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ABSTRACT 

 

 

Title:   To measure organizational change  

– A study about organizational change and how formal and informal 

elements can be measured in public sector 

Author:   Anna Casteberg and Emelie Hägglund 

Supervisors:  Besrat Tesfaye and Karl Gratzer 

Institution  School of business Studies, Södertörn University College 

Course:  Master thesis in Business Administration 

Purpose: The purpose of this paper is to find out how a planned organizational 

change can be measured in terms of formal and informal elements and to 

present how a measure process can be done. 

Method:  The study is based on interviews and documented evaluations. 

Conclusion:  The formal elements are measured by controlling that the goals for the 

organizational change are achieved. The informal elements are measured 

through employee surveys but without any connection to the 

organizational change that has been done. When the informal elements are 

measured in an organizational change it is done by attitude measures. To 

facilitate the measurement of an organizational change it can be separated 

in four stages, preparation, before, during and after.    

Key words: Organizational development planned organizational change, measurement, 

measuring process, formal elements and informal elements. 
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1. INLEDNING 
Detta kapitel introducerar ämnet mätbarhet och vad det har för betydelse vid en planerad 

organisationsförändring i offentlig sektor. Vidare diskuteras vikten av både formella och 

informella element vid en förändring och problematiken kring förståelsen av kopplingen dem 

emellan. Syfte, frågeställningar och avgränsningar presenteras och en disposition till uppsatsen 

ges slutligen. 

 

 

1.1 Bakgrund 

En planerad organisationsförändring innebär att en organisation av egen vilja väljer att genomgå 

en organisationsförändring. Detta innebär en rationell process där organisationen definierar vad 

de vill uppnå, hur de ska göra och under vilken tid (Jacobsen, 2005:20).  En planerad 

organisationsförändring omfattar förändring av både formella och informella element och kan 

grunda sig i införandet av ett nytt system, ändrade strategier och strukturomvandlingar, det vill 

säga klara formella ändringar, eller i företagets kultur som hör till de informella elementen. 

(Jacobsen, 2005:106) 

Vid en planerad organisationsförändring genomförs mätningar och utvärderingar av olika slag 

för att ta reda på om förändringen är lyckad eller inte och för att påvisa resultat som kan motivera 

vidare arbete. Mätbarhet är därför något som har blivit allt mer betydelsefullt för organisationer 

då de kan göras i syfte att spegla nuet och erhålla kunskap om det som är, följa upp mål eller för 

att skapa delaktighet bland organisationens medlemmar. Detta gör att det ställs stora krav på 

mätbarhet och dess metoder och ständigt skapas nya mått och nya mätinstrument för att kunna 

möta det intresse som finns för det exakta och bäst lämpade måttet. (Brunsson Holmblad, 2010, 

s. 17–19)  

Syftet med mätningar kan också skilja sig beroende på i vilken sektor de utförs och anledningen 

till detta är att målen som sätts upp skiljer sig åt. Målen i privat sektor är ofta tydliga och handlar 

för det mesta om vinst medan offentliga organisationer oftast tillämpar vaga mål då de tar hänsyn 



Att mäta organisationsförändring  

Anna Casteberg och Emelie Hägglund, 2012 

 

2 

 

till många aktiviteter samtidigt. (Christensen, Laegreid, Roness & Rövik, 2005:111) I offentliga 

organisationer ställs stora krav på att redovisa för valda aktiviteter och åtgärder då den offentliga 

förvaltningen styrs av politiska beslut och finansieras av skattemedel. En offentlig organisation 

har inte till syfte att gå med vinst utan att genomföra de uppdrag som staten har bestämt. 

(Sandberg & Sturesson, 1996, s. 66-70) När en planerad organisationsförändring genomförs i 

offentlig sektor är det därför av stort intresse att mäta och redovisa dess effekter.  

Förutom att genomföra mätningar under förändringsprocessen är det inom offentlig sektor 

mycket vanligt med så kallade utvärderingar. I en sammanställning gjord av Forss (2007) visas 

att regeringskansliet beställer och erhåller runt 300 utvärderingar varje år och att de statliga 

myndigheterna såsom NUTEK, Sida och Socialstyrelsen, vilka har egna 

utvärderingsmyndigheter står för ungefär 5000 utvärderingar per år. Även kommuner genomför 

utvärderingar och hur många de genomför beror på kommunens storlek, stora kommuner 

tenderar att genomföra fler utvärderingar än mindre kommuner. (Forss 2007:9–11) Dessa 

utvärderingar blir i sin tur offentliga i och med offentlighetsprincipen som innebär att alla 

handlingar inkomna, förvarade och upprättade hos en myndighet, i huvudregel ska vara 

offentliga, detta betyder att alla har rätt att få ta del av dessa dokument om så önskas 

(www.lagen.nu 2012-06-01). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Vid mätning av en planerad organisationsförändring borde de formella elementen vara lätta att 

mäta då organisationen sätter upp mål för förändringen innan den genomförs, vilka sedan kan 

mätas efter avslutad förändring för att kontrollera att målen är uppfyllda. Att mäta innebär just att 

”fastställa utsträckningen av något” och kan anges av siffror genom en jämförelse med en 

uppsatt standard (www.ne.se 2012-05-15). I offentlig sektor är dock målen diffusa vilket gör att 

det blir svårare att mäta förändringens effekter. Då målen är otydliga sker oftast mätningar på 

aktivitetsnivå istället för att mäta effekterna av förändringen, det vill säga själva avsikten. Detta 

kan illustreras genom ett exempel där polisen gjort försök att minska rattfylleriet och dess 

konsekvenser. För att mäta om de uppnått detta mål kontrollerades antalet blåsningar gjorda av 

http://www.lagen.nu/
http://www.ne.se/
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polisen (aktivitetsnivå) istället för att ta reda på om antalet rattfyllerister hade minskat 

(avsiktsnivå). Detta visar helt missvisande resultat, då mätningen inte har någon koppling till 

syftet, antalet blåsningar säger ingenting om rattfylleriet har minskat eller inte. 

(www.aftonbladet.se 2012-04-17)  

En annan aspekt som har betydelse för mätningen är att en förändring inte enbart påverkar 

organisationens uppgifter, mål och ledning utan också dess kultur vilket betyder att samtliga 

faktorer spelar roll i utvecklingen och för resultatet av en förändring (Jacobsen, 2005, s. 130–

131, 148-149). En organisationskultur betraktas ofta som den viktigaste delen i en 

organisationsförändring vare sig kulturen är det direkta målet med förändringen eller inte och 

därför är det viktigt att organisationen är medveten om de informella elementens vikt vid en 

förändringsprocess (Alvesson & Svenningson, 2008:55). Det kan vara svårt att få grepp om en 

organisations kultur då det krävs tolkningar som tar lång tid att genomföra och att ta reda på 

effekterna av en förändring innebär tidskrävande studier. (Alvesson & Svenningson, 2008, s. 63-

65) Det kan också vara svårt att se en kulturell förändring som en separat händelse då det även 

kommer att påverka organisationens strategi, struktur och system och ju större organisationen är 

desto svårare blir det att få grepp om den kulturella förändringen. (Alvesson & Svenningson, 

2008, s. 31, 63-65)   

Diskussionen som förts ovan tar upp, vad vi tycker är två intressanta områden. Det första vi 

finner intressant gäller offentliga organisationer som genomför organisationsförändringar. De 

mål som sätts upp vid en förändring i offentlig sektor är många gånger vaga men mätningar 

genomförs såväl vid sådana förändringar som i privat sektor och leder således till frågor som Vad 

är det som mäts och vilka metoder används vid planerade organisationsförändringar i offentlig 

sektor? Det andra området gäller förhållandet mellan formella och informella element och om 

det finns en förståelse i hur dessa sammanfaller och påverkar varandra. Om en 

organisationsförändring görs i syfte att ändra formella aspekter, görs då även mätningar på de 

informella elementen eller är det något som utesluts helt?
*
  

 

                                                 
*
 Det kan även tänkas förhålla sig tvärt om, att de formella elementen inte mäts vid en informell 

organisationsförändring. 

http://www.aftonbladet.se/
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur en organisationsförändring kan mätas med avseende på 

formella och informella element samt att presentera hur mätprocessen kan genomföras. 

 

 

1.4 Frågeställningar 

Hur kan en organisationsförändring mätas med avseende på formella och informella element? 

Hur kan en mätprocess gå till?  

 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien avser att ta reda på hur i Sverige planerade organisationsförändringar mäts inom 

offentlig sektor. Studien begränsas till att titta på utvärderingar utfärdade mellan åren 2005 och 

2011.  

 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel består av en teoretisk referensram som omfattar 

organisationsförändring, organisationsförändring i offentlig sektor samt formella och informella 

element. Kapitel tre behandlar den forskningsdesign, det urval, och det genomförande som 

använts för uppsatsen, även val av respondenter och källkritik tas upp i detta kapitel. Vidare 

presenteras valda dokumenterade utvärderingar och intervjuer gjorda för studien i kapitel fyra 

som var för sig sammanfattas med översiktstabeller. 
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I kapitel fem förs en analys av det insamlade materialet och bygger på en uppdelning i tre 

rubriker. Den första rubriken behandlar hur elementen mäts under en förändringsprocess och 

under den andra rubriken förs en analys om mätning av elementen efter en avslutad 

förändringsprocess. Den tredje rubriken tar upp hur en mätprocess kan gå till och vilka faktorer 

som ska tas i åtanke när en planerad organisationsförändring ska mätas i offentlig sektor. Detta 

följs av kapitel sex där frågeställningarna besvaras var för sig och förslag till vidare forskning 

ges. Slutligen hålls en avslutande diskussion i kapitel sju där tankar som kommit upp under 

processens gång presenteras. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel behandlar hur och varför mätningar genomförs vid organisationsförändringar. 

Olika faktorer som spelar roll för mätning tas upp och handlar om tidsperspektiv, struktur, 

system, strategi och kultur, det vill säga formella och informella element. Mätproblematiken i 

offentlig sektor presenteras och även utvärderingar, som är vanligt förekommande i offentlig 

sektor beskrivs. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska referensramen och 

hur den ska användas vidare, även en forskningsöversikt av valda områden för studien ges. 

 

 

2.1 Organisationsförändring 

  

2.1.1 Tidsperspektiv och mätmetoder  

Ett av samhällvetenskapens centrala begrepp är förändring och ständiga försök till att förklara 

dess betydelse har gjorts (Bergström, 2002:14). Detta har medfört att det har skapats en industri 

där konsultföretag, management-, och ledarskapsvetare, massmedier, affärstidningar, 

företagsledare och politiker försöker hantera förändringar (Alvesson & Sveningsson, 2008:11). 

Under de senaste åren går det att skönja ett mönster av återkommande faktorer vilka kan ses som 

förändringens bakomliggande drivkrafter, dessa är bland annat globalisering och teknologi. 

Faktorerna har medfört att kravet på förändring har ökat, både för individer, organisationer och 

samhället i stort och för att kunna möta marknadens krav och samhällets förväntningar måste en 

anpassning till denna föränderliga miljö ske. (Jacobsen, 2005, s. 11–12) Detta gäller även för 

organisationer och Beer & Nohria (2000) hävdar att organisationer lägger ner mycket tid på att 

hantera förändring och att de flesta har förstått att en ständig anpassning måste ske för att hänga 

med i utvecklingen för att inte slås ut från marknaden. (Beer & Nohria, 2000:133) 

En förändringsprocess i en organisation tar tid, ofta tar det många månader eller till och med år 

innan processen beräknas vara klar. En förändringsprocess som är relativt stor kan ta mellan två 

och fem år att genomföra. (Ahrenfelt, 2001:321) För att kunna kartlägga en förändring måste 
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information finnas om förändringens tillstånd och vilket tidsperspektiv som tillämpas har 

betydelse, ju längre det är desto lättare blir det att se sammanhang och stabilitet, medan ett 

kortare perspektiv kommer leda till att vi tycker oss se ständiga förändringar. Det är alltså 

tidsperspektivet som bestämmer om en organisation är stabil eller om det är en organisation i 

förändring. (Jacobsen, 2005:172) 

Det finns även ett förhållande mellan tidsperspektivet och förändringens innehåll. Vissa element 

i organisationer kan förändras snabbare än andra. Oftast så börjar organisationer med att förändra 

de formella elementen då det kan gå mycket snabbt att till exempel ta beslut om att skapa en ny 

strategi, omforma system eller utveckla en ny organisationskarta. Då omgivningen ständigt 

förändras och organisationen har ett behov att hänga med i utvecklingen, förändras ofta det som 

går snabbt, det vill säga de formella elementen och inte kulturen. (Jacobsen, 2005, s. 175–176)  

Att mäta effekterna av en organisationsförändring i en verksamhet är en komplicerad process. 

Beroende på vad som ska mätas kommer metoden att variera mellan intervjuer, enkäter, statistik 

och andra tillvägagångssätt. Hur mätsituationen kommer att ta form beror på vilken 

utvärderingsmodell som väljs samt vad syftet är med mätningen. För att kunna mäta effekterna 

av en organisationsförändring är det bra att arbeta med olika indikatorer som till viss del 

sammanfaller med verksamhetens uppsatta mål, roller, förväntade effekter med flera. Exempel 

på mätinstrument för att mäta förändring och effekter kan vara observationer, frågeformulär och 

intervjusamtal. Vidare krävs kunskap om företagets värderingar, tydliga effektmått samt 

kännedom om eventuella mätproblem när mätningar av en organisationsförändring ska 

genomföras. (Stevrin, 1991, s. 18–20)   
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2.2 Organisationsförändring i offentlig sektor 

 

2.2.1 Direktiv, styrgrupper och målproblematik 

I offentlig sektor är organisationsförändringar något som har pågått under en längre tid och 

många försök till omorganisering och förändring har genomförts under åren (Christensen et. al. 

2005:152). När en organisationsförändring ska genomföras har uppdragsgivare å ena sidan och 

politiker, chefer och styrelse, det vill säga beställarna, å andra sidan det främsta ansvaret över 

förändringen. Dessa personer kommer med ett antal direktiv i form av syfte, mål, tidsplan och 

resurser som ska gälla för förändringen. Direktiven kommer att påverka förändringens 

förutsättningar och förändringen kommer därmed att formas ut efter de underlag som ges, 

politiska värderingar samt ekonomiska beslut. (Målqvist, Backman, Brunnberg & Parmsund, 

2008) Vid en förändring i en organisation bör även en styrgrupp tillsättas och beroende på 

organisationens storlek kan sammansättningen av gruppen se olika ut. Gruppen bör innehålla 

fackligt förtroendevalda, skyddsombud samt ansvariga och beslutsfattare som representerar 

berörda områden. Styrgruppens uppgifter är att se till att direktiven och målen följs, följa upp 

förändringsarbetet, fatta nödvändiga beslut samt att återkoppla till arbetsgivaren. Det är även 

styrgruppen som har det yttersta ansvaret att se till att en utvärdering genomförs. Utvärderingen i 

sin tur ska belysa hela förändringsprocessen och visa effekterna av valda åtgärder. Resultatet 

kommer sedan att utvärderas i förhållande till syfte och mål. (Målqvist et. al. 2008) 

 

För en planerad organisationsförändring definieras vad organisationen vill uppnå, detta gör att 

det blir lättare att mäta målen då dessa har satts upp för förändringen (Jacobsen, 2005:20). Det 

kan dock vara problematiskt om målen som sätts upp är otydliga då dessa blir svårare att mäta. 

Detta är utmärkande för offentliga organisationer då målen som sätts upp där, ofta är komplexa 

och vaga. Mål i offentliga organisationer skiljer sig nämligen från privata organisationer som 

ofta bara har ett mål i sikte, vinst. Målens komplexitet ökar då olika politiska områden går in i 

varandra och beslut kan överklagas vilket gör att det tar tid att sätta och genomföra valda 

åtgärder då hänsyn måste tas till många olika aktiviteter samtidigt. (Christensen et. al. 2005:111) 

Oklara mål gör därmed att det blir svårare att mäta organisationsförändringens effekter och 

resultat. (Christensen et. al. 2005:184) 
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Den offentliga sektorn står också inför stabilitetsproblem vad gäller mål och kriterier. Detta 

kommer ofta från överordnad nivå i form av regeringsskiftningar och kan leda till att standarder 

ändras vilket gör det svårt att mäta resultat. (Christensen et. al. 2005, s. 184–186) Det kan vara 

ett problem för offentliga organisationer att sätta resultatmål vilket ofta leder till att de istället 

använder sig av aktivitets- och processmål. Anledningen till detta är att resultatet ofta inte visar 

sig förrän många år efter budgetåret och att resultatet bara delvis beror på förändringen som 

genomförts. Vidare finns det inte en direkt koppling mellan resultat, resursfördelning och 

effektivitet då viktiga resultat uteblir eller då resultaten som erhålls kan vara missvisande. Ett 

exempel på detta kan vara att polisens uppklarningsprocent av begångna brott kan ha ökat men 

att det inte nödvändigtvis behöver bero på reducerad kriminalitet. (Christensen et. al. 2005, s. 

190–191) 

 

2.2.2 Utvärderingar  

Utvärderingar är något som har gjorts långt tillbaka i tiden men idag får utvärderingar större plats 

och tilldelas större vikt än tidigare. Utvärderingarna visar vad som skett, vilka beslut aktörer ska 

fatta och riktlinjer för framtida arbete. De används såväl för att påvisa sanningen som ett 

instrument för styrning (Rombach & Sahlin-Andersson, 2003:9) men det är sällan en utvärdering 

kommer till användning då deras främsta syfte ofta är att stärka de positioner som redan har 

etablerats (Vedung, 2011:255). I offentlig sektor görs just utvärderingar i syfte att ge politiker 

och beslutsfattare en återkoppling av de beslut som tagits men även för att ge medborgare och 

grupper ett underlag för val mellan olika alternativ. Vidare ger en utvärdering information om 

vad som ska prioriteras och utvecklas i olika verksamheter. (Karlsson, 1996:16) 

En utvärdering genomförs oftast mot uppsatta mål eller mot andra kriterier men att endast bygga 

granskningen på dessa mål och kriterier kan göra att utvärderingen riskerar att bli för snäv. Det 

här kan bero på att fokus endast ligger på uppnådda effekter av uppsatta mål vilket kan generera 

att slutsatserna blir för begränsade. Denna typ av utvärdering grundas på ett kontrollerande syfte, 

vilket innebär att de uppsatta målen kontrolleras. Detta är det vanligaste sättet att utvärdera på 

men det är viktigt att ha hela verksamheten i åtanke och därför måste utvärderingsarbetet inrikta 

sig på själva processen och inte enbart på målen. Tas detta i beaktning kommer det att bidra till 
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en godare förberedelse på oväntade utfall vilket kan förhindra att dessa uppstår. (Stevrin, 

1991:10) En annan typ av utvärdering kallas korrigerande syfte och handlar om att ge idéer till 

förbättringar under processen för att på bästa sätt kunna uppnå målen. En utvärdering kan också 

ses som ett instrument för lärande där syftet är att ge kunskap om de effekter som de fattade 

besluten ger. I detta fall vidtas utvärderingen i ett lärande syfte. En utvärdering kan också 

användas i ett politiskt syfte som innebär att någon ställs till svars för det som har genomförts. 

Till sist kan en utvärdering också sägas ha ett nytto-orienterat syfte där granskningen används för 

att bestämma en verksamhets nytta i en specifik situation. (Stevrin, 1991, s. 9–10) En utvärdering 

innehåller ofta flera av dessa syften men i regel är det oftast ett av dem som dominerar. Detta 

dominerade syfte kommer därför att bestämma utvärderingens inriktning och genomförande. 

(Stevrin, 1991, s. 9–10)  

Vid en utvärdering av en organisationsförändring designas utvärderingen till den planerade 

förändringen. Hur undersökningen utförs kommer därför dels att bero på utvärderarens egen 

uppfattning av förändringen. Förändringen kan komma att ses utifrån ett objektivt eller subjektivt 

perspektiv och utvärderaren kan välja att anta ett normativt perspektiv, det vill säga hur de på 

bästa sätt ska uppnå olika resultat, eller ett deskriptivt perspektiv, som innebär dynamiken kring 

ett blivande tillstånd. (Legge, 1984, s. 15–16) 

Att mäta effekter och resultat av organisationsförändringar eller offentliga åtgärder kan också 

vara svårt då det kan finnas motivations- och oberoendeproblem. Motivationsproblemet innebär 

att resultatet av en organisationsförändring inte alltid är efterfrågad. Detta kan bero på att 

utvärderingen av känsliga politiska och administrativa frågor kan möta motstånd men också på 

att politiska ledare hellre fokuserar på framtida åtgärder istället för att utvärdera det som varit, då 

det ger begränsad politisk vinst. I offentliga organisationer kan administrativa ledare styra 

uppmärksamheten mot det som är positivt vilket ytterligare kan försvåra värderingen. 

(Christensen et. al. 2005, s. 183–184) När det gäller oberoendeproblemet ligger problematiken i 

att utvärderaren måste vara oberoende för att kunna få en så pålitlig resultatmätning som möjligt 

samtidigt som utvärderaren måste ha en viss insyn i organisationen för att förstå de olika 

värderingar och perspektiv som finns inom organisationen. Resultatet av detta kan bli att en 

oberoende slutsats saknas. (Christensen et. al. 2005, s. 183–184) För att kunna värdera om en 

offentlig organisation fungerar bra eller dåligt krävs tydliga kriterier. I ett pluralistiskt samhälle 
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finns många olika aktörer med olika uppfattningar, därför är det extra viktigt med tydliga 

riktlinjer för att inte utvärderingen ska färgas åt något håll. Resultaten som presenteras är ofta 

starkt influerade av normer och värderingar som styr valet av tillvägagångssätt, processer och 

medel. Kompromisser beslutsfattarna emellan kan leda till att målen blir motstridiga och 

lösningarna övergripande. (Christensen et. al. 2005, s. 184–186)  

Ett dilemma en utvärderare kan stå inför när en utvärdering ska genomföras är att olika 

intressenter kan vara inblandade i ett och samma projekt. Dessa olika intressenter har ofta skilda 

särintressen vilket betyder att de vill att utvärderaren ska lyfta fram de aspekter i utvärderingen 

som kommer att gynna deras eget intresse. Problemet för utvärderaren är att dessa särintressen 

kan stå i konflikt med de officiella mål som är uttalade om vad utvärderingen ska uppnå. 

Antingen kan utvärderaren välja att fokusera på ett av dessa särintressen eller på att lyfta fram 

samtliga intressen och låta läsaren av utvärderingen själv göra tolkningen. (Karlsson, 1996:24)  

 

 

2.3 Formella och informella element vid förändring 

Organisationens formella och informella element är mycket tätt förknippade med varandra och 

tillsammans skapar dem en helhet (Jacobsen, 2005:106). I tabell 1 visas uppdelningen av de 

formella och informella elementen och vilka faktorer som ingår under respektive element.   

 

Tabell 1:Elementöversikt av vilka faktorer som ingår i de respektive elementen. Källa Eget.  

Formella element Informella element 

Strategi Kultur 

Struktur  

System  
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Att titta på organisationer i sin helhet visar en medvetenhet om att en organisation består av både 

formella och informella element och att de hänger ihop (Jacobsen, 2005:106). Målet med de 

flesta organisationsförändringar är att försöka förändra organisationsmedlemmarnas beteende 

och på det sättet få ett bättre resultat, konkurrenskraft och legitimitet. Det kan dock vara svårt att 

ändra ett beteende direkt, därför görs försök istället på att ändra det indirekt genom 

organisationens kontext, det vill säga kultur. Många menar på att en förändring inte är reell 

förrän beteendet hos merparten av organisationsmedlemmarna har förändrats, vilket betyder att 

organisationen i sin tur kommer att bete sig på ett förändrat sätt. (Jacobsen, 2005, s. 108–109) 

 

2.3.1 Formella element 

 

2.3.1.1 Strategi 

Att exakt försöka definiera vad strategi är för något kan vara komplicerat då det omfattar många 

delar. Dels är begreppet generellt så att det i princip blir oberoende av organisationen medan det 

också kan innebära en anknytning till både organisationens kultur och struktur. (Roos, Von 

Krogh & Roos, 1998:17) 

Roos, Von Krogh och Roos (1998) beskriver strategi på följande sätt: 

”Strategi är knutet till en överordnad samordning av företagets viktigaste mål, riktlinjer 

och aktiviteter. En välutvecklad strategi fungerar som ett rättesnöre och ett hjälpmedel för 

fördelning av resurser, identifiering av behov, ändringar i organisationen osv. Det är på 

denna nivå man skapar underlaget för att genomföra det man vill”. (Roos et. al. 1998:19) 

För att försäkra sig om att de strategiska besluten har genomförts på ett tillfredställande sätt bör 

ledningen utföra en utvärdering och kontroll. Det krävs ett kontrollsystem, belöningssystem och 

informationssystem för att kunna fastställa om planen som är uppsatt fungerar och kommer att 

fungera även i framtiden. I många fall kan nämligen besluten som tas stämma sämre överens 

med det förändringen ämnar uppnå och denna del i processen försöker därför besvara frågor 

som: 



Att mäta organisationsförändring  

Anna Casteberg och Emelie Hägglund, 2012 

 

13 

 

 Stämmer besluten överens med riktlinjerna? 

 Är resurserna tillräckliga för uppgiften? Används resurserna i tillräcklig utsträckning för 

vad de är ämnade att göra? Går det att återanvända resurserna? 

 Stämmer den externa utvecklingen överens med det som förväntas (konkurrenternas 

reaktioner)? 

 Är de kort- och långsiktiga målen uppnådda? 

 Är planen tillräckligt bra att fortsätta med? (Roos et. al. 1998, s. 257–258) 

 

Det finns många dimensioner att ta i betänkande när utvärdering och kontroll genomförs och det 

finns vissa faktorer som är av större vikt för företagen att arbeta med vid en uppföljning: 

 Sätta upp standarder och metoder för hur resultaten ska mätas. 

 Resultatmätning. 

 Ta reda på om det finns en överensstämmelse eller ett glapp. 

 Ta beslut om vidare arbete eller om avslut. (Roos et. al. 1998:260) 

 

Vad som är bra kriterier för utvärdering kan vara svåra att ta fram, samtidigt är det väldigt viktigt 

för kontrollprocessens funktion. När kriterierna väljs ut bör de dels kunna ge svar på om 

innehållet i strategin ger de resultat som önskas och om strategiprocessen går som den ska. Det 

finns två typer av kriterier att utgå ifrån, kvantitativa och kvalitativa. De kvantitativa kriterierna 

är neutrala och lättare att mäta. Det kan vara aktiekurser, omsättning, andelar på marknaden, 

tillväxt och kostnader för produktion. Dessa kriterier kan lätt jämföras med tidigare siffror och 

med konkurrenternas resultat vilket gör det lätt att följa företagets position över tid och även 

utvärdera de svar som erhålls av uppföljningen. (Roos et. al. 1998, s. 261-263) 

Det är inte optimalt att följa många kriterier, det är av större intresse att välja ut de kriterier som 

kan ha störst effekt på strategivalet och som därmed även kan ge bra mätresultat. Dessa kriterier 

kallas för kritiska framgångsfaktorer, men lika viktigt är att definiera kritiska värden, vilka talar 

om den sämsta resultatnivå företaget kan tänka sig att acceptera utan att strategin behöver 

omarbetas. Kvalitativa kriterier kan också användas för att utvärdera strategins innehåll, dock 

kan de vara luddiga och svåra att ge en exakt definition. (Roos et. al. 1998, s. 261–263)  
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I en studie gjord av Snow & Hambrick (1980) presenteras för- och nackdelar med hur en strategi 

kan utvärderas. Den första metoden kallas för utvärderarens slutsats och här använder 

utvärderaren all tillgänglig information för att bedöma organisationens strategi. Denna metod är 

den mest populära bland utvärderare men har få fördelar och många nackdelar. (Snow & 

Hambrick, 1980) 

 

Fördelen är att utvärderaren har mer information om organisationens verksamhet än 

medarbetarna. Genom att kombinera denna information med ett teoretiskt ramverk tillsammans 

med förmågan att se organisationens verksamhet på ett mer objektivt sätt än cheferna, tillåter 

utvärderaren att kunna identifiera rätt strategi för organisationen. (Snow & Hambrick, 1980) 

 

Den största nackdelen med denna metod är att det kan vara svårt att samla in tillräckligt mycket 

data för att kunna dra slutsatser om en specifik strategi fungerar eller inte. Andra problem har att 

göra med utvärderarens egna fördomar och att de ofta har begränsad tillgång till organisationens 

viktiga beslut, speciellt vad gäller planerade strategiska förändringar. Denna metod anses vara en 

relativt svag mätmetod och kan därmed bara appliceras på ett mindre urval av organisationer. 

(Snow & Hambrick, 1980) 

 

Den andra metoden kallas självbeskrivning och är ett alternativ till att ha en utomstående 

utvärderare. Här är det upp till chefen att definiera organisationens strategi. Fördelar med denna 

metod är att chefernas uppfattningar och åsikter kan bestämma organisationens strategi, 

åtminstone målstrategin. De har ofta även tillgång till stora databaser som kan generera väl 

uppbyggda hypoteser. (Snow & Hambrick, 1980) 

 

Nackdelarna med metoden är att många chefer tror att deras organisation är unik och därmed 

undviker de att definiera organisationen. Cheferna kan dessutom ha olika uppfattningar om 

vilken strategi som ska användas inom organisationen. Ytterligare en nackdel är att det ofta 

saknas en objektiv åsikt i besluten som tas av de högsta cheferna, trots att de är överens om 

vilken strategi de ska använda saknas fortfarande en extern respons. (Snow & Hambrick, 1980) 
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Den tredje metoden benämns extern bedömning och verkar ge trovärdighet åt strategierna som är 

framtagna genom utvärderarens observationer eller chefernas uppfattningar. Trots detta har 

metoden stora begränsningar.  I alla studier hittills gjorda har det endast varit en övergripande 

överenskommelse mellan expertpanelen å ena sidan och utvärderaren och/eller cheferna å andra 

sidan. (Snow & Hambrick, 1980) 

Den sista metoden för att mäta strategier kallas för objektiva indikatorer och handlar om att inte 

förlita sig på individernas egna uppfattningar. Den stora fördelen med denna metod är att 

potentiella fördomar kan kontrolleras och därmed kan de objektiva aspekterna av strategin mätas. 

Det är dock svårt att få tag på denna typ av information då den ofta inte finns och även om den 

gör det, kan den vara svår att använda. (Snow & Hambrick, 1980) 

  

3.5.2.2 Struktur 

Organisationens struktur är av stor betydelse inte minst för organisationens innovationsförmåga.  

Tom Burns och George Stalker (1961) menade att organisationer som kunde nå en hög grad av 

innovationsförmåga hade organiska strukturer vilket innebar att de är mer riktade åt den 

mekaniska organisationsformen. Senare utvecklade Henry Mintzberg (1978) denna tanke genom 

att ta fram fem typer av konfigurationer vad gäller organisationsstrukturer. (Jacobsen, 2005, s. 

130–131)  

De fem olika huvudtyperna av konfigurationer förklarar hur en organisation konfigurerar arbetet 

på ett grundläggande sätt. Han menade att de mest grundläggande elementen i en 

organisationsstruktur och det som håller ihop organisationen är; likvärdig anpassning, direkt 

kontroll, standardisering av arbetsprocessen, standardisering av effekter och standardisering av 

arbetskraft.  (Mintzberg, 1983, s. 4-7) 

Likvärdig anpassning resulterar i samordning av arbete genom en enkel process av informell 

kommunikation. Denna typ av struktur används i enkla organisationer. Med direkt kontroll 

menas att en person tar ansvar för andras arbete genom att ge instruktioner och övervaka arbetet. 

Vidare är en arbetsprocess standardiserad när arbetsinnehållet är specialiserat eller programmerat 

och effekterna är standardiserade när resultatet av arbetet, till exempel då produkten eller 
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utförandet, är specialiserat. Till sist, när arbetskraften är specialiserad kan kunskap 

standardiseras. Ju mer komplicerat arbetet i organisationen är desto mer skiftar konfigurationen 

från likvärdig anpassning till direkt kontroll, till standardisering och till slut tillbaka till likvärdig 

anpassning. (Mintzberg, 1983, s. 4-7)  

Strukturella förändringar kan handla om att organisationen slår samman eller delar upp enheter, 

delegerar eller centraliserar beslutsmyndigheterna, eller genom att gå från en funktionsbaserad 

till en marknadsbaserad gruppering. Strukturen tillsammans med mål funktionerar som 

normativa mått som fastställer vilket beteende som organisationen ska belöna eller bestraffa. 

(Jacobsen, 2005, s. 236–238)  

 

3.5.2.3 System 

System kan definieras som en ”uppsättning sammanhängande element” (Stevrin, 1991:34).  

Exempel på element kan vara organisationer, regler eller begrepp. Ett system kan också ses som 

en kombination av levande och ickelevande komponenter. Ett system som har i uppgift att nå ett 

uppsatt mål eller att utföra en specifik uppgift kallas för ”organisatoriska system” och kan ses 

som ”öppna system”. Öppna system innebär att de påverkar och påverkas av omgivningen och 

att de är svåra att avgränsa i och med att gränserna har en viss tendens att vara flytande. Ses 

utvärderingsobjektet som ett ”system” kan hänsyn tas till verksamhetens förändringar över tid 

och till dess omgivning och kontext. (Stevrin, 1991, s. 34–35) 

Systemutvärderingen kännetecknas av att den är mer intresserad av att studera 

beroendeförhållanden och relationer istället för effekter och måluppfyllelse, det vill säga mer 

fokus på systemets beteende (Stevrin, 1991, s. 35–37).   

Vid en systemutvärdering ligger fokus på objektets processer och struktur vilka ligger till grund 

för en uppdelning av två delanalyser, strukturanalys och processanalys. Strukturanalysen handlar 

om samband mellan och inom olika systemnivåer. Vid denna typ av analys används två 

effektivitetsbegrepp, inre effektivitet och yttre effektivitet. Den inre effektiviteten ansluter sig till 

sambandet mellan de olika delarna medan den yttre effektiviteten ansluter sig till sambandet 

mellan systemet och omgivningen. (Stevrin, 1991, s. 35–37)   
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Strukturanalysen syftar också till att bedöma hur verksamheten kan effektiviseras i form av 

administrativa kriterier som utbildning, planering, utveckling och uppföljning. Processanalysen 

ger en djupare förståelse för hur systemet fungerar och dess utveckling över tid. Denna analys 

ger ett försök till att förstå systemets kännetecken genom att studera dess mönster och 

mekanismer för att granska om dessa är av positiv eller negativ karaktär. För att göra detta 

används ett antal kriterier som grundar sig i anpassningsförmåga, processer för att återföra 

information och förmåga att identifiera behovsförändringar. (Stevrin, 1991, s. 35–37)   

 

2.3.2 Informella element 

 

2.3.2.1 Organisationskultur 

Kulturbegreppet används på många olika sätt, en del menar att det är gemensamma 

föreställningar och trossatser som utgör kärnan medan andra betonar värderingar och normer 

eller system av symboler som det centrala. (Alvesson, 2009:10) Det kulturella omfånget är därför 

viktigt för alla delar av organisationen, det handlar om hur människor tänker, känner, värderar 

och reagerar på idéer, åsikter och föreställningar som tillhör medlemmarna. Till exempel 

utvecklar organisationer, vars arbete kretsar kring budgetar och kalkyler, kulturer som fokuserar 

på mätbarhet och handlingar knutna till detta. Kulturen är dock väldigt komplex och kan vara 

svår att förstå och därmed också ofta svår att använda på ett bra sätt. (Alvesson, 2009:7)   

Kulturen finns i en organisation på flera olika nivåer och begreppet företagskultur används som 

en beskrivning av grundläggande antaganden, värderingar och föremål som gör att de anställda i 

en organisation känner samhörighet (Brunsson Holmblad, 2005:52). 

Det finns fyra nivåer att beskriva företagskulturen med: 

Artefakter: Kulturella aspekter som är tydliga, till exempel byggnader, språk och ritualer. 

Perspektiv: Regler och normer inom organisationen som samtliga är medvetna om och dessa 

begränsar vissa typer av beteenden och framhäver andra.  
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Värden: Grunden för hur olika situationer, handlingar, föremål och personer ska bedömas. På ett 

mer abstrakt sätt visas organisationsmedlemmarnas mål och ideal. 

Grundläggande antaganden: Underförstådda föreställningar som människorna i organisationen 

har om sig själva och om andra. (Bergström, 2002, s. 49–50) 

 

Kulturförändring 

En kulturförändring kan dels beröra de normer och värderingar människor i en organisation delar 

men också de strukturella och materiella åtgärder som direkt kan ha en inverkan på människors 

beteenden och därefter, indirekt, även påverka kulturen i organisationen. Den ena beskriver att 

det krävs en förändring i människornas tankesätt för att verkligen uppnå en kulturell förändring. 

Den andra handlar om att först ändra människors beteenden och att det på så sätt även kommer 

ändra kulturen. (Alvesson, 2009:255) Att designa kulturförändringen på ett visst sätt kan göra det 

lättare att utåt visa vad organisationen står för och inåt, göra det lättare att forma nya 

organisationsmedlemmar samt ge etablerade medlemmar tydliga direktiv för handling. Det kan 

också designas så att en normativ support byggs upp för den hierarkiska ledningen då förändring 

ofta möts med motstånd och att det samtidigt vill ändra både kultur och struktur. (Christensen et. 

al. 2005:204) 

En planerad kulturförändring ses ofta som ett svårt projekt, det krävs kreativitet, förståelse, 

struktur och ofta en kombination av kulturella och mer stabila, materiella insatser. En viss tur 

kan också behövas för att lyckas. Ofta genomförs endast halvbra ansträngningar och resultatet på 

lång sikt brukar vara mindre positiva för organisationen. Att ändra kulturen fordrar att 

människorna i den är villiga att motta nya idéer, normer och värderingar annars blir det oerhört 

svårt. (Alvesson, 2009, s. 262–263)  

När en planerad kulturförändring ska mätas kan resultaten varieras beroende på beteendet hos 

chefen. I en studie av Lindell & Drexler (1979) har det visat sig att medarbetarnas svar vid 

mätningar i samband med en organisationsförändring kan variera beroende på chefens beteende 

och kan därmed påverka resultatet av organisationsförändringens tillstånd. Resultaten kan 

därmed vara missvisande i och med att medarbetarna påverkas starkt av chefernas beteenden 

snarare än av organisationsförändringen i sig. (Lindell & Drexler, 1979) 
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Organisationer förändras ständigt och både medvetet och systematiskt försöker de ändra de 

kulturella föreställningarna för att kunna vara en del av en ombytlig social verklighet (Alvesson, 

2009:246).  

Enligt en studie gjord av Baron (2011) krävs mätningar av organisationens humankapital för att 

skapa en uppfattning om vad organisationen kan prestera i framtiden. Humankapital kan liknas 

med individens erfarenheter, kompetens och kunskap. För att organisationen ska kunna generera 

bra beslut krävs ett långsiktigt perspektiv med personalen som den viktigaste tillgången. 

Gällande mätning av humankapital bör störst vikt läggas vid bedömning, utvärdering och 

feedback av resultatet snarare än specifika mätningar. Resultatet bör sedan tydligt förmedlas till 

medarbetarna för att kunna motivera valda åtgärder. För att kunna mäta på bästa sätt behövs en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ data, detta för att en siffra också behöver en berättelse. 

Studien visar att det inte är alla organisationer som mäter personalens insatser vilket kan bero på 

uppfattningar om svårigheter vid mätningar. Kompetensen verkar finnas men problemet uppstår 

när data ska omvandlas för bedömning och utvärdering vilket gör att det skapas ett ökat 

administrativt arbete där resultatet inte tas om hand. (Baron, 2011) 

 

     

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Kapitlet behandlar mätbarhet och vikten av att ta hänsyn till olika faktorer vid mätning av 

organisationsförändringar. När mätningar genomförs är det centralt att definiera syftet med 

mätningen, det beror på att valet av undersökningsmetod påverkas av vad som avses att mäta.  

En annan central aspekt vid mätning är att klargöra för vilken tidsaspekt 

organisationsförändringen ska befinna sig inom. Hänsyn måste tas till att en förändringsprocess 

tar tid och tiden för förändringsprocessen måste anpassas till vad som ska ändras. Vem som 

mäter och vem som beställer mätningen har också betydelse för resultatet, samma sak gäller för 

om förändringen sker i en privat eller offentlig sektor.  

 

Denna teoretiska referensram har legat till grund för utformningen av intervjuguiden, då detta har 

hjälpt att ta fram väsentliga aspekter så som tid, val av utvärderare, vem som beställer 



Att mäta organisationsförändring  

Anna Casteberg och Emelie Hägglund, 2012 

 

20 

 

utvärderingen, de informella elementens vikt och förståelsen för kopplingen mellan formella och 

informella element. Vidare har den teoretiska referensramen byggt upp en förståelse för de 

problem som kan uppstå och påverka mätningar i offentlig sektor. Denna referensram har också 

använts som ett redskap när frågeställningarna besvarades.  
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2.5 Forskningsöversikt 

I tabell 2 visas de vetenskapliga artiklar som har används i den teoretiska referensramen och som 

skall användas som underlag för analys och slutsats. 

    

Tabell 2: Forskningsöversikt över de tre vetenskapliga artiklar som har tagits upp i den 

teoretiska referensramen. Källa: Eget.  

 Forskningsfråga Författare Analys och 

datainsamlings- 

Metod 

Teorier Resultat och 

slutsatser 

Forskningens 

bidrag 

Issues in Using 

Survey Methods 

For Measuring 

Organizational 

Change 

Metoden för hur 

organisationsförä-

ndringar mäts 

ifrågasätts.  

Lindell, 

M. K. & 

Drexler Jr, 

J. A. 

(1979) 

Psykologiska 

aspekter mäts 

(Psychometric 

principals) samt 

insamlad data 

gällande 

beteende. 

Alfa, beta 

och 

gamma- 

förändring 

(Golembie

wski) och 

social- 

anpass- 

ningsteori. 

Tre typer av 

förändring kan 

uppkomma i 

organisationens 

utveckling. 

Beteendeför-

ändring, svar på 

återjustering 

och förändrat 

tillstånd. 

Bevis om att 

teorierna är 

överskattade. 

Measuring 

Organizational 

Strategies: Some 

Theoretical and 

Methodological 

Problems 

Belysa de största 

teoretiska 

metodologiska 

problemen när 

organisations- 

strategier ska 

mätas.  

Snow C. 

C. & 

Hambrick 

D. C. 

(1980) 

Empiriska 

studier av det 

strategiska 

beteendet i 200 

organisationer i 

10 industrier. 

Business 

level 

strategies 

och 

Corporate-

level 

strategies. 

(Hofer och 

Schendel) 

Tre breda 

slutsatser om 

hur strategier 

kan mätas. 

Fyra olika sätt 

att mäta 

strategi.  

Measuring 

human capital 

 

 

 

 

 

Identifiera hur 

personalvetare på 

bästa sätt kan 

mäta 

humankapital. 

Baron, A. 

(2011) 

Erfarenhet och 

forskning från 

Chartered 

Institute of 

Personnel and 

Development in 

the UK och från 

externa källor, 

mellan åren 

2000 och 2011. 

Alla 

former av 

kapital 

måste 

utvärderas 

och 

analyseras 

för att 

förstå hur 

människor 

bidrar till 

organisat-

ionens 

framgång. 

Det finns inte 

ett sätt att mäta 

humankapital 

då det är 

specificerat till 

kontexten. Men 

det finns vissa 

mätmetoder 

som vid 

användning kan 

ge värdefulla 

insikter i de 

flesta 

organisationer.  

Mer viktigt än 

specifika 

mätningar är 

att 

mätprocessen 

är korrekt och 

trovärdig.  
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3. METOD 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av hur studien är uppbyggd, det vill säga 

forskningsdesignen. Vidare motiveras det urval som gjorts och därefter presenteras en 

genomgång av hur vi har gått tillväga när materialet har samlats in. Därefter ges en redogörelse 

för vilka respondenter som medverkat i studien, vilket sammanfattas i tabellform. Kapitlet 

avslutas med källkritik. 

 

 

3.1 Forskningsdesign 

Studien bygger på intervjuer och dokumenterade utvärderingar vilket kan benämnas som 

metodtriangulering då flera metoder till information har använts (Denscombe, 2009:185). Genom 

denna metod ämnar insamlad data att besvara uppsatsens frågeställningar. För denna studie 

bygger huvudmaterialet på dokumenterade utvärderingar vilka tillför konkreta 

organisationsförändringar och hur dessa mäts. Som komplement till detta för att få inslag av 

praktiker, det vill säga personer som genomför mätningar, har intervjuer valts att göras. Detta 

tillvägagångssätt kan belysa ämnet genom hela processen och därmed bidra med kunskap om hur 

organisationsförändringar kan mätas i offentlig sektor. (Denscombe, 2009:186)  

Ett antal kriterier har satts upp som riktlinjer för att samla in material, dessa kriterier omfattar 

formella och informella element. Elementen kan klargöra för definitionen av olika typer av 

organisationsförändringar och för att skapa en struktur vid uppbyggnaden av studien. En 

uppdelning av elementen är gjord för att lyfta fram skillnaderna i mätmetoderna och inte för att 

en uppfattning om att en förändring består av antingen formella eller informella element, 

föreligger.  

För att reducera misstolkningar som skulle kunna uppkomma vid intervjuer och studerandet av 

dokumenterade utvärderingar har vi båda varit med och tagit del av den information som 

erhållits.  
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3.2 Urval 

Totalpopulationen för denna studie består av samtliga planerade organisationsförändringar som 

har genomförts i Sverige mellan åren 2005 och 2012. Då detta för den här studien är svårt att ta 

reda på förblir totalpopulationen okänd (Denscombe, 2009, s. 36-37). Urvalsförfarandet har 

därmed intagit ett icke-sannolikhetsurvalsperspektiv och då vi valt ut de enheter som ska 

undersökas, antas vidare ett subjektivt urval (Denscombe, 2009, s. 36-37).  

Utvärderingarna som valdes ut var utfärdade mellan åren 2005 och 2011 och totalpopulationen 

för hur många utvärderingar som har genomförts under dessa år är okänd.  Sex stycken 

utvärderingar har handplockats för studien genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Anledningen 

till att sex utvärderingar valdes var på grund av att vi ansåg att tillräcklig information skulle 

erhållas ur dem för att kunna besvara frågeställningarna.  De dokumenterade utvärderingarna 

hämtades på internet via sökorden ”granskning”, ”utvärdering” och ”organisationsförändring” 

och utvärderingarna som valdes, var dem som först råkade finnas tillgängliga och med relativt 

aktuellt utfärdsdatum. Även ett subjektivt urval tillämpades då utvärderingarna valdes specifikt 

(från bekvämlighetsurvalet) för att få en spridning i typen av organisationsförändringar, det vill 

säga utvärderingar med huvudsyfte att behandla antingen formella eller informella förändringar. 

Ingen hänsyn togs till organisationsförändringarnas resultat, det vill säga om de var lyckade eller 

inte.  

Totalt har sju personer intervjuats och respondenterna har valts ut dels genom ett subjektivt urval 

men också genom en så kallad snöbollseffekt, där en respondent har lett till en annan 

(Denscombe, 2009:38). Sju personer har valts ut då det kändes rimligt för studien och då 

intervjuerna fungerade som ett komplement till utvärderingarna, som fungerar som huvuddata i 

studien. Respondenterna hittades genom personliga kontakter och via internet med relevanta 

sökord som ”kulturförändring”, ”utvärderare” och ”organisationsförändring”. De personer som 

valdes ut ansågs kunna ge nödvändig information för att frågeställningarna skulle kunna 

besvaras. Var och en av respondenterna har således handplockats för studien då samtliga har 

erfarenheter av organisationsförändringar och mätbarhet.  
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3.3 Tillvägagångssätt 

Den teoretiska referensramen bygger på litteratur som har inhämtats på bibliotek genom 

sökningar i bibliotekets databas samt vetenskapliga artiklar som samlats in via databaserna 

Business Source Premier och JStore. Samtliga vetenskapliga artiklar (se tabell 2) är Peer 

reviewed journaler. Sökord som använts i olika kombinationer vid sökning i databaserna var; 

”planned organizational change”, ”measurement”, ”strategic”, ”system”, ”structural” samt 

”culture”.   

Efter uppbyggnaden av den teoretiska referensramen gjordes metodvalet att använda 

dokumenterade utvärderingar och intervjuer. Studien genomfördes under vårterminen 2012 och 

kontinuerligt under skrivprocessen har de sex utvärderingarna studerats. När valet av vilka 

dokumenterade utvärderingar som skulle användas i studien hade gjorts gick vi tillsammans 

igenom dem och sammanställde den information som kunde vara till hjälp för att besvara 

frågeställningarna. En struktur sattes vid insamlingen för att kunna ge liknande presentation av 

varje utvärdering.  Denna struktur såg ut på följande sätt:  

 Utvärderare och datum för utfärdande 

 Bakgrund till organisationsförändringen 

 Beställare av utvärderingen 

 Tidsperiod för utvärderingen 

 Mål/syftet med utvärderingen 

 Förändringens mål/syfte 

 Tillvägagångssätt, det vill säga vilka verktyg/metoder som användes vid utvärderingen 

och vilka personer som var inblandade 

 

Intervjuerna utfördes under mars och april månad. Kontakt togs med respondenter via mail eller 

telefon där tid bokades för intervju, detta gjordes i månadsskiftet februari/mars.  

Innan intervjutillfällena skapades en intervjuguide (se bilaga 1) för de frågor som behandlades 

vid mötet med respondenten. Intervjuguiden tillät respondenten att på egen hand utforma sina 

svar vilket gav en flexibilitet i intervjuprocessen. Målet med intervjuerna var att ta reda på så 
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mycket som möjligt om hur organisationsförändringar mäts med avseende på både formella och 

informella aspekter i offentlig sektor. (Bryman & Bell, 2005:363) Intervjuerna genomfördes på 

respektive respondents arbetsplats och varje möte tog mellan 45 och 60 minuter. Under 

intervjuerna fördes anteckningar av de svar som erhölls och direkt efter mötet jämfördes 

anteckningarna mellan oss för att sedan sammanfattas i ett dokument. Varje dokumentation tog 

ungefär två timmar att genomföra. Sammanfattningarna utformades utefter intervjuguidens 

struktur. Intervjuerna gav information om hur respondenterna har följt upp förändringens 

resultat, hur de har gått till väga för att följa upp organisationsförändringen och/eller hur de 

teoretiskt sett skulle kunna göra mätningar vid en organisationsförändring.    

Sammanfattningarna av dokumenterade utvärderingar och intervjuer kompletterades med två 

tabeller för att ge en översikt av respektive sammanfattning. Vidare har insamlad data givit ett 

resultat där en uppdelning har gjorts av den information som erhållits angående mätmetoderna 

kring formella och informella aspekter samt hur mätningar bör genomföras vid en 

organisationsförändring i offentlig sektor.  

Analysen har byggts upp genom att först analysera hur mätningar på formella och informella 

element görs under förändringsprocessen. Här har intervjuerna och den teoretiska referensramen 

legat till grund för underlaget som presenteras, vidare analyseras hur mätningar på elementen 

görs i utvärderingar som sker efter avslutad förändringsprocess. I detta avsnitt används de 

dokumenterade utvärderingarna och den teoretiska referensramen som den huvudsakliga 

informationskällan. Slutligen analyseras hur en mätprocess går till då genom en kombination av 

dokumenterade utvärderingar, intervjuer och den teoretiska referensramen.  

 

 

3.4 Respondenter 

De som har tillfrågats för studien är personer som har erfarenhet inom området 

organisationsförändring och mätbarhet. Respondenterna kan tituleras som forskare, konsulter, 

utvärderare och affärscoach. Vissa har givit information om hur en förändring kan ledas och hur 

dem själva går till väga när mätningar ska utföras medan andra mer ingående har givit 
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information om hur de informella elementen kan mätas vid en förändring. En del respondenter 

har själva internt deltagit och lett förändringar i den organisation dem verkar inom och andra har 

bidragit med sin forskningsbakgrund inom mätbarhet och organisationsförändring. I tabell 3 

nedan presenteras en översikt av samtliga respondenter som deltagit i intervjuerna. I översikten 

presenteras deras befattning, yrke, hur vi har kommit i kontakt med dem och vad de tillfört 

studien i form av erfarenhet, verktyg och förslag på hur det går att mäta en 

organisationsförändring i offentlig sektor. 

På grund av att studien behandlar ett ämne vars syfte är att ta reda på olika metoder för hur en 

planerad organisationsförändring kan mätas har namn på respondenter och företag valts att 

lämnas osagda då det inte har någon relevans för studien. 

 

3.4.1 Respondentöversikt 

Tabell 3 presenterar samtliga respondenter som har medverkat i intervjuer gjorda för studien. 

Tabellen visar en sammanfattande bild över respondenternas befattning, yrke och hur kontakt tog 

med dem. Respondenternas bidrag till studien hittas även i tabellen.  
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Tabell 3: Översikt av samtliga respondenter, dess befattningar, yrken och erfarenhet. Källa: 

Eget.  

Respondent  Befattning Yrke Kontakt via Bidrag till studien 

1 Konsult. Förändringsledare och 

strategiutvecklare. 

Snöbollseffekt. Erfarenhet av två 

organisationsförändringar och dess 

mätningar. 

2 Konsult. Strategisk rådgivare och 

företagsutvecklare. 

Snöbollseffekt. Ett exempel på en organisationsförändring 

av egen erfarenhet samt hur företaget gör 

generellt vid varje uppdrag. 

3 Fristående 

konsult.  

Föreläsare och utvärderare 

inom organisationsför-

ändring och 

organisationskultur. 

Internet. Bidrog med ett exempel på en 

organisationsförändring med inriktning på 

kultur samt allmänna erfarenheter kring 

mätning av kultur. 

4 Konsult. Förändringsledare. Snöbollseffekt. Beskrev en organisationsförändring och 

tillvägagångssätt samt förde en diskussion 

kring tidsaspekten och dess vikt. 

5 Konsult. Förändringsledare och 

strategiutvecklare. 

Snöbollseffekt. Erfarenhet av ett konkret exempel, från 

början till slut, hur de går till väga för att 

leda en organisationsförändring och göra 

mätningar under processens gång. 

6 Ekonomiedoktor 

och docent i 

företagsekonomi. 

Föreläsare och handledare.  Internet. Har lång erfarenhet inom ämnet både som 

forskare och som utvärderare och kunde 

därför bidra med mycket information. 

7 Affärslivscoach. Coachar människor som 

behöver hjälp att 

förändras. 

Personlig 

kontakt. 

Pratade om mätning av informella element 

och metoder som används för att kunna 

genomföra dem. 
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3.5 Källkritik 

De muntliga källor som har använts är intervjuer där syftet är att få respondenterna att berätta hur 

dem går till väga när de mäter en organisationsförändring. Dessa personer har olika befattningar 

och bakgrund vilket gör att deras svar kan vara färgat av organisationen de verkar inom.  

Samtliga granskade organisationsförändringar har genomförts i offentlig sektor men med 

utomstående utvärderare med inriktning på revision, vilket kan ha påverkat vilka aspekter som 

har utvärderats. Det går inte heller att komma ifrån det faktum att offentliga organisationer är 

starkt politiskt färgade. Vad som kan komma fram i rapporten kan vara det som efterfrågas av 

politikerna just då.  

Utvärderingarna som valts ut för studien har granskats av olika personer dock kommer 

majoriteten av utvärderarna från företaget Ernst & Young. Detta är ett medvetet val då 

granskningarna ändå har inriktning mot olika typer av förändringar, det vill säga formella och 

informella. 
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4. UTVÄRDERINGAR OCH INTERVJUER 
Detta kapitel presenterar det sammanfattade insamlade materialet från dokumenterade 

utvärderingar och intervjuer. Efter varje rubrik ges en översikt i tabellform för att ge en 

lättöverskådlig bild av informationen.  

 

 

4.1 Dokumenterade utvärderingar 

Utvärdering 1 

Titel: Ledning och stöd i förändringsarbete – En utvärdering av Arbetsförmedlingens projekt 

”service direkt” 

Utvärderare: Kim Forss, Andante – tools for thinking AB 

Utfärdad: 2008-03-28 

Service direkt var ett projekt gällande förändringar på arbetsförmedlingens samtliga avdelningar. 

Projektet genomfördes på 14 arbetsförmedlingar och två kundtjänstenheter. Under 2006 gjordes 

förberedelser för att i mars 2007 påbörja projektets verkställande. Totalt har projektet pågått i 18 

månader när utvärderingen genomfördes.  

Utvärderingens syfte var att dra lärdom av projektledning och om projektet åstadkommit bra 

resultat kommer detta projekt även att genomföras på nationell nivå (detta var en pilotstudie). 

Utvärderingen genomfördes under fem veckor under månaderna januari och februari 2008.   

Målen med förändringen var att: 

 Förstärka den lokala förmedlingsservicen.  

 Skapa bättre förutsättningar för kvalificerad rådgivning till arbetssökande. 

 Vidareutveckla metoder för coachning till jobb samt vägledning till arbete och studier. 

 Intensifiera och förnya företagskontakterna.  

 Bygga upp en bättre samverkan för att effektivisera arbetet. 
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 Säkra tillräckliga resurser. 

 

Metoden som använts för att genomföra denna utvärdering var genom intervjuer med 

projektgruppen. Det gjordes även ett urval av ett visst antal kontor där dessa kontor besöktes av 

utvärderaren. Vid dessa besök intervjuades projektledaren och två av medarbetarna som arbetat 

med projektet.  

Det togs ingen hänsyn till den kulturella aspekten då detta var ett pilotprojekt. Men utvärderaren 

antyder att vid en större organisationsförändring bör företagets kultur, förändringsbenägenhet 

och organisatorisk tröghet tas i beaktning.  

 

Utvärdering 2  

Titel: Jönköpings kommun – Granskning av omorganisation inom skolan 

Utvärderare: Lars Eriksson och Ida Brorsson, Ernst & Young AB 

Utfärdad: 2011-03-04 

År 2000 togs beslut om att Jönköpings kommun skulle genomföra en organisationsöversyn. 

Detta medförde att beslut även togs om att de rektorerna med tillsvidareanställning istället skulle 

få tidbestämda uppdrag. Projektet fick namnet ”rektorsrotationen”.  

Syftet med utvärderingen var att belysa förändringens resultat. Utvärderarna utgick ifrån ett antal 

frågor som lade grunden för granskningen. Frågorna gällde:  

Förändringens syfte och mål: 

 Bakgrund till förändringen av ledningsorganisationen? 

 Vilka mål skulle uppnås med förändringen? 

 Tidigare ledningsorganisation och nuvarande? 

 Vilka förändringar genomfördes därefter? 
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Genomförandet av förändringen: 

 Vilka överväganden gjordes inför tillsättandet av tjänster i den nya ledningsstrukturen? 

 Vilka överenskommelser gjordes mellan de olika chefsleden avseende rektorsuppdragen? 

 Hur följs eventuella överenskommelser upp? 

 Utifrån vilka parametrar styrs och följs ledare upp inom organisationen? 

 

Organisationsförändringens resultat: 

 Vilken måluppfyllelse har uppnåtts i förhållanden till målen från 2005? 

 Hur har måluppfyllelsen kommunicerats? 

 Vilka eventuella förändringar/korrigeringar har vidtagits utifrån bedömning av resultat? 

 

Följdfrågor angående resultatet av organisationsförändringen: 

 Hur fungerar styrning och ledning? 

 Hur fungerar de olika beslutsnivåerna? Är de tydliggjorda och accepterade?  

 Hur fungerar kommunikationen inom och mellan de olika ledningsnivåerna? 

 

Utvärderingen påbörjades i november 2010, intervjuerna genomfördes under januari 2011 och 

den slutliga rapporten avrapporterades till beställarna, revisorerna i Jönköpings kommun, i mars 

2011.  Utvärderingen tog totalt fem månader att utföra. 

Metoden som användes i utvärderingen var dels intervjuer. Personer som blev intervjuade var 

utbildningsdirektörer, personalchefer, områdeschefer, gymnasiechefer och rektorer från både 

grundskola och gymnasium. Det genomfördes även gruppintervjuer med samtliga rektorer. Det 

har tidigare gjorts tre stycken externa utvärderingar, två uppsatser från Högskolan i Jönköping 

och en granskning som genomfördes av kommunrevisionen. Dessa tidigare uppföljningar samt 

protokoll har även tagits med i beaktning.  
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Utvärdering 3  

Titel: Landstinget Blekinge – Granskning av landstingets nya organisation 

Utvärderare: Andreas Endrédi, Ernst & Young AB 

Utfärdad: 2011-01-05 

Landstinget Blekinge arbetar med ett omfattande förändringsarbete där fokus ligger på att 

reducera kostnader och effektivisera arbetssättet samt att inrätta en ny förvaltningsorganisation. 

Syftet med utvärderingen är att revisorerna i landstinget Blekinge vill granska de förutsättningar 

som landstinget har för att kunna ändra organisationen. De vill även se om den nya 

organisationen teoretiskt sett har förutsättningar att på ett bättre sätt fungera som stöd för att nå 

de mål som satts upp.  

Granskningen har endast genomförts på övergripande nivå. Tillvägagångssättet som har använts 

är genom dokumentstudier av dokument av betydelse för granskningen samt ett få antal 

intervjuer med viktiga personer. Personer som intervjuades var landstingsdirektören, HR-

direktören, stabschefer, SACO-representanter och SKTF- representanter.    

Revisorerna besvarade frågorna: 

 Fanns brister i den tidigare organisationen, vilka i så fall och på vilket sätt försvårade 

dessa brister landstingets arbete mot mål? 

 Vilken koppling finns mellan bristerna och den aktuella organisationsförändringen och 

på vilket sätt kommer den nya organisationen att underlätta arbetet mot mål, varför är 

den bättre? 

 Vilka risker finns kopplade till den nya organisationen och vad görs för att motverka 

dem? 

 

För att besvara dessa frågor har landstingets egna beslutsunderlag för den nya organisationen 

använts med komplement från Ernst & Young.  
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Utvärdering 4  

Titel: Östra Göinge kommun - Granskning av organisationsförändring 

Utvärderare: Iréne Dahl, Ernst & Young AB 

Utfärdad: 2011-01-17 

Utgångspunkten för organisationsförändringen var att skapa en ny sammanhållen 

förvaltningsorganisation. Det var kommunfullmäktige som tog beslutet och kommunstyrelsen 

fick i uppdrag att genomföra översynen och anställa en ny kommunchef som skulle leda 

förändringsarbetet. Vidare skapades en projektorganisation med ansvarsfördelning för att 

genomföra organisationsförändringen.  

Syftet med organisationsförändringen var att stärka det politiska arbetet, klargöra politikernas 

och tjänstemännens roller och att skapa en helhetssyn på den kommunala verksamheten. 

Förutom detta önskades även förutsättningar till att nå en viljeinriktning som uttryckts i vision 

2015. 

Målen som sattes upp för förändringen var följande: 

 Alla kommunens verksamheter ska sammanföras. 

 Den nya förvaltningen ska bestå av enheter för produktion, medborgarservice, gemensam 

service och strategisk utveckling. 

 När den nya organisationen införts ska den ha en gemensam värdegrund baserad på Lean-

konceptet. 

 Kommunchefen ska svara för nya uppdrag. 

 

Omorganisationen påbörjades 2009-04-01 och arbetet med den nya organisationen anses vid 

tidpunkten för granskningen vara till viss del genomförd. Det finns dock uppgifter som 

framhåller vikten av ett fortsatt arbete mot att nå de uppsatta målen. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om resultatet av organisationsförändringen har nått 

önskvärda kriterier och om organisationen nu arbetar efter de politiska beslut som togs när 

förändringsarbetet startade. Utvärderingen har genomförts genom dokumentstudier och 

intervjuer där intervjuerna har gjorts med företrädare från den politiska organisationen och från 
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förvaltningsorganisationen. Intervjuerna har genomförts med ordförande i kommunstyrelsen, nya 

mandatperiodens ordförande, ordförande i beredningen för omsorg och lärande, ordförande i 

beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, ordförande i samhällsutskottet, kommunchef, 

chefen för produktion, chefen för Göinge Direkt och chefen för gemensam service. Frågor som 

har ställts för granskningen är följande: 

 Vad skulle uppnås med organisationsförändringen? Vilka ”fördelar” och vinster skulle 

nås? 

 Hur har organisationsförändringen genomförts? Är den genomförd i alla delar? 

 Hur fungerar ledning och styrning? 

 Hur fungerar de olika beslutsnivåerna? 

 Hur fungerar samspelet mellan kommunfullmäktige, presidier, beredningar och 

kommunstyrelsen? 

 Hur fungerar förvaltningens ledningsgrupper? 

 Hur fungerar stödfunktionerna till produktionsenheten? 

 Hur fungerar utskottet i förhållande till kommunstyrelsen? 

 Hur fungerar tillsyns- och tillståndsnämnden? 

 Hur fungerar kommunikationen inom organisationen? 

 Hur fungerar delaktigheten inom organisationen? 

 Har någon uppföljning gjorts av förändringsarbetet? På kommunövergripande nivå? På 

ansvarsområdesnivå? 

 Hur upplever nämnd/styrelse och förvaltningen organisationsförändringen? 

 Har förväntade ”vinster” och fördelar uppnåtts? 

 Är den nya ledningsorganisationen större jämfört med tidigare? 

 

Någon uppföljning av organisationsförändringen har inte gjorts, i vart fall inte på någon 

genomgripande nivå. Den uppföljning som dock har genomförts har resulterat i vissa 

organisationsjusteringar.  
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Utvärdering 5  

Titel: Granskning av förändringsarbetet och organisationskulturen 

Utvärderare: Michael Arthursson, Dag Boman och Ann-Katrin Persson, Revisorerna i Region 

Skåne 

Utfärdad: 2007-01-30 

En utveckling av de medicinska specialiteterna, läkemedelsområdet, ambulanssjukvården och det 

medicintekniska området har gjort att sjukvårdsorganisationen i Skåne har varit tvungna att 

genomgå en förändring. Detta för att kunna möta dagens utmaningar, det ökade antalet äldre i 

befolkningen och medborgarnas krav. Syftet med förändringen handlade först och främst om 

sättet att samarbeta och mötet med patienten kom att lägga grunden för förändringsarbetet.   

Målet med projektet som de benämner ”skånsk livskraft – vård och hälsa” var att skapa en bättre 

hälsa för Skånes befolkning och på så sätt lägga grunden för en ny struktur inom hälso- och 

sjukvården.  

Revisorerna har kontinuerligt följt detta förändringsarbete då projektet har krävt ett successivt 

beslutsfattande till exempel genom den pågående implementeringen. Ett antal granskningar har 

under perioden avlämnats till berörda förvaltningar. Arbetet med utvärderingen har pågått mellan 

oktober 2006 och januari 2007. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om organisationskulturen kopplat till 

förändringsarbetet fortskridit enligt de politiska beslut som har tagits i och med detta. Frågor som 

har ställts för granskningen är: 

 I vilken utsträckning stödjer och främjar organisationskulturen förändringsarbetet och 

vilka för- och nackdelar finns? 

 Vilka effekter har genomförandet av Skånsk Livskraft – vård och hälsa haft på 

organisationskulturen? 

 Hur hanterar linjeorganisationen övertagandet av förändringsarbetet? 

 Vilka svårigheter finns i förändringsarbetet i relation till vad som förväntas? 

 Vilka förutsättningar behöver finnas för att skapa en bra samverkanskultur där 

patientens intressen enligt värdeorden tillgänglighet, kontinuitet, helhet och trygghet för 

Skånsk Livskraft – vård och hälsa dominerar? 
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 Hur kan nuvarande organisatoriska och professionella ansvarsområden komma att 

påverkas av det fortsatta genomförandet av Skånsk Livskraft? 

 

Granskningen omfattar studier och analys av dokumentation, politiska beslut, handlingsplaner, 

uppföljningar med mera i Region Skåne. Från anställda och chefer har information erhållits samt 

genom seminarium, workshops och en uppföljande avstämning. Cirka 20 personer har intervjuats 

för utredningens ändamål. 

 

Utvärdering 6  

Titel: Landstingets centrala kansli i ständig omvandling 

Utvärderare: Lisbet Larsson, Ernst & Young AB 

Utfärdad: 2005-06-13 

År 2003 påbörjade landstinget Dalarna en stor strukturell organisationsförändring för att 

balansera budgeten och därmed säkra den fortsatta verksamheten. Hälso- och sjukvårdens 

driftstyrelse skulle avvecklas då den politiska organisationen förändrades. Därmed skulle 

landstingsstyrelsen ta över ansvaret och landstingsdirektören skulle genomföra nödvändiga 

förändringar i tjänstemannaorganisationen. 

År 2005 genomförde Ernst & Young en granskning, på uppdrag av revisorerna i landstinget 

Dalarna, av den förändring som landstingets centrala kansliorganisation genomgick. Ernst & 

Young utgick i sin analys ifrån antagandet om att organisationen kan betraktas som ett system 

där olika faktorer har betydelse för riktningen av händelseutvecklingen. 

Det som Ernst & Young undersökte var hur sammanslagningen genomfördes, om den nya 

verksamheten hade fått en ändamålsenlig utformning och om den klarar den tredelade funktionen 

som beredningsstab, ledningsstab och stöd för verksamheterna på ett tillfredsställande sätt. 

Granskningen genomfördes genom intervjuer med viktiga personer med insyn, ansvar och olika 

roller i organisationsförändringen. Dessa personer företräder olika administrativa områden och 

organisationer. Personerna som intervjuades valdes ut av revisorerna i landstinget Dalarna och 
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intervjuerna har skett enskilt och i grupp. Även en granskning av dokument kopplade till 

förändringen har legat till grund för utvärderingen. Dessa är diarieförda dokument, 

konsultrapporter och material om förändringen. 
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4.1.1 Översikt över dokumenterade utvärderingar 

Tabell 4 sammanfattar de dokumenterade utvärderingarna som har valts för studien. Den ger 

bland annat en överblick av de tidsperspektiv, metoder och syften som ligger till grund för 

utvärderingarnas utformning.  

 

Tabell 4: Översikt av dokumenterade utvärderingar. Källa: Eget. 

Utvärdering Utförare/ 

bakgrund 

Objekt Utfärdad/ 

tid för 

utvärdering 

Typ av 

förändring 

(huvudsakli

gen formell 

eller 

informell) 

Utvärderingens 

syfte 

Metod Tidsåtgång 

för 

studeradet 

av 

utvärdering 

Ledning och 

stöd i 

förändrings-

arbete – En 

utvärdering 

av 

Arbetsförm-

edligens 

project 

“service 

direkt” 

Kim Forss, 

Andante - 

tools for 

thinking AB/ 

Ekonomie 

doctor. 

Arbetsför-

medlingen. 

2008-03-28/ 

5 veckor. 

Formell. Dra lärdom av 

projektledning.  

Intervjuer med 

projektledaren och två 

medarbetare på ett visst 

antal kontor. 

Cirka en 

timme. 

Jönköpings 

kommun – 

Granskning 

av 

omorganisa-

tion inom 

skola 

Lars 

Eriksson och 

Ida 

Brorsson, 

Ernst & 

Young AB/ 

Revisions-

bolag. 

Jönköpings 

kommun. 

2011-03-04/ 

5 månader. 

Formell. Belysa 

förändringens 

resultat. 

Intervjuer med 

utbildningsdirektörer, 

personalchefen, 

områdeschefer, 

gymnasiechefer och 

rektorer. 

Cirka en 

timme. 
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Fortsättning tabell 4: Översikt av dokumenterade utvärderingar. Källa: Eget.  

Utvärdering Utförare/ 

bakgrund 

Objekt Utfärdad/ 

tid för 

utvärdering 

Typ av 

förändring 

(huvudsakli

gen formell 

eller 

informell) 

Utvärderingens 

syfte 

Metod Tidsåtgång 

för 

studerandet 

av 

utvärdering 

Landstinget 

Blekinge – 

Granskning 

av 

landstingets 

nya 

organisation 

Andreas 

Endrédi, 
Ernst & 

Young AB/ 

Revisions-

bolag. 

Landstinget 

Blekinge. 

2011-01-05/ 

Ingen 

information. 

Formell. Granska 

landstingets 

förutsättningar 

för att ändra den 

nya 

organisationen. 

Intervjuer med 

landstingsdirektören, 

HR-direktören, 

stabschefer SACO-

representanter och 

SKTF-representanter 

samt dokumentstudier. 

Cirka en 

timme. 

Östra Göinge 

kommun – 

Granskning 

av 

organisations-

förändring 

Iréne Dahl, 

Ernst & 

Young AB/ 

Revisions-

bolag. 

Östra 

Göinge 

kommun. 

2011-01-17/ 

Ingen 

information. 

Formell/ 

informell. 

Bedöma om 

resultatet har 

nått önskvärda 

kriterier. 

Intervjuer med 

företrädare från den 

politiska 

organisationen och från 

förvalningsorganisa-

tionen samt 

dokumentstudier. 

Cirka en 

timme. 

Granskning 

av 

förändringsar

betet och 

organisa-

tionskulturen 

Michael 

Arthursson, 

Dag Boman 

och Ann-

Katrin 

Persson, 

Ernst & 

Young AB/ 

Revisions-

bolag. 

Region 

Skåne. 

2007-01-30/ 

4 månader. 

Informell. Bedöma om 

organisations-

kulturen kopplat 

till 

förändringsar-

betet fortskridit 

enligt de beslut 

som togs. 

Intervjuer med 

anställda och chefer 

(totalt 20 st.) samt 

dokumentstudier.  

Cirka en 

timme. 

Landstingets 

centrala 

kansli i 

ständig 

omvandling 

Lisbet 

Larsson, 

Ernst & 

Young AB/ 

Revisions-

bolag. 

Landstinget 

Dalarna. 

2005-06-13/ 

Under år 

2005.  

Formell. Undersöka hur 

sammanslag-

ningen 

genomfördes 

och om den nya 

funktionen 

uppnår 

förväntade krav. 

Intervjuer med viktiga 

personer med insyn, 

ansvar och olika roller i 

organisationsföränd-

ringen. 

Cirka en 

timme. 
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4.2 Intervjuer 

Intervju 1 

Titel: Konsult 

Datum: 2012-03-07 

Tidsåtgång: 60 minuter 

Respondenten är konsult på ett stort privat konsultbolag vilka erbjuder tjänster som 

strategiutveckling och förändringsledning.  

Genom exempel förklarade respondenten hur hon i sin roll som konsult har gått till väga när hon 

har väglett en förändring samt om en erfarenhet från tidigare anställning. 

Den första organisationsförändringen genomfördes i ett företag á 50 anställda. Bakgrunden till 

förändringen var att företaget ville jämföra deras konkurrenssituation med marknadens 

konkurrenter. Efter jämförelsen togs beslut om att en ny avdelning skulle bildas för att arbetet 

behövde effektiviseras. Ledningsgruppen fick hjälp av konsultföretaget att göra denna förändring 

och frågor som vad och varför förändringen skulle genomföras besvarades. Det klargjordes hur 

de ville att organisationen skulle se ut och en strukturomvandling utarbetades. Efter ett aktivt 

grundläggande förändringsarbete skedde själva förändringen under en tvådagars period, där 

första dagen fokuserade på att avsluta det som varit och där den andra dagen introducerade den 

nya organisationen.  

Genom forskning har konsultföretaget utformat en medarbetarundersökning i form av enkäter 

som genomfördes före, under och direkt efter förändringen. Denna undersökning används som 

ett mått för att påvisa resultatet av förändringen. Detta är ett verktyg som respondenten använder 

generellt för alla organisationsförändringar hon genomför. 

Det andra exemplet beskriver en organisationsförändring som respondenten erfarit och gäller ett 

mjukvaruföretag med 50 anställda som skulle gå från att vara ett lokalt företag i Sverige till ett 

nordiskt bolag.  

Beslut om förändring kom från ledningen och målet var att öka omsättningen genom en större 

kundbas under en två års period. Förändringen fokuserade på de formella målen och tog ingen 
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hänsyn till de informella aspekterna som att maktförhållandena omfördelades då bolaget blev 

större samt att flera avdelningar sammansattes vilket resulterade i kulturkrockar.  

Organisationsförändringen var enligt ledningen lyckad, då de uppsatta målen nåddes. Detta 

påvisades genom att omsättningen mättes efter två år.  

Medarbetarundersökningar utfördes varje år men utan en direkt koppling till 

organisationsförändringen. Frågorna omfattade trivsel, förhållande till chefer och så vidare. 

Dåliga resultat i medarbetarundersökningen påvisades i samband med förändringen men ingen 

slutade och inga åtgärder vidtogs därför.  

 

Intervju 2 

Titel: Konsult 

Datum: 2012-03-27 

Tidsåtgång: 60 minuter 

Respondenten arbetar som konsult på ett managementkonsultföretag med fokus på den offentliga 

sektorn. Respondenten har bakgrund som Ekonomie doktor och forskare och expertisen består av 

att ge strategisk rådgivning och att arbeta med företagsutveckling. 

Respondenten tog upp ett exempel rörande en myndighet med 60-70 personer. 2005/2006 kom 

ett beslut från regeringen om utlokalisering av myndigheten. 2010 fick konsultbyrån i uppdrag 

att utvärdera förändringen. Konsultföretaget började processen med att specificera de mål som 

sattes upp för organisationsförändringen. Målen omfattade att: 

 16 tjänster skulle flyttas 

 kunderna inte skulle påverkas 

 nå ökad effektivitet 

 personalen skulle påverkas så lite som möjligt 
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Utvärderingens syfte var att dels kontrollera om målen var uppnådda men också för att ge förslag 

till framtida arbete. En enkätundersökning genomfördes för att ta reda på medarbetarnas attityder 

och arbetstillfredsställelse och hur effektivt arbetet var. Denna enkätundersökning jämfördes 

med en tidigare genomförd enkätundersökning utförd av myndigheten själv precis innan 

förändringen. Enkätundersökningarna användes sedan som diskussionsunderlag i fokusgrupper, 

där sex till åtta medarbetare deltog. Resultatet av undersökningen visade att myndigheten hade 

uppnått de flesta av målen.  

Däremot upptäckte dem problem med processen då förändringen hade medfört hög 

personalomsättning och missnöjdhet bland medarbetarna. Även samarbetet mellan 

destinationerna var inte tillfredsställande. Konsultföretaget följde upp organisationsförändringen 

efter ett halvår.  

Därefter startades ett nytt projekt där de skulle identifiera och välja ut alternativa lösningar. 

Sommaren 2011 genomfördes de föreslagna organisationsförändringarna. Denna förändring 

följdes aldrig upp då ett regeringsbeslut kom tätt därefter, där tre olika myndigheter skulle slås 

samman.  

Konsultfirman arbetar efter tre olika syften för att följa upp en förändring:  

 Kontroll/utvärdering av en förändring.  

 Förbättring (effektivitet/missnöjdhet). 

 Innovation (något nytt). 

 

Varje uppdrag följs av en viss struktur som startar med att göra en projektplan där mål 

specificeras. Under tiden har de avstämningsmöten med beställaren och varje uppdrag avslutas 

med ett slutmöte där de går igenom om målen är uppfyllda och efter uppdragets slut hålls en 

löpande kontakt med kunden. 

Beroende på uppdrag varierar uppföljningens struktur. Vissa uppdrag följs upp efter två år för att 

upptäcka eventuella problem. Uppföljningen beställs av ledningen, oftast ges vissa riktlinjer om 

vad konsultföretaget ska titta på. Vilka personer som tillfrågas beror på vilken typ av förändring 
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som ska genomföras. Uppdragen i offentlig sektor tar cirka sex till 10 veckor men upphandlingen 

och startfasen kan göra att det kan ta längre tid. 

I offentlig sektor är oftast uppdragen redan specificerade när första kontakten tas, även tidplanen 

och uppläggningen är redan bestämd. Detta till skillnad mot privat sektor där uppdragsgivaren 

mer är fokuserad på vad som ska uppnås snarare än hur det ska göras. Uppdragen från offentlig 

sektor kommer oftast från en förvaltningschef eller motsvarande men själva kunden det vill säga 

den som har problem, hittas oftast på en nivå under den formella beställaren.   

Uppföljningen i offentlig sektor skiljer sig lite åt från hur det går till i privat sektor. I privat 

sektor är det ofta enklare och mindre intressant att ha specifika mätningar av effekter då det ofta 

använder ”hårda siffror” i form av ekonomiskt resultat, intäkter och kostnader. I offentlig sektor 

är det svårare att mäta den generella framgången på samma sätt och därför läggs det mer fokus 

på kvalitativa data genom intervjuer, samtal, gruppdiskussioner, enkäter och så vidare.  

Uppdragsgivare i offentlig sektor vill lägga störst fokus på att mäta effekterna och vill ha ett stort 

inflytande över hur detta går till. Det finns ett stort intresse att bevisa att den genomförda 

förändringen var rätt. Varje avslutad process slutar i en skriven Word-rapport som i sin tur blir 

diarieförd och därmed offentlig. I den ursprungliga projektplanen finns ofta en aktivitet att efter 

ett par år utvärdera de genomförda förändringarna, denna utvärdering utförs oftast av någon 

annan än den ursprungliga konsulten. 

 

Intervju 3 

Titel: Konsult tillika utvärderare och utbildare 

Datum: 2012-03-29 

Tidsåtgång: 60 minuter 

Respondenten arbetar som konsult, utvärderare och utbildare inom områden som 

organisationskultur och organisationsförändring och mycket av arbetet riktar sig mot offentlig 

sektor, allt ifrån kommun, landsting och länsstyrelser till myndigheter och deras 

intresseorganisationer. 
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Ett exempel var att respondenten skulle utfärda en processutvärdering där en myndighet skulle 

konkurrensutsättas. Många organisationer skulle slås ihop och ett gediget kulturarbete startades 

som skulle pågå under en period av två år. I förändringsarbetet skapades värdeord och alla 

enheter skulle ha arbetsträffar och diskutera dessa. En enkät skickades ut beträffande 

diskussionen till alla berörda. Arbetsträffar och enkäten följdes upp men en utvärdering av 

effekterna gjordes inte. Respondenten menar att det oftast är aktiviteterna som mäts, det vill säga 

att det mäts där det är lättast att mäta, där man helt enkelt kan mäta. Sällan följs effekterna upp, 

projektbudgetar följs däremot ofta. 

Respondenten kom med ett förslag om hur det skulle vara möjligt att utvärdera en 

organisationskultur och menar att det krävs attitydundersökningar före och efter som bygger på 

formuleringar/kärnvärden som fångar det som ska kommas åt. Det svåra med en kulturförändring 

är just att definiera början och vad som ska uppnås. När en kulturförändring startar kan alla vara 

med i en workshop. Från detta tolkas resultatet och en bild av resultatet skapas. Det är också 

möjligt att avsluta med en workshop för att kunna jämföra dessa två.  

Respondenten menar att det viktigaste i en förändring är att syftet är klart definierat så att det 

finns något att göra mätningar mot/på. Frågor som är viktiga att formulera är vad gör vi om 

mätningen visar negativt? Kommer mätningen att leda någonstans och vad vill vi lära oss av vårt 

mätresultat? 

Att ändra en organisationskultur tar lång tid, därför är det svårt att mäta. Kulturförändring kräver 

att mycket annat också förändras, exempelvis belöningssystem så att värderingarna i företaget 

inte krockar.  
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Figur 1: Krock mellan organisationens befintliga kultur och den nya kulturen som ska 

implementeras. Källa: Eget. 

 

En medarbetarenkät är av psykosocial karaktär och används som en kontinuerlig mätning för att 

få en serie mätvärden. Respondenten arbetar mycket med själva processen i förändringsarbetet 

och framförallt med de informella elementen där verktyg som deltagande observation och 

intervjuer används.  

Respondenten menar att mätningar görs men att resultatet sällan används. I teorin går det att göra 

något med dessa mätningar, men i praktiken görs detta inte. Offentlig sektor blir mer synad och 

därför är utvärderingarna många gånger till för detta, men ändå görs inget åt själva resultatet.  

Ett exempel på detta är då en HR chef skickar ut en medarbetarundersökning och sammanställer 

resultatet. Informationen skickas vidare till berörda avdelningschefer men utan några krav på att 

använda materialet och göra något åt det. Problemet grundar sig i att medarbetarundersökningar 

saknar ett klart syfte och därför kan det vara svårt att göra något med resultatet. Dessutom saknas 

ofta en koppling mellan HR-avdelningen och övriga avdelningar vilket ytterligare försvårar att 

informationen används. 

Hur mycket respondenten får bestämma själv när en utvärdering ska göras och hur mycket som 

ska anpassas efter direktiven som ges beror väldigt mycket på: 
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 Förtroendet med beställaren då respondenten ett antal gånger har haft helt fria händer vid 

utvärderingen. 

 De finansiella kraven som ställs då det i vissa fall måste ske en utvärdering för att 

organisationen skall erhålla pengar.  

 Om det är kontroversiellt i organisationen vilket kan göra att beställaren kan vilja ha ett 

större inflytande på vad som görs, framförallt om beställaren har en stark ställning 

internt. 

 Hur stort jobbet är, det vill säga om det måste gå ut i offentlig upphandling. Så fort någon 

handlas upp ställs stora krav på en hög grad av specificering i förväg. Respondenten 

menar dock att det i efterhand går att avvika från den överrenskommelse som fanns med 

uppdragsgivaren, men att det då tenderar att bli en hårdare styrning. 

 

Respondenten har bland annat utvärderat på uppdrag av det dåvarande utvecklingsrådet för den 

statliga sektorn, då de har finansierat förändringsarbeten i myndigheterna. Vid dessa fall är det 

utvecklingsrådets handläggare som köper respondentens tjänster. Vid utvärdering av EFS-projekt 

är det den som har fått pengar som har handlat upp respondenten. Vid utvärdering av utbildning 

på SKL är det utbildningsansvariga på SKL som har beställt respondentens tjänst. 

De uppdrag respondenten har genomfört i offentlig sektor har varit ganska långa, vissa uppdrag 

gäller så kallade processutvärderingar och där har respondenten varit med under hela projektet. I 

dessa fall har det inneburit en period om ett och ett halvt till två år. En annan utvärdering som 

respondenten genomför just nu kan liknas med ”följeforskningskaraktär”, där hon först följde 

deras pilotomgång för att nu, ett år senare gå in och utvärdera de ordinarie omgångarna under ett 

och ett halvt år. Att processerna blir så långa förklarar respondenten med att hon arbetar med 

formativa utvärderingar som är en hybrid mellan konsulting, handledning och mer klassisk 

utvärdering.  

Att göra mätningar i en offentlig sektor anser respondenten inte vara svårare än att mäta i privat 

sektor. Den största skillnaden är att det i offentlig sektor finns många offentliga mål och att flera 

av dem kan vara svåra att mäta. Ett projekt kanske ska leda till ökad effektivitet, demokrati och 

rättssäkerhet, vilka kan vara svåra faktorer att mäta. 
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Respondenten lämnar alltid in en rapport vid avslutat arbete, oftast på 10-30 sidor, men även en 

muntlig presentation ges av respondenten. Skälet till detta är att det nästan alltid finns saker som 

syns men som inte är lika lätt att skriva ner. Det kan till exempel gälla kritik som hänger ut 

enskilda medarbetare. 

 

Intervju 4 

Titel: Konsult 

Datum: 2012-03-29 

Tidsåtgång: 60 minuter 

Respondenten arbetar som konsult inom förändringsledning.  

Konsultföretaget använder en metod där arbetet startar med att göra intervjuer på samtliga nivåer 

i organisationen för att få en så bred bild av situationen som möjligt. De har 10 principer som de 

måste utgå ifrån i förändringsarbetet för att den ska lyckas. Förarbetet handlar om att ta reda på 

den information som krävs för ett framgångsrikt förändringsprojekt.  

Tidsperspektivet är viktigt för att ta reda på vilken nivå de olika medlemmarna ligger på då 

ledning, enhetschefer och medarbetare befinner sig i olika tidsrum. Ledningen har tagit det 

initiala beslutet och vet vad som kommer att ske i framtiden, enhetscheferna har också mer insikt 

i förändringen då de får mer information till skillnad från medarbetarna som mer eller mindre 

befinner sig i nuet, med den information som ges för stunden. 

Det som mäts första gången kan visa samma resultat som andra gången mätningen görs, men 

resultatet kan bero på helt olika faktorer. Mellan punkt A och B har det hänt massor även om det 

inte syns i mätningen. Då förändring är mycket komplext och svårt att ta på, kan det också vara 

svårt att definiera vad som har hänt och vad det beror på.  

För att kunna mäta en specifik organisationsförändring anpassas pedagogiska frågor till 

förändringens syfte. Mätningen ska också vara riktad mot effekten av förändringen och inte på 

hur effektiv konsulten är i sitt arbete. 
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Intervju 5 

Titel: Konsult 

Datum: 2012-03-30 

Tidsåtgång: 60 minuter 

Respondenten är konsult på ett stort konsultföretag som fokuserar på strategiutveckling och 

organisationsförändring. 

Respondenten berättade om en genomförd strukturell organisationsförändring som hon var med 

och ledde i offentlig sektor. Uppdraget gick ut på att säkra att organisationsförändringen blev till. 

Tanken med förändringen var att möta de behov och krav som fanns. Fokus låg på att arbeta med 

människorna i organisationen så att dessa kände delaktighet i förändringen samt att skapa 

förutsättningar för att få med medarbetarna i den nya organisationen.  

Mätningen av förändringsarbetet delades upp i två mätdimensioner, projektmål och effektmål. 

Det ena målet, projektmålet, berör förändringens process och det mäts kontinuerligt före, under 

och efter. Här mäts både struktur och beteenden vilka kommer redovisas för nedan. Det andra 

målet är ett så kallat effektmål och är den effekt som organisationsförändringen ger.  

Respondenten menar att om en förändring ska bli lyckad måste det finnas en balans mellan 

beteende och struktur och för att ta reda på resultatet av en förändring måste förändringen mätas. 

För att mätningen ska vara till nytta är det viktigt att sätta en struktur innan processen påbörjas.  
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Figur 2: Nyckeln till en lyckad förändring är då det finns en balans mellan beteende och 

struktur. Källa:Eget. 

 

Övergripande frågor som nedan presenteras behöver besvaras: 

 Varför mäter vi? 

 Hur ska vi mäta? 

 Vem är avsändaren av mätningen? 

 Hur ska vi hantera resultatet? 

 Vad gör vi om resultatet är negativt? 

 

Frågor som ställs vid en strukturmätning kan formuleras på följande sätt:  

 Har vi skapat en ny process? – Ja/Nej 

 Är det nya systemet etablerat? – Ja/Nej 
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 Har alla medarbetare gått en utbildning i det nya systemet? – Ja/Nej 

 

Att mäta beteendet är däremot lite svårare men ett bra sätt är att ställa frågor genom att göra så 

kallade  

 Temperaturmätningar. 

 

För att kunna mäta beteendet använder respondenten enkätverktyg samt gratisverktyg som kan 

hittas på internet. Dessa kompletteras och förstärks ofta med djupintervjuer och används då som 

ett analysverktyg. För att få ut så ärliga svar som möjligt är det bra om enkätundersökningen inte 

innehåller för många frågor, fem till sju stycken räcker, detta för att inte trötta ut medarbetarna. 

För att sedan kunna jämföra dessa svar menar respondenten att det är bra att använda sig av 

graderingsval. Det viktigaste av allt för att motivera denna undersökning, är att förmedla syftet 

och hur resultatet sedan skall användas.  

Frågorna som ställs skall omfatta fem framgångsfaktorer och kopplas till förändringsarbetet som 

görs inom dessa områden.  

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3: Fem faktorer för en lyckad förändring Källa:Eget. 
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I förändringsarbetet och i arbetet med medarbetarnas delaktighet gjordes temperaturmätningar 

varje månad efter ett personalmöte, där chefen upprepade syftet med förändringen och 

presenterade en sammanställning av tidigare månads mätning. Temperaturmätningarna innehöll 

frågor som: 

 Vilken organisation tillhör du? 

 Har jag förståelse om varför förändringen sker och har jag tillräcklig information? 

 Jag förstår syftet med verksamheten? 

 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt dagliga arbete? 

 Tycker du att kommunikationen mellan ledningsgruppen och personalen fungerar? 

 Jag är inspirerad och motiverad att engagera mig i förändringsarbetet? 

 Sista frågan var olika varje gång och kopplad till var i förändringen organisationen 

befann sig. 

Exempel: Vad konkret kommer du att bidra med i den nya organisationen? 

 

Det är viktigt att börja mäta effekten redan under projektet även om effektmåtten tar tid att 

uppnå. 

 

Intervju 6 

Titel: Ekonomie doktor och docent i företagsekonomi  

Datum: 2012-04-02 

Tidsåtgång: 45 minuter 

Respondenten har en bakgrund som Ekonomie doktor och docent i företagsekonomi, har skrivit 

böcker och gjort ett antal utvärderingar inom området organisationsförändringar och mätbarhet. 

När respondenten ska hjälpa en organisation att genomföra en förändring börjar hon med att 

fråga om förändringen påverkar hela organisationen eller bara en del. Detta visar vad som ska 

mätas och det går inte att utesluta delar i organisationen som påverkas av förändringen. För att få 
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en helhetsbild av förändringen är det viktigt att titta på alla delar av organisationen som berörs 

och för att uppnå detta är det bästa sättet att mäta genom både ord och siffror. 

Vidare menar respondenten att det är viktigt att förstå vilka värden (grundläggande, ideal och 

värderingar) som organisationen står för och det är i dessa förändringen måste börja. 

Förändringar skapar handlingar och dessa visar vad organisationen anser vara värdefullt och det 

är handlingarna som ska mätas.  

Vid en förändring genomgår medlemmarna ett antal psykologiska steg som börjar med en känsla 

av ett fall i ett bottenlöst hål. Nästa steg kan liknas med ett hjälplöst tillstånd där det inte finns en 

klar bild över vad som kommer att hända. Det tredje steget handlar om att steg för steg bygga 

upp en möjlig väg och förtroende för det nya. Steg fyra beskriver tillståndet då allt faller på plats 

och förståelse för den nya rollen/organisationen uppstår. Beroende på under vilken av dessa faser 

mätningar genomförs kommer resultatet att avspegla det tillfälliga psykologiska tillståndet och 

kan därför ge en missvisande bild av vad förändringen kommer att ge i framtiden.    

Trots att mätningar under dessa steg kan ge missvisande resultat är mätningarna ändå 

nödvändiga då de dels ger en bild av verkligheten men också ett hopp för medarbetarna. Det är 

därför viktigt att ständigt mäta förändringen under hela processen och även efteråt. 

Respondenten menar att mätningarna beror på utvärderarnas kompetens. Revisionsbolagen 

utvärderar det som dem är bra på vilket oftast är siffror, detta kan leda till att andra viktiga 

aspekter utelämnas. Utomstående utvärderare är beroende av vad beställaren vill få ut av 

utvärderingen och vad de tillåts att göra.  Det är uppdragsgivaren som bestämmer 

förutsättningarna för mätningen. Ett annat problem kan vara att tidsperspektivet är för snävt och 

att konsulter utför mätningarna alldeles för tidigt i förändringsarbetet. Det krävs en långsiktig 

mätningsprocess för att verkligen förstå effekterna av en förändring.   
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Intervju 7 

Titel: Affärslivscoach 

Datum: 2012-04-13 

Tidsåtgång: 60 minuter 

Respondenten arbetar som affärsinriktad coach för individer, team och företag. Fokus ligger på 

att coacha människor som behöver hjälp att förändras.  

Respondentens roll i förändringsprocesser handlar om att arbeta med individens och kollektivets 

känslor, tankar och gemensamma kultur. För att få en förankrad och långsiktigt lyckad 

förändring krävs att arbetsprocessen behandlar fyra områden, se nedan i tabell 5 som behandlar 

vad respondenten kallar för Kvadranden.  

 

Tabell 5: Kvadranten beskriver fyra områden viktiga att beakta i en förändring. Källa: Eget.  

 
Inre/subjektivt Yttre/objektivt 

Individ Tanke och känslor Beteende 

Kollektiv Kultur System 

 

Respondenten menar att kolumnerna till höger (beteende och system) är mätbara vilket betyder 

att det går att mäta effekterna av dessa. De till vänster (tanke och känslor samt kultur) ”mäts” 

genom dialog och är mer märkbara än mätbara.  

Den vänstra sidan tar upp områden och frågor som: 

 ”Tanke och känslor” handlar om ett upplevt utbyte.  

- Är medarbetarna nöjda med förändringen?  

 Innefattar lärande. 

-  Hur har förändringen upplevts?  
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Den högra kolumnen omfattar delar som: 

 Ändring av beteenden och vanor.  

-  Vad är målet med förändringen?  

- Hur är måluppfyllelsen?  

 System som behandlar verksamheten och resultatet. Detta område innefattar bland annat 

kvalitet, personalomsättning och omsättning.  

 

Respondenten i sig utför inte några mätningar själv på faktorerna på höger sida, utan det är andra 

företag som fokuserar på detta, vilka är specialiserade på olika mätmetoder.  

Förändringsprocessen börjar ofta med intervjuer med alla inblandade, enskilt eller i grupp 

beroende på vilken omfattning och typ av förändring som skall genomföras. Sedan sker 

kontinuerliga mätningar/dialoger under processens gång beroende på hur stort behovet är. Vid en 

stor förändring kan det vara svårt att se alla delar av arbetet vilket ställer större krav på att göra 

fler uppföljningar. Vid en mindre förändring är det enklare att följa med och se hur förändringen 

utvecklas och då krävs ingen eller endast ett fåtal mätningar. Efter förändringsprocessen sker 

också en utvärdering.  

Förändringen mäts både kvalitativt och kvantitativt genom intervjuer och enkäter med 

graderingsval. Frågorna varierar beroende på uppdrag, ibland används samma frågor genom hela 

processen och ibland ändras dem.  

Om förändringsprocessen har en bred bas vilket menas med att alla inblandade är med i 

förändringen från början, finns kunskap om hur processen fortlöper och då krävs färre mätningar. 

En mätning är till för att få kunskap om hur arbetet utvecklas men också för att kunna lära sig av 

det som går fel och med hjälp av mätningen går det att få veta vad som i framtiden kan behöva 

förbättras.  

En förändring visar ofta effekter långt efter processens avslut vilket ställer stora krav på att 

långsiktiga mål sätts upp. Görs inte detta går det inte att följa upp och mäta flera år senare.  

För att lyckas med en förändringsprocess ser respondenten att arbetet måste ta ett varv i 

kvadranten (se tabell 5). Detta tar minst 18 månader då förändring av tankar, känslor och kultur 
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tar tid att ändra och för att få ut så mycket som möjligt av slututvärderingen krävs denna 

tidsaspekt.  

Problemet med att mäta organisationsförändring ligger i att många endast mäter på höger sida, 

vilket kan bero på omogenhet i ledarskapet. Omogna ledare vågar inte tänka långsiktigt och detta 

i kombination med okunskap gör att fokus inte läggs på den vänstra kolumnens faktorer. 
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4.2.1 Översikt över intervjuer 

Tabell 7 presenterar en översikt av de intervjuer som genomförts i studien. Den behandlar 

framför allt de metoder de använder sig av när de ska mäta en organisationsförändring i offentlig 

sektor och när i processen mätningarna sker. 

 

Tabell 6: Intervjuöversikt. Källa: Eget.  

Intervju Befattning Datum Tidsåtgång 

för intervju 

Metod Mätning 

1 Konsult. 2012-03-07. 60 minuter. Medarbetarundersökning 

(enkäter) samt mätning av 

omsättningen.  

Före, under och efter. 

2 Konsult. 2012-03-27. 60 minuter. Enkätundersökning. Före och efter. 

3 Konsult, 

utvärderare och 

utbildare. 

2012-03-29. 60 minuter. Enkätundersökning och 

arbetsträffar. 

Under och efter. 

4 Konsult. 2012-03-29. 60 minuter. Intervjuer. Före och efter. 

5 Konsult. 2012-03-30. 60 minuter. Temperaturmätningar, 

(enkätverktyg, gratisverktyg och 

djupintervjuer). 

Före, under och efter. 

6 Ekonomie doktor 

och docent i 

företagsekonomi. 

2012-04-02. 45 minuter. Beror på förändringen. Före, under och efter. 

7 Affärslivscoach. 2012-04-13. 60 minuter. Intervjuer, dialog och 

enkätundersökningar. 

Före, under och efter. 
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5. ANALYS OCH SLUTSATS 
Detta avsnitt behandlar hur och när de formella och informella elementen mäts och vad som 

påverkar mätningen, både under och efter förändringsprocessen. Därefter besvaras de två 

frågeställningarna och ett förslag till vidare forskning avslutar kapitlet.   

 

 

5.1 Analys 

 

5.1.1 Mätning under en förändringsprocess 

 

5.1.1.1 Formella element 

Vid genomförandet av en planerad organisationsförändring i offentlig sektor visar intervjuerna 

att de formella elementen mäts genom att använda kvantitativa mått som till exempel omsättning. 

Ett hjälpmedel till detta är så kallade indikatorer, vilka indikerar om organisationen kommer att 

nå de uppsatta målen och om förändringen är på väg åt rätt håll. Studien har visat att det finns ett 

problem som påverkar mätningen av de formella elementen. Problemet grundar sig i politiska 

beslut som ändrar förutsättningarna för organisationsförändringens genomförande. Offentlig 

sektor är politikerstyrt och innebär att olika politiska områden går in i varandra och att hänsyn 

därför måste tas till en mängd aktiviteter samtidigt. Det här orsakar att det blir svårt för 

organisationen att sätta upp tydliga mål för förändringen vilket gör att mätningar på de formella 

elementen blir svåra att genomföra. De formella elementen mäts som studien visar, genom att 

just kontrollera att målen uppsatta för förändringen är uppnådda.  

Ett problem som uppstår i offentlig sektor på grund av otydliga mål är att mätningar utförs på 

aktivitetsnivå istället för avsiktsnivå. Med aktivitetsnivå menas att mätningar utförs på det som 

organisationen har gjort, till exempel – har alla medlemmar gått utbildning i det nya systemet? 

Att mätningar genomförs på aktivitetsnivå beror på att dessa är lättare att mäta då svaren som ges 
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är tydliga. Mätningarna blir tydliga då de baseras på ja- och nej frågor. Problemet med att mäta 

på aktivitetsnivå är att det inte kommer att ge en rättvis bild av vad förändringen har genererat. 

Detta kan också leda till problem på längre sikt, då aktivitetsmätningar indikerar på att rätt 

aktiviteter är genomförda men utan att påvisa vilken effekt aktiviteterna har givit. Avsiktsnivå 

däremot menas med att undersöka om effekterna av aktiviteten uppnåtts, det vill säga – har 

utbildningen lett till att medlemmarna i organisationen förstått och lärt sig att arbeta med det 

nya systemet?  

 

5.1.1.2 Informella element 

Studien visar att de informella elementen mäts på två sätt, genom medarbetarundersökningar och 

attitydmätningar. Märkbarheten av de informella elementen betonas också och anses vara ett 

komplement till mätning.  

Medarbetarundersökningarna ges ut en gång per år och frågorna behandlar bland annat 

personalens välmående, beteende och kultur. Attitydmätningar görs både via enkäter och 

intervjuer och innehåller frågor som berör personalens beteende, kultur och uppfattning av 

förändring. De informella elementen kan också göras märkbara genom delaktighet och dialog. 

Studien visar att det finns två problem kopplade till mätning av de informella elementen.  

Det första problemet är att medarbetarundersökningarna används som ett sätt att mäta de 

informella aspekterna på men utan att ha en direkt koppling till förändringen som genomförs. 

Problematiken här bygger på att när en förändring genomförs är det viktigt att mäta allt som 

berörs och förstå att de formella och informella elementen är starkt sammankopplade. 

Organisationskulturen har en mycket viktig del i en organisationsförändring vare sig kulturen är 

det direkta målet med förändringen eller inte. Om medarbetarundersökningen är det enda som 

fokuserar på de mjuka aspekterna kommer inte en förståelse för medarbetarnas attityder att tas i 

åtanke vid genomförandet av en organisationsförändring. Förändringens utveckling kommer 

därmed att påverkas och har att göra med att det faktiskt är människorna i organisationen som 

ska arbeta med förändringen. Görs inte mätningar på dessa aspekter kommer inte heller en 

förståelse finnas för organisationsmedlemmarnas beteenden, känslor och kultur vilket kan leda 

till oförutsedda händelser eller det faktum att ingenting sker över huvudtaget.  
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Det andra problemet är att informella element är mer tidskrävande än formella element att göra 

mätningar på och leder till att dessa aspekter inte mäts lika utförligt som de borde. Det här kan 

bero på att organisationer har ett behov att genomföra snabba förändringar för att hänga med i 

utvecklingen och väljer då att mäta det som är lättillgängligt och mindre tidskrävande, det vill 

säga de formella elementen.   

 

5.1.2 Mätning efter avslutad förändringsprocess 

Efter avslutad process används utvärderingar i syfte att kontrollera att målen i offentlig sektor är 

uppfyllda. Utvärderingarna kommer att påverkas av de direktiv som ges innan förändringens 

initierande. Direktiven innehåller syfte och mål med förändringen men även tidsplan och vilka 

personer som är ansvariga, det vill säga styrgruppen. Hur direktiven kommer att se ut beror på de 

personer som sitter och tar beslut om direktiven som skall ges. Dessa personers politiska 

värderingar kommer att påverka direktivens riktning, organisationens förändring och till sist även 

utvärderingen.   

Av de sex utvärderingar valda för studien har fyra av dem till syfte att kontrollera att målen med 

förändringen är uppfyllda. Detta är det vanligaste sättet att grunda en utvärdering på och kallas 

för ett kontrollerande syfte. Risken med att endast kontrollera måluppfyllelsen är att 

utvärderingen riskerar att bli för snäv vilket gör att oväntade händelser kan inträffa. Att 

majoriteten av utvärderingarna har detta syfte kan bero på att utvärderingar i offentlig sektor görs 

för att politiker och beslutsfattare ska få en återkoppling på de beslut de har fattat för att kunna 

redovisa för valda åtgärder. 

Utvärdering nummer ett hade till syfte att dra lärdom av projektledning för att senare kunna 

tillämpa metoden på nationell nivå. Denna utvärdering har gjorts i ett lärande syfte och 

genomfördes i en statlig förvaltningsmyndighet till skillnad från de fem andra utvärderingarna 

som behandlade förändringar i kommuner och landsting. Utvärderaren i detta fall fick direkt 

uppdraget från myndigheten till skillnad från de fem andra utvärderingarna där beställarna av 

utvärderare var revisorer valda för respektive kommun och landsting. Metoden som har använts i 

denna utvärdering skiljer sig inte från de andra fem utvärderingarna då intervjuer har använts, 

men vilka som har valts ut för intervju skiljer sig dem emellan. Utvärderaren i detta fall har 
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intervjuat ett flertal projektledare och organisationsmedlemmar medan de övriga fem 

utvärderingarna har baserats på intervjuer gjorda med personer av hög befattning. Det här kan 

bero på att de fem utvärderingarna är gjorda av revisionsbolaget Ernst & Young som har en 

ekonomisk inriktning medan Kim Forss som har gjort denna utvärdering har bakgrund som 

Ekonomie doktor. Utvärderarnas olika bakgrunder kan vara en orsak till att valet av 

tillvägagångssätt skiljer sig åt. I utvärdering nummer fem som är utfärdad av Ernst & Young har 

dock kompletterats med intervjuer gjorda på organisationens medlemmar. Denna förändring 

hade som huvudsyfte att förändra organisationskulturen, vilket kan vara en anledning till att just 

denna utvärdering även innefattar intervjuer av detta slag.   

Hälften av utvärderingarna kombinerade intervjuerna med dokumentstudier som bygger på 

analys av dokumentation, politiska beslut, handlingsplaner och uppföljningar. Att intervjuer är 

det vanligaste sättet att mäta på vid en utvärdering kan vara för att målen framställs oklara och 

att det därmed blir svårare att mäta effekter och resultat genom kvantitativa mått. Detta stämmer 

överens med vad respondenten i intervju 2 säger, då han menar att målen i offentlig sektor ofta är 

luddiga och att det därmed är svårare att mäta den generella framgången, vilket gör att fokus mer 

läggs på kvalitativ data som intervjuer, samtal och gruppdiskussioner. Anledningen till att det 

främst är personer med högre befattning som intervjuas kan bero på att utvärderarna inte har 

någon insyn i organisationen och därför behöver prata med personer som har mest information 

om processen. Då ledande personer till skillnad från övrig personal ofta har god insikt i 

organisationen, tillgång till stora mängder data och att de har information om vad som planeras 

ske i framtiden, gör att det är dessa människor som har störst möjlighet att besvara utvärderarnas 

frågor på ett rättvist sätt. Det kan också bero på att beställaren av utvärderingen redan har 

bestämt vad utvärderaren ska titta på, då utvärderingen endast ska bekräfta den valda åtgärden, 

därför räcker det med att intervjua personer med högre befattning då det är dessa personer som 

kan bekräfta resultatet. 

Utvärderingarna har visat att fokus till största del ligger på att mäta de formella elementen 

oavsett vad huvudsyftet med förändringen är. Detta kan ha att göra med att de flesta 

utvärderingar valda för studien är gjorda av ett revisionsbolag vars expertområde är av 

ekonomisk karaktär. Utvärderarens bakgrund och erfarenhet kan därmed påverka 

utvärderingens/mätresultatets riktning och fånga upp de element som ligger i deras intresse. Det 
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här medför att viktiga informella aspekter av förändringen kan utelämnas, dels då de anställda 

inte blir intervjuade men också för att det troligtvis inte ligger i beställarens eller utvärderarens 

intresse att ta reda på detta. Även om utvärderarna vet hur utvärderingar bör genomföras på bästa 

sätt, får de ingen möjlighet att tillämpa den kunskapen då utrymme inte ges för det. En annan 

orsak kan vara att det råder okunskap om hur viktig den informella aspekten är att ta med för att 

få en helhetsbild av förändringen och därmed få ett rättvist resultat. Både de formella och 

informella effekterna tar tid att se och när inte utvärderingarna tar hänsyn till detta betyder det att 

viktig information och viktiga effekter förbises. För att en förändring ska bli lyckad måste båda 

dessa aspekter fungera och få ta plats i en förändringsprocess, det går inte att enbart fokusera på 

en typ av element då de är starkt förknippade med varandra. Läggs inte tid på informella 

aspekterna kommer inte förändringen att få det genomslag som förväntas vilket leder till att stora 

resurser har lagts ner på en förändring som inte genomförs helhjärtat. Paradoxalt nog är 

utvärderingarna till för att kontrollera hur resurserna har använts och motivera för att 

förändringen är rätt, när de egentligen hämmar förändringens utveckling i och med att mer tid 

läggs ner på att visa resultat än på att göra en så bra förändring som möjligt. 

 

5.1.3 Tidsaspekten 

En viktig aspekt i mätprocessen både vad gäller formella och informella element är 

tidsperspektivet och när i processen mätningar ska utföras. Det finns en uppfattning om att 

effekterna av en organisationsförändring först visar sig efter ett och ett halvt till två år efter 

förändringens genomförande. Samtliga respondenter påpekar tidens betydelse när mätningar 

skall utföras i en förändringsprocess och det har framkommit att mätningar sker före, under och 

efter en organisationsförändring. I offentliga organisationer finns just krav på att redovisa för 

valda åtgärder vilket efter avslutad förändringsprocess resulterar i en utvärdering. Utvärderingen 

utförs oftast av en extern utvärderare som inte har varit med i förändringsprocessen. När 

utvärderingen sedan genomförs beror på när myndigheten eller revisorerna i respektive kommun 

och landsting väljer att granska förändringen.  
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5.2 Slutsats 

 

5.2.1 Hur kan en organisationsförändring mätas med avseende på formella och informella element? 

De formella elementen mäts genom kvantitativa mått och genom att kontrollera att målen som 

satts upp inför förändringen är uppfyllda. Verktygen som används är intervjuer, enkäter, 

granskning av dokument samt indikatorer.  

De informella elementen mäts genom medarbetarundersökningar dock utan någon koppling till 

förändringen som har genomförts. När de informella elementen mäts i en förändringsprocess 

görs detta genom så kallade attitydmätningar med verktyg som intervjuer och enkäter med 

graderingsval. De informella elementen anses dock vara mer märkbara än mätbara vilket gör att 

dialog med medarbetarna är ett alternativt verktyg för mätning.  

 

5.2.2 Hur går en mätprocess till? 

Figur 4 presenterar hur en mätprocess kan gå till vid en planerad organisationsförändring i 

offentlig sektor och bygger på en uppdelning av fyra stadier under förändringsprocessen; 

förberedelse, före, under och efter. Den tar upp aspekter som bör finnas med för att underlätta 

mätningen av en förändring.  
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Figur 4: Översikt av hur en mätprocess i en organisationsförändring kan gå till. Källa: Eget.  

 

5.2.2.1 Förberedelser 

Det första som måste göras när en organisationsförändring ska genomföras är att definiera 

förändringen. Det krävs en klar bild över vad som ska förändras för att kunna veta vad som ska 

mätas under processen. Det finns framförallt två viktiga syften till varför en 

organisationsförändring ska mätas, dels för att veta om förändringen har givit effekt men också i 

ett lärande syfte, för att till nästa process kunna förbättra förändringsarbetet. Som hjälpmedel för 

att definiera syftet med mätningen kan dessa frågor användas: 

 Varför mäter vi? 

 Hur ska vi mäta? 

 Vad ska vi mäta? 

 När ska vi mäta? 

 Vem är avsändaren till mätningen? 

 Hur ska vi hantera resultatet av mätningen? 
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 Vad gör vi om resultatet blir negativt? 

 

När en organisationsförändring ska genomföras bör det stå klart för vilka delar av organisationen 

som kommer att påverkas. För att få en helhetsbild av förändringen är det viktigt att inte utesluta 

någon del, allt som berörs ska mätas för att ge en så rättvis bild av förändringsprocessen som 

möjligt. En förändring berör både formella och informella element vilket ställer stora krav på att 

båda dessa mäts. Hänsyn måste tas till både individen som kollektivet och medlemmarnas 

känslor, tankar, beteende, kultur och system. Utesluts en del i mätningen kan det leda till att 

förändringen ges en missvisande bild. Detta kan också leda till att fel åtgärder vidtas och att det 

vid ett senare tillfälle kan medföra att problem uppstår som inte tidigare tagits med i 

beräkningen.   

För att göra förändringen och mätningarna så effektiva som möjligt behövs det skapas en bred 

bas, det vill säga att alla berörda är väl informerade och delaktiga i processen från första början. 

Genom att lägga mycket tid i början av förändringsprocessen kommer det att förhoppningsvis 

generera ett mer effektivt arbete mot att nå uppsatta mål. Finns det en bred uppslutning kring 

arbetet med förändringen kommer det tydligt att märkas bland medlemmarna i organisationen då 

det blir märkbart hur de känner och hur kulturen fungerar. Mätningar är till för att få en överblick 

om hur processen går, och är det möjligt att ”se” förändringen krävs färre mätningar gällande de 

informella elementen. Icke att förglömma har mätningar en viktig roll för att påvisa att 

förändringsprocessen går framåt och för att skapa delaktighet men skapas en bred grund bör 

större fokus kunna ligga på att mäta de formella elementen.  

Om det är internt inom organisationen, en konsult eller en utvärderare som ska mäta/utvärdera 

organisationsförändringen bör det tas i åtanke vilket perspektiv personen har. Detta kommer i 

synnerhet att färga resultatet av mätningen då faktorer som erfarenhet, åsikter och arbetsgivare 

spelar in. Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av antingen interna eller externa 

utvärderare då dessa styrs av tillgång till information men också objektivitet till förändringen.   

Mätningarna är bra att göra innan, kontinuerligt under och även efter processen, både med hjälp 

av siffror och ord. Metoder för detta kan vara intervjuer, enkäter, observationer och workshops. 

Vilka metoder som ska användas måste anpassas efter organisationens storlek, verksamhet och 
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förändringens omfattning. Frågorna som skall ställas i mätningarna bör omfatta de delar som 

förändringen påverkar, det vill säga oftast både de formella och informella elementen. För att 

underlätta sammanställningen och jämförelsen av enkäter bör graderingsval tillämpas.   

 

5.2.2.2 Före 

När syftet med förändringen är definierat behövs mål sättas upp. En organisationsförändring är 

oftast en stor och komplex process vars effekter sällan visar sig före 18 månader efter 

förändringens initierande. För att kunna mäta effekterna behöver målen vara långsiktiga.  

För att kunna jämföra resultatet av organisationsförändringen bör ett nuläge definieras innan 

förändringsprocessen startar. Med ett nuläge menas hur organisationen ser ut i dagsläget det vill 

säga att faktorer relevanta för förändringens innehåll specificeras. Det är resultatet av nuläget 

som senare ska jämföras med resultatet av organisationsförändringen.   

 

5.2.2.3 Under 

För att se om målen kommer att uppnås, kan olika indikatorer användas, framför allt för att 

påvisa de formella elementen. Mätningarnas resultat kommer att visa om förändringen är på väg 

åt rätt håll eller inte och om någonting bör justeras, det vill säga i ett korrigerande syfte. När 

indikatorer skall användas är det viktigt att dessa är relevanta för målen som satts upp för 

förändringen. Mätningar är en tidskrävande process vilket gör att rätt mätningar bör göras från 

början. När rätt indikatorer används kommer dessa påvisa om målen är möjliga att uppnå, vilket 

gör att målen i sig aldrig behöver mätas.  Detta kan i kombination användas med mätmetoder för 

de informella elementen där ett bra sätt att mäta på är att använda sig av attitydmätningar, 

kopplade till förändringen. Undersökningarna bör maximalt innehålla åtta frågor och detta för att 

ett fåtal frågor ökar chansen att medarbetarna orkar besvara frågorna på ett seriöst sätt. 

Förhoppningsvis leder detta till att resultatet speglar förändringens utveckling. Detta kan 

förväntas ske kontinuerligt under hela förändringsprocessen och hur mycket och ofta beror på 

hur märkbar situationen är. Dessa undersökningar har mer till syfte än att endast påvisa 

processen då denna typ av metod även kan skapa delaktighet för medarbetarna i förändringen.  
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Frågorna som kan ställas i attitydmätningarna ska vara kopplade till förändringens syfte och kan 

liknas med dessa: 

 Har jag förståelse om varför förändringen sker?  

 Har jag tillräcklig information om förändringen? 

 Jag är inspirerad och motiverad att engagera mig i förändringsarbetet?  

 Vilken organisation tillhör jag?  

 Jag förstår syftet med verksamheten? 

 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt dagliga arbete? 

 Tycker jag att kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna fungerar? 

 En fråga kan vara bra att variera och anpassa beroende på var i processen organisationen 

befinner sig. 

 

5.2.2.4 Efter 

Som nämnts tidigare tar organisationsförändringar tid och effekterna visar sig oftast inte förrän 

lång tid senare, det vill säga efter avslutat arbete. När förändringsprocessen lider mot sitt slut 

måste tålamod därför finnas för att senare kunna mäta de verkliga effekterna av förändringen. 

Även här är det viktigt att mäta både de formella och informella elementen för att få en 

helhetsbild över vad förändringen har genererat, detta kan göras genom en utvärdering. Trots att 

det i offentlig sektor mer eller mindre är ett krav att följa upp förändringen, är det också viktigt i 

ett lärande syfte. Frågor som: Vad gjorde vi bra? Var gjorde vi mindre bra? Vad kan vi göra 

bättre nästa gång? kan ställas och svaren på dessa frågor samt information från mätningar under 

förändringsprocessen bör dokumenteras så när organisationen ska genomföra en ny förändring 

kan de använda sig av detta material och förhoppningsvis lyckas bättre.  

 

5.2.3 Förslag till vidare forskning 

Studien har framför allt fokuserat på de formella och informella elementens vikt vid en 

förändringsprocess och metoder för att mäta dessa. Vi har använt oss av intervjuer och 

dokumenterade utvärderingar för att ta reda på detta, vilket också har givit upphov till vad vi 
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tycker är viktiga frågor att utveckla och fördjupa detta område med. Det som främst vore 

intressant är att djupare gå in på de direktiv som ligger bakom organisationsförändringarna i 

offentlig sektor och på så sätt ta reda på hur dessa påverkar mätmetoder och resultat. Det vore 

också en idé att besvara våra frågeställningar men med utgångspunkt i privat sektor eller att 

djupare ta reda på vad som händer efter det att utvärderingarna är genomförda. Vad händer med 

resultatet av mätningarna och används dem på något sätt?  
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6. SLUTDISKUSSION 
Många diskussioner har förts och tankar har kommit upp under skrivandeprocessen vilka vi 

några kommer att redogöra för i detta kapitel.  

 

 

För egen del har denna studie visat oss att detta ämne är ett mycket stort och svårhanterligt 

område. Vad vi än diskuterar växer frågan i omfång och svaren som ges är alltid mer eller 

mindre flytande. Det har därför varit en utmaning att tolka och försöka förstå de resultat vi har 

erhållit, både från de respondenter vi har intervjuat men också från de dokumenterade 

utvärderingarna och den teoretiska referensramen. Men för oss har detta bara inneburit att ämnet 

i sig har blivit allt mer intressant. Resultaten som vi fick ut av studien var inte helt överraskande 

vad gäller mätningar kring formella och informella element. Vi tror dock att bristen på mätningar 

av de informella elementen, som visade sig i de dokumenterade utvärderingarna, är något som 

inom en snar framtid kommer att ändras. Vi ser en stor medvetenhet bland branschkunniga inom 

området för mätning av organisationsförändringar och det bara borde vara en tidsfråga innan 

deras budskap även når organisationer och dess ledning.  

En tanke som framför allt har cirkulerat hos oss under tiden vi har genomfört denna studie är om 

det verkligen går att mäta en organisationsförändring. Uppenbarligen finns metoder och redskap 

för mätningar gällande organisationsförändringar vilka också används ute i organisationer, men 

går det att veta att det som mäts verkligen är resultatet av de åtgärder som vidtagits i och med 

förändringen. Kan det inte vara resultatet av en mängd andra bakomliggande faktorer som 

händelser i omvärlden, trender eller nya medarbetare? Det förespråkas både i litteraturen som 

lästs för studien och av respondenterna som intervjuats att tiden är en av de viktigaste aspekterna 

i en förändringsprocess. Långsiktiga mål och tålamod måste finnas för att kunna se förändringens 

verkliga effekter men ju längre tid som går innan mätningar genomförs desto större risk är det att 

andra faktorer kommer vara med och påverka resultatet. Oavsett vad resultatet visar bör en 

förståelse finnas för dessa andra faktorer och att det kan vara svårt att helt bevisa vad som 

genererat ett visst resultat. Mätning kanske mer bör användas i syfte att motivera och engagera 
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medarbetare att vara delaktiga i förändringsarbetet än som ett sätt att påvisa något som kanske 

redan är uppenbart.  
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BILAGOR 

 

 

Bilaga 1 

Ramverk för intervjufrågor  

Vi skriver en magisteruppsats där frågeställningen är: Hur kan en organisationsförändring mätas 

med avseende på formella och informella element? och Hur kan en mätprocess gå till? Vi har 

valt att titta på planerade organisationsförändringar i offentlig sektor.  

 

 Berätta gärna lite om dig själv och vad du arbetar med. 

 Vad är din roll i en organisationsförändring? 

 Kan du berätta om en förändring som du medverkat i? 

 Syfte? 

 Mål? 

 Inblandade? 

 Tidsperiod? 

 Direktiv? 

 Hur arbetar du med organisationsförändringar? 

 Hur följs arbetet upp? Har ni specifika verktyg/modeller?  

 Vad är det som mäts i processen?  

 Finns det skillnader i mätmetoder vad gäller formella- och informella element? 

 När i processen mäter ni? 

 Vem är beställaren av mätningen? 

 

 


