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Denna uppsats avhandlar en kombination mellan föränderlighet och kommunikation. 
Grundidén med en förändring är att det som förändras skall bli bättre, men föränderligheter 
följs ofta åt av olika typer av motstånd. För att överkomma motstånd till förändring blir därför 
kommunikationsarbetet viktigt. Denna uppsats är uppdelad i tre delar. Första delen ämnar 
beskriva kommunikationsmedel som kan användas vid förankring av en förändring. Andra 
delen av syftet är att beskriva motståndet bland organisationsmedlemmarna vid en förändring. 
Slutligen är syftet att förklara hur upplevelsen av kombinationer av olika 
kommunikationsmedel kan påverka medlemmarnas motstånd till förändring. För att besvara 
detta har vi använt oss av relevant teori inom området för kommunikation samt relevant teori 
om motstånd till förändring. En enkätundersökning har genomförts på fyra avdelningar inom 
Luleå Kommun. Respondenterna har varit anställda inom hemtjänst och korttidsboende samt 
administrativ personal. En av slutsatserna vi kom fram till är att det finns en kausalitet mellan 
muntlig tvåvägskommunikation och motstånd till förändring. Vidare har den visat att om 
ledarna använder sig av en kombination av muntlig och skriftlig kommunikation som skapar 
förståelse och delaktighet hos de anställda leder detta till ett lägre motstånd till förändring. 
Den begränsade mängd teori som idag finns om hur olika kommunikationsmedel påverkar 
motståndet till förändring har gjort arbetet svårt, men ökat vår inspiration att försöka belysa de 
teoretiska luckorna. 
 
 
 
 
 

SAMMANFATTNING 



 

 
 
 
 
This essay discusses a combination of change and communication. The basic idea with 
change is that the changes you make are for the better, but different types of resistance often 
follow changes. To overcome the resistance to change, the communication process, therefore, 
becomes very important. This essay consists of three parts. The first part describes 
communication vehicles that can be used to implement a change. The second part describes 
the resistance to change among the members of the organization. The last part explains how 
the perception of different combinations of communication vehicles can affect the member’s 
resistance to change. To answer these questions we used relevant theory in the area of 
communication as well as theory about the resistance to change. Surveys were carried out in 
four departments of the municipality of Luleå. The respondents were employees within home-
service, short-term living and administrative personal. One of the conclusions we came to is 
that there is a causality between oral two-way communication and resistance to change. 
Furthermore, this essay shows that if leaders use a combination between oral and written 
communication, which creates understanding and a sense of participation by the employees, it 
will lead to a lower resistance to change. The limited amount of theories that is found today 
concerning how communication vehicles influence the resistance to change has made the job 
difficult, but also increased our inspiration and determination to point out the theoretical gaps. 
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1 INLEDNING 
 

 
 etta kapitel inleds med en problematisering kring ämnena motstånd till förändring och 
kommunikation vilket sedan mynnar ut i syftet med uppsatsen. Därefter presenteras de 

avgränsningar vi gjort för att avslutningsvis definiera de begrepp som är av central betydelse 
för uppsatsen.  
 

 
1.1 Problemdiskussion 
 
Föreställ er en lång, öppen strand på Hawaii. Vågorna som rullar in är täckta med surfare och 
deras brädor. Vissa rider vågen hela vägen in medan andra tappar balansen och ramlar i 
vattnet. Denna bild, menar Morgan (1988), kan liknas vid företagsledare i en turbulent tid. 
Likt surfare måste chefer rida på en våg av förändring som kan vrida och vända med havets 
kraft. Vi lever i en tid av förändring där flera sociala-, teknologiska- och 
informationsrevolutioner kombineras och skapar föränderligheter. Dessa föränderligheter 
utmanar ofta de fundamentala antaganden som organisationen och dess ledare lärt sig att 
behärska (Ibid.). Det som driver denna föränderlighet är innovationer1. Oberoende av vilken 
bransch och marknad du verkar inom finns generiska möjligheter som måste tas i beräkning 
(Ibid.). Varje organisation borde vara engagerad i dess förmåga att utvecklas via innovationer 
för att överleva på sikt, ibland innebär det att bli effektivare på det som redan görs medan det 
ibland innebär att förändra hela organisationen ända ned till minsta beståndsdel (Bakka, 
Fivesdal & Lindkvist, 1999). På ekonomistyrningens område visar sig dessa innovationer i 
form av nya metoder och modeller för styrning av organisationer (Ax & Björnenak, 2003).  
De flesta som arbetar med organisatoriska förändringar har upplevt olika uttryck för motstånd 
för att förhindra dessa (Bakka et al, 1999).  
 
Adoptioner av innovationer, det vill säga förändringar, och motstånd till förändring har ofta 
varit föremål för forskning. Studierna har försökt förklara varför förändringar, som skall 
förbättra organisationens prestationer, ofta möter motstånd från människor i organisationen 
(Jermias, 2001). Forskare har studerat detta fenomen från en rad olika perspektiv. DiMaggio 
och Powell (1983) men även Kanter (1983) studerade hur förändringen uppstår medan 
Cummings & Blumberg (1987) med flera (Kelly & Amburgey, 1991; Moch & Morse, 1977) 
undersökte organisationsfaktorer som påverkar förändring, detta med blandade resultat. Dunk 
(1989), likt många andra (Foster & Ward, 1994; Libby & Waterhouse, 1995; Ness & 
Cucuzza, 1995; Tiessen & Waterhouse, 1983), tog en annan ansats och forskade kring vad 
som hämmade förändringen. Nyström engagerade sig 1977 i ytterligare en infallsvinkel och 
studerade hur motståndet skulle överkommas, denna ansats har många undersökt sedan dess 
(Argyrus & Kaplan, 1994; Chao & Koslowski, 1986; Majchrak, 1988).  
 
Forskare med olika perspektiv om förändring har funnit en gemensam nämnare i att 
potentiella fördelar med en förändring sällan erkänns till fullo (Jermias, 2001). Upprepade 
gånger har det rapporterats att individuella faktorer spelar en viktig roll vid en lyckad 
adoption av en förändring (Jermias, 2001). Individuellt motstånd till förändring har visat sig 
vara en stor bidragande faktor till varför företag inte inser fördelarna med en förändring 
(Argyris & Kaplan, 1994; Sulivan & Smith, 1993).  
 
                                                 
1 Fortsättningsvis kommer ordet innovation att betyda nyheten som en förändring bygger på. 
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Många olika förklaringar till detta individuella motstånd kan skönjas. Enligt Macintosh 
(1994) skulle en del av detta motstånd kunna härledas till att det finns ett krig om egenintresse 
på arbetsplatsen. Kriget bygger på att det som på en arbetsplats utåt verkar som objektivt och 
rationellt handlande i själva verket är kamouflaget som täcker det subjektiva osynliga kriget 
om egenintresset. Den enskilde anställde försöker få övriga kollegor att se saker och ting ur 
dennes synvinkel så att hans/hennes intressen styr hur andra agerar och vad som uppnås. Detta 
leder till att olika styrsystem motarbetas av olika individer i organisationen då det inte bidrar 
till att gynna deras intressen (Macintosh, 1994).  
 
Brunsson (1982) ser en annan förklaring till motståndet där han menar att företag inte alltid 
grundar sina beslut på det som är rationellt bäst för organisationen utan besluten grundar sig 
på ideologiska föreställningar. Festinger (1957) å andra sidan menar att motståndet grundar 
sig i den kognitiva dissonansen som personalen upplever efter att ha gjort ett val. 
Beslutstagaren kommer att engagera sig i att söka information som tyder på att de gjort ett bra 
val och att övriga alternativ är sämre.  
 
Bancroft, Seip och Sprengel (1996) med flera (Bastoe & Dahl, 1996; O`Connor, 1991) menar 
att människor är upptagna med sina jobb. Känner de att en förändring stundar, speciellt en 
som kan påverka dem, kommer de att anta att förändringen är skadlig eller åtminstone 
svårhanterlig, och omedvetet avvisar den information som kommuniceras ut till dem. Men 
genom att förtydliga vad förändringen innebär kan motståndet minskas. Jermias (2001) visade 
i sitt experiment om kognitiv dissonans att människors inställningar till en förändring kunde 
ändras med rätt kommunikation. Bancroft et al (1996) menar dock att det tar tid, både innan 
förändringen når människors medvetande men även innan de förstår förändringens innebörd. 
På grund av detta blir kommunikationen, det vill säga hur informationen kommuniceras ut till 
de anställda, en viktig del i förankrandet av en förändring.  
 

 
1.2 Syfte 
 
Med utgångspunkt av denna problematisering finner vi det intressant att, utifrån de anställdas 
perspektiv, undersöka hur information om förändringen, som implementeringen av det 
balanserade styrkortet i Luleå kommun innebär, kommunicerats ut till de anställda. 
 
Syftet med denna uppsats är för det första att beskriva kommunikationsmedel som kan 
användas vid förankring av en förändring.  
 
För det andra att beskriva motståndet bland organisationsmedlemmarna vid en förändring.  
 
För det tredje att förklara hur upplevelsen av kombinationer av olika kommunikationsmedel 
kan påverka medlemmarnas motstånd till förändring. 
 
 

1.3 Avgränsning 
 
I denna uppsats avgränsar vi oss till att undersöka de anställdas perspektiv på 
förändringsprocessen. Ledarens roll i förändringsprocessen kommer inte att behandlas då 
detta skulle medföra en alltför bred studie. 
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1.4 Definitioner 
 
Eftersom våra problemformuleringar och vårt syfte innefattar begrepp som inte alltid har en 
entydig innebörd har vi nedan valt att förtydliga viktiga nyckelbegrepp. 
 
Envägskommunikation är när mottagaren är passiv mottagare av ett budskap eller 
information och ej ges möjlighet att replikera på informationen (Dahlkwist, 1994). 
 
Information definieras som innehållet i kommunikationen (Palm & Windahl, 1989).  
 
Kommunikation definieras som överföring av information från en sändare till en mottagare 
(Ahnfalk & Lindström, 1997).  
 
Kommunikationsmedel definieras som på vilket sätt informationen förmedlas (Palm & 
Windahl,1989). 
 
Motstånd till förändring avser en individs motvilja att ta till sig en innovation. 
 
Tvåvägskommunikation är när mottagaren ges möjlighet att replikera på den information som 
delgivits honom av sändaren för att kontrollera om informationen uppfattats rätt (Dahlkwist, 
1994). 
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2 METOD 
 
 
 

 detta kapitel presenterar vi de vetenskapsteoretiska idéer som ligger till grund för vår 
undersökning, varefter vi redogör för vårt tillvägagångssätt vid genomförandet av denna 

studie. Kapitlet behandlar sedan analysmetod och avslutas med metodproblem.  
 
 
2.1 Angreppssätt 
 
Angreppssättet avgör vilken infallsvinkel undersökaren använder sig av samt hur 
teoriutvecklingen sker. Nedan följer en beskrivning av vårt val av angreppssätt. 

2.1.1 Kvantitativ metod 
 
I denna uppsats har vi beskrivit och förklarat ett fenomen i två grupper genom att vi studerat 
majoritetens uppfattningar och sedan, utifrån detta, gjort jämförelser för att hitta samband. Vi 
har gått in på bredden för att undersöka begränsad information hos flera 
undersökningsenheter. Med utgångspunkt i detta har vi alltså arbetat efter en kvantitativ 
metod enligt Holme och Solvangs (1991) definition. I detta angreppssätt menar de att 
undersökaren intresserar sig för det gemensamma eller det genomsnittliga. Holme och 
Solvang (1991) menar även att undersökaren, i denna metod, ser fenomenet utifrån och 
strävar efter en roll som observatör.  
 
Vidare har vi använt oss av ett analytiskt synsätt, likt det som Holme och Solvang (1991) 
beskriver. Vi tyckte ett analytiskt synsätt avspeglade vår studie väl då den bygger sitt resultat 
på material insamlat via enkäter. Enkätundersökningen, som grundade sig på relativt många 
undersökningsobjekt, skapade ett statistiskt material vilket underlättade analysarbetet för oss. 
Då vi undersökte ett större antal respondenter kunde vi visa på samband och därmed peka på 
antydningar om vad som bör beaktas i liknande situationer. Enligt Holme och Solvang (1991) 
bygger den kvantitativa metoden genom ett analytiskt synsätt på en summativ 
verklighetsuppfattning där de enskilda delarna kan ges ett kvantitativt värde. Helheten blir på 
så sätt summan av de sociala nivåerna, det vill säga summan av individerna. Den kunskap 
som kommer fram är samtidigt oberoende av individerna. Med hjälp av statistiska tekniker 
möjliggör detta generaliseringar (Ibid.).  

2.1.2 Deduktiv metod 
 
Tillvägagångssättet i vår undersökning kan karaktäriseras som deduktivt. Detta påstående har 
sin grund i att vi utgått från redan befintlig teori som vi sedan prövat mot den verklighet våra 
respondenter befinner sig i. Utgångspunkten för vår analys var alltså den referensram vi själva 
byggt upp utifrån befintlig teori och detta stämmer överens med Holme & Solvangs (1991) 
beskrivning av det deduktiva angreppssättet. 
 
 

I 

2 METOD 
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2.2 Litteratursökning 
 
Vi inledde uppsatsen med en litteraturstudie i syfte att teoretiskt fördjupa oss inom det 
aktuella området. Den teori vi använt oss av hämtades från böcker, vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar inom ämnesområdet. Vi sökte materialet i olika sökdatabaser för böcker och 
tidskriftartiklar på Internet: Lucia, Libris, AffärsData, Ebsco Academic search elite, Ebsco 
Business source elite, Emerald, Econlit, Helecon. Vi gjorde även sökningar genom olika 
sökmotorer på Internet, exempelvis Google, Evreka och Alta Vista. Till det använde vi oss av 
sökorden ”balanced scorecard”, ”cognitive dissonance”, ”management control systems”, 
”resistance to change”, ”adoptions of innovations”, ”communication”, ”information”, 
”organizational development”, ”information systems”, ”communication channels” och 
”internal communication”. Vi sökte även på ordens svenska motsvarighet. Vidare fick vi 
dessutom tillgång till material från vår handledare Malin Malmström. 
  
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 
I denna undersökning ville vi göra jämförelser för att hitta samband men även utifrån detta 
kunna ge viss antydan om vad som kan beaktas i liknande situationer. Vi ville få en 
övergripande bild genom att undersöka mätbara företeelser i två relativt stora målgrupper. Då 
dessa ställdes mot varandra tilläts jämförelser, med avsikt att hitta samband dem emellan, att 
göras och på så sätt kunde vi tydliggöra kommunikationens betydelse för motståndet. Utifrån 
detta ansåg vi att den undersökningsansats som var mest lämplig var en enkätundersökning 
(se bilaga 1) enligt Denscombes (2000) definition. Denscombe (2000) menar att forskning 
med bred täckning, som syftar till att ge överblick av ett förhållande vid en bestämd tidpunkt, 
är kännetecknande för enkätundersökningar.  Han anser att dessa undersökningar vanligtvis 
inte går in på djupet och studerar saker i detalj utan betonar ett vidare perspektiv där sökandet 
efter konkreta saker som går att mäta och registrera är essentiellt.  

2.3.1 Val av undersökningsobjekt 
 
Vi valde att utföra vår undersökning hos Luleå kommun eftersom de för ungefär ett år sedan 
introducerade en innovation (det balanserade styrkortet) i sin verksamhet som innebar en stor 
förändring i organisationen, en förändring som fortfarande pågår. Luleå kommun är en stor 
organisation med många avdelningar som alla på ett omfattande sätt påverkas av den 
förändring som innovationen innebär. Att organisationen har många avdelningar var viktigt 
för oss då vi ämnade välja ut två (som dock slutligen blev fyra) av dem som fått olika typ av 
information om innovationen utkommunicerat på olika sätt och med olika medel. Detta för att 
vi sedan avsåg att jämföra skillnaden i motstånd hos de båda och hitta samband. 
 
Vid ett inledande möte med ekonomichefen Lars Åhl och projektledare Tomas Parvin 
diskuterade vi vilka avdelningar som var intressanta för undersökningen. Åhl och Parvin 
visade oss, med hjälp av vår information, i riktning mot ett antal avdelningschefer vars 
avdelningar kunde vara intressanta för vår undersökning. Efter att ha diskuterat med Åhl och 
Parvin om vår undersökning, diskuterade och förklarade Parvin i sin tur vår undersökning och 
situation med Britta Wallgren som är chef för socialförvaltningen. Wallgren tillhandahöll oss, 
i sin tur, namnen på två enhetschefer inom socialtjänsten där undersökningen skulle vara 
genomförbar, Eva-Lena Holmqvist chef för hemtjänsten, korttidsboende och personlig 
assistans, och Ralf Nilsson chef för ”insatser vuxna missbrukare”. En kort förundersökning 
med dessa enhetschefer genomfördes. Med hjälp av informationen från denna 
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förundersökning fastslog vi slutligen att undersökningen skulle genomföras hos tre 
arbetsledare från Eva-Lena Holmqvists enhet. Efter att ha gjort undersökningen hos dessa tre 
hade vi, i och med ett stort bortfall, för få respondenter för att uppsatsen skulle bära tyngd. 
Därför kontaktades Tomas Parvin igen som snabbt kunde hjälpa oss hitta en fjärde avdelning 
som kunde ställa upp på undersökningen med kort varsel. (Se bilaga 2)  
 
Kriterierna för urvalet av de fyra avdelningarna (ett, två, tre och fyra) byggde på tre stolpar. 
Den första stolpen handlar om kommunikationsmedlen, här gällde att cheferna för två av 
avdelningarna använde sig mer av muntliga kommunikationsmedel medan cheferna för de 
andra två använde sig mer av skriftliga kommunikationsmedel. Kommunikationsmedlen 
skulle även skilja sig åt i en annan dimension. De två avdelningarna, vars chefer använde sig 
mer av muntlig kommunikation, skulle även i så stor grad som möjligt använda sig av dialog 
och mindre diskussionsgrupper (det vill säga tvåvägskommunikation där cheferna 
kommunicerar med de anställda). De två avdelningar, vars chefer använde sig av mer skriftlig 
kommunikation, skulle däremot i så stor omfattning som möjligt använda sig av monolog och 
stormötesinformation (det vill säga envägskommunikation där cheferna talar till de anställda). 
Den andra stolpen grundar sig i att avdelningarna var tvungna att vara av viss storlek, minst 
23 respondenter, då vi i slutändan ämnade undersöka minst 90 stycken för att få viss tyngd i 
undersökningen. Den tredje stolpen byggde på att allt annat än det som nämnts i den första 
och andra stolpen skulle vara så lika som möjligt. Dessa tre stolpar utgjorde tillsammans 
kriterierna för de fyra avdelningarna vi valde. (Se Bilaga 2 för kontaktnät vid val av 
avdelningar.) 

2.3.2 Urval 
 
Innan studien påbörjades var vi tvungna att bestämma storleken på urvalet. Efter att ha pratat 
med våra handledare, Malin Malmström och Anna Karin Horney, kom vi överens om att det 
krävdes närmare hundra respondenter (minst 90 stycken) för att studien skulle bära tyngd i 
dess slutsatser. Efter att ha gjort vår inledande sökning, för att hitta lämpliga avdelningar 
utifrån våra urvalskriterier, föll valet på tre avdelningar i socialförvaltningen samt en på 
personalkontoret. Dessa fyra avdelningar utgör cirka 140 anställda (beroende på hur många 
som är sjukskrivna och lediga) och är i sig relativt lika men dock så olika varandra som går att 
hitta på Luleå kommun. Att få tag i rätt personer och söka tillstånd för undersökning var en 
tidsödande process varför vi nöjde oss med minimiantalet (90 stycken) respondenter då även 
vår arbetstid för uppsatsen var begränsad.   

2.3.3 Utformande av frågeformulär 
 
Frågeformuläret som vi utformat består av tre delar (se bilaga 1). Den första delen är väldigt 
kort och behandlar diverse kontrollvariabler som kan förklara vissa avvikelser i 
undersökningen. Den andra delen behandlar hur kommunikationsarbetet sett ut och hur 
respondenten uppfattar detta arbete. Slutligen behandlar del tre den anställdes 
förändringsbenägenhet som person och dennes inställning till och uppfattning om det 
balanserade styrkortet.  
 
Kontrollvariablerna i del ett behandlar först vilken anställningsform respondenten har. Detta 
tror vi kan ha betydelse när det gäller att kommunicera med de anställda om 
förändringsarbetet. Med många vikariat, det vill säga många visstidsanställda, ställs högre 
krav på kommunikationsprogrammet för att alla skall förstå förändringen och ta till sig den 
även om de inte är med i hela förändringsprocessen. Hur länge respondenten haft Luleå 
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Kommun som arbetsgivare är en annan variabel som kan vara av betydelse. De som varit 
anställda i mindre än ett år har kommit in i organisationen under förändringsarbetet, vilket kan 
underlätta förankringsarbetet med den balanserade styrningen. De som arbetat längre kan ha 
mer inarbetade arbetsrutiner, vilket kan göra dem mer motståndskraftiga ifall dessa rutiner 
kommer att brytas. Trivseln på jobbet ser vi som en tredje kontrollvariabel. Vi antar att låg 
trivsel kan föranleda ett lägre motstånd då det endast kan bli bättre, medan motsatsen skulle 
kunna tyda på ett högre motstånd. 

2.3.4 Frågeformulärets strukturering 
 
Enligt Trost (2001) kan strukturering ha två innebörder. Det ena är att svarsalternativen är 
fasta och begränsade i antal och det andra handlar om själva studiens eller frågeformulärets 
struktur. En hög grad av strukturering enligt den senare innebörden innebär att undersökaren 
vet vad denne vill undersöka, alla frågor handlar om just det ämnet och inte om något annat 
(Trost, 2001). I vår undersökning har vi en hög strukturering enligt bägge definitionerna. 
Svarsalternativen är fasta till sin karaktär och vanligtvis begränsade i form av en femstegs 
likertskala, likväl är frågorna riktade till att besvara ett specifikt syfte vilket tyder på att även 
den andra definitionen uppfylls. Enligt Trost (2001) används med fördel en likertskala med 
förskrivna val vid undersökning av attityder och uppfattningar, vanligen en fem- eller 
sjustegsskala. Han menar att respondenten då får en uppfattning om vilket perspektiv denne 
ska svara utifrån samt att det blir lättare att bearbeta materialet för att hitta samband för 
undersökaren. Vidare hävdar Trost (2001) att en sjustegsskala kan upplevas för lång och 
respondenten kan, på grund av svårighet att välja rätt svar, tröttna på enkäten.  

2.3.5 Svarsfrekvens och bortfall 
 
För att få representativt urval är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten. 
Mangione (1995, refererad i Andersson & Ericsson, 2002) har kategoriserat svarsfrekvensen, 
när det gäller andelen besvarade enkäter, enligt följande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1 Svarsfrekvens och bortfall 
 
Den totala svarsfrekvensen för denna enkätundersökning blev 67 % (92/137) vilket får anses 
vara acceptabelt, dock varierar svarsfrekvensen på de fyra olika avdelningarna. Tre av 
avdelningarna har relativt bra svarsfrekvens medan en av avdelningarna har en sämre 
svarsfrekvens. Orsaken till variationerna är olika.  
 
Avdelning ett är den avdelning som har sämst svarsfrekvens, detta beroende på ett synnerligen 
dåligt samarbete med arbetsledaren. Vid det inledande samtalet med arbetsledaren förklarade 
vi vår situation och denne tog på sig att dela ut enkäten till de anställda. Vi meddelade att vi 
skulle hämta enkäten efter åtta dagar och att arbetsledaren skulle höra av sig om problem, 

> 85 % - Utmärkt 
70 – 85 % - Bra 
60 – 70 % - Acceptabelt  
50 – 60 % - Knappt godkänt 
< 50 % - Oacceptabelt 
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med att få in en majoritet av enkäten, uppstod. Dagen före inhämtandet hade inget sådant 
samtal inkommit varför vi ringde upp arbetsledaren för att bestämma en tid när vi kunde 
hämta enkäterna. Vi fick inte tag i arbetsledaren förrän följande dags morgon men fick då en 
tid att hämta enkäterna samma eftermiddag. Vi var hos arbetsledaren för att hämta enkäterna 
på utsatt tid men erhöll endast 19 av 53 enkäter. På frågan om varför de var så få hade hon 
inget svar men meddelade en ny dag följande vecka då vi kunde hämta lika många ifyllda 
enkäter. Vi kom tillbaka på meddelad dag men fick inga enkäter och beslöt oss då för att gå 
runt på arbetsplatsen och samla in de ifyllda enkäter som enligt arbetsledaren skulle finnas. Vi 
fick in 11 stycken och möttes ofta av förvåning då inget meddelande från arbetsledaren 
kommit om att de fått på sig ytterligare 5 dagar att fylla i den. Vi möttes dessutom av många 
sura miner då de menade att arbetsledaren inte delat ut enkäterna förrän dagen före 
inhämtandet (vid första inhämtningstillfället). Bortfallet på avdelning ett blev följaktligen 23 
stycken med förklaringen att arbetsledaren inte fullgjort vad denne åtagit sig.  När så ont om 
tid fanns kvar inför uppsatsens ”deadline” fick vi nöja oss med de respondenter vi hade från 
denna avdelning. 
 
På avdelning två gick samarbetet med arbetsledaren mycket bra, vi hörde av oss till 
arbetsledaren och förklarade vår situation samt att denne hade åtta dagar på sig att dela ut och 
få in enkäterna. Vi fick in 13 av 22 enkäter med förklaringen att 4 stycken var sjuka, 3 
stycken anställts efter förändringens inledning och därför inte kunde svara på enkäten och 2 
inte ansåg sig ha tid att fylla i enkäten. 
 
På avdelning tre hade vi även vissa problem med arbetsledaren men fick trots detta en 
acceptabel svarsfrekvens. Samma inledande samtal och samma tid för att dela ut och samla in 
enkäten gavs denne arbetsledare. Vid samtalet uppgavs att arbetsledaren skulle på semester 
men avsåg att meddela sin vikarie om situationen med enkäterna. Inget samtal om problem att 
få in en majoritet av enkäterna kom varför vi dagen före inhämtandet ringde upp vikarierande 
arbetsledare för att bestämma tid för hämtning av dem. Vikarien hade inte blivit informerad 
om några enkäter men gav oss numret till en av de anställda som skulle fylla i den. Den 
anställde hävdade att de inte fått någon som helst information om enkäterna utan att de bara 
låg på fikarumsbordet en dag. Dock tog den anställde på sig att meddela alla som var 
närvarande att fylla i enkäterna vartefter denne sedan samlade in dem. Vi fick på denna 
avdelning in 13 av 22 enkäter då 2 var sjuka, 2 anställts efter förändringens inledning och 5 ej 
var närvarande under den begränsade tid de slutligen fick på sig att fylla i enkäten.  
 
På avdelning fyra gick samarbetet alldeles utmärkt med arbetsledaren. Vi hade här bestämt 
oss för att ta saken i egna händer och dela ut enkäten själva på arbetsplatsen. Denna möjlighet 
fanns enbart på denna avdelning och inte på de tre andra då anställda på denna avdelning hade 
egna kontor, vilket de anställda på de tre andra avdelningarna inte hade. Här fick vi in 36 av 
40 enkäter då 4 var sjuka eller lediga.   
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2.4 Analysmetod 
 
Vår analysmetod genomsyrar hela uppsatsen, till att börja med delade vi upp vårt syfte med 
uppsatsen i tre delar där de två första tjänar som medel för att besvara det tredje. Dessutom 
skapade vi en undersökningsmodell (se figur 3.4) som successivt byggdes upp, del för del, 
genom den teoretiska referensramen. Avsikten med denna undersökningsmodell var att 
klargöra den bild som framträdde för oss i vår teoretiska referensram. För att kunna besvara 
uppsatsens syfte samt pröva om undersökningsmodellen stämde valde vi att skapa ett 
frågeformulär (se bilaga 1). Med hjälp av en illustration av analysmetoden (se figur 2.3), 
uppbyggd utifrån syfte och teoretisk referensram, kombinerades olika frågor i frågeformuläret 
(se figur 2.2) så att svarsbilden framträdde tydligare och mer tillförlitligt. Dessa 
kombinationer samt dess enskilda frågor analyserades därefter med undersökningsmodellen 
som utgångspunkt genom faktoranalyser, korsanalyser, korrelationstabeller, 
regressionsanalyser och analyser av enskilda medelvärden samt standardavvikelser. Avsikten 
med detta var att utröna kausaliteten mellan förändring, kommunikation och graden av 
motstånd till förändringen hos de anställda. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
               Figur 2.2 Syftesdel som enkätens olika frågor ämnar besvara (se även bilaga 1). 
 
Illustrationen av analysmetoden (se figur 2.3) tar sin början i den muntliga- och skriftliga 
kommunikationen. Dessa kanalers betydelse i en förändring undersöks och jämförs med 
utgångspunkt i den teoretiska referensramen samt anknyts till nästa del i 
undersökningsmodellen, tvåvägs- respektive envägskommunikation och dess kanaler. Dessa 
kanalers betydelse i en förändring undersöks och jämförs tillsammans med muntliga- och 
skriftliga kommunikationskanaler mot den teoretiska referensramen. Därefter redogör vi för 
motståndet i en förändring, allmänt samt specifikt för den förändring vi undersökt. Slutligen 
binder vi samman muntlig- respektive skriftlig kommunikation och tvåvägs- respektive 
envägskommunikation med motståndet i förändringen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delsyfte 1 4-6, 8-10 
Delsyfte 2 7, 12,15-16,18-22 
Delsyfte 3 Sammanvävning av ovanstående frågor 
Kontrollvariabler som 
 ej berörts i analys och 
 slutsatsarbete 1-3, 11, 13-14, 17  
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Figur 2.3 Illustration av analysmetod 
 
 
2.5 Metodproblem 
 
Förmågan att överföra teoretiska föreställningar i form av begrepp och modeller till empiriska 
observationer är ett besvärligt problem i allt utredningsarbete. Två viktiga begrepp i detta 
sammanhang är validitet och reliabilitet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001 refererad i 
Eriksson & Grape, 2003)  

2.5.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att om samma eller en annan undersökare, vid ett senare tillfälle skulle 
göra om undersökningen genom att undersöka exakt samma fall och använda exakt samma 
metoder som vid den första undersökningen, skulle det resultera i samma resultat och 
slutsatser (Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1997 refererad i Andersson & Ericsson, 2002). 
Enkäten utfördes hos fyra avdelningar inom Luleå Kommun. Det finns en risk att 
undersökningens respondenter är mycket upptagna med sina jobb, vilket kan leda till att de 
fyllt i enkäten godtyckligt. För att försöka undvika att det inträffar har enkäten utformats så 
kärnfullt som möjligt utifrån undersökningens syfte.  

DELSYFTE 1 
 
 
 
 
 

DELSYFTE 2 
 

 
 
 
 

DELSYFTE 3 
 
 

Muntlig/skriftlig kommunikation 
 

Tvåvägs/envägskommunikation 

Motstånd 
 

Samband mellan kommunikationsmedel och motstånd till 
förändring 



METOD 
 
 

 11

 
Om mätinstrumentet, det vill säga frågorna i enkäten, är oklart formulerade kan 
respondenterna tolka dem på skilda sätt, vilket också minskar reliabiliteten. Vidare kan 
reliabiliteten påverkas av slumpfaktorer som inte går att styra, till exempel om respondenten 
gissat sig till svaret (Lekvall & Wahlbin, 2001, refererad i Andersson & Ericsson 2002). I ett 
försök att öka reliabiliteten har vi försökt utforma frågorna i enkäten (se bilaga 1) så tydligt 
som möjligt, negationer och krångliga ord har därför undvikits för att minska riskerna för 
missuppfattning av frågan. Frågorna har i största möjliga mån formulerats i enkla satser med 
begripliga och vanliga ord. Problemet med att respondenter gissar sig till svaren försöker vi 
undvika genom att frågorna har den karaktären att de frågar om respondentens uppfattning. 
Avslutningsvis kan det även uppstå fel vid kodning, registrering och bearbetning av data 
(Trost, 2001). För att undvika bearbetningsfel har vi i förväg kodat alla svaren genom att sätta 
ett värde på alla svarsalternativ. Vid registreringen av den insamlade datan har vi försökt 
eliminera antal fel genom noggrannhet från vår sida. Vi har även kontrollerat den registrerade 
datan genom att jämföra det med underlaget. 

2.5.2 Validitet  
 
Inre validitet handlar, enligt Merriam (1994), om i vilken mån ens resultat stämmer överens 
med verkligheten. Det vill säga om resultaten verkligen fångar det som finns. Inre validitet 
undersöker om vi mäter det vi tror oss mäta, det vill säga att ett fenomen beskrivs på ett riktigt 
sätt. Vi har försökt stärka validiteten i enkäten genom att ställa ett antal frågor om respektive 
problemområde eftersom komplexa och svårmätbara fenomen inte bör mätas med bara en 
fråga menar Jacobsen (2002, refererad i Andersson & Ericsson, 2003). Tanken är att 
undersökaren genom att ställa flera liknande frågor ska få en rättvisande bild av det som 
studeras. Jacobsen (2002, refererad i Andersson & Ericsson, 2003) menar även att generellt 
sett, om resultatet stöds av teori på området, bör detta vara en indikation på hög inre validitet. 
Även om frågorna är klart och tydligt ställda finns dock alltid en risk att respondenter anger 
alternativ som inte stämmer. För att minska risken för felaktiga alternativ har respondenten, 
vid frågor där osäkerhet kan uppstå, möjligheten att ange svaret ”Vet inte” eller ”Annat”. 
Risken finns också att respondenterna kan ha förvrängt uppfattningarna/inställningarna för att 
framstå i bättre dager. För att undvika att det inträffar har vi garanterat att svaren presenteras 
och behandlas konfidentiellt, vilket kan bidra till att frågorna besvaras mer sanningsenligt.  
 
Yttre validitet säger något om i vilken utsträckning resultatet från en studie kan generaliseras 
till att gälla även i andra sammanhang, till exempel generaliseringar från ett stickprov till hela 
populationen. I vårt fall har inte urvalet bestämts obundet eller slumpmässigt, detta betyder att 
vi inte med säkerhet kan säga att vårt urval är representativt för hela populationen, varför det 
även blir svårt att kunna dra generaliseringar över hela populationen (Merriam, 1994). 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

 detta kapitel presenteras vår teoretiska referensram som har sin grund i tidigare 
forskning. Kapitlet inleds med motstånd till förändring följt av kommunikation, muntlig 

respektive skriftlig kommunikation samt tvåvägs- respektive envägskommunikation. Sist i 
detta kapitel presenteras vår egenkomponerade undersökningsmodell. 
 
 
3.1 Motstånd till förändring 
 
Bolman & Deal (1995) berättar att motstånd till förändring funnits i alla tider och i många 
olika former; sjukskrivningar, uppsägningar och att backa upp varandra gentemot chefen är 
några aktiva former av motstånd. De menar även att passivitet, likgiltighet och apati är sätt att 
göra motstånd på. Enligt Bolman & Deal (1995) finns förklaringar bakom detta motstånd till 
förändring. Dessa förklaringar kan vara konflikter mellan vinnare och förlorare av 
förändringen, oro och ängslan över vad förändringen innebär samt att inte kunna förlita sig på 
vetskapen om stabilitet, förutsägelse och en känsla av kontroll.   
 
Bastoe & Dahl (1996) framhåller att arbetet med att utveckla och förändra en organisation 
nästan alltid kommer att åstadkomma motstånd bland de anställda, bland annat beroende på 
en naturligt förekommande oro och en osäkerhet inför förändringar. Morgan (1988) menar att 
de anställda i vissa organisationer ser förändring som något utmanande och de tar vara på 
driftigheten och entusiasmen som den kan skapa. I andra organisationer, tillstyrker han dock, 
är förändringar omgärdat av rädsla. Diskussioner kring en förändring väcker ofta frågor kring 
de anställdas kompetens och om anställningstrygghet, karriärmöjligheter och livsstilar. Dessa 
rädslor utvecklas ofta till direkt motstånd mot en förändring. Samtidigt anser Bastoe och Dahl 
(1996) att den utvecklingsorienterade organisationen kännetecknas av kontinuerlig förändring 
till det bättre. De menar att personer som i första hand betraktar arbetsplatsen som en 
försörjningskälla, eller alltid vill att den ska vara ett ställe som är fri från ängslan och oro, inte 
kommer att ställa upp på denna utvecklingsorienterade organisationen och därför gör 
motstånd (Ibid.). 
 
Morgan (1988) hävdar att stor framgång i en förändring kan nås bara genom att förändra 
attityden gentemot den. Organisationens klimat i största allmänhet, menar han, har stor 
påverkan på implementeringen och den allmänna mottagligheten av en förändring. I många 
situationer kan mycket göras för att skapa ett klimat där de anställda ser på förändring som 
något naturligt och nödvändigt. En företagskultur som använder förändringens innovationer 
till expansion och utveckling i stället för nedskärningar samt en företagspolicy som hellre 
använder naturliga avgångar och frivilliga uppsägningar före avskedande kan eliminera rädsla 
att förlora jobbet. Ledningen kan åstadkomma mycket genom att kommunicera ut 
företagskultur, policy, kärnvärderingar och attityder som är viktiga för att lyckas med en 
förändring (ibid). Samtidigt skriver Bastoe och Dahl (1996) dock att det i en offentlig 
verksamhet trots allt ofta fokuseras på rambetingelserna, det vill säga mer pengar och fler 
medarbetare betraktas som en förutsättning för att kunna förbättra organisationen. 
 
Ledningen måste möta meningsskiljaktigheter och konflikter vid förändringar med 
diskussioner så att inte motståndet spårar ur, menar Bolman & Deal (1995). De hävdar att en 
form av övergångsritualer mellan det gamla och nya är viktigt. Här måste ledningen, påstår 
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de, anpassa sin kommunikation till vilka inlärningsbehov och vilka diskussioner som 
dominerar i organisationen, det vill säga var oron och konflikten ligger. Utan rätt typ av 
kommunikation, det vill säga kommunikation som når ut till de anställda och möjliggör 
delaktighet i förändringsprocessen, blir de bromsklossar som förhindrar paktiskt taget all 
rörelse framåt (Ibid).   
     
 
3.2 Kommunikation 
 
Bancroft, Seip och Sprengel (1996) menar att kommunikationsprogrammet, utbildning och 
förändringsledarskap generellt sett är de saker som ägnas minst uppmärksamhet åt men som 
är de mest kritiska att lyckas med när en organisation ska förändras. Vidare menar de att 
företag som gör ett bra jobb med dessa program har bra förutsättningar inför framtiden. Även 
Carnall (1995) menar att en av de viktigaste egenskaper som en framgångsrik 
förändringsledare måste ha är förmågan att kommunicera. Carnall (1995) skriver att det inte 
bara handlar om att kommunicera ut sitt budskap utan även, framförallt, att förmå människor 
att acceptera innebörden av förändringen och verkligen förstå vad som kommuniceras. 
 
Ordet kommunikation har, enligt Nilsson och Waldemarson (1990), sitt ursprung från latinets 
”communicare” och betyder att någonting blir gemensamt. De menar att grunden för 
kommunikation är när två människor gör någonting gemensamt. Att göra något gemensamt 
innebär att parterna delar med sig av någonting eller förmedlar exempelvis känslor, 
handlingar, upplevelser eller värderingar (Ibid.).  
 
Dahlkwist (1999) delar in kommunikation i två delar och menar att det kan vara både verbalt 
och icke-verbalt. Det verbala budskapet finns i orden. Ord är symboler som sätts samman i ett 
system – språket. Om vi inte kan samma språk, får vi kommunicera utan ord. Ord kan ändra 
betydelse över tiden, och nya ord kan tillkomma språket. Ord kan också vara mångtydiga. 
Beroende på hur orden uttalas, och i vilket sammanhang de används, kan de ha olika 
betydelse (Ibid).  
 
Enligt Robbins (1996) kan ingen grupp av människor verka utan kommunikation, det vill säga 
överförandet av mening mellan dess medlemmar. Han menar att det är endast genom att 
överföra mening från en person till en annan som information och idéer kan förmedlas. Dock 
är kommunikation mer än att bara vidarebefordra mening, det är också att bli förstådd. Därför 
måste kommunikation inkludera både överförandet och förståelsen av mening (Ibid). En idé är 
oanvändbar innan den är överförd och förstådd av andra. Perfekt kommunikation skulle 
existera när en tanke eller en idé överfördes så att den mentala bilden mottagaren upplever är 
exakt samma som den avsändaren föreställde sig. Perfekt kommunikation kan tyvärr aldrig 
uppnås i verkligheten (Ibid.). 

3.2.1 Kommunikationsmedlens motpoler, muntlig och skriftlig kommunikation 
 
Jöever (1987) beskriver kommunikationsmedlens övergång från den verbala kulturen till den 
skrivna kulturen. I det verbala samhället var pedagogikens mål att skapa ett välfungerande 
minne hos människan. Kunde hon lära sig komma ihåg kunde hon överleva. I det verbala 
samhället lärde de sig först en minnesstruktur. Ju tydligare och mer finstrukturerat detta 
”minnetempel” var, desto lättare var det att lära sig annat och mer (Ibid.). Jöever (1987) 
menar även att med den skriftliga kulturen luckras kravet på ett gott minne upp eftersom den 
mänskliga kunskapen finns arkiverad någonstans och går att leta fram. I den skrivna kulturens 
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samhälle förändras därmed pedagogikens mål. Det är inte längre att skapa bra minne. Istället 
är det nödvändigt att lära ut vad som kan hoppas över, glömmas bort (för det finns i arkivet 
om det skulle behövas) (Ibid.).  
 
Medan Jöever (1987) menar att: det är lättare att komma ihåg muntlig- än skriftlig 
kommunikation, hävdar Mason och Mitroff (1973) dessutom att muntlig kommunikation ger 
bättre förståelse. De menar att kommunikationens form kan vara personlig och/eller 
opersonlig. Den personliga informationen presenteras i muntlig form vilket sedan kan 
replikeras på av mottagaren medan den opersonliga presentationsformen representeras av till 
exempel skriftliga rapporter. Den muntliga formen av kommunikation innebär ökad förståelse 
då möjligheten att replikera finns för mottagaren menar Mason och Mitroff (1973). De 
förklarar att sändaren i och med replikeringen kan säkerställa förståelse och därmed 
kommunicera tydligare. Mintzberg (1973) gör en liknande indelning. Han skiljer mellan 
muntlig respektive skriftlig kommunikation. Mycket av det som kommuniceras skriftligt, 
kastas omgående i papperskorgen, menar han. Carnall (1995) hävdar att en viktig del i att 
klara av utmaningarna som förändring innebär är att kommunicera tydligt. Han menar att 
sändaren i kommunikationen måste ägna sig mer åt muntlig kommunikation som är tydlig och 
mer förklarande än skriftlig kommunikation, som därför ska undvikas.  
 
Utifrån ovanstående resonemang finner vi det intressant att undersöka om det är någon större 
skillnad på muntlig och skriftlig kommunikation samt dess betydelse vid motståndet till 
förändring. Muntlig kommunikation ökar förståelsen och är ingenting som kan kastas i 
papperskorgen eller arkiveras på annat sätt än i minnet vilket borde betyda högre grad av 
förankring än skriftlig information (Se figur 3.1).  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 Muntlig- och skriftlig kommunikation kopplat till förändring. 

3.2.2 Envägskommunikation versus tvåvägskommunikation 
 
Muntlig kommunikation går, enligt Jöever (1987), bättre att komma ihåg än skriftlig, detta 
menar Bancroft, Seip och Sprengel (1996) är viktigt då det ökar förankringen av en 
förändring. Förutom att kommunikation ska vara muntlig menar de att den även ska vara 
tydlig för att förankring av en förändring ska uppstå.  
 
Dahlkwist (1994) beskriver, likt Larsson och Rosengren (1995), förhållandet mellan 
avsändare och mottagare av information. Dalhlkwist (1994) menar att när vi är passiva 
mottagare av budskap eller information är det fråga om envägskommunikation. Ett exempel 
på detta är enligt honom att titta på TV. Fördelen med denna typ av kommunikation är att den 
är snabb och okomplicerad, dock finns inte någon möjlighet att få begrepp och fakta vidare 
förklarade. Tvåvägskommunikation som till exempel diskussioner mellan ett fåtal personer 
innebär däremot att mottagaren ges möjlighet att replikera på något sätt. Fördelar med detta är 
att det uppkommer en tydligare kommunikation, där missförstånd kan undvikas, och att 
parterna känner större delaktighet i beslut som fattas, vilket leder till högre acceptans av 
besluten (ibid.).  

MUNTLIG KOMMUNIKATION SKRIFTLIG KOMMUNIKATION 

MOTSTÅND
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Enligt Carnall (1995) är förändring ett turbulent förhållande där missförstånd lätt kan 
uppkomma. Han menar att allting ställs på ända, nya rutiner tillkommer, nya 
aktivitetsområden uppkommer och nya kunskaper blir viktiga att behärska. Carnall (1995) 
förklarar att många viktiga men svåra beslut tas under förändringar, dessa beslut är ofta svåra 
att förstå och skapar motstånd hos de anställda. Därför, hävdar Carnall (1995), att en viktig 
del i en framgångsrik förändring är att kommunicera på ett sätt som skapar diskussion och 
därigenom förståelse, ansiktes-mot-ansiktes kommunikation och telefonkonversation är rätt 
sätt att kommunicera på, enligt honom. Kommunikationen, menar han, måste bedrivas så att 
mottagaren i kommunikationen har möjlighet att fråga och kommunicera tillbaka så att 
problemlösning uppstår. Stora möten likt kommittéer samt skriftliga rapporter är sätt som ska 
undvikas då de inte främjar diskussion och därmed tvåvägskommunikation på ett sätt som 
löser problem. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang vore det intressant att undersöka på vilket sätt 
chefen har kommunicerat med de anställda. Har chefen talat till de anställda 
(envägskommunikation) eller med de anställda (tvåvägskommunikation) och har det någon 
betydelse för graden av motstånd hos personalen (Se figur 3.2). 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2 Tvåvägs- respektive envägskommunikation kopplat till motstånd till förändring. 
 
 
3.3 Muntlig/skriftlig kommunikation kombinerat med två-/envägskommunikation 
 
Robbins (1996) men även Carnall (1995) och Bolman & Deal (1995) hävdar att delaktighet är 
en primär faktor för att förankra en förändring. Bolman & Deal (1995) påstår att de anställda 
enbart blir en bromskloss till förändring om de inte får känna sig delaktiga i 
förändringsprocessen. Robbins (1996) och Carnall (1995) menar att rätt typ av 
kommunikation kan skapa en framgångsrik delaktighet i förändringsarbetet.   
 
Robbins (1996) beskriver att olika kanaler skiljer sig åt i en form av kanalrikedom (se figur 
3.3). Han menar att en del kanaler är rika så till vida att de, för det första, har möjligheten att 
hantera många sätt att nå ut med informationen till mottagarna av kommunikationen, för det 
andra, underlättar snabb återkoppling och, för det tredje, är väldigt personliga. Andra kanaler 
är torftiga/magra för att de får låga poäng vad gäller denna kanalrikedom. Med detta menas att 
de har få sätt att kommunicera ut informationen, de ger få och dåliga möjligheter till 
återkoppling och är mer opersonliga då de är riktade till den breda massan. Robbins (1996) 
anser att kommunikationskanalerna har en dimension i dess kapacitet att överföra 
information. Med detta menar han hur mycket information som kan överföras från sändare till 
mottagare under en kommunikationsperiod. Personliga samtal ger många informationsmedel 
såsom ord, kroppsställning, ansiktsuttryck, gester, tonfall, omedelbar återkoppling både 
verbalt och icke-verbalt samt personlig närvaro. Detta sätt att kommunicera på är effektivt då 
det skapar delaktighet hos de anställda i de fall budskapet är tvetydigt eller svårförståeligt och 
inte hör till rutininformationen i organisationen. Denna effektivitet för delaktighet uppnås 
genom att en rik kanal är väldigt tydlig och involverar de anställda i tvåvägskommunikation 

TVÅVÄGSKOMMUNIKATION ENVÄGSKOMMUNIKATION 

MOTSTÅND
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då omedelbar återkoppling tillåts. En allmänt skriven rapport utskickad till flera personer har 
däremot få informationsmedel, liten och långsam återkoppling och är tämligen opersonlig. En 
sådan torftig kanal passar bra för information om rutinuppgifter som inte kräver någon större 
delaktighet eller där delaktighet redan, i ett tidigare skede, uppnåtts (Robbins, 1996). 
 
Likaså menar Carnall (1995) att situationer som präglas av komplexitet och tvetydighet måste 
bemötas med tydliga kommunikationssätt som möten med få deltagare och telefonsamtal för 
att skapa delaktighet och få med sig de anställda i en förändring. Även Bancroft, Seip & 
Sprengel (1996) hävdar, att kommunikation via flera medel är att föredra vid komplexa 
situationer som kräver de anställdas förståelse och engagemang.  
 
Robbins (1996) med flera (Carnall 1995, Bancroft, Seip & Sprengel 1996) hävdar att muntlig 
tvåvägskommunikation som personliga samtal och mindre möten är det 
kommunikationsmedel som ska användas för att minska motståndet hos de anställda och 
skapa delaktighet och därmed förståelse vid tvetydiga och svårförståeliga situationer. Skriftlig 
envägskommunikation i form av rapporter men även den form av envägskommunikation som 
uppkommer vid stora föreläsningar och kommittéer ska undvikas vid dessa situationer, menar 
de. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 3.3 Kanalrikedom, bearbetad från Robbins (1996, s.386) 
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3.4 Teoretisk undersökningsmodell 
 
Genom det resonemang vi för i referensramen har vi successivt byggt upp delar av en 
undersökningsmodell. I detta avsnitt för vi samman dessa delar till en övergripande helhet 
som illustreras i figur 3.4. Denna undersökningsmodell motsvarar vår bild av 
kommunikationens relevans vid motstånd till förändring. Dess delar har vi erhållit allt 
eftersom vi fördjupat oss i litteraturen kring kommunikation i organisationer med tillägg av 
egna logiska resonemang.  
 
I figur 3.4 utgår vi ifrån följande antaganden: 
 

 ju mer muntlig kommunikation desto mindre motstånd.  
 

 ju mer skriftlig kommunikation desto större motstånd. 
  

 ju mer tvåvägskommunikation desto mindre motstånd.  
 

 ju mer envägskommunikation desto större motstånd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figur 3.4 Teoretisk undersökningsmodell 

 
Enligt vår bild (figur 3.4) av kommunikationens relevans vid motstånd till förändring ska 
kommunikationsmedel som till största delen hamnar i nedersta högra rutan medföra högst 
motstånd medan kommunikationsmedel som till största delen hamnar i översta vänstra rutan 
innebär lägst motstånd.  
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4 EMPIRI, ANALYS & SLUTSATSER 
 
 
 

 etta kapitel är en sammanvävning av vad den empiriska studien visar samt analys och 
slutsatser (se illustration av analysmetod 2.2). Kapitlet bygger på en enkätundersökning 

genomförd hos Luleå Kommun och inleds med en kort verksamhetspresentation, varefter vi 
presenterar insamlad data i förhållande till syftets tre delar. Kapitlet avslutas med revidering 
av den undersökningsmodell vi byggt upp i referensramen. 
 
 
4.1 Luleå Kommun och dess organisation 
 
Luleå Kommun är en stad belägen i norra Sverige och är norrbottens största kommun med 
drygt 70 000 invånare2. När folk i allmänhet tänker på Luleå Kommun brukar det Tekniska 
Universitetet vara en gemensam nämnare och stålverket, SSAB Tunnplåt, vara en annan. 
Ekonomichef Lars Åhl beskriver den kommunala koncernen som en jätteorganisation, den 
största arbetsgivaren i kommunen med närmare 7000 anställda. Kommunen spelar över ett 
brett verksamhetsområde och är väldigt diversifierade, det sträcker sig över allt från 
bogserbåtar till äldreomsorg. Luleå Kommuns organisation är likt andra kommuner 
organiserade i ett antal nämnder och förvaltningar där ”kommunens regering”, även kallad 
kommunstyrelsen, har ansvaret för den övergripande planeringen och styrningen.  
 
 
4.2 Empiri, analys och slutsatser av syftets tre delar 
 
Följande avsnitt är en kombination av empiri, analys och slutsatser eftersom en 
sammanhängande illustration av det enkäten gett svar på ämnas skapas. Avsnittet inleds med 
en kort presentation av empirin där respondenternas uppfattning av muntlig- samt skriftlig 
information redogörs varefter en analys av detta följer. Därefter redogör vi för en kort 
presentation av empirin med respondenternas uppfattning av tvåvägs- samt 
envägskommunikation, varefter en analys av detta följer. Vidare fortsätter avsnittet med en 
kort presentation av empirin om respondenternas uppfattning av motstånd i allmänhet samt 
motståndet vid den aktuella förändringen. Detta efterföljs av en avslutande analys där 
muntlig- respektive skriftlig- samt tvåvägs- respektive envägskommunikation kopplas till 
detta motstånd. En illustration av detta finns i figur 2.2. 

4.2.1 Respondenternas uppfattning av muntlig & skriftlig kommunikation 
 
En av de första frågorna som enkätundersökningen behandlade var vilka 
kommunikationskanaler respondenterna i allmänhet uppfattade som bäst (se bilaga 1, fråga 4). 
Svarsbilden var relativt samlad där majoriteten ansåg att personliga samtal med medelvärdet 
3.6 och standardavvikelsen 1.246, småmöten med medelvärdet 3.82 och standardavvikelsen 
1.101, stormöten med medelvärdet 3.42 och standardavvikelsen 1.27, men även memo med 
medelvärdet 3.11 och standardavvikelsen 1.119, av olika slag var de kommunikationskanaler 
som uppfattades som bäst (se bilaga 3, faktoranalys av fråga 4). På frågan om vilka 
kommunikationskanaler ledningen använt sig av i störst utsträckning vid kommuniceringen av 
förändringen (se bilaga 1, fråga 5) svarade respondenterna på nästan samma sätt. Personliga 
                                                 
2 Strategisk plan och budget 2003-2005 för Luleå Kommun 
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samtal med medelvärdet 3.09 och standardavvikelsen 1.363, småmöten med medelvärdet 3.6 
och standardavvikelsen 1.258 samt stormöten, med medelvärdet 3.17 och standardavvikelsen 
1.314, var enligt respondenterna de främst använda kommunikationskanalerna (se bilaga 3, 
faktoranalys av fråga 5). Med undantag av stormöten anser respondenterna att dessa 
kommunikationskanaler även givit dem störst förståelse för vad förändringsprocessen innebär 
(se bilaga 3, faktoranalys av fråga 6).  
 
Detta innebär att majoriteten av respondenterna i allmänhet uppfattar kombinationen av 
övervägande muntlig kommunikation tillsammans med en del skriftlig kommunikation som 
bäst. När det gäller vilka kommunikationskanaler som använts mest väljer de dock bort 
kanalen med skriftlig kommunikation och menar att enbart muntlig kommunikation använts i 
högsta grad. Vid frågan om vilka kanaler som haft störst inverkan på förståelsen väljer 
respondenterna även bort stormöten och menar att enbart personliga samtal och småmöten 
haft störst inverkan på deras förståelse (se bilaga 3, fråga 6).  

4.2.2 Respondenternas muntliga & skriftliga kommunikation befäst i referensramen 
 
Vad gäller uppfattningen om muntliga respektive skriftliga kommunikationskanaler som 
användning vid denna förändring verkar en kombination av Masons & Mitroffs (1973) och 
Jöevers (1987) resonemang vara det gångbara. Masons & Mitroffs (1973) påstående tycks, 
enligt majoriteten av respondenterna, stämma så till vida att personlig muntlig 
kommunikation är det bästa för att skapa förståelse vid en förändring (se bilaga 3, fråga 6). 
Dock tycks respondenterna i allmänhet även vilja att en del kommunikation av skriftlig 
karaktär ska användas vilket skulle kunna ha sin förklaring i det resonemang Jöever (1987) 
för då denne menar att människan vant sig vid att ha saker nedskrivet för att komma ihåg 
dem. Människor vill med andra ord även erhålla information som rent fysiskt går att arkivera 
någonstans så att de kan ta fram den och på så sätt fräscha upp minnet. Med utgångspunkt i 
ovanstående resonemang drar vi följande slutsatser: 
 
S1: Deltagare i en förändringsprocess vill ha en kombination av muntlig- och skriftlig 
kommunikation. 
 
S2: Personlig muntlig kommunikation är en lämplig kanal för att skapa förståelse vid en 
förändring. 
 
Ledningen som, enligt majoriteten av respondenterna, enbart använt sig av muntlig 
kommunikation (se bilaga 3, fråga 5) kan ha använt sig av ett liknande tankesätt och 
resonemang som det Mason & Mitroff (1973) förespråkar. Förutom att muntlig 
kommunikation är mer personlig menar Mason & Mitroff (1973) dessutom att den omedelbart 
går att replikera på och därigenom kan kommuniceras tydligare, vilket ökar förståelsen. På 
detta sätt får muntlig kommunikation en tvåvägskaraktär som skriftlig kommunikation saknar.  
 

4.2.3 Respondenternas uppfattning om envägs- & tvåvägskommunikation 
 
Frågorna 8-10 i enkäten (se bilaga 1) rör tvåvägskommunikationen- samt möjligheten att delta 
i förändringen. Fråga 8, med medelvärdet 2.58 och standardavvikelsen 1.447, undersöker hur 
respondenterna uppfattar möjligheten att delta i beslutsprocessen i förändringsarbetet. Fråga 
9, med medelvärdet 3.1 och standardavvikelsen 1.469, utreder om ledningen använt sig av en- 
eller tvåvägskommunikation när de kommunicerat. Fråga 10 undersöker vilka 
kommunikationskanaler som fungerar bäst vad gäller respondenternas möjlighet att delta i 
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förändringsarbetet. Med hjälp av en faktoranalys på ovanstående frågor har vi isolerat två 
faktorer rörande envägs- och tvåvägskaraktären av kommunikationskanalerna (se bilaga 3). 
Personliga samtal, med medelvärdet 3.04 och standardavvikelsen 1.45, och småmöten, med 
medelvärdet 3.43 och standardavvikelsen 1.401, är kommunikationskanaler som har hög 
tvåvägskaraktär och dessutom ger viss möjlighet att påverka förändringen. 
Kommunikationskanalerna telefon med medelvärdet 2.0 och standardavvikelsen 1.213, e-post 
med medelvärdet 2.12 och standardavvikelsen 1.098, memo med medelvärdet 2.12 och 
standardavvikelsen 1.194, och intranät, med medelvärdet 1.86 och standardavvikelsen 1.012, 
fungerar dock i hög grad som envägskommunikation (se bilaga 3, frågorna 9-10). Här ses 
heller inget samband med möjligheten att påverka förändringen. Stormöten är en osäker kanal 
där respondenterna är splittrade, denna kanal är både av envägs- och tvåvägskaraktär.  
 
Detta innebär med andra ord att personligt samtal och småmöten är kanaler med hög grad av 
muntlig tvåvägskommunikation som genom detta gett majoriteten av respondenterna viss 
möjlighet att påverka förändringen (se bilaga 3, frågorna 8-10). Kanalerna telefon, e-post, 
memo och intranät är alla av envägskaraktär, enligt respondenterna, medan många dessutom 
är skriftliga. Dessa har gett liten eller ingen möjlighet till påverkan av förändringen menar de 
(se bilaga 3, frågorna 8-10). Kommunikationskanalen stormöten är dock både av envägs- och 
tvåvägskaraktär med ungefär lika delar och ger, enligt respondenterna, därför mindre 
möjlighet att påverka förändringen än kanalerna av mest tvåvägskaraktär.   
 

4.2.4 Respondenternas uppfattning om envägs- & tvåvägskommunikation befäst i 
referensramen 
 

Vad gäller uppfattningen om envägs- respektive tvåvägskommunikation och deras kanaler 
som användning vid förändring verkar Carnalls (1995) resonemang till viss del stämma. 
Denne menar att den komplexa situation som förändring innebär kräver tydlig kommunicering 
som främjar diskussion och problemlösning. Vidare menar han därför att personliga samtal 
ansikte mot ansikte, småmöten och telefonsamtal är rätt typ av kanal för detta. Personligt 
samtal och småmöten är, enligt vår undersökning, tvåvägskanaler medan telefonsamtal inte 
räknades som sådan (se bilaga 3, frågorna 9-10). Anledningen till att telefonsamtal inte räknas 
som tvåvägskanal av våra respondenter kan vara avsaknaden av personlig närvaro och därmed 
kroppsspråk och ansiktsuttryck som enligt Robbins (1996) är viktigt för en tydlig 
kommunikation. Med utgångspunkt av ovanstående resonemang drar vi följande slutsats: 
 
S3: Personligt samtal och småmöten är bra kanaler för tvåvägskommunikation. 
 
När det gäller möjligheten att delta i förändringens beslutsprocessen utvecklar Carnall (1995) 
Masons & Mitroffs (1973) resonemang om förståelse, som vi ovan skrivit om. Carnall (1995) 
menar att tvåvägskommunikationskanaler, till skillnad från envägskommunikationskanaler, 
genom att främja diskussion och problemlösning, skapar förståelse vilket leder till delaktighet. 
Vidare menar han att delaktigheten är viktig för att motverka motstånd till förändringen. 
Bolman & Deal (1995) påstår till och med att de anställda enbart blir en bromskloss till 
förändring om de inte får känna sig delaktiga i förändringsprocessen. Enligt vår undersökning 
finns ett sådant samband mellan muntlig tvåvägskommunikation och delaktighet i denna 
förändring (se bilaga 3, frågorna 8-10). Personliga samtal och småmöten ökar, enligt en 
majoritet av respondenterna, den upplevda möjligheten att påverka förändringen. Med 
utgångspunkt i ovanstående resonemang drar vi följande slutsats: 
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S4: Personliga samtal och småmöten är kommunikationskanaler som ger stora möjligheter 
till delaktighet i ett förändringsarbete.   
 
Dock är detta samband inte lika tydligt som den koppling Carnall (1995) och Bolman & Deal 
(1995) vill peka på i sina teorier. Vid en korsanalys av frågorna 8 och 9 framgår att 
respondenterna är splittrade (se figur 4.1). Som framgår av figuren 4.1 markerar det största 
klustret att tvåvägskommunikation lett till större upplevd delaktighet medan ett litet mindre 
kluster markerar att så inte är fallet. Frågan är då om den möjlighet till påverkan som de 
muntliga tvåvägskanalerna personligt samtal och småmöten ger, eliminerar allt motstånd?  

                                                                           Möjligheter att delta i beslutsprocesserna 
 

 
 
Tvåvägs-
kommunikation eller 
envägs-
kommunikation? 

 
Figur 4.1 Tvåvägs- & envägskommunikation kopplat möjligheterna att delta i 

beslutsprocesserna 
 

4.2.5 Respondenternas förändringsbenägenhet 
 
Allmän förändringsbenägenhet  
En faktoranalys av frågorna 18-22 utfördes för att studera den allmänna 
förändringsbenägenheten hos respondenterna, två faktorer särskiljdes (se bilaga 4). Tre frågor 
kunde ses som mått på förändringsviljan (frågorna 18, 20 & 21) medan övriga två kunde ses 
som mått på förändringsmotståndet. En korsanalys mellan dessa två faktorer visar att 
förändringsviljan hos de enskilda individerna i allmänhet kan betraktas som relativt hög samt 
att förändringsmotståndet kan betraktas som relativt lågt. Detta åskådliggörs av att majoriteten 
av de anställdas svar placerat sig i figuren 4.2:s nedre högra hörn.  

 
 Förändringsmotstånd 

 
 
 
 
 
 
Förändringsvilja 

 
Figur 4.2 Förändringsmotståndet (vertikalt) i relation till förändringsviljan (horisontellt). 

Frågorna 18-22 i enkät. 
 

 Små
Ganska 

små Neutral 
Ganska 

stora Stora Total 
Envägskommunikation 7 4 0 1 0 12 
I hög grad envägskomm 8 2 5 1 1 17 
Lika delar en-tvåvägskom 5 0 3 5 0 13 
I hög grad tvåvägskomm 1 1 5 13 8 28 
Tvåvägskommunikation 6 2 4 3 5 20 

Total 27 9 17 23 14 90 

  Högt     Neutral     Lågt Total 
Låg 0 0 0 0 0 1 0 1 
  0 0 0 1 1 0 0 2 
  0 0 3 0 0 1 0 4 
  0 0 0 0 2 1 0 3 
Neutral 0 2 0 2 4 3 1 12 
  0 1 1 5 6 5 0 18 
  0 1 0 1 8 6 1 17 
  0 1 2 3 2 12 8 28 
Hög 2 0 0 0 0 0 2 4 
Total 2 5 6 12 23 29 12 89 
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Förändringsbenägenheten vid införandet av det balanserade styrkortet 
Genom en faktoranalys, enskilda analyser samt korsanalyser av frågorna 7, 12, 15 och 16 har 
vi undersökt motståndet till den förändring som införandet av det balanserade styrkortet 
innebär (se bilaga 4-5). Efter dessa analyser ser vi att frågorna 7, med medelvärdet 3.57 och 
standardavvikelsen 1.017, och 15, med medelvärdet 3.42 och standardavvikelsen 1.182, bildar 
en faktor genom ett tydligt samband medan frågorna 12, med medelvärdet 2.91 och 
standardavvikelsen 1.7, och 16, med medelvärdet 3.14 och standardavvikelsen 1.143, bildar 
en faktor för sig. När det gäller frågorna 7 och 15 visar en korsanalys av dem hur 
uppfattningen om förändringen utvecklats allt efter som den kommunicerats ut. Som vi ser i 
figuren 4.3 nedan har uppfattningen hos majoriteten av de anställda, till det balanserade 
styrkortet, påverkats positivt i varierande omfattning under förändringsarbetet. Notera dock 
att det finns ett kluster av anställda som trots att de anser sig blivit informerade på ett 
tillfredställande sätt, det vill säga genom de rätta kanalerna, ändå påverkats lite eller inte alls.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figur 4.3 Hur uppfattningen om det balanserade styrkortet har påverkats (horisontellt) i relation 
till i vilken omfattning (vertikalt). Frågorna 7 och 15 i enkät. 

 
Enskilda analyser av frågorna 12 och 16 visar dock att båda dessa indikerar neutralitet. I fråga 
12 svarar 50 % av de tillfrågade att de troligen skulle införa ett balanserat styrkort om de 
själva var chefer (se bilaga 5). Fråga 16 pekar, genom medelvärdet 3,14, på att majoriteten av 
respondenterna totalt sett varken är nöjda eller missnöjda med ledningens arbete vad gäller 
förändringen.  
 
Majoriteten av respondenterna är således, sammantaget, varken nöjda eller missnöjda med 
förändringen samtidigt som de anser sig ha blivit mer positiva till den allt efter 
förändringsarbetets gång. En förklaring till detta kan vara att tre av de fyra 
kommunikationskanaler som majoriteten av de anställda i allmänhet förespråkar har använts 
för att kommunicera ut denna förändring varför de anser sig fått bra förståelse om den. 
Samtidigt är det möjligt att de, efter att ha förstått vad förändringen innebär, inte tycker att 
denna typ av förändring är bra.  
 

4.2.6 Muntlig tvåvägs- & skriftlig envägskommunikation i förhållande till förändrings-
benägenheten  
 

Tre av de fyra kommunikationskanaler som majoriteten av de anställda i allmänhet 
förespråkar har alltså använts för att kommunicera ut denna förändring. Dessa är personliga 
samtal och småmöten som är av muntlig tvåvägskaraktär samt stormöten som anses vara både 
av envägs- och tvåvägskaraktär (se bilaga 3, frågorna 4-5 samt 9-10). Den skriftliga 
envägskanalen memo, som respondenterna också ville ha med vid kommuniceringen av 
förändringen har dock inte använts enligt respondenterna.  
 

  
Inte 
alls 

Ganska 
lite 

I viss 
utsträckning

Ganska 
mkt Mycket Total 

Negativt 2 2 1 0 0 5 
Lite negativt 3 1 0 0 0 4 
Ingen påverkan 16 7 8 0 0 31 
Lite positivt 0 1 19 10 0 30 
Positivt 0 0 3 11 3 17 
Total 21 11 31 21 3 87 
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I och med att de kanaler som använts i stor utsträckning är av den muntliga tvåvägskaraktär 
som ökar förståelsen och delaktigheten hos respondenterna syns också en positiv utveckling 
av förändringsbenägenheten där det lilla motstånd som kan skönjas minskar (se figur 4.4, graf 
1). Detta leder till att en koppling kan dras mellan Masons & Mitroffs (1973), Carnalls 
(1995), Bolman & Deals (1995) samt Robbins (1996) kombinerade resonemang.  Mason & 
Mitroff (1973) menar att förändring kräver förståelse genom tydlig kommunikation, som går 
att replikera på. Carnall (1995) menar att sådan kommunikation uppnås genom 
kommunicering ansikte mot ansikte och skapar delaktighet, vilket motverkar motstånd. 
Bolman & Deal (1995) påstår till och med att de anställda enbart blir en bromskloss till 
förändring om de inte får känna sig delaktiga i förändringsprocessen. Vidare menar Robbins 
(1996), vilket kan ses som en utveckling av Carnalls (1995) resonemang, att sändarna i 
kommunikationen därför ska använda sig av rika kommunikationskanaler, det vill säga 
kanaler som att kommunicera ansikte mot ansikte så att kroppsspråk, attityd, miner, 
gestikulering och tal, alla kan uppfattas av mottagaren.  
 
Denna undersökning tycks med andra ord, till viss del, stödja en kombination av delar från 
dessa forskares resonemang vilket i slutändan kan kopplas till Morgans (1988), Bastoe & 
Dahls (1996) samt Bolman & Deals (1995) uppfattning om motstånd i organisationer. Bastoe 
& Dahl (1996) påstår att motstånd alltid kommer att finnas när en organisation förändras. 
Samtidigt menar Bolman & Deal (1995) att oro och ängslan över vad förändringen innebär 
samt att inte kunna förlita sig på vetskapen om stabilitet, förutsägelse och en känsla av 
kontroll är orsaker till motståndet. Därför menar Morgan (1988) att stor framgång i en 
förändring bara kan nås genom att förändra attityden gentemot den. På så sätt förklarar 
kombinationen av Masons & Mitroff (1973), Carnalls (1995), Bolmans & Deals (1995) samt 
Robbins (1996) resonemang, enligt vår undersökning, hur ledningen ska kommunicera för att 
lyckas förändra denna attityd, vilket i sin tur tycks vara en del i lösningen till att överkomma 
motstånd (se figur 4.4, graf 1). Samtidigt kan motståndet i detta fall ha minskat ännu mer och 
förändringsviljan ökat om ett skriftligt medium använts vid förändringen. Med utgångspunkt i 
ovanstående resonemang drar vi följande slutsatser: 
 
S5: Muntlig tvåvägskommunikation i en förändringsprocess kan leda till en känsla av 
delaktighet för de anställda i förändringen. 
 
S6: Ju mer delaktighet de anställda upplever i förändringsprocessen desto mindre motstånd 
till förändringen.   
 
S7: Ju mer muntlig tvåvägskommunikation de anställda upplever i förändringsprocessen 
desto mindre motstånd till förändringen.   
 
Robbins (1996) resonemang om kanalrikhet kan vara förklaringen till varför ökad skriftlig 
kommunikation ensam visar på ökat motstånd (se figur 4.4, graf 2) medan Jöevers (1987) 
teori, om hjälp för att komma ihåg, kan förklara varför en liten del skriftlig kommunikation 
kan minska motståndet. Jöevers (1987) teori kan med andra ord ha svaret på varför vi har ett 
litet kluster i figur 4.2:s övre vänstra hörn som indikerar att en del respondenter blivit litet 
negativa till förändringen allt eftersom den fortskridit. Kanalen stormöte, vilken fungerar både 
som envägs- och tvåvägskanal, tycks leda till att envägskommunikationens förhållande till 
motstånd förbättras. De positiva fördelarna från tvåvägskommunikationen tycks via kanalen 
stormöte hålla uppe envägskommunikationen så att mer envägskommunikation leder till 
mindre motstånd (se figur 4.4, graf 3). 
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Muntlig tvåvägskommunikation          Skriftlig kommunikation                    Envägskommunikation 
 
 
 
 
 
 
                       Graf 1                                                 Graf 2                                                 Graf 3 
 

Figur 4.4 Kommunikation kopplat till motstånd 
 

Motstånd 
 
Motstånd Motstånd 
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Dock tycks det finnas andra faktorer än kommunikation som också spelar en betydande roll 
vid konsten att minimera motstånd till förändring. Underchefer är de som kommunicerar ut 
ledningens vilja att göra förändringar. Deras förmåga att ta till sig det som medarbetarna 
uttrycker om dessa förändringar, tycks även det vara en avgörande faktor. Detta i och med att 
relativt många respondenter (se figur 4.1) angett att tvåvägskommunikation använts men att 
detta ändå inte skapade delaktighet.  
 
 
4.3 Sammanfattning av slutsatser 
 
S1: Deltagare i en förändringsprocess vill ha en kombination av muntlig- och skriftlig 
kommunikation. 
S2: Personlig muntlig kommunikation är en lämplig kanal för att skapa förståelse vid en 
förändring. 
S3: Personligt samtal och småmöten är bra kanaler för tvåvägskommunikation. 
S4: Personliga samtal och småmöten är kommunikationskanaler som ger stora möjligheter 
till delaktighet i ett förändringsarbete.   
S5: Muntlig tvåvägskommunikation i en förändringsprocess kan leda till en känsla av 
delaktighet för de anställda i förändringen. 
S6: Ju mer delaktighet de anställda upplever i förändringsprocessen desto mindre motstånd 
till förändringen.   
S7: Ju mer muntlig tvåvägskommunikation de anställda upplever i förändringsprocessen 
desto mindre motstånd till förändringen.   
 
 
4.4 Revidering av teoretisk undersökningsmodell 
 
Ovanstående analys och slutsatser har lett oss till en revidering av den undersökningsmodell 
vi först skapade i den teoretiska referensramen (se figur 3.4).  
 
Vi antog i figur 3.4 att: 
 

 ju mer muntlig kommunikation desto mindre motstånd. Detta fick inte riktigt stöd av 
vår undersökning eftersom muntlig kommunikation även visade sig kunna vara av 
envägskaraktär. Däremot visade det sig att ju mer muntlig tvåvägskommunikation 
desto mindre motstånd något som även visas i figur 4.4, graf 1. 

 
 ju mer skriftlig kommunikation desto större motstånd. Detta stöddes även av vår 

undersökning, om än mycket svagt (se figur 4.4, graf 2). 
 

 ju mer tvåvägskommunikation desto mindre motstånd. Detta styrktes även av vår 
undersökning, något som visas i figur 4.4, graf 1. 

 
 ju mer envägskommunikation desto större motstånd. Detta fick inte stöd av vår 

undersökning. Sambandet visar på det omvända förhållandet men mycket svagt (se 
figur 4.4, graf 3).  
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Detta har lett till att vi reviderat vår undersökningsmodell (se figur 4.5). En del 
kommunikationsmedel har flyttats om. Några av de muntliga kommunikationsmedlen visade 
sig även, i vissa avdelningar, vara av envägskaraktär (markerat med streckade omringningar i 
figur 4.5) något som vi inte beaktade i ursprungsmodellen. Sambandet mellan muntlig 
tvåvägskommunikation och förändringsbenägenheten (som åskådliggörs i figur 4.5:s övre 
vänstra hörn) är relativt starkt. Samtidigt är sambandet mellan skriftlig envägskommunikation 
och motstånd till förändring (som åskådliggörs i figur 4.5:s nedre högra hörn) mycket svagt. 
De kommunikationsmedel som förespråkades varmast av respondenterna var dock en 
kombination mellan muntlig tvåvägskommunikation (personliga samtal och småmöten) och 
skriftlig envägskommunikation (memo,brev). 
 
 
              Muntlig tvåvägskomm.            Skriftlig kommunikation 
 

 
 
      

         Graf 1                                           Graf 2                               
                 

                                                        Envägskommunikation 
 

 
 

        Figur 3.4 Undersökningsmodell 
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Figur 4.5 Reviderad teoretisk undersökningsmodell 
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5 DISKUSSION  
 
 
 

detta kapitel reflekterar vi över resultaten från analyserna genom en egen diskussion, 
därefter har vi ett kort avsnitt om det som varit förvånansvärt i uppsatsen. Vidare 

beskriver vi några av uppsatsens styrkor och svagheter följt av en avslutande diskussion. Vi 
avslutar kapitlet och därmed uppsatsen med att ge några förslag till vidare studier. 
 

 
5.1 Egen diskussion av resultaten 
 
Folket har talat! Muntlig tvåvägskommunikation i all ära men det finns tydliga indikationer på 
att skriftlig envägskommunikation inte är att förglömma!  Denna undersökning styrker Mason 
& Mitroffs- (1973), Jöevers- (1987) men även Carnalls (1995) teori om att den huvudsakliga 
kommunikationsformen, vid ett förändringsarbete, skall vara av muntlig tvåvägs-
kommunikativ karaktär. Carnall (1995) menar vidare att skriftlig envägskommunikation ska 
undvikas som primärt kommunikationsmedel då de inte främjar diskussion, och därmed 
tvåvägskommunikation, på ett sätt som löser problem. På denna punkt står vi enade. Något 
som denna undersökning även visat är att det bör finnas inslag av skriftlig 
envägskommunikation. Orsakerna till detta kan vara många men en förklaring av detta kan 
utgöras av en utveckling av ovan nämnda forskares resonemang.  
 
Denna utveckling betyder att den muntliga kommunikationen ger en bra förståelse och 
minnesbild i enlighet med vad Jöever (1987) och Mason & Mitroff (1973) skriver, men för att 
plocka fram denna minnesbild krävs även hjälp från ett skriftligt medium. För det sistnämnda 
påståendet saknar vi dock empirisk tyngd men det vore en logisk slutsats. Den skriftliga 
envägskommunikationen bör därför ses som ett komplement till den muntliga 
tvåvägskommunikationen. Med detta menar vi alltså att problemen i förändringsprocessen bör 
lösas genom muntlig tvåvägskommunikation, men en form av skriftlig sekundär 
kommunikation bör även användas som ett stöd till minnesbilden som Jöever (1987) talar om. 
I och med att informationen finns arkiverad kan den anställde då koncentrera sig på den 
muntliga tvåvägskommunikationen för att skapa dialog såväl som förståelse och, när så 
behövs, därefter fräscha upp minnet i arkivet. Ett exempel på detta kan vara en 
universitetsstuderande som för föreläsningsanteckningar:  
 

 Om studenten skulle studera till en tentamen enbart genom att läsa 
föreläsningsanteckningar skulle detta innebära vissa svårigheter eftersom studenten 
behöver ”minnesbilden” från föreläsningen för att fylla i luckorna i anteckningarna. 

 Om studenten däremot skulle studera till en tentamen enbart genom ”minnesbilden” 
från föreläsningen skulle även detta medföra svårigheter. Detta eftersom studenten 
kanske skulle komma ihåg helheten men sakna viktiga detaljerna från föreläsningen. 
Detaljrikedomen skulle denne få från dennes anteckningar. 

 
Vi har vidare i denna undersökning inte lyckats påvisa eller kvantitativt befästa något större 
aktivt motstånd som det Bolman & Deal (1995) talar om, varken i individernas personlighet 
eller i förändringsfenomenet som sådant. Detta kan tyda på att ledningen lyckats i sitt 
kommunikationsarbete. Det skulle dock kunna finnas ett underliggande passivt motstånd hos 
de anställa men detta har vi inte lyckats utröna explicit genom enkätfrågorna varför en sådan 
tolkning även skulle bli alldeles för järv och kanske även missvisande. Däremot antyder 

I 
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undersökningen att det finns en splittrad bild hos de anställda angående förändringsprocessen. 
De motstånd som fanns pekade på en stark kausalitet i förhållande till kommunikationsarbetet. 
Motståndskausaliteten var starkast i förhållande till muntlig tvåvägskommunikation, det vill 
säga ju mer av denna typ av kommunikation desto mindre motstånd (se figur 4.4, graf 1). Vi 
fann dock inte något större stöd för förhållandet mellan skriftlig envägskommunikation och 
motstånd till förändring (se figur 4.4, graferna 2-3). Undersökningen stöder dock (om än i 
vissa fall svagt) teorierna om att kommunikationsarbetet är av stor vikt vid en 
förändringsprocess (Mason & Mitroff, 1973; Carnall, 1995; Bolman & Deal,1995). 
 
Kommunikationskanalerna kombinerat med det motstånd vi fann gav ömsom ris och ömsom 
ros till vår egen komponerade undersökningsmodell (se figur 3.4) varför en reviderad modell 
var ett måste. Det blev ingen omvälvande revidering men en noterbar skillnad. Samtidigt 
framkom det en del saker som fick våra ögonbryn att höjas av förvåning. 
 
 
5.2 Förvånansvärda upptäckter med undersökningen  
 
Något som vi inte tagit hänsyn till i vår undersökningsmodell men som framgått i denna 
undersökning är det faktum att olika kommunikationsmedel kan ha flera dimensioner. Med 
detta menas exempelvis att personliga samtal kan vara av både envägs- samt tvåvägskaraktär 
beroende på hur de utförs. En chef kan exempelvis inta en sådan auktoritär position i ett 
personligt samtal att den anställde upplever rädsla och/eller inte ges tillfälle att replikera på 
kommunikationen mellan parterna. I vår figur 3.4 statuerade vi att personliga samtal var av 
muntlig tvåvägskaraktär, vilket visat sig vara en sanning med modifikation varför denna figur 
reviderades till 4.5.   
 
Något som vi även noterade och tycker är värt att nämna är det svaga sambandet mellan 
skriftlig envägskommunikation och motstånd. Detta tyckte vi var aningen förvånande 
eftersom teorier inom området betonade dess signifikans, förklaringen kan dock vara att:  
 

 skriftliga kommunikationsmedel användes i för begränsad omfattning 
 undersökningspopulationen var för liten 
 eller en kombination av båda 

 
Noterbart i denna studie är även att det finns ett kluster av anställda som trots att de anser sig 
blivit informerade på ett tillfredställande sätt, det vill säga genom de rätta kanalerna, ändå 
påverkats lite eller inte alls (se figur 4.3). Någon bra förklaring till detta har vi inte hittat men 
det skulle kunna bero på att ledningen endast använt sig av muntliga kommunikationsmedel, 
det vill säga att ett skriftligt medium saknas. En annan förklaring skulle kunna vara att det 
finns brister i de anställdas engagemang varför kommunikationsarbetet inte ”burit frukt”. 
Detta har vi dock inget empiriskt stöd för då vi ej undersökte denna fråga. 
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5.3 Studiens styrkor och svagheter 
 
Om vi fick göra om arbetet en gång till hade vissa förändringar gjorts. Det är dock, nästan 
alltid, lättare att vara kritisk och se det negativa istället för att framhålla det som har varit bra. 
 
Den undersökningsansats vi valde kändes rätt för att besvara uppsatsens syfte även i 
efterhand. Det är mycket möjligt att intervjuer skulle ha kunnat passa bättre till syftet för att 
komma djupare in på respondentens medvetandenivå men detta hade varit på bekostnad av 
generaliserbarheten då det hade blivit för tidskrävande att göra så många intervjuer.  
 
När det gäller antalet respondenter kunde fler ha svarat på enkäten för att få en tydligare trend 
vilket därmed stärkt validiteten på resultaten. Även om svarsfrekvensen blev lägre än väntat 
(67 %) kan andra dra nytta av denna erfarenhet. De får en indikation på vilka 
kommunikationsmedel det är värt att hålla ett extra öga på och kan genom prövning befästa 
denna studies resultat eller förkasta dem om de visar sig vara en anomali. Vidare kan de se om 
dessa kommunikationsmedel påverkar i samma riktning hos den stora massan. Tidsfaktorn 
verkade dock begränsande samtidigt som vi stötte på vissa problem vid utdelningen av 
enkäten som tidigare nämnts i avsnitt 2.4.5.   
 
När det gäller val av organisation kändes Luleå Kommun som ett bra val. Deras 
förändringsfenomen, nämligen införandet av den balanserade styrningen, utformades på ”golv 
nivå” under år 2003. Detta innebär således att respondenterna inte behövde gå tillbaka en 
längre tid rent tankemässigt för att besvara enkätens frågor. Dock finns inga garantier för att 
viktiga detaljer för undersökningen kan ha fallit bort i glömskan.  
 
En svaghet med studien är att valda undersökningsenheter inte uppvisade den olikhet i 
kommunikationsmedel vid förändringsarbetet som vi först hoppades på. Detta fick 
konsekvenser i och försvårade vårt analysarbete, då vi fick göra vissa justeringar av 
upplägget. För att hitta mer skilda undersökningsenheter hade vi förmodligen behövt börja 
söka efter dessa några veckor innan vi satte igång med själva uppsatsarbetet. Detta ger dock 
inga garantier för framgång det heller. 
 
Tidpunkten för studien kan alltid diskuteras. Med facit i hand hade det förmodligen varit 
bättre att genomföra studien i början av 2004. Halvårsrapporter skulle slutföras under den 
period vi genomförde studien varför det även var en del jobb i att försöka få tag i personer 
från ledningsnivån vilket drog ut på tiden. Ett alternativ skulle ha varit att ha genomfört en 
gruppintervju med utvalda från ledningen för att resonera oss fram till bästa 
undersökningsenheter och spara tid. Respondenterna var även de väldigt upptagna med sina 
jobb vid denna tidpunkt på grund av det då stundande årsskiftet. Om vi hade väntat med att 
genomföra undersökningen kan de därför fått mera tid till att tänka igenom sina svar vilket 
kan ha påverkat svarsbilden. 
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5.4 Avslutande diskussion  
 
Arbetet med denna uppsats har varit mycket intressant och lärorikt om än behäftat med stor 
möda. I och med denna uppsats har vi insett att: 
 
 ”Vill man ha någonting gjort så måste man ta tag i det själv.” (Daniel Sandström & 
Kristoffer Holmberg)  
 
Med ovanstående uttryck tänker vi främst på utdelningen och inhämtandet av 
enkätundersökningen som innebar en omständig ”resa” och mycket frustration för vår del. 
Genom att naivt lita på att andra var lika engagerade i detta ”projekt” som vi var tappade vi 
tio dagars tid plus att det innebar en hel del extraarbete. Samtidigt skall det nämnas att många 
från Luleå Kommun var väldigt engagerade vilket i sin tur sparade en del tid. Det blir dock en 
lärdom att ta med sig ut i verkligheten. 
 
”För att bli en bra seglare kan man inte bara segla i de lugnaste vattnen.” (Daniel Sandström 
& Kristoffer Holmberg) 
 
Mödan till trots har det varit intressant att se hur teorierna har förankrats i den verkliga 
världen. För Luleå kommun, men även kommuner i övrigt, är det intressant att se att de testar 
alternativa styrmetoder än enbart budgeten, som är en gammal trotjänare. Likt människan, 
behöver en organisation mer än bara ett sinne eller en dimension i styrningen för att klara sig. 
Ju fler sinnen som används desto lättare har människan att tolka dess omgivning. Vi tror 
därför att en multidimensionell styrning, typexempel det balanserade styrkortet, passar sig 
ypperligt för den kommunala verksamheten om den används på rätt sätt. Denna typ av 
styrning gör att verksamheten drivs mer likt ett privat företag än tidigare. Visioner och 
strategier tydliggör vart verksamheten vill. Utan en tydlig karta vart de vill blir det svårt att nå 
fram till önskad slutdestination genom att famla runt i blindo. En stor verksamhet som en 
kommun behöver en gemensam ledstjärna. Strategier är därför något som kommunerna måste 
lägga stor tonvikt på. För att vidareutveckla den gamla trotjänaren och införa ett balanserat 
styrkort väntar ett omfattande arbete inte minst på kommunikationssidan mellan ledning och 
anställda för att överkomma eventuella motstånd som kan uppstå. 
 
”Vid införande av ett nytt ekonomiskt styrsystem innebär detta en jätteprocess vilket ställer 
höga krav på kommunikationsarbetet.” (Tomas Parvin, projektledare Balanserat Styrkort) 
 
Denna uppsats befäster delvis och falsifierar delvis vad som tidigare forskats fram inom 
området (se kapitel 4). Det huvudsakliga teoretiska bidraget med denna uppsats är att den 
visar på en kausalitet mellan muntlig tvåvägskommunikation och motstånd till förändring. 
Studien visar således att det är värt att lägga ned en extra krona eller två på 
kommunikationsarbetet i en stor förändringsprocess. Vidare har den visat att om ledarna 
använder sig av en kombination av muntlig och skriftlig kommunikation som skapar 
förståelse och delaktighet hos de anställda leder detta till ett lägre motstånd till förändring. 
Uppsatsen belyser även vilken denna kombination är vilket inte bara fyller de teoretiska 
luckorna utan även ger företagsledare i verkligheten en handfast indikation på lämpliga 
kommunikationsmedel att använda vid en förändring. 
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5.5 Förslag till vidare studier 
 
För vidare studier inom området har vi en hel del uppslag. Nedan kommer vi att redogöra för 
några av dem. 
 
Det vore givetvis intressant att göra en totalundersökning av hela Luleå Kommun för att se 
om våra slutsatser är applicerbara genom hela organisationen. Det hade även varit intressant 
att se hur resultaten står sig i andra organisationer. Ledarstilen är något som alltid står i fokus 
inte minst i ett kommunikationsarbete. Här skulle en undersökning kunna titta på karismatiska 
ledare kontra icke karismatiska ledare som Macintosh (1994) tar upp och vad det har haft för 
betydelse i förändringsprocessen och motståndet.  En annan vinkling på ledarfronten kan vara 
att undersöka ledarnas egen inställning till förändringen och hur/om denne projicerar sin 
personliga åsikt på de anställda vilket kanske resulterar i ett ökat/minskat motstånd. 
 
Vi identifierade vidare att olika kommunikationsmedel kan ha flera dimensioner, detta vore 
kanske värt en närmare titt på? En annan sak som vi fäste lite uppmärksamhet på, men som 
vore intressant att titta på, är om motståndet är olika kopplat beroende på om 
kommunikationen är personlig och/eller opersonlig som Mason & Mitroff (1973) berör. 
Avslutningsvis, något som skulle vara väldigt spännande att studera och då kanske speciellt i 
en offentlig verksamhet är det passiva motståndet som Bolman & Deal (1995) skriver om. 
Kommunikationsarbetet i en förändringsprocess har beskrivits som väldigt viktigt. I några av 
enkätens frågor vara många respondenter neutralt inställda vilket var något förvånande. Vi 
finner det därför intressant att undersöka om denna neutralitet kan härröra sig till en form av 
passivt motstånd, det vill säga en form av likgiltighet hos den anställde. Nedan följer ett 
exempel på detta.  
 
I vår undersökning fann vi att överlag är de anställda relativt nöjda med ledningens 
förändringsarbete angående det balanserade styrkortet men även att det fanns en betydande 
del som uppvisade ett missnöje. Detta missnöje tror vi delvis kan förklaras med hur 
kommunikationsarbetet bedrivits. Denna missnöjda skara upplever, i stora drag, att det rört sig 
om envägskommunikation från ledningens sida. Trots detta verkar det inte ha kanaliserats i 
något aktivt motstånd (?)! Vi finner därför att det vore intressant att undersöka om detta  kan 
ha resulterat i passivt motstånd i form av uppgivenhet hos den anställda i likhet med det 
Bolman & Deal (1995) skriver om. 
 
Som synes är det ett utbrett område vi har studerat då många aspekter kan vara involverade i 
en förändringsprocess. Få teorier inom detta område existerar varför vi tycker det varit extra 
roligt att få stärka teoribildningen samt utveckla de teoretiska luckorna.  
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Bilaga 1 
 
 

Frågeformulär angående Luleå Kommuns införande 
av en balanserad styrning 

 
 
 
Denna enkät utförs som en del i ett examensarbete på magisternivå i ekonomi av studenterna 
Daniel Sandström och Kristoffer Holmberg vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
När vi fått ditt formulär behandlas dina svar konfidentiellt och enskilda svar kommer inte 
att kunna spåras.  
 
Resultatet av denna studie kommer att finnas tillgängligt på Luleå Tekniska Universitets 
webb-bibliotek. 

 
 

 
ALLA SVAR BEHANDLAS OCH PRESENTERAS ANONYMT! 

 



 

 

Del 1  
 
Markera det alternativ som passar din situation bäst! Vänligen markera med ett ”X” det 
alternativ som stämmer bäst med din uppfattning. Endast ett kryss per frågeställning om ej 
annat anges. 
 
1. Vilken anställningsform har du?  

 
      Tillsvidareanställd   Visstidsanställd            Annat 
 
 
2. Hur länge har du haft Luleå Kommun som arbetsgivare? 

 
 <1 år 1-5 år         6-10 år      11-15 år    16+ 

 
 
3. Hur trivs du med ditt jobb? 
 
 Dåligt   Ganska  Neutral   Ganska   Bra 
                dåligt     bra 
     1 2          3   4          5 
 
 
Del 2  
 
Kommunikation – På vilket sätt information förmedlas. 
 
Ledning – Avser din arbetsledare samt chefsnivåerna ovanför denne. 
 
Markera det alternativ som passar din situation bäst! Vänligen markera med ett ”X” det 
alternativ som stämmer bäst med din uppfattning. Endast ett kryss per frågeställning om ej 
annat anges. 
 
4. I allmänhet, hur uppfattar du följande kommunikationsmedel använda av ledningen 

när de informerar dig (de anställda)? Endast ett kryss per bokstav (a, b, c osv.) får 
anges! 

              Dålig      Ganska      Neutral     Ganska       Bra   
                         dålig                 bra 
                  1             2             3             4             5 
a) Personligt samtal 
 
b) Telefon 
 
c) Småmöten 
(ex. Diskussionsgrupper mindre än 15 personer) 
 
d) E-post 
 
e) Stormötesinformation 
(ex. föreläsning mer än 15 personer) 
 
f) Memo, brev 
 



 

 

g) Intranät 
    

5. I vilken omfattning har du, av ett visst kommunikationsmedel, blivit informerad om 
förändringen att införa ett balanserat styrkort? D v s hur mycket information har 
du fått via en viss kommunikationskanal? Endast ett kryss per bokstav (a, b, c osv.) 
får anges! 
 

                         Dålig      Ganska      Neutral     Ganska       Bra   
                         dålig                 bra 
                  1             2             3             4             5 
a) Personligt samtal 
 
b) Telefon 
 
c) Småmöten 
(ex. Diskussionsgrupper mindre än 15 personer) 
 
d) E-post 
 
e) Stormötesinformation 
(ex. föreläsning mer än 15 personer) 
 
f) Memo, brev 
 
g) Intranät 
 

    
6. I vilken omfattning har de kommunikationsmedel, som ledningen använt, haft 

inverkan på din förståelse till införandet av ett balanserat styrkort? Endast ett kryss 
per bokstav (a, b, c osv.) får anges! 

                                        Dålig      Ganska      Neutral     Ganska       Bra   
                         dålig                 bra 
                  1             2             3             4             5 
a) Personligt samtal 
 
b) Telefon 
 
c) Småmöten 
(ex. Diskussionsgrupper mindre än 15 personer) 
 
d) E-post 
 
e) Stormötesinformation 
(ex. föreläsning mer än 15 personer) 
 
f) Memo, brev 
 
g) Intranät 
 

  



 

 

7. Hur har din uppfattning om det balanserade styrkortet påverkats sedan ledningen 
började kommunicera ut det balanserade styrkortet? 

 

      Negativt      Lite             Ingen             Lite             Positiv  
      negativt      påverkan       positivt  
     1                2                3                4                5 
  

 

8. Hur har du uppfattat dina möjligheter att delta i beslutsprocesserna angående 
införandet av det balanserade styrkortet? 

 
   Små       Ganska      Neutral     Ganska      Stora   
                     små                             stora 
                         1             2             3             4             5 
 
 

9. Upplever du att ledningen använt envägskommunikation, dvs. talar till de anställda 
eller tvåvägskommunikation, dvs. talar med de anställda i detta förändringsarbete? 
Det vill säga i vilken utsträckning har de anställda fått utrymme att tycka till om 
förändringsarbetet? 

 

Envägs-                   I hög grad            Lika delar              I hög grad       Tvåvägs- 

kommunikation     envägskom.         en-tvåvägskom.     tvåvägskom.     kommunikation 

               1                       2                          3  4    5  

 
 
10. Hur fungerar ledningens val av kommunikationsmedel för dina möjligheter att delta 

i utformningen av det balanserade styrkortet? Endast ett kryss per bokstav (a, b, c 
osv.) får anges! 

                         Dålig      Ganska      Neutral     Ganska       Bra   
                         dålig                 bra 
                  1             2             3             4             5 
a) Personligt samtal 
 
b) Telefon 
 
c) Småmöten 
(ex. Diskussionsgrupper mindre än 15 personer) 
 
d) E-post 
 
e) Stormötesinformation 
(ex. föreläsning mer än 15 personer) 
 
f) Memo, brev 
 
g) Intranät 
 



 

 

11. I vilken utsträckning tror du att det balanserade styrkortet kommer att påverka ditt 
dagliga arbete? 

 
  Inte        Ganska     Neutral     Ganska       Mkt                   Vet 
   alls             lite                              mkt                       ej 
    1             2             3             4             5                    6 
 
 
12. Om du vore chef, skulle du, med det du vet idag, införa ett balanserat styrkort i din 

organisation? 
 
  Nej        Tveksam    Neutral    Troligen         Ja                    Vet 
                                                                                                      ej 
    1             2             3             4             5                    6 
 
 
Del 3 
 
Markera det alternativ som passar din situation bäst! Var vänlig markera med ett ”X” det 
alternativ som stämmer bäst med din uppfattning. Endast ett kryss per frågeställning om ej 
annat anges. 
 
13. Har du, tidigare i ditt yrkesliv, jobbat i en organisation med ett balanserat styrkort? 
 

Ja           Nej 
 
OBS! Har du angivit Nej i denna fråga kan du hoppa till fråga nummer 15. 
 
 
14. Hur skulle du beskriva din erfarenhet av det balanserade styrkortet? 
  
       Negativt      Lite             Ingen             Lite             Positiv  
      negativt      påverkan       positivt  
     1                2                3                4                5 
  
 
 
 

15. I vilken omfattning har din uppfattning om det balanserade styrkortet förändrats 
under förändringens gång? 

 
              Inte        Ganska      I viss      Ganska          Mkt                 
              alls           lite    utsträckning    mkt 
                1                2                3                4                5           
  

 



 

 

16. Sammantaget, är du nöjd eller missnöjd med ledningens arbete vad gäller införandet 
av det balanserade styrkortet?  

 
     Väldigt      Relativt    Varken nöjd      Relativt        Väldigt                       
    Missnöjd    missnöjd   eller missnöjd       nöjd            nöjd 
          1                   2                      3                      4                   5  
 

 

17. Om du ser till interna förändringar inom organisationen under de senaste två åren, 
har ditt sätt att arbeta på förändrats? 

 
  Inte        Ganska     Neutral     Ganska       Mkt                    
   alls             lite                              mkt                        
    1             2             3             4             5                     
 
 
Nedan följer 4 påståenden. Markera med ett ”X” det alternativ som stämmer bäst med din 
uppfattning. 
          Tar helt        Neutral      Instämmer 
            avstånd                            helt 

          1       2       3       4       5 
18. Jag trivs med att arbeta i snabbt växlande förhållanden         
 
19. Jag blir ofta irriterad när oförutsedda  

händelser stör min planering 
 
20. Jag uppskattar de utmaningar som följer av  

osäkra marknadsförhållanden 
 
21. Förändringar är en viktig del i organisationer 
 
22. Förändringar bör undvikas om det går 
 
 

 
 
 
 

Tack för din medverkan och ditt bidrag till vetenskapen! 
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Kontaktnät vid val av undersökningsobjekt 
 
 
 
 
 
 

Eva Henriksson, chef för 
behandlingshem 

Britta Wallgren, 
Chef Socialförvaltningen 

Monika Forsberg, 
Processledare 

Eva-Lena Holmqvist, 
Enhetschef

Ralf Nilsson, 
Sektionschef

Arbetsledare 
4 

Arbetsledare 
1 

Arbetsledare 
2 

Arbetsledare 
3

Lars Åhl, 
Ekonomichef

Tomas Parvin, 
Projektledare 



 

 

 Bilaga 3 
Faktoranalys på frågorna 4-6 från enkäten 
 
 Rotated Factor Matrix        
   Factor Factor       
Fråga 1 2       

4 Personliga samtal   0,517       
 Telefon 0,422         
 Småmöten   0,721       
 E-post           
 Stormöten   0,549       
 Memo, brev   0,52       
 Intranät           
          

5 Personliga samtal 0,446 0,594       
 Telefon 0,854         
 Småmöten   0,812       
 E-post 0,528         
 Stormöten 0,486 0,548       
 Memo, brev 0,662         
 Intranät 0,787         
          

6 Personligt samtal   0,597       
 Telefon 0,794         
 Småmöten   0,778       
 E-post 0,713         
 Stormöte 0,499    Goodness-of-fit Test    
 Memo, brev 0,770    Chi-Square df Sig.   
 Intranät 0,839    537,769 169 0   
          

 
Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 a Rotation converged in 3 iterations.     
 
Faktoranalys på frågorna 8-10 från enkäten 
 
 Rotated Factor Matrix       
   Factor Factor     
Fråga 1 2     

8 Möjligheter att delta i beslutsprocess         
9 Envägs/tvåvägs   0,773     
10 Personligt samtal   0,686     

 Telefon 0,6779       
 Småmöten   0,784     
 E-post 0,7714    Goodness-of-fit Test  
 Stormöte 0,5169 0,548  Chi-Square df Sig. 
 Memo, brev 0,7708    48,952 19 0 
 Intranät 0,7391       
        

 
Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 a Rotation converged in 3 iterations.   



 

 

Bilaga 4 
Faktoranalys på frågorna 18-22 från enkäten. 
 
 Rotated Factor Matrix       
   Factor Factor     
Fråga 1 2     

18 Trivs i snabbt växlande förhållanden 0,960       
19 Irriterad vid oförutsedda händelser   0,518     
20 Uppskattar utmaningar i osäkra markn 0,401       
21 Förändringar är en viktig del i org 0,447    Goodness-of-fit Test  
22 Förändringar bör undvikas om det går   0,915  Chi-Square df Sig. 

     0,3 1 0,58
 Extraction Method: Maximum Likelihood.       
 a 2 factors extracted. 23 iterations required.  
 
Korrelationen mellan frågorna 19 och 22 I enkäten 
 
 Correlations     
Fråga     Fråga 19 Fråga 22  

19 Irriterad vid oförutsedda händelser Pearson Correlation 1 0,468  
  Sig. (2-tailed) . 0,000  
  N 89 89  

22 Förändringar bör undvikas om det går Pearson Correlation 0,468 1  
  Sig. (2-tailed) 0,000 .  
  N 89 89  
      
 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Faktoranalys på frågorna 7, 12, 15 och 16 från enkäten 
 
 Rotated Factor Matrix       
   Factor Factor     
Fråga 1 2     

7 Uppfattning av BSC påverkats 0,779       
12 Införa BSC om du var chef   0,753     
15 Uppfattning förändrats 0,711       
16 Nöjd/missnöjd med införande av BSC   0,619     

        

 
Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 a Rotation converged in 3 iterations.   
 



 

 

Bilaga 5 
 
Frekvenstabell på fråga 12 från enkäten. 
 
Fråga    Frekvens Procent Ack.Procent 

12 Införa BSC om du var chef Vet ej 12 13 13 
  Nej 12 13 27 
  Tveksam 9 10 37 
  Neutral 12 13 50 
  Troligen 29 31 82 
  Ja 16 17 100 
  Total 90 97  
  Missing 3 3  
  Total 93 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 6 
Korrelationstabell på frågorna 4-22 i enkäten  
 

Fråga   4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 

             

     Personliga samtal Småmöten Stormöten Memo, brev Personliga samtal Småmöten Stormöten Personligt samtal Småmöten Stormöte 

4 Personliga samtal Pearson Correlation 1,00 0,41 0,43 0,45 0,57 0,40 0,39 0,28 0,31 0,28 

  Sig. (2-tailed) . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 

4 Småmöten Pearson Correlation 0,41 1,00 0,30 0,41 0,36 0,67 0,24 0,40 0,56 0,21 

  Sig. (2-tailed) 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,05 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 

4 Stormöten Pearson Correlation 0,43 0,30 1,00 0,49 0,55 0,30 0,67 0,51 0,37 0,51 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 

4 Memo, brev Pearson Correlation 0,45 0,41 0,49 1,00 0,42 0,30 0,45 0,28 0,39 0,28 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 

5 Personliga samtal Pearson Correlation 0,57 0,36 0,55 0,42 1,00 0,45 0,60 0,71 0,36 0,60 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

5 Småmöten Pearson Correlation 0,40 0,67 0,30 0,30 0,45 1,00 0,34 0,43 0,73 0,20 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,06 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

5 Stormöten Pearson Correlation 0,39 0,24 0,67 0,45 0,60 0,34 1,00 0,63 0,41 0,70 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

6 Personligt samtal Pearson Correlation 0,28 0,40 0,51 0,28 0,71 0,43 0,63 1,00 0,44 0,51 

  Sig. (2-tailed) 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

6 Småmöten Pearson Correlation 0,31 0,56 0,37 0,39 0,36 0,73 0,41 0,44 1,00 0,32 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

6 Stormöte Pearson Correlation 0,28 0,21 0,51 0,28 0,60 0,20 0,70 0,51 0,32 1,00 

  Sig. (2-tailed) 0,01 0,05 0,00 0,01 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 . 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

 



 

 

 
Fråga           

   7 8 9 10 10 10 12 15 

     Uppfattning av  Möjligheter att delta     Införa BSC om  Uppfattning 

4 Personliga samtal Pearson Correlation  BSC påverkats  i beslutsprocess Envägs/tvåvägs Personligt samtal Småmöten Stormöte du var chef  förändrats 

  Sig. (2-tailed) 0,25 0,29 0,28 0,33 0,17 0,27 0,13 0,34 

  N 0,02 0,00 0,01 0,00 0,11 0,01 0,21 0,00 

4 Småmöten Pearson Correlation 91,00 91,00 89,00 91,00 91,00 91,00 89,00 86,00 

  Sig. (2-tailed) 0,41 0,32 0,44 0,47 0,49 0,29 0,49 0,61 

  N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Stormöten Pearson Correlation 91,00 91,00 89,00 91,00 91,00 91,00 89,00 86,00 

  Sig. (2-tailed) 0,41 0,32 0,33 0,47 0,34 0,67 0,24 0,29 

  N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 

4 Memo, brev Pearson Correlation 91,00 91,00 89,00 91,00 91,00 91,00 89,00 86,00 

  Sig. (2-tailed) 0,31 0,18 0,42 0,53 0,35 0,51 0,29 0,38 

  N 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

5 Personliga samtal Pearson Correlation 91,00 91,00 89,00 91,00 91,00 91,00 89,00 86,00 

  Sig. (2-tailed) 0,32 0,41 0,29 0,61 0,24 0,50 0,24 0,44 

  N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 

5 Småmöten Pearson Correlation 92,00 92,00 90,00 92,00 92,00 92,00 90,00 87,00 

  Sig. (2-tailed) 0,58 0,41 0,62 0,46 0,61 0,34 0,41 0,65 

  N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Stormöten Pearson Correlation 92,00 92,00 90,00 92,00 92,00 92,00 90,00 87,00 

  Sig. (2-tailed) 0,41 0,24 0,40 0,59 0,44 0,79 0,26 0,34 

  N 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

6 Personligt samtal Pearson Correlation 92,00 92,00 90,00 92,00 92,00 92,00 90,00 87,00 

  Sig. (2-tailed) 0,33 0,39 0,32 0,68 0,32 0,52 0,32 0,46 

  N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Småmöten Pearson Correlation 92,00 92,00 90,00 92,00 92,00 92,00 90,00 87,00 

  Sig. (2-tailed) 0,50 0,34 0,58 0,44 0,73 0,33 0,47 0,68 

  N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Stormöte Pearson Correlation 92,00 92,00 90,00 92,00 92,00 92,00 90,00 87,00 

  Sig. (2-tailed) 0,17 0,37 0,22 0,37 0,26 0,60 0,25 0,30 

  N 0,10 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 

   92,00 92,00 90,00 92,00 92,00 92,00 90,00 87,00 

 



 

 

 
Fråga         

   16 18 19 20 21 22 

     Nöjd/missnöjd  Trivs i snabbt Irriterad vid  Uppskattar utmaningar i Förändringar är en viktig Förändringar bör undvikas  

4 Personliga samtal Pearson Correlation med införande av BSC växlande förhållanden oförutsedda händelser osäkra marknadsförhåll  del i organisationer om det går 

  Sig. (2-tailed) 0,36 0,27 0,05 0,24 0,01 0,02 

  N 0,00 0,01 0,67 0,02 0,91 0,83 

4 Småmöten Pearson Correlation 86,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 

  Sig. (2-tailed) 0,54 0,37 -0,25 0,16 0,06 -0,19 

  N 0,00 0,00 0,02 0,14 0,55 0,08 

4 Stormöten Pearson Correlation 86,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 

  Sig. (2-tailed) 0,37 0,07 0,14 0,15 0,18 0,05 

  N 0,00 0,51 0,20 0,16 0,09 0,64 

4 Memo, brev Pearson Correlation 86,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 

  Sig. (2-tailed) 0,46 0,27 0,03 0,30 0,07 -0,06 

  N 0,00 0,01 0,78 0,00 0,54 0,59 

5 Personliga samtal Pearson Correlation 86,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 

  Sig. (2-tailed) 0,43 0,23 0,14 0,22 0,20 0,00 

  N 0,00 0,03 0,18 0,04 0,07 0,98 

5 Småmöten Pearson Correlation 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

  Sig. (2-tailed) 0,65 0,31 -0,17 0,25 0,13 -0,11 

  N 0,00 0,00 0,11 0,02 0,21 0,31 

5 Stormöten Pearson Correlation 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

  Sig. (2-tailed) 0,33 0,18 0,08 0,05 0,15 0,03 

  N 0,00 0,10 0,43 0,65 0,17 0,80 

6 Personligt samtal Pearson Correlation 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

  Sig. (2-tailed) 0,34 0,39 -0,08 0,22 0,40 -0,12 

  N 0,00 0,00 0,48 0,04 0,00 0,28 

6 Småmöten Pearson Correlation 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

  Sig. (2-tailed) 0,59 0,36 -0,20 0,25 0,13 -0,06 

  N 0,00 0,00 0,06 0,02 0,22 0,58 

6 Stormöte Pearson Correlation 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

  Sig. (2-tailed) 0,18 0,02 0,04 -0,11 0,11 0,02 

  N 0,09 0,88 0,74 0,30 0,29 0,89 

   87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

 



 

 

 
Fråga   4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 

             

    Personliga samtal Småmöten Stormöten Memo, brev Personliga samtal Småmöten Stormöten Personligt samtal Småmöten Stormöte 

7 Uppfattning av  Pearson Correlation 0,25 0,41 0,41 0,31 0,32 0,58 0,41 0,33 0,50 0,17 

 BSC påverkats Sig. (2-tailed) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

8 Möjligheter att  Pearson Correlation 0,29 0,32 0,32 0,18 0,41 0,41 0,24 0,39 0,34 0,37 

 delta i beslutsprocess Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

9 Envägs/tvåvägs Pearson Correlation 0,28 0,44 0,33 0,42 0,29 0,62 0,40 0,32 0,58 0,22 

  Sig. (2-tailed) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

  N 89,00 89,00 89,00 89,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

10 Personligt samtal Pearson Correlation 0,33 0,47 0,47 0,53 0,61 0,46 0,59 0,68 0,44 0,37 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

10 Småmöten Pearson Correlation 0,17 0,49 0,34 0,35 0,24 0,61 0,44 0,32 0,73 0,26 

  Sig. (2-tailed) 0,11 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

10 Stormöte Pearson Correlation 0,27 0,29 0,67 0,51 0,50 0,34 0,79 0,52 0,33 0,60 

  Sig. (2-tailed) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  N 91,00 91,00 91,00 91,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

 
 

Fråga           
   7 8 9 10 10 10 12 15 

     Uppfattning av Möjligheter att delta     Införa BSC om Uppfattning 

7 Uppfattning av  Pearson Correlation BSC påverkats i beslutsprocess Envägs/tvåvägs Personligt samtal Småmöten Stormöte du var chef förändrats 

 BSC påverkats Sig. (2-tailed) 1,00 0,33 0,56 0,51 0,57 0,41 0,51 0,73 

  N . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Möjligheter att  Pearson Correlation 92,00 92,00 90,00 92,00 92,00 92,00 90,00 87,00 

 delta i beslutsprocess Sig. (2-tailed) 0,33 1,00 0,37 0,30 0,25 0,21 0,12 0,47 

  N 0,00 . 0,00 0,00 0,02 0,05 0,26 0,00 

9 Envägs/tvåvägs Pearson Correlation 92,00 92,00 90,00 92,00 92,00 92,00 90,00 87,00 

  Sig. (2-tailed) 0,56 0,37 1,00 0,55 0,64 0,42 0,55 0,61 

  N 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Personligt samtal Pearson Correlation 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 88,00 85,00 

  Sig. (2-tailed) 0,51 0,30 0,55 1,00 0,52 0,58 0,42 0,56 

  N 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Småmöten Pearson Correlation 92,00 92,00 90,00 92,00 92,00 92,00 90,00 87,00 

  Sig. (2-tailed) 0,57 0,25 0,64 0,52 1,00 0,48 0,49 0,66 

  N 0,00 0,02 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 

10 Stormöte Pearson Correlation 92,00 92,00 90,00 92,00 92,00 92,00 90,00 87,00 

  Sig. (2-tailed) 0,41 0,21 0,42 0,58 0,48 1,00 0,31 0,34 

  N 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 

12 Införa BSC om du var  Pearson Correlation 92,00 92,00 90,00 92,00 92,00 92,00 90,00 87,00 

 



 

 

 
Fråga         

   16 18 19 20 21 22 

     Nöjd/missnöjd  Trivs i snabbt Irriterad vid  Uppskattar utmaningar i Förändringar är en viktig Förändringar bör undvikas 

7 Uppfattning av  Pearson Correlation med införande av BSC växlande förhållanden oförutsedda händelser osäkra marknadsförhåll  del i organisationer om det går 

 BSC påverkats Sig. (2-tailed) 0,56 0,27 0,02 0,28 0,04 0,09 

  N 0,00 0,01 0,87 0,01 0,69 0,42 

8 Möjligheter att  Pearson Correlation 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

 delta i beslutsprocess Sig. (2-tailed) 0,37 0,08 0,04 0,11 0,10 0,25 

  N 0,00 0,47 0,69 0,28 0,36 0,02 

9 Envägs/tvåvägs Pearson Correlation 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

  Sig. (2-tailed) 0,73 0,34 -0,08 0,38 0,19 -0,11 

  N 0,00 0,00 0,44 0,00 0,08 0,33 

10 Personligt samtal Pearson Correlation 85,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 

  Sig. (2-tailed) 0,57 0,41 -0,04 0,19 0,20 -0,11 

  N 0,00 0,00 0,68 0,07 0,06 0,30 

10 Småmöten Pearson Correlation 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

  Sig. (2-tailed) 0,61 0,27 -0,02 0,18 0,00 -0,02 

  N 0,00 0,01 0,85 0,10 0,97 0,88 

10 Stormöte Pearson Correlation 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

  Sig. (2-tailed) 0,43 0,13 0,18 0,11 0,13 -0,02 

  N 0,00 0,21 0,09 0,32 0,21 0,87 

12 Införa BSC om du var  Pearson Correlation 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

 



 

 

 
Fråga   4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 

             

     Personliga samtal Småmöten Stormöten Memo, brev Personliga samtal Småmöten Stormöten Personligt samtal Småmöten Stormöte 

12 Införa BSC om du var  Pearson Correlation 0,13 0,49 0,24 0,29 0,24 0,41 0,26 0,32 0,47 0,25 

 chef Sig. (2-tailed) 0,21 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 

  N 89,00 89,00 89,00 89,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

15 Uppfattning förändrats Pearson Correlation 0,34 0,61 0,29 0,38 0,44 0,65 0,34 0,46 0,68 0,30 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  N 86,00 86,00 86,00 86,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 

16 Nöjd/missnöjd med Pearson Correlation 0,36 0,54 0,37 0,46 0,43 0,65 0,33 0,34 0,59 0,18 

 införandet av BSC Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 

  N 86,00 86,00 86,00 86,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 

18 Trivs i snabbt växlande Pearson Correlation 0,27 0,37 0,07 0,27 0,23 0,31 0,18 0,39 0,36 0,02 

 förhållanden Sig. (2-tailed) 0,01 0,00 0,51 0,01 0,03 0,00 0,10 0,00 0,00 0,88 

  N 88,00 88,00 88,00 88,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

19 Irriterad vid  Pearson Correlation 0,05 -0,25 0,14 0,03 0,14 -0,17 0,08 -0,08 -0,20 0,04 

 oföutsedda händelser Sig. (2-tailed) 0,67 0,02 0,20 0,78 0,18 0,11 0,43 0,48 0,06 0,74 

  N 88,00 88,00 88,00 88,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

20 Uppskattar utmaningar i  Pearson Correlation 0,24 0,16 0,15 0,30 0,22 0,25 0,05 0,22 0,25 -0,11 

 osäkra marknadsförhållanden Sig. (2-tailed) 0,02 0,14 0,16 0,00 0,04 0,02 0,65 0,04 0,02 0,30 

  N 88,00 88,00 88,00 88,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

21 Förändringar är en viktig del Pearson Correlation 0,01 0,06 0,18 0,07 0,20 0,13 0,15 0,40 0,13 0,11 

 i en organisation Sig. (2-tailed) 0,91 0,55 0,09 0,54 0,07 0,21 0,17 0,00 0,22 0,29 

  N 88,00 88,00 88,00 88,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

22 Förändringar bör undvikas Pearson Correlation 0,02 -0,19 0,05 -0,06 0,00 -0,11 0,03 -0,12 -0,06 0,02 

 om det går Sig. (2-tailed) 0,83 0,08 0,64 0,59 0,98 0,31 0,80 0,28 0,58 0,89 

  N 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 

 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         

 
 
 
 
 
 
 
 




