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Title: The value of work-motivation to commitment in an organizational change.  

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine the relation between self-determination theory 

and its three basic needs: competence, autonomy and relatedness, and commitment to 

change in an organizational change. Another purpose was to examine if the quality of 

the communication and the effects on the organization and way to work can predict 

commitment to change. Considering that organizational changes is very common today 

there is an interest to ease and improve the change process. The survey contained the 

scales Commitment to change scale and Basic need satisfaction at work scale and the 

participants were 39 office-workers who recently had gone through an organizational 

change. The result indicated that it’s possible to predict commitment to change from 

self-determination theory, communication and effects on organization and way to work. 

The predictor variables explained 65 % of the variance. The factors competence, 

autonomy and communication contributed. 

 

Keywords: commitment to change, self-determination theory, work-motivation, 

organizational change. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan self-

determination theory och dess tre grundläggande behov av kompetens, autonomi och 

samhörighet, och förändringsengagemang vid en organisationsförändring. Ytterligare ett 

syfte var att undersöka om kvaliteten på kommunikationen samt upplevd inverkan på 

organisationen och påverkan på det egna arbetet bidrog till prediktionsförmågan. Med 

tanke på att organisationsförändringar idag är en mycket vanlig företeelse finns det ett 

intresse i att underlätta och förbättra förändringsprocessen. Undersökningen 

genomfördes i form av en enkätstudie på 39 tjänstemän på en avdelning som hade 

genomgått en organisationsförändring. Enkäten bestod av skalorna Commitment to 

change scale och Basic need satisfaction at work scale. Resultatet visade att det är 

möjligt att predicera förändringsengagemang utifrån self-determination theory 

tillsammans med kommunikation, påverkan på organisationen och inverkan på 

arbetssättet och prediktorvariablerna förklarade 65 % av variansen. Faktorerna 

kompetens, autonomi och kommunikation var de faktorer som bidrog. 

 

Nyckelord: förändringsengagemang, self-determination theory, arbetsmotivation, 

organisationsförändring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 

 

Vi vill ödmjukt tacka alla som har gjort denna uppsats möjlig! Vi är oerhört tacksamma 

för att vi fick möjlighet att genomföra studien på bolaget. Ett stort tack till vår 

kontaktperson för ett bra samarbete och till samtliga deltagare i enkätstudien. Även ett  

stort tack till vår handledare Birgitta Falk som under hela processen varit ett stort stöd 

och peppat oss under alla motgångar och varit delaktig i glädjen för våra framgångar. Vi 

vill även tacka varandra för ett roligt och utmanande arbete.  

 

 



 

Innehåll 

Introduktion ...................................................................................................................................... 1 

Organisatoriskt engagemang och förändringsengagemang .......................................................... 2 

Self-determination theory ............................................................................................................. 4 

Förändringsengagemang och self-determination theory .............................................................. 5 

Syfte ............................................................................................................................................. 7 

Frågeställningar ............................................................................................................................ 7 

Metod ............................................................................................................................................... 7 

Deltagare och urval ...................................................................................................................... 7 

Material ........................................................................................................................................ 8 

Tillvägagångssätt .......................................................................................................................... 9 

Design och analysmetod ............................................................................................................. 10 

Forskningsetiska överväganden ................................................................................................. 10 

Resultat ........................................................................................................................................... 10 

Diskussion ........................................................................................................................................ 4 

Begränsningar i studien ................................................................................................................ 7 

Förslag till vidare forskning ......................................................................................................... 8 

Referenser ......................................................................................................................................... 9 

Bilaga 11 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

Introduktion 

Det enda som är konstant inom organisationer är att de alltid förändras, är enligt Elving (2005) ett 

vanligt talesätt bland såväl forskare som praktiker inom organisationspsykologin. 

Organisationsförändringar är en mycket vanlig företeelse inom arbetslivet idag, mycket vanligare 

än vad det tidigare har varit (Wanberg & Banas, 2000). De menar att en organisationsförändring 

egentligen är en kontinuerlig process som inte har något egentligt slut. Därför blir det allt 

viktigare för anställda att lära sig hantera förändringar på arbetsplatsen.  

En organisation påverkas av inre och yttre faktorer som kan leda till en förändring. 

Tekniska framgångar, globalisering, förändrade kundsituationer, lagstiftning och den övriga 

marknaden är bara några exempel på yttre faktorer som kan leda till en organisationsförändring. 

Struktur, organisationskultur och interna system kan vara inre faktorer som kan resultera i en 

organisationsförändring. Behov av att kostnadseffektivisera arbetssättet och organisationen är 

ofta en anledning till varför en förändring genomförs (Daly, Teague & Kitchen, 2003; Granberg, 

2011, s.745). 

      Om en organisationsförändring ska lyckas bör inledningen präglas av ett förändringstryck, 

som påvisar att det måste finns en vilja till förändring hos medarbetarna och ledningen, menar 

Granberg (2011, s. 749, 763). Det bör även finnas en tydlig och gemensam vision om framtiden 

som alla i organisationen är införstådda med. Det måste även finnas resurser för att en 

organisationsförändring ska vara genomförbar.  

      Syftet bakom en organisationsförändring ska vara tydligt och konkret, om olika 

uppfattningar om syftet finns bland medarbetarna och ledningen kan det uppstå motstånd mot 

förändringen (Granberg, 2011, s. 746). För att förändringsprocessen ska bli effektiv är det viktigt 

att förmedla varför förändringen behöver göras och vad den leder till samt att inkludera och 

involvera medarbetarna i förändringsarbetet (Heracleous, 2002, refererad i Elving, 2005). Därför 

är det av största vikt att tydligt och kontinuerligt kommunicera syftet, tillvägagångssättet och hur 

medarbetarnas arbetssätt kommer att påverkas. Om ledningen lyckas med detta så kan 

medarbetarna bli mer motiverande och redo för förändringen än tidigare. Däremot om en 

organisationsförändring präglas av bristande kommunikation finns en större risk att mötas av 

motstånd från medarbetarna (Elving, 2005; Erikson, 2011, s.274-275).   

Det förekommer två huvudsakliga målsättningar med kommunikationen vid en 

organisationsförändring. Dels är det att tillhandahålla konkret information om syftet till 

förändringen och händelseförloppet, dels är det att skapa ett gott kommunikationsklimat överlag. 
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Att skapa en god sammanhållning inom organisationen och en öppen och tillåtande arbetsplats 

kan leda till mer engagerade medarbetare (Elving, 2005). Om kommunikationsflödet vid en 

organisationsförändring är effektivt, informativt och av stödjande karaktär, så kan det ha en 

positiv inverkan på medarbetarna på så sätt att acceptansen och stödet för 

organisationsförändringen ökar (Wanberg & Banas, 2000). Medarbetare kan både ha ett 

engagemang för organisationen (organisatoriskt engagemang) och för organisationsförändringen i 

sig (förändringsengagemang). Det organisatoriska engagemang en medarbetare har kan ha en 

inverkan på medarbetarens reaktion och inställning till en organisationsförändring och ju större 

engagemang medarbetarna har för organisationen i allmänhet, desto lättare är det för 

medarbetaren att hantera en organisationsförändring menar Cohen och Caspary (2011).  

En god relation mellan medarbetare och ledning som präglas av förtroende, en gemensam 

vision samt en god arbetsmotivation hos medarbetarna kan ligga till grund för att 

organisationsförändringen ska accepteras, vara effektiv och därmed smidig att genomföra. Detta 

kan då medföra att medarbetaren också har ett förändringsengagemang (Turner Parish, 

Cadwallader & Busch, 2008). De menar även att medarbetarnas attityder präglar organisatoriska 

förändringar och att det finns positiva samband mellan arbetsmotivation och 

förändringsengagemang samt att lyckade organisationsförändringar ofta skapas och drivs av 

motiverade personer. Arbetsmotivation ligger till grund för medarbetarnas attityder som i sin tur 

kan påverka hur medarbetarna genom sina handlingar hanterar organisationsförändringar. Turner 

Parish et al. (2008) menar att ju högre arbetsmotivation som finns desto mer sannolikt är det att 

medarbetare har både ett organisatoriskt engagemang och ett förändringsengagemang.  

Organisatoriskt engagemang och förändringsengagemang 

Vid en organisationsförändring är engagerade medarbetare en av de viktigaste faktorerna, menar 

Herscovitch och Meyer (2002) som poängterar vikten av att fokusera på individerna som 

påverkas av organisationsförändringen. Enligt Mathews och Shepard (2002) har engagerade 

medarbetare ett stort förtroende och stark acceptans för organisationens mål och värderingar, de 

anstränger sig för organisationen och har en önskan att stanna inom den.  

Även om organisatoriskt engagemang har varit föremål för mycket forskning har det 

förekommit olika uppfattningar om vad engagemang i organisationen egentligen innebär och hur 

det kan mätas. Meyer och Allen (1991) tog därför fram en trekomponentsmodell (three 

component model of commitment) som beskriver tre typer av organisatoriskt engagemang som en 
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medarbetare kan ha. Utifrån trekomponentsmodellen utvecklade Herscovitch och Meyer (2002) i 

sin tur teorin om förändringsengagemang (commitment to change) som kan appliceras vid en 

förändringssituation. De menar att inför en organisationsförändring kan det vara viktigare att 

medarbetare har ett förändringsengagemang istället för ett organisatoriskt engagemang, då dessa 

engagemang nödvändigtvis inte behöver hänga ihop med varandra. Förändringsengagemang 

bland medarbetarna kan underlätta såväl implementeringen av förändringen som det fortsatta 

förändringsarbetet. De tre typerna av förändringsengagemang är: 

 Känslomässigt förändringsengagemang (affective commitment to change) definieras 

som att medarbetaren uttrycker en tilltro till organisationsförändringen och dess 

syfte och ger den sitt fulla stöd. Medarbetaren upplever en glädje över att vara en 

del av organisationen och ser att det kan finnas fördelar med förändringen för både 

organisationen och sig själv.  Medarbetaren identifierar sig med och involverar sig 

gärna i organisationen och i förändringsprocessen. Om medarbetaren har ett 

förändringsengagemang av känslomässig karaktär är sannolikheten stor att 

organisationsförändringen stöds (Herscovitch & Meyer, 2002; Turner Parish et al., 

2008).   

 Kontinuerligt förändringsengagemang (continuance commitment to change) innebär 

att medarbetaren är medveten om vad som kan förloras om 

organisationsförändringen inte stöds. Att göra motstånd eller protestera mot 

förändringen skulle kunna leda till stora kostnader både för organisationen och för 

medarbetaren. Om medarbetaren har ett förändringsengagemang av kontinuerlig 

karaktär kan medarbetaren uppleva rädsla av att förlora det som investerats i 

organisationen och därav kan medarbetaren välja att stödja 

organisationsförändringen (Herscovitch & Meyer, 2002; Turner Parish et al., 2008). 

 Normativt förändringsengagemang (normative commitment to change), definierar 

Herscovitch och Meyer (2002) som att en medarbetare stödjer 

organisationsförändringen utifrån en känsla av förpliktelse och skyldighet. Att 

motsätta sig eller protestera mot organisationsförändringen skulle upplevas som 

oansvarigt och fel. Därför kan medarbetaren uppleva att inte finns något annat 

alternativ än att stödja organisationsförändringen. 

Skillnaden mellan de tre typerna av förändringsengagemang ligger i att medarbetarna stödjer 

omorganisationen för att de vill (känslomässigt förändringsengagemang), måste (kontinuerligt 
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förändringsengagemang) eller borde (normativt förändringsengagemang) (Herscovitch & Meyer, 

2002). 

De tre typerna av förändringsengagemang kan få olika konsekvenser för 

organisationsförändringen, menar Turner Parish et al. (2008). Känslomässigt 

förändringsengagemang kan bidra till att implementeringen av förändringen lyckas bättre och att 

medarbetarnas prestationer förbättras, detsamma kan gälla för normativt förändringsengagemang, 

men i lägre grad. Vidare poängteras att medarbetare som har känslomässigt eller normativt 

förändringsengagemang bidrar till ökad kunskap och lärande bland medarbetarna, ledningen och 

organisationen och kan i sin tur underlätta kommande organisationsförändringar. Om 

medarbetaren upplever sig ha en god relation till ledningen och om ledningen uppfattas som 

stödjande har medarbetaren stora chanser att utveckla känslomässigt eller normativt 

förändringsengagemang vilket ses som positivt då det kan leda till goda arbetsprestationer och ett 

mer omfattande stöd för organisationsförändringen (Turner Parish et al., 2008; Herscovitch & 

Meyer, 2002). Däremot medför kontinuerligt förändringsengagemang inte samma positiva 

konsekvenser och stödet för organisationsförändringen är mindre omfattande (Turner Parish et 

al., 2008). En viktig aspekt att påpeka i detta sammanhang är att typen av 

förändringsengagemang kan förändras över tid och att vilken typ som dominerar kan till viss del 

bero på sammanhanget.  

För att genomföra en lyckad organisationsförändring är en bidragande faktor att 

medarbetarna och ledning är motiverade, menar Turner Parish et al. (2008). Motivation hos 

medarbetarna skapar bättre förutsättningar för implementeringen och det kan därmed vara lättare 

för medarbetarna att stödja organisationsförändringen.  

Self-determination theory 

Turner Parish et al. (2008) menar, som tidigare nämnts, att det kan finnas en koppling mellan 

arbetsmotivation och förändringsengagemang som kan var till fördel för arbetsgivaren. 

Arbetsmotivation är ett brett område med många inriktningar och modeller, vi har valt att inrikta 

oss på arbetsmotivation enligt self-determination theory (SDT).  

Enligt SDT finns tre grundläggande former av motivation; inre motivation, yttre motivation 

och amotivation (Ryan & Deci, 2000a). En motiverad person som präglas av inre motivation har 

ett behov av tillväxt och en aktiv och medveten strävan efter personlig utveckling. Att ha 

möjligheten att agera utifrån sin egen vilja och sina egna målsättningar kan öka motivationen hos 
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individen. Yttre motivation bottnar i externa faktorer såsom belöning eller negativa påföljder. En 

amotiverad person känner avsaknad av syfte och mening eller känner sig inte kompetent nog att 

utföra uppgiften, vilket leder till brist på motivation. 

Enligt SDT strävar människan efter att uppnå personlig utveckling, välbefinnande och 

motivation (Ryan & Deci, 2000b; Deci & Ryan, 2008), och för att tillfredsställa denna strävan 

behöver tre grundläggande behov uppfyllas; behov av kompetens, behov av autonomi och behov 

av samhörighet. 

 Behovet av kompetens (competence) uppfylls genom att medarbetaren känner sig 

effektiv i sociala sammanhang samt att det finns utrymme för att tillämpa sin 

förmåga och sina kunskaper. Det gör att människor söker sig till utmaningar som 

passar deras potential och strävar aktivt för att utveckla sina färdigheter för att 

utföra arbetsuppgiften bättre, om detta behov är uppfylld ökar självförtroendet. 

 Behovet av autonomi (autonomy) handlar om upplevelsen av att känna att de egna 

handlingarna kommer inifrån, det kopplas ofta ihop med den inre motivationen. Om 

medarbetaren har möjlighet att styra sitt beteende utifrån sina egna intressen ger det 

en känsla av frihet vilket innebär att individen har en självständighet att kunna 

bestämma över sitt eget arbete. 

 Behovet av samhörighet (relatedness) handlar om att känna en gemenskap med 

andra samt att visa omtanke om andra människor men även få omtanke tillbaka. Det 

handlar inte bara om att känna en samhörighet med andra utan även med samhället 

och organisationen som personen verkar för. 

Alla de tre behoven bör uppfyllas för att medarbetaren ska känna sig trygg och bekväm på sin 

arbetsplats och ha möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Om behoven inte 

är uppfyllda kan det leda till att medarbetarna inte trivs på jobbet och känner en olustkänsla. En 

arbetsplats som underlättar att behoven av kompetens, autonomi och samhörighet uppfylls, bör 

alltså ha såväl motiverade som engagerade och välmående medarbetare (Deci & Ryan, 2008; 

Deci et al., 2001). 

Förändringsengagemang och self-determination theory 

Utifrån ovanstående vore det rimligt att anta att det finns ett samband mellan de tre typerna av 

förändringsengagemang (känslomässigt, kontinuerligt och normativt) och uppfyllnaden av SDT:s 
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grundläggande behov (kompetens, autonomi och samhörighet). Dock har vi inte lyckats finna 

några studier som belyser just detta samband.  

Däremot har Meyer och Maltin (2010) tagit fram en teoretisk ram över hur ett samband 

mellan trekomponentsmodellen om organisatoriskt engagemang och SDT utifrån behoven av 

kompetens, autonomi och samhörighet kan se ut. Med utgångspunkt i deras teoretiska ram är det 

intressant att studera om det kan finnas ett samband mellan förändringsengagemang och SDT:s 

behov av kompetens, autonomi och samhörighet. Utifrån denna teoretiska ram, kan följande 

samband förekomma; känslomässigt förändringsengagemang kan ha ett positivt samband med de 

tidigare nämnda behoven, medan kontinuerligt förändringsengagemang kan ha ett negativt 

samband med behoven enligt denna teoretiska ram. Normativt förändringsengagemang kan 

däremot ha ett både negativt och positivt samband med behoven; när normativt 

förändringsengagemang upplevs som moraliskt tvingande har det ett positivt samband med 

behoven av kompetens, autonomi och samhörighet, men när normativt förändringsengagemang 

präglas av en känsla av skyldighet kan det ha ett negativt samband med dessa behov. 

Som tidigare nämnts från Herscovitch och Meyer (2002) är det viktigare att ha ett 

förändringsengagemang än ett organisatoriskt engagemang samt att arbetsmotivation är en av de 

större byggstenarna för att få till ett bra förändringsarbete (Meyer et al., 2004). Därför anser vi att 

det är mycket intressant att undersöka sambandet mellan förändringsengagemang och 

arbetsmotivation utifrån SDT med inriktning på de tre behoven av kompetens, autonomi och 

samhörighet.  

  Vi fick möjligheten att studera just detta samband på ett bolag inom byggsektorn där en 

omfattande organisationsförändring nyligen genomförts bland tjänstemännen på en avdelning 

inom ett affärsområde. Det huvudsakliga syftet till förändringen var att bolaget ville bli mer 

konkurrenskraftiga och förändringen innefattande bland annat omstrukturering av avdelningar, 

rollbyten, en mer aktiv säljteknik och ett nytt marknadsfokus med effektiviserade produkter och 

tjänster. Eftersom kvaliteten på kommunikationen av förändringen har betydelse för acceptansen 

av den (Elving, 2005; Erikson, 2011, s.274-275), och därmed troligen även för 

förändringsengagemanget, valde vi att även studera eventuell inverkan av detta. Om förändringen 

i sig upplevs ha stor eller liten inverkan på organisationen och om påverkan på det egna arbetet 

ses som positivt eller negativt kan det också antas påverka förändringsengagemanget.  
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 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det finns något samband mellan de tre grundläggande 

behoven enligt self-determination theory och förändringsengagemang samt undersöka om det var 

möjligt att predicera förändringsengagemang utifrån de tre grundläggande behoven enligt self-

determination theory. Ytterligare ett syfte var att undersöka om kommunikation, upplevd 

inverkan på organisationen och påverkan på eget arbete bidrar till att predicera 

förändrngsengagemang.  

Frågeställningar 

 Finns det samband mellan de tre typerna av förändringsengagemang och de tre 

grundläggande behoven enligt SDT? 

 Går det att predicera förändringsengagemang utifrån de tre grundläggande behoven enligt 

SDT? 

 Bidrar kommunikationens kvalitet till att predicera förändringsengagemang?  

 Bidrar upplevd inverkan på organisationen och påverkan på eget arbete till att predicera 

förändringsengagemang? 

Metod 

Deltagare och urval 

Deltagarna var tjänstemän inom ett affärsområde på ett bolag i byggsektorn som nyligen 

genomgått en större organisationsförändring. I samråd med kontaktpersonen på bolaget skickades 

enkätundersökningen ut till totalt 76 personer, varav 39 personer svarade, vilket gav en 

svarsfrekvens på 51 %. En deltagare var mellan 18-24 år, sex deltagare var mellan 25-34 år, nio 

deltagare var mellan 35-44 år, nio deltagare var mellan 45-55 år och tolv deltagare var över 55 år. 

Två deltagare ville inte uppge ålder. Sex deltagare hade arbetat inom bolaget i två år eller mindre, 

tre deltagare hade arbetat där 3-5 år, åtta deltagare hade arbetat där 6-10 år, fem deltagare hade 

arbetat där 11-15 år och 15 av de deltagande hade arbetat inom bolaget i över 16 år och två ville 

ej uppge hur länge de hade arbetat.  



 

 

8 

 

Material 

Enkäten som användes i denna undersökning bestod av två skalor. Den ena skalan, Commitment 

to change scale (Herscovitch & Meyer, 2002), angav ett mått på förändringsengagemang utifrån 

18 påståenden, indelade i tre delskalor: känslomässigt, kontinuerligt och normativt 

förändringsengagemang. Exempel på ett påstående inom känslomässigt förändringsengagemang 

är “Jag tror på värdet av denna förändring”, exempel på ett påstående inom kontinuerligt 

förändringsengagemang är “Jag har för mycket att förlora om jag motsätter mig denna 

förändring” och exempel på ett påstående inom normativt förändringsengagemang är “Jag känner 

mig förpliktigad att arbeta för denna förändring”. Skalan översattes från engelska till svenska av 

oss. Herscovitch och Meyer (2002) angav att Cronbachs alpha (α) för hela skalan om 

förändringsengagemang var .91. Reliabiliteten på skalan i vår studie var dock inte 

tillfredställande; α=.66. Två frågor med låg item-total korrelation från delskalorna normativt och 

kontinuerligt förändringsengagemang, “Jag skulle inte må dåligt av att motsätta mig denna 

förändring” respektive “Jag känner mig pressad att acceptera denna förändring” togs därför bort, 

vilket höjde α till .73.  

Den andra skalan i enkäten, Basic need satisfaction at work scale (Deci et al., 2001, i 

svensk översättning av M. Eriksson), gav ett mått på arbetsmotivation utifrån SDT:s 

grundläggande behov och innehöll 21 påståenden, även den indelad i tre delskalor: behov av 

kompetens, autonomi och samhörighet. Exempel på ett påstående inom kompetens är “De flesta 

dagar känner jag att jag har uträttat något på jobbet”, ett exempel på ett påstående inom autonomi 

är “Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete ska utföras” och ett exempel på ett 

påstående inom samhörighet är “Jag kommer överens med mina arbetskamrater”.  I studien av 

Deci et al. (2001) var α=.89. Även SDT-skalans reliabilitet testades i vår studie och α fastställdes 

till .79. Svarsalternativen för de båda skalorna var 1-5, där 1 = Stämmer inte alls och 5 = 

Stämmer mycket bra. 

Enkäten inleddes med tre bakgrundsfrågor: ålder, antal tjänsteår inom organisationen samt 

hur många omorganisationer som medarbetaren totalt har deltagit i under sitt yrkesverksamma 

liv. Två frågor angående organisationsförändringen ingick: “Hur påverkar omorganisationen ditt 

eget arbete?” där svarsalternativen var 1-4 där 1= Mycket negativt och 4= Mycket positivt och ett 

neutralt svarsalternativ samt “Vilken inverkan upplever du att omorganisationen har på bolaget?” 

där svarsalternativen var 1-4 där 1= Mycket liten och 4= Mycket stor samt ett neutralt 
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svarsalternativ. Två frågor om kommunikationen ingick också; “Hur upplever du att 

kommunikationen har varit under omorganisationen?” och “Hur upplever du att syftet med 

omorganisationen har kommunicerats?”. De två kommunikationsfrågorna gjordes om till en 

skala, kommunikation, med α på .83. Svarsalternativen för skalan var 1-4, där 1 = Mycket dåligt 

och 4= Mycket bra samt ett neutralt svarsalternativ. Deltagarna gavs även möjlighet att lämna 

egna synpunkter på organisationsförändringen i en fråga med öppet svar. Sammanlagt bestod 

enkäten av 47 påståenden (bilaga 1). Enkäten framställdes i webbprogrammet Webropol 

(http://www.webropol.se), som är ett webbaserat datainsamlingsverktyg.  

Tillvägagångssätt   

Innan enkäten färdigställdes förtestades den på ett antal personer för att upptäcka eventuella 

felformuleringar och oklarheter. Vissa förtydliganden och ändringar av såväl enkät som 

missivbrev gjordes därefter utifrån förtestet.  

Det kan nämnas att cirka 60 organisationer kontaktades innan vi slutligen fick kontakt med 

det bolag som studien genomfördes på. Några av de kontaktade organisationerna hade inte 

genomfört någon organisationsförändring, men andra som stod inför eller i en 

organisationsförändring eller nyligen hade genomfört en valde att tacka nej till medverkan. Att 

tillåta undersökningar i samband med en förändring sågs generellt som mycket känsligt, många 

företag genomförde också egna enkätundersökningar gällande organisationsförändringen och 

valde därför att inte medverka.  

Kontaktpersonen på bolaget gav oss information om organisationsförändringen och dess 

syfte. Tillsammans med kontaktpersonen avgränsades undersökningsgruppen till 76 tjänstemän 

på en avdelning i ett affärsområde. Länken till enkäten skickades till kontaktpersonen 

tillsammans med information om syftet med studien, tillvägagångssätt och kontaktuppgifter till 

oss och vår handledare. Kontaktpersonen vidarebefordrade informationen och länken till alla 

medarbetare på avdelningen. Två påminnelsemail (som gick till hela undersökningsgruppen 

eftersom det inte gick att särskilja personer som redan hade svarat) skickades ut via 

kontaktpersonen. Enkäten var tillgänglig för medarbetarna i totalt sju dagar. Svaren samlades 

automatiskt in i Webropol och exporterades sedan till Excel, för att kunna överföras till 

statistikprogrammet SPSS. 
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Design och analysmetod 

Det insamlade materialet från enkätundersökningen analyserades med en hierarkisk 

regressionsanalys i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics version 20. Negativt formulerade 

påståenden reverserades. Svarsalternativen för kommunikationsfrågorna samt frågorna om 

påverkan på arbete och inverkan på organisationen reverserades och analyserades utifrån fyra 

svarsalternativ, det neutrala svarsalternativet ingick inte.  

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna informerades om studiens syfte, villkoren, att deltagandet i undersökningen var 

frivilligt och anonymt, vad uppgifterna skulle komma att användas till samt hur de kunde ta del 

av det färdiga resultatet. Kontaktpersonen på bolaget hade ingen möjlighet att avgöra vilka som 

besvarat enkäten. 

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras som följande: korrelationer mellan variablerna, medelvärde 

och standardavvikelser för respektive variabel, bivariata korrelationer och avslutas med en 

hierarkisk regressionsanalys för att svara på syfte och frågeställningar. I tabell 1 nedan visas 

medelvärden, standardavvikelser, korrelationskoefficienter och signifikansnivåer för de variabler 

som ingår i studien. Även Cronbach’s alpha (α) redovisas för respektive skala.  

Förändringsengagemang korrelerade signifikant med skalan SDT (r=.59) samt med 

delskalorna behov av kompetens (r=.66) och autonomi (r=.55), däremot inte med behovet av 

samhörighet (r=.27). Förändringsengagemang korrelerar även signifikant med kommunikation 

(r=.61), upplevd påverkan på arbete (r=.40) och upplevd inverkan på organisationen (r=.48) 

(tabell 1). 

Bivariata korrelationer av prediktorvariablerna (kompetens, autonomi, samhörighet, 

kommunikation, påverkan på arbete, inverkan på organisation) för utfallsvariabeln 

förändringsengagemang utfördes för att kontrollera om några prediktorvariabler korrelerade med 

varandra högre än r=.80 (Dancey & Reidy, 2011, s.414). Ingen multikollinearitet visades (tabell 

1). En preliminär analys genomfördes för att kontrollera normalitet, linearitet och 

homoscedasitet. 
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Tabell 1. Korrelationer, medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för alla variabler.  

** Signifikant på 0.01-nivå; * Signifikant på 0.05-nivå

Variabler  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. M SD 

 
α              

1. Förändrings-

engagemang 
.73 1           3.62 .46 

2. Känslomässigt 
 .75** 1          3.44 .82 

3. Kontinuerligt  

  .14 -.26 1         2.97 .89 

4. Normativt 
 .58** .06 .59** 1        3.41 .70 

5. SDT 
.79 .59** .31 -.05 .19 1       3.94 .40 

6. Kompetens 
 .66** .36* -.16 .12 .78** 1      3.89 .53 

7. Autonomi 
 .55** .35* .07 .34* .76** .44* 1     3.60 .52 

8. Samhörighet 
 .27 .26 -.24 -.00 .76** .42* .39* 1    4.20 .57 

9. Påverkan på arbete 
 .40* .50* -.26 -.02 .17 .24 .27 .04 1   1.77 1.39 

10. Inverkan på 

organisation  .48* .35* .01 .32* .12 .23 .02 -.12 .34* 1  2.46 .91 

11. Kommunikation .83 .61** .53* -.17 .28 .40* .38* .35* .42* .37* .32* 1 2.37 1.05 

               



 

 

 

En hierarkisk regressionsanalys genomfördes med förändringsengagemang (M=3.62, 

SD=.46) som utfallsvariabel. Resultatet presenteras i tabell 2. Prediktorvariablerna var: 

kompetens (M=3.89, SD=.53), autonomi (M=3.60, SD=.52), samhörighet (M=4.20, SD=.57), 

kommunikation (M=2.37, SD=1.05), upplevd inverkan på organisation (M=2.46, SD=.91) 

och upplevd påverkan på arbete (M=1.77, SD=1.39). Modellen som helhet fungerar för att 

predicera förändringsengagemang, F(6, 25)= 10.38, p<.001. Prediktorvariablerna förklarar 65 

% av variansen i förändringsengagemang, (R=.85, R
2
=.71, adjusted R

2
=.65).  

  I steg 1 lades prediktorvariablerna kompetens, autonomi och samhörighet in i modellen 

med förändringsengagemang som utfallsvariabel. Modellen predicerar 

förändringsengagemang, F(3, 28)= 10.18, p<.001 och förklarar 47 % av variansen i 

förändringsengagemang (R=.72, R
2
= .52, adjusted R

2
=.47). Kompetens och autonomi är de 

faktorer som bidrar, på så sätt att om kompetensen ökar så ökar även 

förändringsengagemanget (β=.54, p=.001) och om autonomin ökar så ökar även 

förändringsengagemanget (β=.35, p=.030).  

  I steg 2 lades kommunikation till som prediktorvariabel. Även den modellen kan 

predicera förändringsengagemang, F(4, 27)= 13.11, p<.001 och förklarar 61 % av variansen i 

förändringsengagemang (R=.81, R
2
=.66, adjusted R

2
=.61). Variablerna kompetens (β=.45, 

p=.002) och autonomi (β=.28, p=.040) bidrar även här signifikant, men medförde en lägre 

∆R
2
 = .14 (p<.05) jämfört med steg 1. Kommunikationen (β=.43, p=.003) bidrar till modellen 

på så sätt att ju bättre upplevelsen av kommunikationen under förändringsprocessen har varit, 

desto mer förändringsengagemang. 

  I steg 3 lades prediktorvariablerna upplevd påverkan på arbete och upplevd inverkan på 

organisation till, vilket medförde lägre ∆R
2
=.05 (p=.12), men den här minskningen är inte 

signifikant. Signifikansen för kompetens (β=.38, p=.008), autonomi (β=.30, p=.026) och 

kommunikation (β=.31, p=.031) minskade, men dessa prediktorvariabler bidrar fortfarande 

mer än prediktorvariabeln inverkan på organisationen, som endast tenderar att bidra till 

modellen (β=.26,p=.050).  

  Analysen visar att det går att predicera förändringsengagemang utifrån SDT:s tre 

behov, men att det bara är kompetens och autonomi som bidrar, kommunikation är en annan 

faktor som bidrar, följt av inverkan på organisationen som tenderar att bidra.  



 

 

 

 

  



 

 

 

Tabell 2. Hierarkisk regressionsanalys med förändringsengagemang som utfallsvariabel och 

standardiserade regressionskoefficienter.   

 
Förändringsengagemang 

I II III 

Steg 1: Self-determination theory    

Kompetens .54** .45** .38** 

Autonomi .35* .28* .30* 

Samhörighet -.09 -.21 -.11 

Steg 2: Kommunikation    

Kommunikation  .43** .31* 

Steg 3: Påverkansfaktorer 
   

Inverkan på organisationen 
  .26 

Påverkan på arbetet 
  .03 

 
   

Adjusted R
2
 .47 .61 .65 

∆R
2 .52*** .14** .05 

*** p<.001; ** p<.01; * p<.05  

   

   

 

  



 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan 

förändringsengagemang vid en organisationsförändring och SDT:s tre grundläggande behov; 

kompetens, autonomi och samhörighet. Ytterligare ett syfte var att undersöka i vilken 

utsträckning förändringsengagemang påverkades av hur kommunikationen kring 

förändringen värderades och av den inverkan och påverkan som förändringen ansågs sig ha 

på organisationen och det egna arbetet.  

Resultatet visar att det går att predicera förändringsengagemang utifrån SDT:s 

grundläggande behov och att de prediktorvariabler som bidrog var kompetens och autonomi. 

Samhörighet bidrog däremot inte till att predicera förändringsengagemang. Resultatet visar 

även att bakgrundsfaktorn kommunikation har betydelse för förändringsengagemanget samt 

att inverkan på organisationen tenderar till att ha betydelse för förändringsengagemanget. 

Det positiva sambandet mellan förändringsengagemang och SDT:s grundläggande 

behov stämmer överens med Meyer och Maltins (2010) teoretiska ram om sambandet mellan 

organisatoriskt engagemang och SDT:s grundläggande behov. Enligt deras teoretiska ram 

förekommer det ett samband mellan organisatoriskt engagemang utifrån 

trekomponentsmodellen och SDT:s tre grundläggande behov. Det fanns även samband i vår 

studie, om förändringsengagemang utifrån trekomponentsmodellen och SDT:s tre 

grundläggande behov. Däremot finns detta positiva samband i vår studie endast med två av 

behovsfaktorerna: kompetens och autonomi. Något samband mellan förändringsengagemang 

och samhörighet förekommer inte i vår studie, varken i korrelationsanalysen eller i 

regressionsanalysen. Detta är en intressant aspekt då samhörighet hade ett högre medelvärde 

än de andra två behovsfaktorerna. Ett högt medelvärde på samhörighet indikerar trivsel och 

god social samvaro bland kollegor, men detta bidrar inte till möjligheten att predicera 

förändringsengagemang.   

Förändringsengagemang av känslomässig karaktär hade ett positivt samband med 

kompetens och autonomi, vilket till viss del överensstämmer med Meyer och Maltins (2010) 

teoretiska ram. Det kan tolkas som att ju mer en medarbetare får utrymme för sin kompetens, 

sina kunskaper, och färdigheter samt kan uppleva självbestämmande i arbetet, desto mer 

känslomässigt förändringsengagemang har medarbetaren. Med tanke på det starka sambandet 



 

 

 

som förelåg i vår studie mellan kommunikation och känslomässigt förändringsengagemang 

kan det tyda på att medarbetarna som upplever att kommunikationen har varit bra kan därmed 

känna sig delaktiga i organisationen och visa engagemang för organisationsförändringen 

(Herscovitch & Meyer, 2002; Elving, 2005).  

Normativt förändringsengagemang kan liknas med känslomässigt 

förändringsengagemang, dock inte i samma utsträckning. Normativt förändringsengagemang 

utgör inget hinder för organisationsförändringen, men uppger inte heller samma vilja att 

involvera sig i och identifiera sig med organisationen och förändringen (Turner Parish et al., 

2008). I vår studie förekommer ett positivt samband mellan normativt 

förändringsengagemang och behovet autonomi. Meyer och Maltins (2010) menar att om det 

finns ett positivt samband mellan de tre grundläggande behoven och normativt 

förändringsengagemang så kan det upplevas som moraliskt tvingande, det vill säga att 

medarbetaren stödjer förändringen på grund av känslan att man borde. I vår studie fanns 

enbart ett samband mellan autonomi och normativt förändringsengagemang därför bör 

liknande slutsatser (om att det upplevs som moraliskt tvingande) dras med försiktighet.  Det 

kan dock med normativt förändringsengagemang tolkas som att medarbetarna har ett samvete 

för organisationen och organisationsförändringen och de kan även känna självständighet i sitt 

arbete samtidigt som de kan känna inre motivation (Deci & Ryan, 2008; Deci et al., 2001).  

Kontinuerligt förändringsengagemang kan vara den typen som är minst önskvärd och 

som inte har några positiva effekter, enligt Turner Parish et al. (2008). Vår studie visar att det 

inte förekommer något samband alls mellan kontinuerligt förändringsengagemang och 

kompetens, autonomi och samhörighet. Det stämmer inte överens med Meyer och Maltins 

(2010) teoretiska ram som menar att ett negativt samband skulle kunna förekomma med 

SDT:s grundläggande behov. Det kan innebära att en medarbetare med kontinuerligt 

förändringsengagemang inte upplever sig ha de grundläggande behoven uppfyllda i samma 

utsträckning som vid känslomässigt förändringsengagemang. Kontinuerligt 

förändringsengagemang kan leda till minskat stöd för en organisationsförändring 

(Herscovitch & Meyer, 2002).   

Resultatet visade även att det fanns signifikanta samband mellan 

förändringsengagemang och kommunikation. För att förändringsarbetet ska vara effektivt 

krävs det bland annat att kommunikationen och förmedlingen av syftet är tydligt och konkret 



 

 

 

(Heracleous, 2002, refererad i Elving, 2005). I vår studie kan det tolkas som att ju bättre 

upplevelsen är av förmedlingen av syftet och hur upplevelsen av kommunikationen har varit 

desto mer förändringsengagemang har medarbetarna. Kommunikationens kvalitet bidrar till 

prediktionsförmågan av förändringsengagemang. Det innebär att det är positivt med en god 

kommunikation då den påverkar förändringsprocessen och förändringsengagemanget 

avsevärt. Det stämmer med den tidigare forskning som menar att ju mer informativt och 

stödjande kommunikationen är, desto starkare är medarbetarnas acceptans och engagemang 

vid en organisationsförändring (Elving, 2005; Wanberg & Banas, 2000).  

Det som kan vara värt att nämna är att vi inte vet vilka befattningar respondenterna har 

på bolaget vilket kan påverka hur de upplever att kommunikationen samt förmedlingen av 

syftet har varit. En spekulation kan vara att de medarbetare som har en högre befattning på 

bolaget har en närmare anknytning till förmedlingen av syftet och har en större del i 

kommunikationen än vad medarbetare längre ner i hierarkin eventuellt kan ha. Ju tydligare 

kommunikationen har varit desto mer redo kan medarbetarna vara inför 

organisationsförändringen (Elving, 2005).  

I vår studie fanns även ett positivt samband mellan påverkan på arbete samt inverkan på 

organisationen och förändringsengagemang. Utifrån resultatet kan det tolkas som att 

medarbetarna anser att organisationsförändringen har haft en något positiv påverkan på det 

egna arbetet men de upplever att inverkan på organisationen har varit relativt liten. Värt att 

nämna är att detta resultat endast kan appliceras på just denna organisationsförändring som 

studien är baserad på. 

Sammanfattningsvis, enligt denna studie, behöver arbetsgivaren uppfylla 

medarbetarnas behov av kompetens, autonomi samt att ha en god kommunikation till grund 

för att underlätta i förändringsprocessen. Det har även visat sig att om 

organisationsförändringen har en inverkan på arbetet och påverkan på organisationen, så ökar 

även förändringsengagemanget. Det känslomässiga förändringsengagemanget är det som 

föredras enligt Turner Parish et al. (2008) och för att ha medarbetare med känslomässigt 

förändringsengagemang, så kan en god idé vara att ge medarbetarna utrymme för sin 

kompetens och kunskap och friheten att kunna styra över sitt eget arbete. Det kan leda till att 

medarbetaren involverar sig i samt stödjer organisationsförändring Det skulle då vara positivt 



 

 

 

och kunna underlätta för arbetsgivaren, ledningen och hela organisationen då en 

organisationsförändring ska genomföras (Herscovitch & Meyer, 2002).  

Medarbetarna ska behandlas och betraktas som deltagare i förändringsprocessen och 

inte ses som åskådare, detta för att främja förändringsengagemang samt kommunikationen 

och få en effektiv förändringsprocess överlag (Heracleous, 2002, refererad i Elving, 2005). 

 

 

Begränsningar i studien 

En begränsning i studien är det relativt stora bortfallet (49 %) och att samtliga deltagare 

arbetar på en och samma avdelning. Resultatet kan alltså vara överoptimistiskt med tanke på 

att det endast är 39 deltagare (Dancey & Reidy, 2011, s. 253-254, 413-414). Dessutom kan 

det spegla de förhållanden som råder på just denna arbetsplats, därför är generaliserbarheten 

begränsad. En faktor som kan ha påverkat det låga deltagarantalet är att enkäten endast var 

tillgänglig för medarbetarna i sju dagar. Om enkäten hade varit tillgänglig under en längre 

period, kunde det eventuellt ha resulterat i fler antal deltagare och därmed skapat ett bättre 

underlag för studien.  

Skalan om förändringsengagemang översattes av oss och det kan ha orsakat vissa 

brister i reliabiliteten, vilket också avspeglas i att den skala som användes i studien hade ett α 

på .66 mot .91 i studien av Herscovitch och Meyer (2002). Ett exempel på svårigheterna med 

att översätta frågor är till exempel att en av frågorna i delskalan normativt 

förändringsengagemang kom att innehålla dubbla negationer vilket uppenbarligen gav 

tolkningssvårigheter för deltagarna. En annan fråga som orsakade problem i 

reliabilitetsmätningen fanns inom delskalan kontinuerligt förändringsengagemang och som 

uppenbarligen inte mätte samma faktor som de övriga frågorna som ingick i skalan. Båda 

frågorna exkluderades för att höja reliabiliteten på skalan om förändringsengagemang 

(α=.73).  

 



 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Det finns goda möjligheter att bedriva fortsatta studier inom området förändringsengagemang 

kopplat till arbetsmotivation utifrån SDT:s behov av kompetens, autonomi och samhörighet. 

Det som främst kan göras i en framtida studie är att utöka populationen och därmed samplet 

för att få ett större underlag att genomföra analysen på. Fortsatta studier kan även göras 

innan, under och efter en organisationsförändring för att se om det föreligger någon skillnad i 

vilket förändringsengagemang som medarbetarna har och om arbetsmotivationen är 

föränderlig över tid. En annan intressant aspekt av att studera förändringsengagemang 

kopplat till arbetsmotivation utifrån SDT är att jämföra olika grupper för att se huruvida det 

går att få fram likheter och skillnader bland olika branscher, åldrar, kön, professioner och 

utbildningsnivåer. 
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Bilaga 1 

 
 

   

  Undersökning om organisationsförändring och motivation 

 

Hej!  

Vi är två studenter som just nu genomför vårt examensarbete inom personal- och 

arbetslivsprogrammet på Högskolan i Gävle. Syftet med undersökningen är att se om det finns 

ett samband mellan motivation för arbetet och engagemang för en omorganisation. Eftersom 

NCC Construction har genomgått en organisationsförändring får samtliga tjänstemän 

inom Gävleborg och Dalarna en förfrågan om att delta i denna undersökning och vi hoppas 

innerligt att just du vill medverka i den. Maria Håkansson är vår kontaktperson och du kan 

vända dig till henne om du undrar över något. 

  
Undersökningen kommer att ta max 10 minuter att genomföra. Du ska utifrån din upplevelse 

och dina erfarenheter av omorganisationen ta ställning till 47 påståenden. Ditt deltagande är 

frivilligt men för att resultatet ska bli rättvisande hoppas vi att så många som möjligt deltar. 

Dina svar är helt anonyma och kommer inte att kunna spåras till dig. Resultaten redovisas i 

sifferform. 

  
Var vänlig kontrollera att samtliga påståenden är besvarade innan du skickar in enkäten. 
  
Kontakta oss gärna för eventuella frågor! 

 

Ida Alvarsson                tel. 070-27 38 428        ufk10ian@student.hig.se  

Johanna Landström       tel. 070-26 74 277        hfk11jlm@student.hig.se 

 

Du kan även kontakta vår handledare: Fil. dr Birgitta Falk biafak@hig.se  
  

Om du vill ta del av uppsatsen kan du kontakta ufk10ian@student.hig.se så får du en kopia 

av den färdiga uppsatsen. 

Ditt mail kan inte kopplas till dina svar. 
  

  

 
 

 

 

 

Tack för att du tar dig tid att medverka!  
 

 

 

mailto:ida.alvarsson@gmail.com
mailto:landstrom.johanna@gmail.com
mailto:biafak@hig.se
mailto:ida.alvarsson@gmail.com


 

 

 

 

Bakgrundsinformation om dig  
 

 

 

 

Hur gammal är du?  

   18-24 år 
 

   25-34 år 
 

   35-44 år 
 

   45-54 år 
 

   > 55 år 
 

   Vill ej uppge 
 

 

 

 

 

Hur länge har du jobbat på NCC Construction?  

   0-2 år 
 

   3-5 år 
 

   6-10 år 
 

   11-15 år 
 

   > 16 år 
 

   Vill ej uppge 
 

 

 

 

 

Hur många omorganisationer har du varit med om under ditt yrkesverksamma liv?  

   0-1 
 

   2-5 
 

   6-10 
 

   >11 
 

   Vet ej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Följande påståenden handlar om hur du upplever omorganisationen.  

 

Uppskatta hur väl det stämmer överens med din upplevelse, där 1= Stämmer inte alls 

och 5= Stämmer mycket bra   
 

 

 

 

Jag tror på värdet av denna förändring  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Det vore oansvarigt av mig att motsätta mig denna förändring  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag har för mycket att förlora om jag motsätter mig denna förändring  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Denna förändring uppfyller ett viktigt syfte  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Det är riskfyllt att protestera mot denna förändring  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag har inget annat val än att acceptera denna förändring  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     



 

 

 

Jag skulle inte må dåligt av att motsätta mig denna förändring  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Det är för kostsamt för mig att motsätta mig denna förändring  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Denna förändring är ett bra strategiskt steg för den här organisationen  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag får dåligt samvete om jag motsätter mig denna förändring  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag känner mig pressad att acceptera denna förändring  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Det är inte rätt av mig att motsätta mig denna förändring  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Att motsätta mig denna förändring är inte ett genomförbart alternativ för mig  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Denna förändring är inte nödvändig  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

 

Jag känner ingen skyldighet att stödja denna förändring  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag tror att ledningen begår ett misstag genom att göra denna förändring  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag känner mig förpliktigad att arbeta för denna förändring  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Det vore bättre utan denna förändring  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Hur påverkar omorganisationen ditt eget arbete?  

   Mycket positivt 
 

   Något positivt 
 

   Någon negativt 
 

   Mycket negativt 
 

   Varken eller 
 

 

 

 

 

Vilken inverkan upplever du att omorganisationen har på NCC Construction?  

   Mycket stor 
 

   Ganska stor 
 

   Ganska liten 
 

   Mycket liten 
 

   Ingen alls 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     



 

 

 

Hur upplever du att kommunikationen har varit under omorganisationen?  

   Mycket bra 
 

   Ganska bra 
 

   Ganska dålig 
 

   Mycket dålig 
 

   Har ingen uppfattning 
 

 

 

 

 

Hur upplever du att syftet med omorganisationen har kommunicerats?  

   Mycket bra 
 

   Ganska bra 
 

   Ganska dåligt 
 

   Mycket dåligt 
 

   Ingen uppfattning 
 

 

 

 

 

Finns det något du vill tillägga gällande omorganisationen?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Var vänlig kontrollera att samtliga påståenden är besvarade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Följande påståenden handlar om hur du uppfattar ditt arbete. 
 
Uppskatta hur väl de stämmer överens med din upplevelse, där 1 = Stämmer inte alls och   

5 = Stämmer mycket bra.  
 

 

 

 

Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete ska utföras  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag gillar mina arbetskamrater  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag behärskar inte riktigt mitt jobb.  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

På jobbet får jag uppskattning för mitt arbete  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag känner mig pressad på arbetet  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag kommer överens med mina arbetskamrater  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     



 

 

 

Jag håller mig för mig själv på jobbet  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag kan fritt uttrycka vad jag tycker och tänker på jobbet  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag betraktar mina arbetskamrater som mina vänner  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag har lärt mig nya intressanta färdigheter på jobbet  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

När jag är på jobbet måste jag göra vad jag blir tillsagd  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

De flesta dagar känner jag att jag har uträttat något på jobbet  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Mina känslor beaktas på jobbet  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag har inte stora möjligheter att visa vad jag går för på jobbet  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

 

Mina arbetskamrater bryr sig om mig  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag har inte många nära vänner på jobbet  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag känner att jag kan vara mig själv på jobbet  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Mina arbetskamrater gillar inte mig  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag känner ofta att jag saknar kompetens i mitt arbete  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Jag har få möjligheter att påverka hur jag utför mitt arbete  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Människor är vänliga på mitt jobb  

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls                Stämmer mycket bra 
 

 

 

 

Vänligen kontrollera att samtliga påståenden är besvarade. 

För att avsluta undersökningen tryck på "Skicka". 

 

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

Tusen tack för att du tog dig tid att medverka i vår undersökning! 

Kontakta Ida Alvarsson på ufk10ian@student.hig.se om du är intresserad av en kopia på 

uppsatsen. 

 

Ha en fortsatt trevlig dag! 

Hälsningar 

Ida Alvarsson och Johanna Landström 
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