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Sammanfattning 
Organisationsförändringar är ett vardagligt fenomen i dagens samhälle samtidigt som det är visat att få 

förändringsförsök når sina mål. Förändringströgheten som råder anses bero på motstånd från 

medarbetare alternativt svårigheter att implementera den institutionaliserade trenden om hur 

organisationer för tillfället bör organiseras. Då decentralisering är en central aspekt i dagens trend har 

även tron på kompetensutveckling stärkts. Det är alltmer vanligt att organisationer involverar 

kompetensutveckling i förändringsförsök i tron om att en ökad förståelse och kunskap leder till mindre 

svårigheter i genomförandet. Detta är dock något som gjorts lite empirisk forskning på.   

Syftet med denna studie är därför att öka kunskapen inom området organisationsförändring med fokus 

på varför organisationsförändringar är så pass trögföränderliga samt vilken roll 

kompetensutvecklingsutbildningar har på förändringsarbeten. Dessa frågeställningar besvaras dels 

utifrån ett institutionellt perspektiv för att öka förståelsen om vad trender och samhällstrukturer kan ha 

för betydelse på problemet, dels utifrån ett individuellt perspektiv då den enskilde medarbetaren 

vanligen blir mycket påverkad i ett förändringsarbete. Studien har en fenomenologisk ansats där det 

empiriska materialet är insamlat genom djupintervjuer av fem personer. Alla arbetar på samma 

myndighet och har genomgått en åtta månaders kompetensutvecklingsutbildning med inriktning 

förändringskompetens. Myndigheten genomför idag ett förändringsarbete med önskan om att förändra 

kulturen på arbetsplatsen, ett förändringsprojekt som initierades redan år 2007.  

Studiens resultat visar att den strukturella delen av myndigheten har förändrats, men att den kulturella 

endast har förändrats i mycket liten utsträckning. Denna förändringströghet handlar främst om en 

diskrepans mellan vad ledning och medarbetare, och medarbetare emellan, upplever vara ett effektivt 

och ”rätt” arbetssätt. Analyserat utifrån ett individperspektiv, grundar sig detta i individer som ej 

accepterat det nya arbetssättet och gjort motstånd, då den stora omställningen hotat gamla arbets- och 

tankesätt. Utifrån ett institutionellt perspektiv grundar det sig i svårigheter att anpassa den nuvarande 

trenden i den organisatoriska verkligheten. En individ som ger motstånd kan här förstås som en person 

som ej legitimerat den nya trenden som förändringsarbetet innebär.   

Resultat påvisar även att samtliga intervjupersoner hade nått en ökad förståelse och insikt av såväl 

förändringens mål som deras egna och andras beteenden i och med 

kompetensutvecklingsutbildningen. De såg även det nya som förändringen innebar med större 

trovärdighet och upplevdes som mer legitima av sina medarbetare. Kompetensutvecklingen kan 

därmed ses som en metod för att sprida acceptansen av det nya, dels då de utbildade lärt sig att hantera 

motstånd och andra reaktioner från medarbetarna på ett bättre sätt, dels då medarbetarna tar till sig av 

de utbildades synpunkter och idéer på ett annat sätt i och med deras ökade legitimitet.  

Nyckelord: Förändringströghet, organisationsförändring, kompetensutveckling, motstånd, legitimitet 
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1. Inledning 
Organisationsförändring är ett fenomen som har uppmärksammats mycket senaste tiden. 

Förändringsförsök anses idag vara fler än någonsin (Angelöw, 1991) samtidigt som många 

organisationer upplever en tröghet i att förändras i praktiken. Forskning indikerar att cirka 70 % av 

alla förändringsförsök inte når målet med förändringsarbetet (Fäldt, 2010). En orsak till svårigheten att 

förändras anses vara individers motstånd och svårigheter att förändra djupt rotade antaganden (a.a.). 

Andra teoretiker ser förändringsförsök som orsakat av trender och normer i samhället, där 

organisationer försöker följa den institutionen om vad som är effektivt för att öka sin legitimitet 

(Meyer och Rowan, 1977). Exempelvis har hierarki länge setts som ett sätt att skapa effektivitet 

medan det idag är vanligt att decentralisering och flexibilitet ses som effektivitetsskapande (Sakalas 

och Vienazindiene, 2010). Sättet som organisationer enligt trenden bör organiseras går dock inte alltid 

att implementera i praktiken (Brunsson, 2006).  

För att bemöta svårigheterna att förändras har många organisationer i dagens kunskapssamhälle 

utvecklat en stor tilltro till betydelsen av att kompetensutveckla sina medarbetare (Kotnour, 2001). 

Trenden om den decentraliserade strukturen förutsätter tron på att en ökad kompetens inom 

organisationen leder till en ökad effektivitet (Nordhaug, 1991). Forskning visar på kognitiva så väl 

som symboliska effekter av utbildning (Ellström och Kock, 2008). Organisationsförändring och 

kompetensutvecklingsutbildning är var för sig områden som det förts mycket forskning kring. Vilken 

roll kompetensutvecklingsutbildning kan ha i ett förändringsförsök är dock mindre empiriskt 

undersökt. Vilken funktion, om någon, kan utbildning ha i en förändringsprocess? Kan det vara så att 

ökad kompetens kan skapa förutsättningar för minskad förändringströghet? Vi ser därmed ett behov att 

öka förståelsen till relationen mellan kompetensutveckling och förändringsarbeten.  

För att belysa hur detta fenomen kan ta sig i uttryck, undersöks i denna studie en statlig myndighet 

med cirka 1000 anställda. Myndigheten har under ett flertal tillfällen försökt att genomföra 

organisationsförändringar för att effektivisera organisationen men upplever att de ej nått målen. De har 

pendlat i försöken att införa såväl hierarkisk och decentraliserad styrning utan att något av detta ansets 

vara lyckat. År 2007 bestämde de sig för att åter igen försöka förändras. Två typer av förändringar 

planerades; en strukturell och en kulturell, där den strukturella endast sågs som en förutsättning för att 

kunna förändra kulturen som var syftet med förändringen. Den strukturförändring som genomfördes 

bestämdes av generaldirektören. Den innebar att de dåvarande 17 enheterna blev omfördelade till fyra 

avdelningar samt implementering av ett processarbetssätt som vävdes samman med den tidigare 

hierarkiska styrformen. När ramarna var satta uppifrån, var målet att fylla dessa med innehåll nerifrån. 

Kompetensutvecklingsutbildning var ett sätt att göra medarbetarna delaktiga i processen. 32 personer, 

framnominerade från olika avdelningar och nivåer, fick genomföra en åtta månader lång utbildning 
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som var integrerad i arbetet. Syftet var att öka deras förståelse för individ och organisation för att 

kunna verka som stöd i det fortsatta förändringsarbetet. Målen med förändringsarbetet är, enligt 

förändringsledningen, att effektivisera myndigheten genom att till viss del ta avstånd från den 

traditionella hierarkin och därmed införa en decentralisering av beslutsfattning, ökad kommunikation 

över enhetsgränser och organisatoriskt lärande. Då syftet med förändringsarbetet i stora drag påminner 

mycket om den trend som finns i samhället idag, har vi valt att delvis utgå ifrån ett institutionellt 

perspektiv i vår studie. Då medarbetare även är en grupp som oftast blir påverkade av 

förändringsarbeten ser vi även ett individperspektiv som nödvändigt. Tillsammans utgör de en 

varierad utgångspunkt, då den ena fokuserar på kollektivet och den andra på individen. Detta kan leda 

till en ökad tolkningsförmåga av de utbildades syn på förändringsarbetet och den roll de anser att 

kompetensutvecklingsutbildningen har haft. Studien ämnar bidra till forskningsområdet men även till 

andra aktörer som planerar kompetensutveckling i samband med ett förändringsarbete. Detta för att 

organisationer ska ha ökad förståelse till varför det finns svårigheter i att förändras och vilka 

funktioner utbildning kan ha i sammanhanget.  

1.1. Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att studera vad förändringströghet grundas i, utifrån medarbetares syn, för att 

bättre förstå kompetensutvecklingens roll i organisationers förändringsarbete. Detta görs genom att 

besvara följande forskningsfrågor:  

 Vad ligger bakom trögheten i myndighetens förändringsarbete enligt intervjupersonerna?  

 Vilken roll har kompetensutvecklingen haft i förändringsarbetet enligt intervjupersonerna?  

Studien belyses utifrån två olika perspektiv, institutionellt och individfokuserat. 

1.2. Avgränsningar  

Med organisationsförändring avser vi i denna studie djupgående förändringar som syftar till att 

utveckla organisationen med en tyngdvikt på kulturen. Därmed bortser vi i denna studie från mindre 

förändringar som endast innefattar systembyten eller förändringar som fokuserar på 

personalnedskärningar. Med kompetensutveckling avses en längre pågående utbildning som integreras 

i arbetet och formellt syftar till att öka förändringskompetensen genom ökad kunskap av såväl individ 

som organisation. Vilken roll utbildningen har haft i objektiv mening belyses ej, då det empiriska 

material studien baseras på är tolkningar av individers utsagor vid en och samma tidpunkt. I studien 

likställs begreppen kompetensutveckling med utbildning samt organisationsförändring med 

förändringsarbete.  
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2. Teori och tidigare forskning  
I detta avsnitt redogörs våra teoretiska ansatser och tidigare forskning inom området. I den 

första delen behandlas organisationsförändringar ur ett institutionellt respektive 

individperspektiv med avsikten att beskriva varför organisationer är trögföränderliga. I den 

andra delen belyses tidigare forskning om vilka effekter kompetensutveckling kan få på individ 

och organisation. Detta för att i analysen kunna se hur kompetensutveckling kan ha en inverkan 

på förändringsarbetet.  

2.1. Institutionellt perspektiv  

I detta avsnitt kommer förändringströghet behandlas utifrån nyinstitutionell teori, skandinavisk 

institutionell teori samt ett paradigm och trend inom offentlig verksamhet som studerats av 

institutionell teori, nämligen New public Management. 

2.1.1. Nyinstitutionell teori  

Nyinsitutionell teori, en inriktning inom organisationssociologin, används ofta för att teoretiskt belysa 

varför organisationer ser ut och agerar som de gör (Eriksson-Zetterquist, 2009). Organisationer 

beskrivs som begränsat rationella, öppna system som istället för att logiskt fatta beslut om det mest 

effektiva styrningssättet influeras av trender, normer och regler i omgivningen (a.a.). Påverkan av 

institutioner vid organisering och förändringsprocesser för att uppnå legitimitet är centralt i 

teoribildningen (Scott & Davies, 2007). Institution definieras som allmänt accepterade och ej 

ifrågasatta regulativa, normativa och kognitiva föreskrifter som kan vara formella eller informella, 

medvetna eller omedvetna. De fungerar som samhällets spelregler (a.a.). Inom sociologisk 

nyinstitutionalism ligger fokuset främst på hur informella institutioner, så som rationaliserade myter, 

inkorporeras i organisationers formella strukturer för att skapa legitimitet (Meyer och Rowan, 1977). 

Syftet är således (vanligen undermedvetet) att verka trovärdig ur andra aktörers ögon. Rationaliserade 

myter är allmänt för-givet-tagna och institutionaliserade idéer om hur någonting bör vara. De 

konstrueras socialt i ömsesidig påverkan från individ och samhälle och vidmakthålls genom olika 

samhällsfunktioner, så som politisk verksamhet, professionella nätverk och utbildningssystemet (a.a.).  

Vilken strävan som är starkast, legitimitet eller effektivitet, bestäms utefter vilket organisatoriskt fält 

verksamheten tillhör (Meyer och Rowan, 1977). Organisationer i det tekniska fältet är oftast 

produktorienterade och försöker uppnå högre effektivitet. Organisationer som tillhör det institutionella 

fältet är vanligtvis serviceinriktade. Eftersom det är problematiskt att mäta hur bra servicen är, är det 

viktigt att väsentliga aktörer i samhället ser dem som legitima. Här finns det en risk för diskrepans 

mellan vad som i den formella strukturen anses ge legitimitet och vad som i den informella anses ge 
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inre effektivitet. För att hantera denna motsättning kan organisationer särkoppla den formella 

strukturen från den informella, för att tillgodogöra båda kraven. Organisationen kan förändra den 

formella strukturen och behålla den informella (a.a.). Detta ger enligt Brunsson (1989) upphov till 

organisatoriskt hyckleri, där organisationen säger en sak men gör en annan. Detta gör att 

organisationen inte nödvändigtvis förändras på det sättet man sagt (a.a.).  

Isomorfism är ett begrepp som inom nyinstitutionalismen belyser varför organisationer förändras och 

ofta i samma riktning (DiMaggio och Powell, 1983; Meyer och Rowan, 1977). Isomorfism, som 

betyder likformning, finns av tre typer. Den typ som är aktuell i den här studien är mimetisk 

isomorfism. Det innebär att en organisation härmar andra framgångrika organisationers struktur och 

styrningssätt (a.a.). Det kan således uppstå en trend, där vissa strukturer anses vara mer fashionabla.  

2.1.2. Skandinavisk institutionell teori  

Skandinavisk institutionell teori kan ses som en gren av den nyinstitutionella teoribildningen som 

bland annat fokusera på varför det är svårt att genomföra organisationsförändringar. Brunsson (2006) 

argumenterar i sin artikel för att administrativa reformer egentligen är ett tecken på organisatorisk 

stabilitet och inte drastiska förändringar. Vad som anses vara den bästa lösningen på ett organisatoriskt 

problem varierar över tiden som ett mode. Reformerna är lätta att starta men det finns svårigheter att 

implementera en struktur som beslutats med grund i ett mode. Inom kort kommer nya moden och 

reformer och de gamla glöms bort. Att försöka implementera en förändring och sedan föreslå en ny, är 

en motsägelsefull metod syftat till att inte behöva förändras mycket, men samtidigt hålla folk nöjda 

genom att ge sken av att man försöker (a.a.). Samma trend kan utformas olika i olika organisationer, 

vilket förklaras av begreppet översättning (Czarniawska & Jorges, 1996).  Det innebär att trenden 

anpassas till det kontext där den ska implementeras. Om översättningen inte sker ordentligt kan 

organisationen få en struktur som inte är anpassad till verksamheten, vilket kan leda till problem (a.a.).   

2.1.3. New public Management  

Under de senaste årtiondena kan ett tydligt paradigm ses där verksamheter inom offentlig sektor runt 

om i världen har förändrats mot det som kallas New Public Management (NPM) (O’Flynn, 2007). 

Detta har inneburit ett avstånd från en struktur av typen traditionella, rationella byråkratier och strävat 

mot organisationsmodeller och styrning som efterliknar de i privat sektor (a.a.). De centraliserade och 

hierarkiska organisationsstrukturer som utvecklades under industrialiseringen anses idag vara 

ineffektiva och oflexibla i ett kunskapssamhälle som snabbt förändras (Sakalas och Vienazindiene, 

2010). Offentliga verksamheter bör enligt det nya paradigment konkurrensutsättas och omvandlas till 

platta, resultatorienterade organisationer med decentraliserat beslutfattandet som enkelt kan anpassas 

till förändrade förutsättningar (a.a.). NPM ses ofta som ett rationellt sätt att öka effektiviteten i 

offentlig verksamhet. Att NPM har haft en västenlig påverkan på verksamheter i flertalet länder är 
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tydligt (Laurin och Wagner, 2011). Mindre tydligt är dock om målen om ökad effektivitet faktiskt har 

uppnåtts i och med implementeringen av NPM (a.a.). Flertalet forskare menar på svårigheter att 

implementera den nya modellen och kritiserar därmed NPM och menar att det endast är en trend samt 

en myt om att det är mer effektivt (O’Flynn, 2007; Ferlie och Andresani, 2006). Exempelvis kan det 

röra sig om symboliska reformer för ökad legitimitet (a.a.).  

Den institutionella teorin kritiserats för dess fokus på kollektivet och därmed det begränsade 

handlingsutrymmet den ger individuella aktörer (Scott & Davies, 2007). Nästa avsnitt i teorin kommer 

därmed behandla hur individer reagerar i förändring och det motstånd som kan uppstå.                                               

2.2. Ett individperspektiv 

I detta avsnitt kommer förändringströghet behandlas utifrån ett individperspektiv med fokus på 

balans mellan krav och kontroll, grad av hot samt psykosociala egenskaper och medvetenhet.  

I genomförandet av en organisationsförändring skiljer man vanligtvis på första och andra gradens 

förändring. Första gradens förändring är oftast associerat till mindre förändringar där man går från ett 

tillstånd till ett annat utan att individen behöver ändra sin verklighetsbild över organisationen. Andra 

gradens förändring är associerad till djupgående förändringar där beteendemönster och tankesätt hos 

individerna är en förutsättning för att förändringen skall genomföras (Fäldt, 2010). Att förändra 

strategier, strukturer och system är nämligen omöjligt om inte tankesättet som ska producera dessa nya 

strategier, strukturer och system samtidigt förändras (Ohlsson, 2003). Då tekniker och yttre strukturer 

är snabbföränderliga processer samtidigt som individers tankemönster är något som tar lång tid att 

förändra kan en diskrepans skapas som leder till förändringssvårigheter (a.a.). Hur svårföränderliga 

individers tanke- och beteendemönster är, påverkas till stor del av individens inställning till förändring 

och ifall personen över huvud taget vill förändras eller ej (Jansson, 2004). Så länge en individ inte tror 

sig förutse en egen vinning i en förändring tenderar den att hålla fast vid det som är känt istället för att 

frivilligt kasta sig ut i det okända och fungerar därmed som ett motstånd (Fäldt, 2010). 

För att få en djupare förståelse till varför medarbetare lätt blir ett motstånd till genomförandet av en 

organisationsförändring behöver olika faktorer belysas som kan påverka att en person är negativt eller 

positivt inställd till förändring. Tidigare forskning har bl.a. belyst att balansen mellan krav och 

kontroll, graden av hot samt individens medvetenhet har en påverkande effekt på individens 

inställning.  

2.2.1 Balans mellan krav och kontroll 

Tidigare forskning har visat att en obalans mellan krav/belastning och förmågan att kontrollera 

situationen ökar risken till ohälsa och missnöjdhet, framförallt då obalansen sträcker sig över en längre 
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period (Ashford, 1989; Fäldt, 2010).  En ökad belastning kan dock bidra till en positiv effekt på 

arbetsinsatsen så länge individen har kontroll på situationen (Karasek, 1979). Individens kontroll 

bygger främst på graden av medbestämmande, vilket påverkar möjligheten att omvandla den 

uppkomna belastningen till en positiv energi för att skapa en aktivitet. Om inga återgärder kan vidtas 

eller om individen måste avstå vissa begär på grund av den begränsade möjligheten att 

påverka situationen kommer energin omformas och skapa en inre mental påfrestning (a.a.).  

Forskning har även visat att osäkerhetskänslor är starkt kopplat till stressfaktorer som uppstår i och 

med ett förändringsarbete (Ashford, 1989). Lazarus (1991) kallar dessa känslor för förutseende känslor 

vilka uppkommer när det som komma skall är oförutsägbart. I ett organisationssammanhang kan 

sådana känslor skapas när det psykologiska kontraktet bryts, vilket lätt sker i en andra gradens 

förändring. Det psykologiska kontraktet är en överrenskommelse mellan individ och organisation som 

i grunden bygger på individens förväntningar över vad hon bör ge och få i organisationen och är 

således en trygghetsfaktor som skapar en kontrollkänsla (Fäldt, 2010). Känslor i form av ökad ångest, 

rädsla och stress är då vanliga (a.a.). Förutseende känslor behöver dock inte alltid ha en negativ prägel 

utan kan lika väl vara nyfikenhet och hopp (Lazarus, 1991). Styrkan på dessa osäkerhetskänslor är 

korrelerade till den upplevda kontrollen individen har på situationen (a.a.).  

Något som påverkar ifall en individs förutseende känslor är positiva eller negativa är huruvida dens 

egna mål och välbefinnande överrensstämmer med organisationens nya mål (Liu och Perrewé, 2005). 

Under första perioden av en organisationsförändring, då diskrepansen mellan nuläget och det önskade 

läget oftast är som störst, är det svårt för individen att förutse resultatet med förändringen och därmed 

huruvida den gynnar ens egna mål och välbefinnande eller ej. Osäkerhetsnivån tenderar därmed att 

vara hög samtidigt som kontrollförmågan är låg (a.a.). En förutsättning för att individen ska ha 

möjlighet att värdera om förändringen kan gynna sitt eget välmående framöver, är tillgången till 

information (Liu och Perrewé, 2005). Utan information om vad som kommer att hända, minskar 

känslan av kontroll och därmed möjligheterna att hantera och se de stressfaktorer som uppkommer 

som en positiv energi. Risken är då större att individen blir negativt inställd till förändringen och blir 

därmed ett motstånd till genomförandet.  

2.2.2 Grad av hot 

Individens inställning till ett förändringsarbete hänger samman med den grad av hot som ett 

förändringsarbete innebär för denna (Allbeck m.fl., 1998). Ett förändringsarbete kan orsaka en viss 

störning i en individs arbetsliv och den yrkesskicklighet och kompetens som genom åren byggts upp 

kan bli hotad (Ashford, 1989). För att lyckas anpassa sig till förändringen krävs därmed nya kunskaper 

och tankemönster. Ju större denna störning är, desto större anpassning krävs, vilket man sett är 

relaterat med en högre stressnivå hos individen (a.a.).  



7 
 

Forskning har även visat att ju större engagemang och tid en individ har investerat i det nuvarande 

systemet och arbetssättet desto större är sannolikheten att personen kommer fortsätta att arbeta för 

dessa strategier och därmed inte se förändringsarbetet som önskvärt (Liu och Perrewé, 2005). När en 

individ försöker hålla fast vid gamla arbetssätt kan även förmågan att hantera och anpassa sig till de 

nya förhållningssätten påverkas på ett negativt sätt, vilket kan skapa ett motstånd till 

förändringsarbetet. Likaså kan styrkan på en individs emotionella band inom organisationen ha en 

påverkan på inställningen och förmågan att anpassa sig till förändringsarbetet. En individ som har få 

men starka emotionella band ser förändringsarbetet många gånger som negativt då det innebär nya 

gruppkonstellationer, vilket kan hota deras trygghet på arbetsplatsen (a.a.).  

Att en person ska sätta sig emot ett förändringsarbete ökar således med den grad som förändringen 

hotar individens tidigare yrkeskunskaper, individens investering i företagets system samt individens 

emotionella band. 

2.2.3 Psykosociala egenskaper och medvetenhet 

Enligt tidigare forskning har man sett att en individs psykosociala egenskaper har en avgörande roll i 

hur denne hanterar förändringssituationer (Avey m.fl., 2008). Exempelvis har en optimistisk läggning 

en positiv inverkan och gör att individen tenderar att överskatta trovärdigheten i att en förändring får 

ett positivt utfall (Liu och Perrewé, 2005). Då man funnit att känslor är direkt kopplade till beteende 

kommer en optimistisk person till större grad engagera sig i förändringsarbetet, vilket ökar chansen att 

förändringen når sitt mål (a.a.). Detta beror dock på förändringens karaktär. För en positiv inställning 

krävs, som vi tidigare nämnt, att individen kan se en egen vinning i förändringen, vilket i vissa 

förändringar är omöjligt trots den optimistiska läggningen. En annan psykosocial egenskap är 

individens självförtroende som innebär att man tror på sig själv och har således en ökad känsla av 

kontroll även i situationer där den faktiska kontrollen kan vara låg. Detta ökar ens hanteringsförmåga 

av krävande situationer och påverkar inställningen till nya utmaningar såsom 

organisationsförändringar (Ashford, 1989). 

Avey m.fl. (2008) fann att medvetenhet är en mellanliggande faktor av det psykiska kapitalet och ens 

positiva emotioner och tankar. En pessimistisk person kan således genom uppmärksamhet kring sitt 

pessimistiska tänkemönster av förändringar senare, genom ett större medvetande, använda 

egenkontroll för att identifiera improduktiva tankemönster och istället välja mer positiva tolkningar. 

Detta kommer i längden reducera negativa emotioner och därmed öka viljan till förändring. För att öka 

sin medvetenhet krävs det att individen lär sig att kliva ett steg utanför sig själva för att därigenom 

observera sitt eget beteende- och tankemönster (a.a.). 
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2.3. Kompetensutvecklingspåverkan på individ 

och organisation 

2.3.1. Vad innebär kompetensutveckling och vad är dess funktion?  

Kompetensutveckling är ett brett begrepp som kan tolkas olika beroende på perspektiv. Från ett 

individperspektiv förstås kompetensutveckling som planerade aktiviteter på en arbetsplats som syftar 

till att öka enskilda individers förändringskompetens och deras förmåga att förstå sig själv och sin 

omgivning. I ett institutionellt perspektiv kan kompetensutveckling latent ses som en symbolisk 

aktivitet för ökad legitimitet, inte nödvändigtvis effektivitet (Ellström och Kock, 2008). Behovet av att 

utveckla en viss kompetens inom organisationen ses som en social konstruktion, snarare än ett faktiskt 

behov Vilka effekter kompetensutveckling ger är således beroende av målen med förändringsarbetet 

och de socialt och kulturellt konstruerade uppfattningar människor har om utbildningars funktion. Att 

utbilda sina anställda kan vara en metod att kontrollera och anpassa dem till organisationens 

värderingar men även öka deras motivation till lärande (a.a.). 

2.3.2. Vilka effekter ger kompetensutveckling utifrån tidigare forskning? 
Större delen av den forskning som har gjorts fokuserar på utbildnings effekter på individnivå.  En 

studie av Nordhaug (1991) visar på att utbildning bland annat ledde till psykosociala utvecklingar, 

huvudsakligen ett ökat självförtroende, självuppfyllelse och nya vänner men även till en ökad 

förståelse av organisationens mål och visioner. Arbetsplatsutbildning kan enligt Ellström och Kock 

(2008) ge deltagaren ökad förståelse och motivation för sitt arbete och ökad trivsel på jobbet. Icke-

kognitiva, symboliska effekter, har även påvisats, exempelvis att deltagaren efter utbildningen har ett 

ökat engagemang i sina arbetsuppgifter och ser dem som mer legitima (a.a.). Utbildning kan även öka 

interna och externa aktörers förtroende för organisationen (Ellström och Nilsson, 1997). På 

organisationsnivå kan solidariteten, kulturen och klimaten förbättras, vilket antas ge bättre 

sammanhållning och ökat stöd för verksamhetens mål och värderingar (a.a.). Detta är även i linje med 

Nordhaug (1991) som pekar på enklare organisatorisk anpassning till omgivningen, mer kompetent 

beslutsfattande på lägre hierarkiska nivåer och legitimisering av organisatoriska mål och beslut. Detta 

kan öka organisationens förmåga att förändras (a.a.).  De sociala och professionella band som skapas 

under en utbildning är en viktig faktor för ökat samarbete och för att kunskapen från utbildningen ska 

spridas vidare (Nordhaug, 1989). Ellström och Nilsson (1997) skriver att utbildning i vissa fall kan 

vara ekonomiskt fördelaktigt, men generellt finns mycket lite forskning som överhuvudtaget nämner 

ekonomiska faktorer.  

Vissa studier pekar på vikten av kompetenshöjande utbildning för organisationers fortsatta utveckling 

och konkurrenskraft (Kotnour, 2001). En hög nivå av kunskap inom organisationen är vitalt för att 
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kunna genomföra omfattande förändringar, då de ofta innebär stor osäkerhet och höga krav. 

Utbildning kan minska osäkerheten genom att skapa förståelse och därmed öka förmågan att hantera 

det som sker. Lärande kan därmed ses som en förutsättning för att kunna förändras (a.a.). 

Schein m.fl. (1999) beskriver en typisk vi/dem mentalitet som kan utvecklas ur en 

kompetensutveckling som en negativ sidoeffekt. När en utvald grupp individer inom en organisation 

får utbildning, utvecklar de över tid egna värderingar och beteenden. Ju djupare och effektivare 

förändring av deltagarna, desto större är risken att de hamnar i konflikt med övriga i organisationen 

(Schein m. fl., 1999). Detta stöds av Brewer (2007) som betonar att in- och utgrupper skapas genom 

social kategorisering, där individer tenderar att ha en positiv syn på medlemmar av sin egen grupp och 

negativa fördomar om utgruppen (a.a.). De ej utbildade kan tolka de utbildades vilja att förändras som 

ett hot och en kritik av det gamla arbetssättet (Schein m.fl., 1999). Den förståelse för vad som sker i 

organisationen som utbildningsdeltagarna innehar till skillnad från övriga, kan föra de båda grupperna 

längre ifrån varandra (a.a.)  

De effekter från tidigare forskning som presenteras ovan är paradoxala, då de dels tenderar att verka 

positivt för individens psykosociala utveckling, dels kan resultera i konflikter och grupperingar som 

begränsar organisationens förändringsmöjligheter och dels kan fungera som en metod för 

utbildningsledarna att öka kontrollen över deltagarna genom att anpassa dem till ”den rätta läran” och 

öka legitimiteten för organisationen. Generellt finns dock bristfällig forskning på om och hur 

arbetsplatsutbildning påverkar individer och organisationer i förändring. En anledning till detta kan 

vara att det är svårt att mäta vad en ”effektiv” utveckling innebär. Det är även problematiskt att 

fastställa om det har blivit en effekt i objektiv mening eller om effekten endast är en social 

konstruktion påverkad av trenden att utbildning är bra (Ellström och Kock, 2008). Den intern och 

externa miljön, deltagarnas tidigare erfarenheter och utbildningens utformning är viktiga 

bakomliggande faktor till i vilken utsträckning utbildningsdeltagarna tar till sig informationen och 

översätter den till organisatoriska förändringar. Det är med andra ord problematiskt att säga vilken 

effekt utbildning har generellt (a.a.).  

2.4. Sammanfattning av teori och tidigare 

forskning samt implikationer  

Orsakerna bakom den förändringssvårighet som råder i samhället och vilken roll kompetensutveckling 

har i sammanhanget, ser olika ut beroende på vilken ingångsvinkel man har på problemet. För att 

utifrån ett institutionellt perspektiv förstå om ett förändringsarbete har misslyckats eller inte, måste det 

klargöras vilken drivkraft, effektivitet eller legitimitet, som varit starkast i förändringsprocessen. Detta 

gör det relevant att i studien undersöka varför förändringsarbetet har genomförts. Att avgöra vilket av 



10 
 

de tekniska eller institutionella fält en organisation tillhör kan dock vara problematiskt, något som 

teoribildningen har kritiserats för (Scott & Davies, 2007). Att organisationer idag skulle vara likriktade 

är något som också har ifrågasatts (a.a.). Dock visar mycket forskning att NPM har påverkat stor del 

av den offentliga sektorn. NPM ses ofta som ett rationellt sätt att öka effektiviteten i offentlig 

verksamhet. NPM har kritiserats av vissa forskare som menar att det är en trend och myt om vad som 

är effektivt (O’Flynn, 2007; Ferlie och Andresani, 2006). Om den huvudsakliga drivkraften är 

legitimitet, handlar förändringsförsök således om att följa samhällets trender och därigenom hålla hög 

trovärdighet. Förändringssvårigheten är då grundat i den diskrepans som finns mellan vad en 

organisation bör göra för att följa den institutionaliserade idén om vad som är effektivt för att öka sin 

legitimitet och vad som rent applicerbart är möjligt att genomföra i praktiken. Utbildningen kan då ses 

som en rationaliserad myt; en symbolisk aktivitet som används i linje med samhällets trender för att 

ytterligare legitimisera förändringsarbetet. Om effektivitet varit den starkaste drivkraften kan 

förändringen anses som framgångsrik om den lett till kostnadseffektivisering.   

Utifrån ett individperspektiv kan problemet förklaras genom svårigheten att förändra individers tanke- 

och beteendemönster vilket hindrar nya strategier, kulturer och strukturer att implementeras i 

organisationen. Kompetensutvecklingsforskning har visat att utbildning kan ge kognitiva effekter och 

psykosociala utvecklingar som bl.a. ett förhöjt självförtroende, en ökad förståelse av organisationens 

mål och visioner samt ökad motivation för sitt arbete. Således skulle utbildning kunna påverka en 

individs inställning till förändringsarbete och därmed minska dess motstånd. Den ökade förståelse som 

utbildning ofta leder till kan fungera som ett sätt att synliggöra kulturen som finns och individernas 

attityder och beteenden, för att därmed underlätta att förändra dem. Detta gör det speciellt intressant 

att se hur intervjupersonerna upplevt fenomenet. 

Ovanstående teorier används i analysen för att möjliggöra ökad förståelse om vad som orsakat 

förändringströgheten på myndigheten och vilken roll utbildningen har haft.  

 

3. Metod 
I den här delen av uppsatsen redovisas och diskuteras metodologiska ställningstaganden och 

undersökningsdesign samt de metoder och strategier som har använts i urval, insamling och 

analys av empirin. I kapitlets sista delar förs resonemang om uppsatsens trovärdighet samt 

etiska överväganden.  
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3.1. Metodologiska ställningstaganden och 

undersökningsdesign  

Vår utgångspunkt i studien är subjektivistisk och kvalitativ då syftet är att öka förståelsen för 

intervjupersonernas levda erfarenheter och upplevelser av förändringsarbete och 

kompetensutvecklingsutbildning (Aspers, 2007). Det ontologiska ställningstagande är det 

socialkonstruktivistiska, vilket innebär att den verklighet vi studerar är konstruerad av både 

intervjupersonerna och av oss själva (a.a.). Vi har tagit hänsyn till detta i vår analys och slutsatser 

genom att tolka våra upplevelser reflexivt för att uppmärksamma oss själva och läsaren på vår 

förförståelse och den utgångspunkt vi har. Detta för att så gott som möjligt kunna särskilja vår 

förförståelse från intervjupersonernas upplevelser, som är i fokus. Att implementera detta beskrivs av 

Creswell (2007) som en utmaning. Vi har dock inte upplevt detta som ett problem då vår erfarenhet av 

förändringsarbete är begränsat. Den fenomenologiska ansatsen är att föredra när det som undersöks är 

ett fenomen som samtliga informanter har erfarit. Vi har valt att inrikta oss på hermeneutisk 

fenomenologi, då tolkningen av intervjupersonernas uttalanden är det väsentliga och vi försöker inte 

nå en objektiv sanning. Syftet är att hitta gemensamma nämnare i individernas utsagor för att kunna 

beskriva hur själva kärnan i fenomenet kompetensutveckling kan definieras utifrån 

intervjupersonernas levda erfarenhet i samband med en pågående organisationsförändring (a.a.). 

Studien har även en viss inspiration från vad Creswell (2007) beskriver som en single instrumental 

case study. I en sådan studeras ett specifikt problem eller fenomen genom att välja ett specifikt fall för 

att illustrera detta (a.a.).  

Studien har i stort skett induktivt, då empirin har styrt avgränsning av fenomenet och specificering av 

forskningsfråga och teori (Aspers, 2007). Dock har vi genom att vara pålästa på övergripande teori vid 

start av forskningen, styrt in intervjuerna på problemområdet och kodat materialet ur teoretiska 

glasögon. Följaktligen har processen även delvis varit deduktiv. Med utgångspunkt i den 

hermeneutiska cirkeln har vi betraktat vår forskning som en process. Studien har vuxit fram iterativt 

där teori och empiri samspelat och frågeställnigen har preciserats när ny information har frambringats 

(a.a.). Den induktiva utgångspunkten i studien har inneburit både förtjänster och brister. Faktumet att 

fenomenet, som involverade både organisationsförändring och kompetensutbildning, valdes före val 

av teorier, har gjort studien mycket komplex. Vi har under studiens gång funderat på att avgränsa till 

antingen den ena eller den andra, men har då känt att vi missat att undersöka vårt egentliga 

problemområde. Vi valde därför att genomföra studien enligt planen och upplever att de resultat vi 

kommit fram till, trots komplexiteten, fångat upp kopplingen mellan kompetensutveckling och 

förändringsarbete, vilket var vårt mål.  Analysen av det genererade materialet bygger på Schütz tankar 

om första och andra ordningens konstruktion. Vi abstraherat intervjupersonernas livsvärld i den första 
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ordningen till den andra ordningen och har därmed strävat efter att generera en insikt i och förklaring 

till intervjupersonernas agerande (Aspers, 2007). 

 

3.2. Datainsamling och urvalsmetod  
 

3.2.1. Tillträde till fältet samt val av studieobjekt  

En familjemedlem till en av uppsatsskribenterna är en av de tre organisationskonsulter som 

myndigheten haft ett nära samarbete med sedan 2009. Efter att ha fått information av 

organisationskonsulten om det förändringsarbete som sker, blev vi intresserade av ämnet och fick 

godkänt av den förändringsansvariga att genomföra en intervjustudie. I denna undersökning är den 

förändringsansvariga den som Creswell (2007) och Aspers (2007) benämner som grindvakt. Denna 

person krävs ofta för att forskare ska få tillträde till fältet. På den aktuella myndigheten råder en 

speciellt hög sekretess och utan vår personliga kontakt med organisationskonsulten och den 

förändringsansvariga hade vi troligen inte fått möjlighet att studera organisationen. Dock är vi 

medvetna om den problematik detta innebär. Den information vi fick av dessa innan uppsatsstarten har 

troligen format vår förförståelse för problemet, vilket kan ha påverkat utformningen av 

undersökningen. Repstad (1999) menar att en personlig kontakt med grindvakten kan göra att 

intervjupersonerna ser forskaren som en representant av denne och att de då kan känna sig begränsade 

i vad de kan berätta i intervjusituationen. Vi har dock inte upplevt att så är fallet men vi har under 

studiens gång haft detta i åtanke för att minimera dess eventuella påverkan.  

3.2.2. Val av informanter   

Creswell (2007) anser att det är lämpligt att göra mellan fem och tjugofem djupintervjuer, beroende på 

hur komplext fenomenet är. Med detta samt tidaspekten i åtanke, gjorde vi bedömningen att fem 

intervjuer var lämpligt. Valet av intervjupersoner gjordes genom kriterieurval, vilket rekommenderas 

av Creswell (2007) vid fenomenologiska studier. Urvalsmetoden innebär att de intervjupersoner som 

väljs alla möter samma kriterier för att säkerställa kvaliteten och att alla har upplevt samma fenomen. 

Ju mer lika individerna är, desto lättare blir det för forskaren att hitta genensamma nämnare och 

därmed essensen av fenomenet (a.a.). Kriterierna i detta urval är att alla har genomgått utbildningen 

till förändringsledare i samband med organisationsförändringen. Vilka av dessa 32 utbildade personer 

som intervjuades, valdes ut av grindvakten som frågade de personerna denna trodde skulle ha 

möjlighet att avsätta tid. Totalt var det fem personer som tackade nej på grund av tidsbrist. Under 

datainsamlingen framkom att samtliga intervjupersoner hade en positiv inställning till 

förändringsarbetet, vilket vi ser som en eventuell problematik då grindvakten kan ha valt ut de som ger 

en så positiv bild som möjligt. Vi har under hela processen varit medvetna om detta och tagit med det i 

beräkning vid analysen. Utav de fem intervjuade personerna, var fyra kvinnor och en man. Samtliga 
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hade jobbat på myndigheten minst fyra år. Då förändringsledarna kommer från olika enheter och 

nivåer i myndigheten, hade informanterna vitt skilda arbetsuppgifter bortsett från deras gemensamma 

roll som förändringsledare. I analysen kommer intervjupersonerna refereras till som IP1, IP2, IP3, IP4 

och IP5.  

3.2.3. Förstudie  

Trots våra kontakter inom myndigheten var vår kunskap om det omfattande förändringsarbete och 

utbildningen begränsat. För att öka vår förståelse genomförde vi en förstudie på myndigheten i 

enlighet med rekommendation av Aspers (2007). En förstudie ökar forskarnas insikt i fältet och 

underlättar utveckling av frågeställning och metod (a.a.). Den förändringsansvariga (grindvakten) på 

myndigheten intervjuades, vilket bidrog till bakgrundsinformation om organisationsstruktur, 

förändringsprocessen från initierande till önskat läge samt hur nuläget såg ut. Myndighetens 

sekretesskrav diskuterades även och vi som forskare får endast ta del av information som rör 

förändringsarbetet. Anteckningar togs under samtalet och renskrevs sedan för att presenteras i 

inledningsavsnittet ovan. 

 

3.2.4. Intervjustudie 

Intervjuguiden utformades i en process där vår förförståelse, förstudien samt de teoretiska kunskaper 

vi har om organisationsförändringar samspelade. Vi valde att använda relativt öppna frågor i vår 

intervjuguide som koncentrerades kring tre områden; hur intervjupersonerna upplever 

förändringsarbete, hur de såg på detta innan utbildningen samt om de upplever att utbildningen har 

haft någon påverkan. Valet av öppna frågor bestämdes genom vår relativt induktiva utgångspunkt där 

vi inte ville styra intervjupersonerna i deras utsagor.  

Villkoret för att vi skulle få genomföra studien på myndigheten var att vi skulle göra samtliga 

intervjuer på en dag. Det var därmed inte möjligt för oss att göra den första intervjun en tid innan de 

andra intervjuerna för att kunna revidera intervjuguiden i ljuset av den nya informationen. Dock hade 

vi en paus mellan varje intervju då vi diskuterade det som kommit fram och la till en del frågor som vi 

ville testa i nästkommande intervjuer. Platsen för samtliga intervjuer var i ett konferensrum som ligger 

avskilt på arbetsplatsen. Intervjuerna genomfördes enskilt med var och en av personerna i 60 minuter. 

Båda uppsatsförfattarna var med vid alla intervjuer, där den ena var ansvarig och den andra ställde 

följdfrågor vid behov och uppmärksammade detaljer. Dessa roller skiftades. Att vara två vid 

intervjutillfället är fördelaktigt eftersom vi inte är erfarna intervjuare. Intervjuerna ljudupptogs med 

intervjupersonernas medgivande och med vår försäkran om att ljudfilerna kommer att förstöras efter 

transkriberingen. Myndighetens krav på sekretess har inneburit vissa begränsningar vid insamlandet av 

datamaterial då intervjupersonerna ibland ej kunnat ge vissa konkreta exempel. Det är svårt att 

uppskatta hur mycket relevant information som ej delgivits. 
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3.2.5. Sekundärkällor  

Utöver empiri insamlat från fältet har vi använt oss av ett teoretiskt ramverk baserat på tidigare 

forskning på området. Den främsta litteratursökningen har gjorts via Stockholms Universitets 

biblioteks internetdatabaser samt på statliga bibliotek i Stockholmsområdet. Vi har eftersträvt att 

använda oss av svensk så väl som internationell peer-reviewed litteratur. Vi har även strävat efter att i 

stor utsträckning använda vetenskapliga artiklar för att i den mån möjligt undvika all den 

managementlitteratur som finns på området. Vi har vid ett par tillfällen använt andrahandskällor, 

vilket kan ha påverkat studiens resultat. Innan intervjuerna läste vi in oss på förändringsarbete så att vi 

fick bred kunskap om fenomenet. Vi bestämde dock inte exakt vilka teorier vi skulle använda redan i 

detta skede då vi ville låta undersökningen definiera dem i enlighet med Beckers (2008) tankegångar. 

Därmed har vi i största möjliga mån undvikit att i intervjuerna, medvetet eller omedvetet, leta efter 

utsagor som passar in med teorierna.  

3.3. Analys och kodningsprocedur 

Grunden för analysen i studien är det transkriberade intervjumaterialet där vi ordagrant skrivit av det 

bandade materialet. Vi läste igenom samtliga intervjuer för att få en översikt av materialet och 

använde sedan marginalmetoden i vår kodning (Aspers 2007). Vi markerade de partier som 

behandlade områden kring hur kompetensutvecklingen hade påverkat deras upplevelser på individ-, 

grupp- samt organisationsnivå. Vi markerade även fram deras egna upplevelser av förändringsarbetet 

såväl innan som efter utbildningen samt hur de beskrev omgivningens upplevelser av fenomenet. 

Dessa markeringar kring deras utsagor sammanställdes i en lista, en metod som av Creswell (2007) 

beskrivs som horisontalisering av data. Därefter sammanställde vi de olika markeringarna i 

underkategorier där vi tydligare kunde se såväl likheter som skillnader i individernas upplevelser. Vi 

kunde tyda två aspekter i materialet kring deras upplevelser av utbildningens påverkan på 

förändringsarbetet, dels individuella aspekter och dels symboliska. Detta inspirerade oss till att 

analysera materialet ur ett individuellt- och institutionellt perspektiv. Vi insåg att det som var av störst 

intresse och som fanns lite empirisk forskning kring, handlade om relationen mellan 

kompetensutveckling och förändringsarbete. Tidigare har mycket fokus lagts på de enskilda delarna 

och visat på utbildningens effekter samt svårigheten i att förändra, men i detta empirimaterial var det 

intressanta huruvida de kan påverka varandra och blev därför vår utgångspunkt i studien. För att kunna 

belysa om kompetensutvecklingen haft någon betydelse på förändringsarbetet insåg vi att en djupare 

förståelse först krävdes i varför den förändringströghet som generellt sätt upplevdes på myndigheten 

har uppkommit. Först därefter kunde vi göra en bedömning om utbildningen kunnat påverka dessa 

faktorer och därmed eventuellt förbättrat eller förvärrat den rådande förändringströgheten.     
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3.4. Kvalitetsaspekter 

Vid utförandet av denna studie har vi genomgående arbetat för att skapa kvalitet i forskningen. Till 

skillnad från kvantitativa studier, finns det i kvalitativa studier en problematik med att tala om validitet 

och reliabilitet då datainsamlingen sker genom social interaktion med informanterna (Bryman, 2002). 

Eftersom den sociala miljön ständigt förändras och informanterna ändrar attityder, är det svårt att mäta 

replikerbarheten (reliabiliteten). För att skatta trovärdigheten är det därför bättre att resonera kring 

studiens tillförlitlighet och överförbarhet (a.a.).  För att möjliggöra studiens överförbarhet har vi 

strävat mot en transparant forskningsprocess genom att vi utförligt beskrivit vårt tillvägagångssätt, 

motiverat val av teorier och forskningsdesign samt skildrat hur idéerna iterativt vuxit fram i relation 

till empiri och teori. Syftet med ovanstående är att en annan person enkelt ska kunna sätta sig in i vårt 

arbete och genomföra samma studie i andra sammanhang för att föra forskningen framåt. För att skapa 

tillförlitlighet i studien har vi använt oss av triangulering för att belysa problemet ur olika synvinklar, 

exempelvis genom att vi kopplat empirin till flertalet olika teorier och tidigare forskning (Creswell, 

2007). Då detta är en fenomenologisk studie, har vi enbart använt oss av en form av data i analysen, 

intervjuer. Då syftet är att lyfta fram individernas subjektiva åsikt, behövs inte annan form av data 

(Creswell, 2007). För att styrka analysen har vi genomgående belyst med citat från intervjuerna. 

Faktumet att vi inte är tränade i att hålla kvalitativa intervjuer kan ha påverkat resultatet.  

Det är värdefullt att låta andra personer, så kallade uttolkare, kritiskt granska en forskningsprocess 

(Creswell, 2007). Vår handledare på Sociologiska institutionen har kontinuerligt granskat vårt arbete. 

Vi har även använt oss av varandra genom att vi kodade samtliga transkriberingarna individuellt för att 

sedan jämföra det vi kommit fram till. I de flesta fall hade vi markerat samma utsagor. En brist vi kan 

se är att vi ej har använt oss av respondentvalidering, något som rekommenderas av Bryman (2002). 

Detta har inte gjorts då informanterna inte har haft tid på grund av att deras höga arbetsbelastning. Vi 

anser att tillförlitligheten är hög då vi även haft ett reflexivt förhållningssätt till vår forskarroll, där vi 

ständigt uppmärksammat och analyserat vår förförståelse samt hur detta kan ha påverkat 

intervjupersonernas svar och vår egen tolkning av empiri och teori. Vi har således strävat efter att 

medvetandegöra vår förförståelse, så kallat fenomenologisk bracketing (Creswell, 2007). 

Genomgående i studien har vi varit medvetna om att vi själva är del av den ”trend” och de institutioner 

som existerar i samhället. För att säkerställa att vi som två forskare har samma tolkning av materialet, 

har vi exempelvis fört många diskussioner, definierat begrepp tillsammans och gjort ett 

kodningsschema för att garantera att vi kodar på lika sätt.   
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3.5. Etiska överväganden  

Denna studie har följt Vetenskapsrådets fyra etiska krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttandekravet (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning). I enlighet med informationskravet meddelade vi intervjupersonerna 

om syftet för studien. Vid samma tillfälle efterfrågades personernas samtycke att delta i studien och vi 

upplyste dem om deras rätt att avbryta sin medverkan om de skulle vilja, i överensstämmelse med 

samtyckeskravet. För att följa konfidentialitetskravet har informationen behandlats konfidentiellt, 

samtliga ljudupptagningar har makulerats och intervjupersonerna och myndigheten har anonymiserats.  

Denna studie kommer endast användas till forskningsändamål, i linje med nyttjandekravet.  

 

4. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultatet presenteras och analyseras. I den första delen kommer 

problemområdet behandlas med utgångspunkt i institutionell teori för att öka förståelsen till 

bakgrunden till förändringströghet och vilken betydelse utbildningen har haft. I den andra 

delen kommer samma belysas ur ett individperspektiv. Den text som är i kursiv stil är citat från 

intervjupersonerna. Citat som är kortare än 1,5 rad integreras i texten för att skapa ett flyt.  

4.1. Institutionellt perspektiv 

4.1.1. Effektivitet som drivkraft bakom förändring och utbildning  

För att närma sig förståelse för problemområdet, vilken roll kompetensutvecklingsutbildningen har 

haft i förändringsarbetet, måste man först veta varför man ville förändra och vad man ville uppnå. På 

denna fråga var samtliga intervjupersoner ense om att ledningen ansåg att organisationen var 

ineffektiv och att man ville bli en lärande organisation. Den organisation som informanterna beskrev 

fanns före förändringsarbetet kan klassificeras som en typisk byråkrati med mycket hierarkiskt 

styrning, inga beslut kunde fattas utan en chefs godkännande, det fanns ingen tvärkommunikation 

mellan de olika enheterna och det var nästan tabu att ge feedback på andras arbete. Detta resulterade i 

en mycket ineffektiv och oflexibel verksamhet som konstant uppfann hjulet på nytt.  

”Tidigare jobbade vi mycket i stuprör och när man gör det segmenterar man kulturerna, arbetssättet, 

vi är viktigare än dom, det bli små organisationer i den stora och det blir svårare att snabbt ändra 

fokus om det skulle behövas” (IP2).  
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Målet med förändringsarbetet så som det uppfattas av informanterna innebar en effektivisering dels 

genom införandet av ett processarbetssätt som vävdes samman med den hierarkiska styrningen och 

därmed decentralisering av beslutsfattandet, dels en förändrad kultur som ska präglas av delaktighet, 

solidariskt ansvar och lärande i vardagen. Ledningen har tryckt på att det är en förändring av kulturen 

som är i fokus, strukturen ska endast förändras för att möjliggöra detta.  

”Vi skulle bli mer effektiva och flexibla som organisation. Få mer eftertanke och reflektion i arbetet” 

(IP1). ”Det är ju inte våra pengar, det är ju någon annans och då får man ju få ut någonting utav 

det” (IP4).  

Med utgångspunkt i Meyer och Rowan (1977) verkar effektivitet formellt sett följaktligen vara en 

drivkraft bakom förändringen. I strävan efter denna effektivitet har myndigheten bland annat använt 

sig av utbildning. Enligt intervjupersonerna var syftet med förändringsledarutbildningen att: ”höja 

förändringskompetens hos ett antal personer som med sin kunskap kan stödja och effektivare sprida 

förändringen framåt” (IP4). På så sätt blir de oberoende av externa konsulter och kan spara pengar. En 

ökad kompetensnivå på lägre nivåer möjliggör även decentraliseringen (Nordhaug, 1991). Eftersom 

förändringsarbetet fortfarande är i full gång, trots att det har pågått under flera års tid, är det 

problematiskt att avgöra om det hittills har skett en effektivisering i objektiv mening. En 

intervjuperson kommer från en avdelning där det i dagsläget finns mycket frustration och förvirring, 

en annan menar att förändringen knappt börjat och de övriga tre upplever att de redan känner att deras 

arbete är effektivare. Samtliga är dock överens om att om förändringen implementeras som den var 

planerad kommer arbetet att vara effektivare.   

4.1.2. Isomorfism och legitimitet som drivkraft bakom förändring och 

utbildning  

Även om ingen av informanterna bokstavligen nämner legitimisering som drivkraft och att 

förändringsarbetet är del av en trend, stämmer flera av myndighetens mål med förändringen in på vad 

New public management (NPM) innebär (O’Flynn, 2007). Detta kan kopplas till det mimetiska 

isomorfismbegreppet (DiMaggio och Powell, 1983; Meyer och Rowan, 1977). Informanterna menar 

att de har fört in en struktur för uppföljning och resultat som liknar den i vinstdrivande företag med 

förhoppningen att de tydligare ska kunna se ekonomiska resultat av olika beslut. ”Vi har nu byggt en 

resultat- och uppföljningsstruktur som liknar den typ som vinstdrivande företag har” (IP3). Informanterna 

upplever således arbetet som effektivare när NPM trenden efterföljs. Flera intervjupersoner har 

uttryckt att de fått större förtroende för myndigheten sedan de valt att ta avstånd från hierarkin.  

”Ibland tänker jag att vad tur denna förändring mot att bli mindre hierarkisk kom just nu då det 

passar mig som person. På det sättet har jag fått större förtroende för organisationen” (IP2).  
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IP5s menar även att det är viktigt för myndigheten att vara med i tiden. Att följa trenden har därmed i 

intervjupersonernas ögon ökat myndighetens legitimitet. Om förändringsarbetet genomförts på basis 

av att följa trenden om effektivitet och för att öka legitimiteten, vilken roll kan utbildningen haft i 

detta? IP5 upplever att det har funnits legitimitetsskäl till genomförandet av utbildningen.  

”Jag tror att utbildningen är jättenyttig i perspektivet att det syns att det satsas ordentligt. Om man 

inte hade haft utbildningen, då hade de inte fått symbolvärdena att satsa på det” (IP5).  

Rollen som förändringsledare upplevs av samtliga informanter vara att driva processen vidare genom 

att vara ett bollplank och stöd, lyssna in trender och rapportera dem till ledningen, men även genom att 

vara en slags säljare av de nya idéerna.  

”Jag tycker att förändringsledarrollen liksom handlar om att sälja in konceptet och visa på fördelar. 

Hjälpa till liksom att styra riktingen av rörelsen mot det man vill uppnå” (IP5).  

Intervjupersonerna upplever vidare att utbildningen har gjort dem mer legitima ur andras ögon då de 

menar att andra lyssnar mer på dem och att de har fått en ökad status. Detta gör naturligtvis att det är 

enklare att sälja in förändringen då förändringens idéer upplevs som mer trovärdiga.  

”Bara man säger att man har gått förändringsledarutbildningen gör väldigt mycket... folk får ett 

förtroende på ett annat sätt. De ser mig som mer trovärdig” (IP4).  

Utbildningen kan således hjälpa till att legitimera den nya trenden som det mest effektiva sätt att 

organiseras. En intervjuperson säger följande på frågan om utbildningens roll i förändringsarbetet:  

”Efter utbildningen känner jag att jag kan påverka på ett mer genuint sätt. Innan tror jag att jag 

kunde påverka på ett mer hierarkiskt sätt. Genom metoden att medvetandegöra kan jag förändra och 

bidra på ett mer genuint sätt än tidigare. Fast ungefär lika mycket” (IP3).  

Utbildningen har gjort att informanten kan påverka andra i organisationen på ett mer trovärdigt sätt, 

inte på ett hierarkiskt sätt utan på ett sätt som uppmärksammar enskilda individers åsikter, ett drag 

som påminner om trenden om den decentraliserade organisationen. Intervjupersonen upplever att 

denne själv och andra ser detta nya sätt som mer ”genuint”, men även, motstridigt, upplever att båda 

sätten påverkar lika mycket. Detta kan tolkas som att det kanske egentligen inte finns någon skillnad i 

vilket sätt man organiseras. Alla metoder kanske är lika (in)effektiva, men att den som liknar den 

institution som anses ledande om hur man bör göra uppfattas som mer genuin och därmed även 

legitim.   

4.1.3. Implementering av förändringen  

Även om samtliga intervjupersoners upplevelse att myndighetens mål med förändringsarbetet i stor 

utsträckning ligger i linje med trenden NPM, kan det ifrågasättas hur väl den har implementerats. 

Informanterna upplever att många i organisationen fortfarande är negativt inställda till det nya 
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arbetssättet och tycker att det gamla var mer effektivt. Detta tyder på att det finns olika uppfattningar 

om vad som är effektivt och att alla inte legitimerat det nya. Detta kan göra implementeringen av det 

nya svårt.  

”Det finns många som tycker att det här processarbetssättet fortfarande är en jättedålig idé. Jag har 

insett att vi inte kommer få med alla medarbetare. Ibland känns det helt hopplöst” (IP1).  

Detta illustrerar det som teorin pekar på, nämligen att det kan vara väldigt komplicerat att försöka 

implementera en struktur påverkad av en trend (Brunsson, 2006) och svårt att översätta den till 

myndighetens förutsättningar (Czarniawska & Jorges, 1996). Då myndigheten fortfarande är mitt i 

förändringsarbetet är det i dagsläget svårt att avgöra om en särkoppling, på det sättet som det 

definieras av Meyer och Rowan (1977), redan har skett eller kommer att ske. Utifrån intervjuerna kan 

det tolkas att det finns en oro att myndigheten precis som i tidigare förändringsförsök inte kommer att 

ändra mer än den strukturella delen av organisationen.  

”Ähh, jag tror det finns en hel del kvar att göra när det gäller den andra biten [kulturen] och jag är 

lite rädd att man nöjer sig med att förändringen är gjord i och med den nya organisationen 

[strukturen]” (IP5). 

Intervjupersonerna tror att många kommer att fortsätta med samma arbetssätt som tidigare, men tror 

att de åtminstone kommer få med sig hälften. Detta indikerar att den formella strukturen kan ha 

särkopplats från den informella för att undgå svårigheterna med implementeringen. Förändring av 

endast strukturen, hierarkisk och process om vartannat, är något som myndigheten har gjort många 

gånger tidigare. ”Nu gäller det att det inte bara blir en [strukturell] organisationsförändring, för det har det 

varit många gånger” (IP5). Detta kan kopplas till Brunssons (2006) argumentation om förändring som 

stabilitet, där svårigheter att implementera en reform leder till initierandet av en ny reform allt utefter 

moden kommer och går. På så sätt undgår de att förändras i praktiken, men kan samtidigt hålla hög 

trovärdighet genom att man försöker lösa de problem som finns i organisationen.  

Det empiriska materialet tyder vidare på att det uppstått en diskrepans mellan vad myndigheten säger 

att de gör och vad de faktiskt gör, med andra ord, organisatoriskt hyckleri (Brunsson, 1989). 

Ledningens mål med förändringsarbetet enligt intervjupersonerna var huvudsakligen att förändra 

kulturen, detta motsäger sig dock vad de upplever faktiskt har skett i organisationen. ”Allstå det som jag 

mest hittills har kunnat se är rena organisatoriska förändringar” (IP1). En tolkning av detta är att ledningen 

säger att de ska förändra kulturen för att medarbetarna ska acceptera (legitimera) en förändring av 

strukturen. I enlighet med Brunssons (2006) tankegångar rinner resten av förändringen ut i sanden och 

glöms bort när den nya strukturen är införd, och inom kort finns nya idéer om reformer. Ett annat 

exempel som påvisar hyckleriet är ledningens påstående att förändringen skulle komma nerifrån och 

att alla medarbetare skulle få vara med. Detta är något som flera intervjupersoner inte håller med om.  
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”Man har gått ganska mycket genom den hierarkiska vägen, man har fått ut det till chefer nivå för 

nivå och försökt trycka ner det den vägen. Många har inte nåtts av informationen” (IP5).  

Citaten ovan visar på att försöket att implementera den nya organisationen har varit problematisk då 

alla i organisationen inte har legitimerat det nya arbetssättet och det därmed finns olika idéer om vad 

som är effektivt.  Detta kan göra att vissa fortsätter arbeta på samma sätt som tidigare, vilket kan 

resultera i en särkoppling där endast den formella delen ändras. Implementeringen försvåras även av 

det hyckleri som förekommer. På tal om vad utbildningen har haft för roll i implementeringen av 

förändringsarbetet säger en av intervjupersonerna:  

”Jag tror inte att det är lika mycket dold agenda som en del läser in, att de [ledningen] säger nog inte 

allt, att de menar något annat” (IP4).  

Utbildningen som intervjupersonerna har gått kan, genom deras roll som förändringsledare, således ha 

ökat kommunikationen inom myndigheten och spridit vad som anses vara trovärdig information 

(genom att de är legitima). När kommunikationen och förståelsen mellan ledning och medarbetare 

ökar, finns det chans att det upplevda hyckleriet minskar, som det verkar ha gjort enligt IP4s 

upplevelser. Denna tolkning stöds av forskning om kompetensutveckling som pekar på att 

sammanhållningen kan öka (Ellström och Kock, 2008) och informationsflödet kan förbättras i och 

med ökad social integration (Nordhaug, 1989).  

Utifrån denna empiri kan det tänkas att utbildningen haft en påverkan på förändringsarbetet, frågan är 

dock hur mycket och på vilket sätt. Ett försök till att vidare undersöka detta för att öka förståelsen är 

att utifrån ett individperspektiv se hur vår empiri relaterar till tidigare forskning om bakomliggande 

orsakerna till förändringssvårigheter.  Detta för att se om kompetensutvecklingsutbildningen kan ha 

påverkat intervjupersonernas och/eller deras omgivnings inställning samt förhållningssätt till 

förändringsarbetet.  

4.2. Individperspektiv 

Förändringsarbetet som genomförs på myndigheten går att koppla till Fäldts (2010) tankar kring en 

andra gradens förändring då syftet framförallt är att förändra kulturen. Kort sagt skulle man kunna 

säga: ”Förändringen syftar till att skapa större engagemang från flera olika nivåer och från flera medarbetare” 

(IP5). Att förändra människors beteende- och tankemönster är något som samtliga intervjupersoner har 

upplevt som svårt. Hur långt de i dagsläget har kommit när det gäller den kulturella förändringen 

upplevs olika. En av informanterna menar att den knappt börjat, ”man har sagt att det sak ske en 

förändring sedan 2007 och då undrar man ju när den ska ske” (IP4), medan en annan anser att de har 

kommit en tredjedel av vägen. När det gäller den strukturella förändringen menar samtliga att de 

kommit en bra bit på vägen, vilket stämmer överens med tidigare forskning som menar att strukturer 

är lättföränderliga medan kulturer är trögföränderliga (Ohlssons, 2003). Samtliga intervjupersoner 
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beskriver att det funnits ett motstånd bland medarbetarna och att inställningen på många delar har varit 

negativ till att en förändring kommer att ske i praktiken. 

”Man har varit med om många förändringar men då sådana här falska förändringar där det kommer 

nya chefer och drar igång det och sen blir det ingenting av det, så alla ba, aja det här kommer att 

lugna ner sig, vi sitter lugnt i båten, det är bara att liksom skita i det här” (IP1).  

En intressant aspekt i det empiriska materialet är att samtliga intervjupersoner beskriver sig själva som 

positivt inställda till förändringsarbetet medan omgivningen generellt sätt beskrivs som negativ. De 

faktorer som behandlades i teorikapitlet 2.2. kommer därför att belysas för att se om 

intervjupersonerna skiljer sig från den bild de uppger att deras medarbetare har, för att därigenom se 

om kompetensutvecklingen skulle kunna ligga bakom deras positiva inställning eller ej.  

4.2.1 Balans mellan krav och kontroll 

Något som tydligt framgått från tidigare forskning är att balansen mellan de krav som sätts och den 

kontrollkänsla som en individ har, påverkar hur en individ mår och hanterar förändringssituationer 

(Ashford, 1989). En obalans kan ha en negativ påverkan på individers inställning och således försvåra 

genomförandet av förändringsarbetet. När det gäller intervjupersonerna är alla sedan en längre tid 

tillbaka positiva. Majoriteten kände redan innan ett behov av förändring inom myndigheten och kände 

därmed igen problemen som nulägesanalysen lyfte fram. ”Jag visste inte exakt vad det var som var fel. 

Men när jag såg den här nulägesanalysen så kände jag igen allting”(IP1). En av intervjupersonerna kände 

dock en viss förvirrelse då hon först såg nulägesanalysen.”Vad är det de pratar om” (IP4). Vilket liknar 

hur en del av intervjupersonerna beskrev deras medarbetares reaktioner: ”Nej men vaddå ändrat 

arbetssätt, vi har väl alltid gjort bra ifrån oss”(IP1).  

Att majoriteten av intervjupersonerna kände igen problemen i myndigheten visar att de har en bra 

förutsättning då viljan till förändring enligt tidigare forskning är avgörande för att den skall vara 

genomförbar (Jansson, 2004). Dock kan inställningen förändras, exempelvis krävs det att individen ser 

en egen vinning i de mål som förändringen ska uppfylla och därigenom känna en 

målöverensstämmelse (Liu och Perrewé, 2005). För att göra en adekvat bedömning ifall ens mål 

stämmer överrens med förändringens mål krävs en förståelse för vad förändringen innebär och vad 

dess mål är, vilket framgick att majoriteten av intervjupersonerna inte hade från en första början. ”Det 

är klart att man funderar över vad det här betyder för mig och från början var det inte riktigt tydligt” (IP4). 

Tidigare forskning har visat att utbildning ofta leder till en ökad förståelse av organisationen i fråga 

samt dess mål och visioner (Nordhaug, 1991). Detta antagande stärks av denna studies empiri.  

”Jag har fått en bättre förståelse för organisationen” (IP4). ”Det var nog en bit in i utbildningen 

först jag kände att jag fick en klar bild av förändringens mål”(IP5).  
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Samtidigt säger samtliga intervjupersoner att de i dagens läge har en kontroll på situationen i och med 

att de vet vart de är på väg. Det kan således tolkas att kompetensutbildningen varit ett sätt att nå ut 

med relevant information vilket har underlättat för informanterna att se en målöverensstämmelse och 

därigenom ökat känslan av kontroll. En bristfällig informationstillgång kan på så sätt tänkas vara en 

orsak till en obalans mellan krav och kontroll och därigenom vara en anledning till trögheten av att 

genomföra en förändring.  

”Jag tror att en hel del som är negativa inte är det för att dom egentligen har någon negativ syn på 

förändring. Jag tror det beror just på dom här sakerna som jag tar upp, informationen, hur det 

påverkar än själv, om man känner sig utanför eller ej” (IP5).  

Informationen är dock något som funnits där, bland annat på intranätet, men trots det uppmärksammas 

en viss skillnad i kontrollkänslan hos intervjupersonerna med hur de framställer sina medarbetare. 

”Det negativa för andra, det handlar ju om att ta till sig information” (IP4). Här kan tolkas att 

informationstillgången i sig ej resulterar i en ökad kontrollkänsla utan förutsätter att individen kan ta 

till sig informationen och bearbeta den. ”Jag tror att utmaningen är just att koka ner målen till varje person, 

så att de förstår vad kraven innebär för dom” (IP5). Då förändringens mål och personernas egna 

reflektioner och rädslor kring dessa mål är något som varit en central del i utbildningen har 

informanterna fått möjligheten att bearbeta den utgivna informationen till skillnad från många andra i 

organisationen och kan därmed förklara varför informanterna sedan en längre tid tillbaka känt en 

känsla av kontroll. Utbildningens påverkan inom denna aspekt framgår tydligt då en av informanterna 

som från början var tveksam mot förändringen beskriver hur hon tror att hennes reaktion idag hade sett 

ut utan utbildningen: ”Jag tror att jag hade varit väldigt frustrerad och inte vetat vart vi är på väg? Men då 

hade vi gjort vårt eget race ”vi gör så här, det funkar nog” (IP 4). Detta visar även hur en individ kan sätta 

sig emot förändring genom att fortsätta arbeta på sitt eget sätt, grundat på en bristfällig förståelse av 

förändringens mål. I sättet som vissa intervjupersoner beskriver sin omgivning kan man dock se en 

tendens till att känslan av kontroll börjar bli allt starkare även bland vissa medarbetare.  

”Bara för ett par månader sedan såg jag ringar under ögonen, folk uttryckte att de var trötta och att 

det var för mycket, nu tycker folk fortfarande att det är mycket, men de gör det med ett leende (IP2). 

Det kan således tänkas att denna insikt går att nå även utan en utbildning, men att utbildningen kan 

vara ett sätt att snabba på processen då den precis som tidigare forskning visar leder till ökad förståelse 

av organisationen och dess mål (Nordhaug, 1991). Med hjälp av vår empiri kan vi se att känslan av 

kontroll hänger samman med en individs välmående vilket påverkar inställningen till förändring. För 

att öka känslan av kontroll krävs en målöverensstämmelse vilket förutsätter att en individ kan ta till sig 

relevant information. Något som kompetensutbildningen visat sig möjliggöra.  
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4.2.2 Grad av hot 

I det empiriska materialet kan det tydas en relation mellan arbetad tid på myndigheten och känslan av 

förändringsbehov redan innan förändringsarbetets start. Utifrån tidigare forskning kan det tänkas att de 

nyare intervjupersonerna, som även visade på ett förändringsbehov, inte kommit in i arbets- och 

tankesättet på samma sätt vilket gör att de nya metoderna inte krävt lika stor omställning och ej hotat 

deras yrkesskicklighet eller investering i tidigare arbetssättet (Liu och Perrewé, 2005). ”Jag hade fullt 

sjå med att komma underfund med vad det var för arbetsplats” (IP2). Liknande analys går att göra på 

avdelningsnivå. I en av avdelningarna tycks motståndet ha varit enormt medan det i en annan har gått 

ganska smidigt fram.  

”I min gamla enhet som var väldigt traditionell, upplevde jag mig till och med mobbad. Medarbetare 

kunde komma med synpunkter som, ”du lägg av med det där snacket” eller ”åhh nu är hon sådär igen 

och bara håller på”. Det var väldigt påfrestande och jag mådde jättedåligt” (IP1).  

I dagens skede är IP1 ensam kvar i förändringsgruppen som hör till denna avdelning då de andra 

hoppat av för att det varit för mycket enligt henne. I en annan avdelning ser det ut såhär:  

”På min enhet är det över 50% som är positiva och sen finns det nog 5-10 som inte säger något och 

bara gör som vanligt och resten är nog på gränsen till att bli positiva. De som är öppet negativa har 

kommit längre i processen än de som är tysta” (IP4).  

En viss skillnad mellan dessa grupper som framkommer i empirin är sättet de tidigare har arbetat 

på. Medan den första gruppen beskrevs som traditionell beskrevs den senare som mer 

självstyrande där individerna hade ett eget ansvar för arbetat. ”De har kunnat känna att de har ägt 

sitt jobb” (IP4) . Utifrån Ashford (1989) kan här tänkas att den första gruppen med en traditionell 

arbetsform behöver göra en större omställning för att anpassa sig till det nya arbetssättet vilket 

ökar chansen till motstånd då en del av deras trygghet blir hotade. Exempelvis blir deras 

uppbyggda yrkesskicklighet till viss del hotad då de vant sig vid andra tillvägagångssätt där andra 

kunskaper är prioriterade. På samma sätt är det vissa delar av myndigheten som har blivit mer 

drabbade av den strukturella förändringen och därmed riskerat att bryta det psykologiska 

kontraktet och sina relationella band vilket påverkat dess trygghet och därigenom även 

inställningen till förändringen. ”Man har inte tryckt tillräckligt på att du kommer att få ha kvar ditt jobb, 

men att du kanske har en ny chef” (IP 4). 

Empirin skulle kunna tyda på att en ”vi och dom” mentalitet har uppstått i vissa grupper genom 

satsningen på utbildning, något som även styrker Scheins m.fl. (1999) forskning. I de grupper där en 

stor omställning krävs kan det tänkas att den utbildades vilja till förändring ses som ytligare ett hot av 

det präglade arbetssättet, vilket snarare för de båda grupperna längre ifrån varandra. Ju mer den 

utbildade trycker på viljan av att förändra desto mer motstånd skapas hos den andra gruppen, något 

som syns tydligt i detta citat:  
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”Jag såg att jag kunde och hela tiden kämpade men då sa folk emot och ja sa men joo, vi måste 

förändras och många bara, ahh men du, dom har lurat dig fullständigt, har du gått på det”(IP1).  

Det kan således tänkas att utbildning kan få en sidoeffekt då grupper med en redan hög grad av hot 

kan bli mer sammansvetsade och motståndet än mer förankrat genom ytligare hot från de utbildade.  

Utifrån det ovan presenterade resultatet kan det tolkas att graden av hot som förändringen innebär för 

den enskilda individen har en påverkan på inställningen till förändringsarbetet och därmed även det 

motstånd man gör. Då andra gradens förändringar involverar nya tanke- och beteendemönster kan det 

tänkas att graden av hot även är större i dessa förändringar vilket delvis kan förklara svårigheten i att 

nå förändringens mål. Som vi ser kan det även tänkas att utbildning i vissa fall kan förstärka 

motståndet då det kan uppfattas som ytligare ett hot mot det gamla tanke- och beteendemönstret. 

4.2.3 Psykosociala egenskaper 

Alla våra intervjupersoner visar på en relativt optimistisk grundsyn, vilket enligt tidigare forskning har 

visats vara kopplat till en enklare hanteringsförmåga av svåra situationer (Liu och Perrewé, 2005).  

”Jag är ju sån som person, kanske lite väl positiv ibland. Jag tänker att det ordnar sig 

nog”(IP2).”Jag tror att det alltid finns något man kan göra för att det ska bli effektivare eller mer 

stimulerande” (IP4).  

Informanternas personliga egenskaper kan således vara en anledning bakom den positiva syn och 

förhoppning om att förändringsarbetet kommer att leda till något bra som de haft. Tidigare forskning 

har visat att utbildning kan leda till en personlig utveckling (Nordhaug, 1991). Något som vår empiri 

bekräftar då samtliga intervjupersoner känner sig tryggare idag och har fått ett bättre självförtroende. 

”Jag har blivit tryggare i en del egenskaper och på så sätt att hantera mig själv” (IP5). Utbildningen har gett 

dem möjligheten att stanna upp och reflektera, både när det gäller sig själv och omgivningen vilket har 

ökat deras medvetande. Precis som tidigare forskning visar krävs det att kliva ett steg utanför sig själv 

och att observera sitt eget beteende för att öka förståelsen för sitt och andras beteenden vilket kan 

resulterar i en bättre hanteringsförmåga (Avey m.fl. 2008). Exempelvis har en av våra intervjupersoner 

blivit av med sin scenskräck, vilket tidigare varit ett stort hinder i hennes vardag.  

”Jag har blivit uppmärksam på det på ett annat sätt, men framförallt har jag lärt mig hur jag ska bemöta det, 

hur jag ska göra” (IP2). Flera beskriver att de inte blir lika irriterade längre:  

”Min största frustration har släppt. Jag tror att jag har fått mer kunskaper i att hantera det” (IP1). 

”Saker jag retade mig på förr, retar jag mig inte längre på. Jag kan tydligare tänka lite mer logiskt 

varför det är som det är och varför folk gör som dom gör istället för att gå igång och känna mig 

frustrerad. (IP5).  

Den ökade medvetenheten i deras eget tanke- och beteendemönster har även ökat hanteringsförmågan 

i situationer som involverar andra människor. Samtliga nämner exempelvis att uppfattningen av hur de 
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kan arbeta för att öka personers ansvarstagande genom att själva släppa på deras kontroll- och 

ansvarsbehov har förändrats. ”Om jag alltid tar dom bollarna så är det inga andra som göra det. De blir 

vana med att slippa ta ansvar” (IP5). Utöver att informanterna upplever att utbildningen resulterat i en 

personlig utveckling kan det tänkas att den hjälper förändringsprocessen att drivas framåt i och med 

personernas agerande gentemot sin omgivning. Empirin visar därmed att intervjupersonernas positiva 

inställning kan grundas i deras optimistiska grundsyn på livet, men att utbildningen trots allt ökat deras 

medvetenhet och därmed utvecklat dem som personer samt deras sätt att hantera andra i deras 

omgivning, vilket kan tänkas hjälpa förändringsprocessen framåt.  

 

4.3. Vilken roll upplever intervjupersonerna att 

utbildningen haft i förändringsarbetet? 

Detta avsnitt belyser endast resultat från frågor som rör vilken roll intervjupersonerna upplever 

att utbildningen har haft i förändringsarbetet. Detta då vi anser att resultaten har samma 

betydelse oavsett vilket perspektiv de ses ifrån.   

Trots att det förkommer en del implementeringssvårigheter upplever informanterna att det har skett 

förändringar och att de har rört sig närmare målen. Om detta är ett resultat av utbildningen är otydligt, 

även om samtliga anser att utbildningen har varit jättebra. 

”Det är för tidigt att säga om det har varit bra, men att det har påverkat, det har det ju. Men det har 

nog inte varit avgörande för den här organisationsförändringen. Jag tror absolut att utbildning kan 

vara avgörande i en förändringsprocess, men det måste vara tillräckligt många som går den och det 

är där som jag är osäker om det är tillräckligt idag” (IP2).  

Intervjupersonerna upplever att de använder sina nyförvärvade kunskaper dagligen i mötet med andra. 

Men det finns tvivel på hur mycket den tas till vara på organisationsnivå.  

”Hur mycket och i vilket omfattning man agerar som förändringsledare vet jag inte. Det känns som 

att det inte har nyttjats så mycket, det har inte riktigt kommit igång. Jag tror att det inte har funnits ett 

tydligt behov. Det verkar som att det tar mest stopp efter utbildningen.” (IP5).  

Utan de utbildade förändringsledarna tror IP4 att förändringen inte kommit lika lång som den gjort 

idag: ”Det hade varit mer förnekelse, mer nej, varför ska vi göra det här? Och sedan hade varit några få som 

har gjort det här förändringsarbetet för att de måste” (IP4).  

5. Diskussion  
I detta avslutande kapitel diskuteras problemområdet i förhållande till resultat och analys i syfte 

att bringa klarhet i våra två forskningsfrågor: ”Vad grundas myndighetens förändringströghet i 
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enligt intervjupersonerna?” samt ”Vilken roll har kompetensutvecklingen haft i 

förändringsarbetet enligt intervjupersonerna?” Först diskuteras det institutionella perspektivet 

som följs av individperspektivet för att därefter jämföras med varandra. Detta följs av en 

diskussion om studiens generaliserbarhet samt förslag till vidare forskning. 

I resultat- och analysdelen har det framgått att en tröghet existerar i förändringsarbetet på den 

studerande myndigheten. I dagsläget börjar den strukturella delen av förändringsarbetet nå sitt mål, 

men frågan är om de verkligen har lyckats förändra arbets- och tankesättet. Den nya strukturen gör 

annars ingen skillnad rent effektivitetsmässigt utan kan tänkas fungera som en ny ram innehållande de 

gamla vanorna och arbetssätten. Oron fanns även för att den kulturella förändringen skulle misslyckas 

och rinna ut i sanden så fort den strukturella förändringen satts helt på plats. Att en tröghet existerar är 

tydligt. Den roll utbildningen har haft i förändringsarbetet är mindre tydlig. Som analysen ovan belyst 

har utbildningen haft en upplevd påverkan på individerna och organisationen.  Intervjupersonerna 

anser att påverkan på förändringsprocessen hade varit större om fler gått utbildningen.  

5.1. Institutionellt perspektiv 

5.1.1. Varför förändringströghet? 

Som resultatet visar har implementeringen av förändringen varit problematisk. I detta perspektiv ligger 

anledning bakom den rådande förändringströgheten delvis i att den formella drivkraften med 

förändringen, effektivitet, inte helt överensstämmer med den informella, legitimitet. Då den studerade 

myndighetens arbete är svårmätbart på grund av sekretesskäl, måste externa aktörer i stor utsträckning 

lita på att myndigheten gör ett bra jobb för att finna dem trovärdiga. Därför kan legitimitet anses vara 

den viktigaste bakomliggande drivkraften till skillnad från effektivitet då verksamheten inte är 

vinstdrivande. Myndigheten kan i mimetisk isomorfism ha ändrat den formella organisationen i ett 

försök att öka sin legitimitet genom att följa den rationaliserade myten och trenden om vad som anses 

vara effektivt. I dagsläget kan detta antas vara NPM inom offentlig verksamhet. Förändring av det 

formella har skett många gånger tidigare i myndighetens historia då man vid ett flertal tillfällen växlat 

mellan process- och pyramidstyrning. Detta kan ses som att man drar igång förändring efter förändring 

i syfte att legitimera myndigheten, utan någon egentlig förändring och lösning på organisatoriska 

problem. Vi kan dock uppmärksamma en skillnad i det nuvarande försöket gentemot tidigare, 

nämligen myndighetens val att behålla vissa delar av det hierarkiska sättet för att kombinera det med 

processtyrning. I tidigare förändringsförsök har de inte lyckats alls, medan de i detta fall har kommit 

en bit på vägen, enligt intervjupersonernas upplevelser. En tolkning kan vara att myndigheten denna 

gång lyckats översätta trenden till verksamheten på ett bättre sätt, vilket talar för en fortsatt 

förändringsutveckling. Samtidigt är den gemensamma upplevelsen att strukturen har kommit långt i 

sin förändringsprocess medan kulturen halkat efter. Detta skulle kunna tyda på en viss särkoppling, där 
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strukturen har förändrats i syfte att uppnå en ökad legitimitet men där det faktiska arbets- och 

tänkesättet fortfarande är detsamma inom myndigheten. Enligt teorin är särkoppling dock en metod 

som används i försöket att inte förändras på ett internt plan (Meyer och Rowan, 1977), vilket talar 

emot vårt fall då myndigheten strävar efter att genomföra en så bra översättning som möjligt och är 

villiga att ändra den interna kulturen för att lyckas ena den formella och informella förändringen.  

Att det för tillfället finns en skillnad mellan den strukturella förändringen och den kulturella skulle 

kunna förklaras av att de är i ett skifte mellan två olika trender där samtliga medarbetare ännu inte 

accepterat det nya. Myndigheten saknar därmed fullt stöd för dess nya styrsätt och värderingar och 

uppfattningarna om vad som skapar effektivitet varierar bland medarbetarna. Resultatet pekar således 

på att den internt upplevda legitimiteten av myndigheten kan ha minskat på bekostnad av att uppnå 

extern legitimitet genom att följa trenden NPM. Att det på vissa enheter inom myndigheten finns 

bristande stöd för förändringsidéerna kan även vara orsakat av en förändringströtthet, där man vant sig 

vid att förändringen inte leder till någon skillnad i praktiken.  

Som kan tolkas är myndigheten mitt i en övergång från en trend till en annan, alternativt har valt att 

stanna mitt emellan dem. De institutioner som nyinstitutionell teori menar är allmänt för-givet-tagna, 

delas i dagsläget inte av alla. Nyinstitutionell teori kan således inte förklara detta övergångsstadium. 

Bättre stöd finns i den skandinaviska institutionella teori, där svårigheter i implementeringen helt 

uppenbart har lett till nya reformer på myndigheten. Saknas full legitimitet för förändringen kan 

processen därmed gå mycket trögt. I analysen påvisas att det uppstått organisatoriskt hyckleri och en 

diskrepans mellan vad ledningen säger och vad de faktiskt gör. Detta kan leda till att de anställdas tillit 

till organisationen och ledningen minskar med minskad legitimitet som resultat.   

Utifrån dessa reflektioner kan det tänkas att den största anledningen bakom förändringströgheter är 

den diskrepans som råder mellan medarbetarnas upplevelser om vad som är effektivt. Om inte de 

anställda ser organisationens nya arbetssätt som legitimt och på så vis mer effektivt kan det tänkas att 

förändringsarbetet aldrig kommer att nå sina mål när det gäller den informella förändringen. Även om 

organisationen lyckas genomdriva den informella förändringen är inte detta ett kvitto på en bättre 

effektivitet i objektiv bemärkelse.  

5.1.2. Vilken roll har kompetensutvecklingen haft i förändringsarbetet? 

Studiens resultat och analys visar på att intervjupersonerna anser att kompetensutvecklingen har haft 

en positiv påverkan i förändringsarbetet, men ej en avgörande roll. Vilken roll den har haft och i 

vilken utsträckning den har kunnat påverka, beror på hur man ser på utbildningens syfte och mål. Ett 

av de formella mål som angetts med utbildningen var ökad intern kompetens för att bli oberoende 

externa konsulter och därmed spara pengar. Om förändringen faktiskt leder till effektivisering och 

kostnadsbesparingar så är det naturligtvis bra om utbildningen kan skynda på processen. De 
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förbättringsområden som lyfts fram är dock grundade på upplevelser, vilka troligen är färgade av den 

institutionaliserade trenden och därmed inget bevis på en faktisk effektivisering.  

I enlighet med diskussionen i ovanstående avsnitt, kan det tänkas att den bakomliggande drivkraften 

till förändringen är legitimitet då de är en statlig myndighet vars resultat är svårmätbara. 

Myndighetens vilja av att bli oberoende externa konsulter kan grundas i behovet av att anses som 

kapabla till genomförandet av en förändring. Anses man vara kapabel, anses man oftast även som 

trovärdig. Att genom utbildning lyckas öka förändringskompetensen i organisationen och därmed 

slippa framtida externa konsulter, kan således innebära en kostnadsbesparing på ett långsiktigt plan 

samtidigt som legitimiteten ökas då de själva kan hantera liknande händelser framöver.  

Det andra syftet som uttryckts med utbildningen är att stödja och på ett effektivare sätt sprida 

förändringen. Förändringsidéers spridningsförmåga handlar i grunden om acceptans. Accepteras dem, 

anses de oftast även som trovärdiga. De förändringsidéer man vill sprida betonar att det nya 

organiseringssättet är mer effektivt än det gamla. Utbildningens funktion kan därmed vara att 

legitimisera det nya arbetssättet som mer effektivt i verksamheten och därmed minska trögheten. I det 

här fallet verkar effektivitet och legitimitet delvis vara sammanvävda, då en person som är legitim 

givetvis kan påverka en annan mer effektivt. Att trenden översätts och implementeras framgångsrikt 

kan således minska förändringströgheten men behöver inte betyda en ökad organisatorisk effektivitet. 

Det kan det tänkas att myndigheten är som ineffektivast i det läge där den allmänna uppfattningen är 

delad när det gäller vilken metod och vilket arbetssätt som är effektivast. Således kan utbildningen 

tänkas vara en givande metod för att snabba på denna ineffektiva övergångsperiod mellan de två 

trenderna då den troligtvis ökar spridningsförmågan och acceptansen av det nya.  

Som framgår i analysen var samtliga informanter positivt inställda till förändringen efter att 

utbildningen var genomförd, även de som till en början var neutrala eller frågande. En förklaring till 

detta är att myndigheten genom utbildningen legitimerat dess mål och förändringsidéerna och fått de 

utbildade att känna ett större förtroende för verksamheten. Detta visas tydligt genom att informanterna 

känner en oro för att ett förändrat arbetssätt inte ska implementeras fullständigt, medan de upplever att 

många av de som inte har utbildads ifrågasätter det nya. Utbildningen har även medfört att personer i 

informanternas omgivning upplever dem som mer legitima, vilket har inneburit att de enklare har 

kunnat sprida trenden och få den att uppfattas som bättre och mer trovärdigt. Detta har lett till att andra 

långsamt börjat acceptera de nya strukturerna och värderingarna i myndigheten. När legitimiteten för 

det som ledningen försöker införa ökar, kan även hyckleriet och risken för särkoppling att minska. 

Som förändringsledare har de utbildade även ökat kommunikationen mellan ledning och medarbetare, 

vilket även detta kan antas verka positivt för minskat hyckleri. Även om intervjupersonerna själva 

uppfattar införandet av förändringen som hierarkiskt, har utbildning av personer på lägre nivåer skapat 

förutsättningar för decentralisering och ökad delaktighet, med andra ord, målet med förändringen.  
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Utbildningen kan sammantaget ses som en symbolisk aktivitet för ökad legitimitet av den ”rätta 

läran”. Den kan således minska förändringströgheten då de utbildade anses mer legitima och har 

därigenom en större påverkan på spridningsförmågan av det nya. Samtidigt kan de utbildades ökade 

förändringskompetens leda till långsiktiga kostnadsbesparingar då man blir oberoende externa 

konsulter samt öka myndighetens legitimitet då de anses som kapabla av förändringsgenomförandet. 

Att utbildningen kan leda till legitimisering av verksamhetens mål och därmed ökade förutsättningar 

till att kunna förändras stöds av tidigare forskning (Ellström och Kock, 2008; Ellström och Nilsson, 

1997; Nordhaug, 1991). Dock kan det ifrågasättas om tillräckligt många i detta fall (32 stycken av ca 

1000 anställda) har gått utbildningen för att det ska ha en påverkan på förändringströgheten i stort.  

5.2. Individperspektiv 

5.2.1. Varför förändringströghet? 

Utifrån individperspektivet är vår tolkning att det största problemet ligger i svårigheten att förändra 

individers beteende- och tankemönster, vilket krävs för att få igenom en andra gradens förändring. 

Empirin tyder även på att graden av motstånd till stor del korrelerar med graden av hot som 

förändringsarbetet innebär. Då andra gradens förändringar hotar individens gamla arbetssätt och 

tankemönster i och med omställningen den kräver, ökar den således även graden av motstånd. Något 

som kan vara en förklaring till varför andra gradens förändringar är svårgenomförbara. Det har dock 

visat sig att en person som innehar en optimistisk läggning kan hantera graden av hot på ett bättre sätt. 

Empirin stödjer även att balansen mellan krav och kontroll påverkar en individs hanteringsförmåga av 

förändringssituationer. Krav kan i ett förändringssammanhang tänkas vara den omställning som en 

individ behöver göra för att anpassa sig till det nya arbetssättet och därmed likställas med graden av 

hot. En person som känner att den har en känsla av kontroll klarar således av att hantera graden av hot 

på ett bättre sätt. Det har visat sig att känslan av kontroll kan öka genom en djupare förståelse av 

förändringens mål och hur dessa mål kan komma att påverka individen som sådan.  

Utifrån individperspektivet är en andra gradens förändring således svårgenomförbar på grund av 

motstånd från medarbetare, vilket skapas då den individuella förmågan att hantera den omställningen 

som förändringen kräver är låg. Detta sker när det finns en obalans mellan känslan av kontroll och den 

grad av hot som förändringen innebär för individen.  

5.2.2 Vilken roll har kompetensutvecklingen haft i förändringsarbetet? 

Utifrån resultatet har vi sett att kompetensutvecklingen bidragit till en djupare förståelse av 

organisationens mål och visioner vilket visat sig stärkt intervjupersonernas känsla av kontroll som i sin 

tur kan förklara deras ökade hanteringsförmåga av förändringssituationen. Då det framgått att en ökad 

informationstillgång inte nödvändigtvis bidrar till en ökad förståelse kan det tänkas att utbildningen 
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har gett de förutsättningar som krävts för att informanterna skulle kunna ta till sig informationen. 

Utbildningen möjliggjorde tid för reflektion av såväl målens betydelse som för deras och andras 

reaktioner i och med förändringssituationen. Utifrån intervjupersonernas upplevelser har utbildningen 

därigenom ökat informanternas medvetenhet, något som tidigare forskning kommit fram till är 

avgörande för att en individ ska kunna ändra sitt beteende- och tankemönster. Utifrån detta 

resonemang kan utbildningen ses som en bra metod för att få medarbetare att komma till insikt och 

lättare hantera den omställning som förändringen kräver. Dock kan det ifrågasättas om det är 

utbildningen i sig som varit lösningen för våra intervjupersoners ökade insikt och förståelse eller om 

det snarare har handlat om tiden för reflektion och utbytet av tankar och idéer människor emellan som 

möjliggjorts i och med utbildningen som varit avgörande.  

Som framkommer i resultatdelen har utbildningen även utvecklat våra intervjupersoner personligen. 

Frågan är dock om dessa personliga utvecklingar tillsammans med deras ökade förståelse av 

organisationens mål och visioner har kunnat påverka förändringsarbetet i stort. Eventuellt skulle våra 

intervjupersonerna vara positivt inställda till förändringen även utan utbildningen, då samtliga hade en 

optimistisk grundsyn och såg positivt på utveckling. Majoriteten kände dessutom sedan tidigare ett 

visst behov av förändring och var hyfsat nya i myndigheten. Förändringen hotade därmed i mindre 

utsträckning deras yrkesskicklighet, emotionella relationer eller arbetssätt. Även om inställningen hos 

den intervjupersonen som till en början inte såg ett behov av förändring, har blivit mer positiv i och 

med utbildningen, har den endast gått från neutral (och inte negativ) till positiv. Med andra ord kan det 

tänkas att samtliga intervjupersoner hade rätt förutsättningar för att bli positivt engagerade i 

förändringsprocessen med tiden. Utbildningen kan dock ha skyndat på processen i och med 

möjligheten till information och reflektion.  

Empirin visar på en skillnad i hur intervjupersonerna idag hanterar sin omgivning, vilket även kan 

tänkas hjälpa förändringen framåt. Med andra ord kanske inte utbildningen nödvändigtvis förändrat 

deras inställning till förändringsarbetet utan snarare gett dem en ökad medvetenhet tillsammans med 

redskap för att kunna sprida deras inställning vidare. På så sätt kan det tänkas att utbildningen har en 

indirekt påverkan på förändringsarbetet då de utbildade personerna är extra medvetna om vad som 

händer och sker i deras närhet för att därigenom kunna hjälpa och motivera andra att komma vidare i 

deras process. Vår empiri tyder på att våra intervjupersoner har kunnat påverka en sin närmsta 

omgivning genom denna metod, men för att det ska få en större effekt och kunna hjälpa 

förändringsarbetet att nå sitt mål på det stora hela krävs antagligen fler som går utbildningen, något 

som även intervjupersonerna upplever.  

Det kan även tänkas att utbildningen i vissa fall har varit en bidragande faktor till ett ökat motstånd 

inom vissa grupper. Detta är ett fenomen som endast verkar uppstå i grupper som har en stor 

omställning att göra, där känslan av kontroll är låg samtidigt som graden av hot är stor. Den utbildades 

vilja till förändring kan således uppfattas som ytligare ett hot av deras arbetssätt och därmed öka 
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motståndet. Genom intervjupersonernas ökade medvetenhet har de lärt sig att se bakgrunden till dessa 

reaktioner, vilket gör att de själva inte blir lika påverkade av motståndet som innan och kämpar 

därmed inte tillbaka för att ”vinna” kampen. På så sätt behöver inte utbildning nödvändigtvis innebära 

att vissa grupper glider längre ifrån varandra så länge en av grupperna har en ökad insikt och vet hur 

de ska hantera den uppkomna situationen. Motståndet kan därmed tänkas tappa en dal av sin effekt. 

Teorin om att utbildning skapar en ökad vi/dom mentalitet kan således få en motsatt effekt när 

utbildningen syftar till att medvetandegöra för vad som händer och sker i omgivningen, då den 

utbildade ökar sin hanteringsförmåga av motstånd. Utifrån vår empiri kan vi dock fortfarande se ett 

förekommande av en vi/dom mentalitet inom en grupp, men detta är något som utifrån 

intervjupersonen var värre innan utbildningen och som i dagsläget bara blir allt bättre och bättre. Då 

intervjupersonen var en av dom som redan innan utbildningen ville förändra och kämpade för detta 

kan det tänkas att vi/dom mentaliteten skapades redan då. Men genom utbildningen har denna fått nya 

verktyg och kan genom nya metoder visa på sin vilja utan att för den delen öka motståndet.  

Då förändring skapar osäkerhet som ligger till grund för motstånd kan utbildning som skapar en känsla 

av kontroll och därigenom säkerhet, ses som en bra metod för att öka chanserna att genomdriva en 

förändring. Vi kan även se att utbildning kan ha en indirekt påverkan då de utbildade lärt sig att 

hantera förändringssituationer så som motstånd på ett bättre sätt vilket kan tänkas påskynda 

förändringsprocessen framåt. Dock är det i dagsläget för tidigt för att kunna säga om denna analys 

stämmer då vi än så länge endast sett ett fåtal framsteg i den kulturella förändringen och dessa är 

endast grundade på våra intervjupersoners upplevelser. Å andra sidan kan det ifrågasättas om 

utbildningen behöver få faktiska effekter på individer och organisation eller om det räcker med att folk 

tror att det hjälper. Att utbildningen enligt intervjupersonernas upplevelser har möjliggjort 

förändringen i vissa aspekter kan därmed vara en social konstruktion.  

5.3. En jämförande diskussion  

Denna studie har undersökt ”Vad ligger bakom trögheten i myndighetens förändringsarbete enligt 

intervjupersonerna?” och ”Vilken roll har kompetensutvecklingen haft i förändringsarbetet enligt 

intervjupersonerna?”. Frågeställningarna har blivit analyserade och diskuterade utifrån ett 

institutionellt och ett individfokuserat perspektiv. Längst vägen har vår insikt ökat och trots att den ena 

har sin utgångspunkt på kollektivnivå och den andra på individnivå, har vi funnit en hel del intressanta 

likheter mellan perspektiven, vilket vi i detta avsnitt kommer att belysa. 

Det institutionella perspektivet har belyst hur myndighetens förändringsarbete delvis har påverkats av 

trender och institutioner i samhället samt hur förändringströgheten främst grundas i anställdas olika 

uppfattning om vad som är det ”bästa” arbetssättet och därmed genom en bristande legitimitet av det 

nya styrsättet och värderingarna. Från ett individperspektiv grundar sig förändringströgheten i 
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svårigheten att förändra individers tanke- och beteendemönster. Då omställningen är stor samt och 

individen har svårt att se en egen vinning med det nya arbetssättet är sannolikheten stor att individen 

motsätter sig förändringen. Med andra ord handlar det utifrån de båda perspektiven om att lyckas 

skapa en acceptans av det nya hos medarbetarna.  

Man kan även se detta problem som att myndigheten till viss del inte lyckats förändra hela 

organisationen utan endast en del. Utifrån ett individperspektiv kan det tänkas att myndigheten har 

förändras på första ordningen (strukturellt) men inte nått målen med förändringen på den andra 

ordningen (kulturen). Enligt det institutionella perspektivet kan det ha skett en särkoppling mellan 

formell och informell struktur, där det formella förändrats efter en trend för att öka legitimiteten 

medan den informella strukturen halkat efter och därigenom till stor del är bibehållen. Sett ur båda 

dessa perspektiv handlar svårigheterna i att förändras till viss del i att en del av organisationen 

förändras men den andra inte, vilket leder till en diskrepans och problematik för organisationen. Som 

vi tidigare nämnt satsar myndigheten på att förändra båda delarna och den diskrepens som idag råder 

kan eventuellt endast vara ett tillfälligt stadium. Utifrån ett individperspektiv kan diskrepansen 

förklaras då strukturer är mer lättföränderliga än kulturer och det är således vanligt att denna del tar 

längre tid att förändra. Denna skillnad i förändringssvårigheterna av de olika delarna stärks i den 

institutionella teorin, då de menar att översättningen av den nya trenden är svårare att implementera på 

det informella planet än det formella.    

Utbildningen har från det institutionella perspektivet ökat de utbildades förtroende för myndigheten 

och det nya som förändringen innebär. Efter utbildningen ses deltagarna med ökad legitimitet ur andra 

anställdas ögon, vilket ökat deras möjlighet att ”sälja in” förändringen hos andra anställda. Utifrån ett 

individperspektiv har förståelsen av förändringens innebörd även här ökat i och med utbildningen. 

Precis som utifrån det institutionella kan vi också se att de utbildade kan påverka spridningen av det 

nya, fast genom en ökad hanteringsförmåga där de förbättrat deras sätt att bemöta sina medarbetare så 

att även de ökar sin insikt i vad som händer. Då förändringströgheten utifrån båda perspektiven 

handlar om en bristande acceptans av det nya, kan utbildningen således ha varit ett sätt att öka 

acceptansen.  

5.4. Slutsatser 

Våra två utgångsperspektiv valdes på grund av sina olikheter, den ena med fokus på individen och den 

andra med fokus på kollektivet och trender. Trots denna skillnad har vi med hjälp av vår studie funnit 

en hel del liknande slutsatser. Förändringströgheten på myndigheten grundas i en bristande acceptans 

av det nya. Utbildningen har i detta förändringsarbete resulterat i en ökad acceptans för förändringen 

hos de utbildade. De utbildade har även fått större möjligheter att påverka och sprida acceptansen till 

sin omgivning genom en ökad legitimitet samt med hjälp av nya verktyg och en större insikt i hur man 

hanterar förändringssituationer. Således har utbildningen skapat förutsättningar för att minska 
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förändringströgheten. Utbildningen enskilt har dock inte haft en avgörande betydelse för själva 

organisationsförändringen och det är problematiskt att avgöra om den har möjliggjort 

förändringsarbetet i objektiv mening eller endast i intervjupersonernas upplevelse.  

 

5.5. Generaliserbarhet 

Som framkommit i diskussionen ovan hade samtliga intervjupersoner en strävan av att ständigt 

utveckla och förbättra, vilket antagligen låg bakom att de blev nominerade till utbildningen. Detta 

innebär att vi inte kan uttala oss om vad kompetensutbildning kan ha för påverkan på personer i 

allmänhet. Vilken eventuell påverkan utbildning kan ha på ett förändringsarbete, beror dessutom på 

utbildningens upplägg och innehåll. Den typ av utbildning som har undersökts i denna studie är utförd 

under en längre period integrerat i arbetet och formellt riktad mot att få deltagarna att öka sin 

förståelse om sig själva, gruppen och organisationen (och latent ökad legitimitet) för att kunna stödja 

förändringsarbetet. En annan typ av utbildning skulle troligen ha en annan typ av roll i 

förändringsarbetet.  I det här fallet har undersökningen gjorts på en myndighet med en lång historia av 

hierarkiskt styrsätt, hög sekretess och konfidentialitet. Det har varit en sluten miljö som inte tidigare 

uppmuntrat lärande. En annan organisation, med andra förutsättningar, kan komma att påverkas 

annorlunda av utbildning.  Trots begränsad generaliserbarhet upplever vi att vi har skapat en 

mångsidig bild för organisations förändringströghet och den roll kompetensutvecklingen kan ha i 

förändringsarbete samt blivit inspirerade till vidare forskning.  

5.6. Vidare forskning  

Det finns mycket lite empirisk forskning om varför det är svårt med förändringsarbeten och vilken roll 

kompetensutveckling kan ha i det sammanhanget, trots att det är en vanlig företeelse. Studien bör 

genomföras i andra sammanhang för att se om liknande resultat uppnås. I dessa bör det noggrannare 

undersökas vilka faktorer i den interna och externa miljön som påverkar utbildnings roll i 

förändringsarbeten. Är det mer/mindre gynnsamt att använda kompetensutveckling i vissa kontexter? 

Det vore speciellt intressant att undersöka i vilken utsträckning utbildningens påverkan är en social 

konstruktion och om den kan påverka i objektiv mening. I denna studie har samtliga intervjupersoner 

varit neutralt eller positivt inställda till förändring. Även personer som är negativt inställda bör 

intervjuas för att öka förståelsen för om utbildning kan legitimisera förändringsidéerna i deras ögon 

och motverka motstånd eller om det endast gäller de som redan är neutrala/positiva.  
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