket. 
Och det är *Enhetschef 1* förtjänst.  
 
----bar 1060 ---- Det finns fyra platser som har blivit av med vissa roller. ----  
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Jag hade förväntat mig att de som var satta att vara ledare, vilket alla befattningar i Nat. och Reg. 

operativ ledning, själva skulle lyft sig lite mer. Många, inte alla, men många förväntade sig att bli 
matade. Men stor skillnad att vara ledare eller anställd. Då antas ta mer ansvar för din egen utveckling 
och din funktions utveckling… Där hade jag förväntat mig lite mer… 

(Hur visade det sig?).  
Man ställde frågor som visade att man förväntade sig att man behövde ta dethär ansvaret själv…. -

--bar 1381---- 
 
 
 

 
 
 
---bar 1269 
Jag tycker att starten inte var riktigt grundad. Man skulle ha tjänat på att vänta ytterligare en 

månad innan man drog igång.  
(Vad hade kunnat göra annorlunda?) 
Man hade kunnat ta fram ett bättre presentationsunderlag, ett bättre besluttsunderlag, varför blev 

det såhär, man kunde vara lite mer kommunikativ. Samtidigt hade man satt datumet 1/10 2012, och då 
går det inte att ändra till 1/11 en månad senare. Men man kanske skulle antingen arbetat hårdare inför 
1/10, för till viss del var man inte riktigt färdig i tankarna. Framförallt inte slå rot i alla operativa 
ledningar, alla hade inte hunnit rekrytera all personal. Man hade inte full täckning för att lösa de 
uppgifter man var satt att täcka. Där hade man kanske lite bråttom. Men, tilldelad tid är tillräcklig tid, 
så är bara så.   
 
----bar 1542---- 
 
Det har varit en ofantligt rolig resa att vara med på, även om jag inte varit en tongivande spelare i 
detta. har det varit ofantligt att vara med. Och jag tycker att det har blivit en extremt stor förändring... 
 
-----bar 1546---- 
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Bilaga: Centrala begrepp i uppsatsens sammanhang 
 
Begrepp Definition Källa 
Förändringsarbete Förändringsarbete innebär arbetet för att få till 

förändringar, och innehåller åtgärder för att gå 
från ett nu-läget till ett önskat framtida läge 
menar Jacobsen 

Jacobsen 2013:36, 
Christiansson7  
 

Konstruktivt beteende Ett konstruktivt beteende inom 
organisationsförändring innebär ett beteende 
som är uppbyggande och verkningsfullt för 
organisationen. 

Kristensson8, 
Nationalencyklopedin 2016c 

Organisationsförändring En organisationsförändring har skett när 
egenskaper hos organisationen som 
exempelvis skillnader i form, kvalitet eller 
tillstånd har förändrats från en tidpunkt till en 
annan.  

 Jacobsen 2013:21 

Effekt Det som relateras till resultatet av en 
organisationsförändring, såsom risk att förlora 
makt eller sitt jobb. 

Oreg 2006:78 

Process Det som är relaterat till sättet som en 
organisationsförändring har implementerats, 
exempelvis mängden information som har 
tillgängliggjorts till de anställda eller 
förtroende för ledningen. 

Oreg 2006:78 

Beteende Syftar på varje iakttagbar reaktion hos en 
person. Processen som sker i personen börjar i 
att stimuli utifrån tas in genom våra sinnen, 
exempelvis en händelse. Därefter går 
informationen igenom underliggande processer 
såsom tankar, känslor och kroppsliga 
reaktioner. Detta ger upphov till rörelser, 
gester, verbala beteende, handlingar och 
uppförande.  
 
 
 

Psykologiguiden 2016 

Attityd Attityd är att gilla och ogilla – Fördelaktiga 
eller ofördelaktiga utvärderingar och reaktioner 
till objekt, människor, tillfällen eller idéer. 
Attityd har att göra med våra övertygelser (e.g. 
’frukt är nyttigt’), våra känslor (e.g. ’jag 
avskyr citron’) och våra beteenden (E.g. att äta 
frukt varje morgon). Vanligt är att uttrycka en 
känsla i form av en åsikt, E.g. ’jag älskar 
sommaren’ eller ’jag avskyr regn’  

Smith et al. 2003 

 

                                                      
 
 
7 Marie-Therese Christiansson, universitetslektor och proprefekt för Fakulteten för humaniora och 
samhällsvetenskap. Karlstads Universitet. Skypesamtal 20 december 2016. 
8 Per Kristensson professor vid Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads 
Universitet. Telefonsamtal 5 december 2016. 
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