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The concept of control has been the subject for research spanning several
decades. The concept of control has achieved a remarkable interdisciplinary
impact. This study  focus on the impact that perceived control has on individual
differences when we are facing organizational changes. This study takes an
individual´s perspective on the psychological aspects of  changing conditions.
The study included 48 employees from 3 different branches. Educational levels
from compulsory school to university education are represented in the study.
Using an 18-item questionaire the study tested the assumption that participants
who report a higher level of perceived control over important events regarding
their occupational situation also will report a more positive attitude towards
organizational changes, than participants who score lower on perceived
control. The results do not strongly support the assumption when perceived
control and attitude towards organizational changes are tested against each
other, however the tendence was that attitude towards organizational changes
are positively correlated  with perceived control even if the correlation was
weeker than expected.



3

Att ha en känsla av kontroll över viktiga händelser i omgivningen är ett attribut som bidrar till
vårt allmänna välmående och ett stort antal studier över flera årtionden stödjer konsistent detta
antagande (Bailis, Segall, Mahon, Chipperfield. Dunn, 2001, Grob, Wearing, Little, Wanner,
1996). Trots att inga studier lyckats visa på kausala samband så har begreppet nått stor
tvärvetenskaplig genomslagskraft. (Thompson, 1981, Greenberger, Strasser, Cummings,
Dunhan, 1989, Thompson och Spacan, 1991, Thompson, Sobolew-Shubin, Galbraith,
Schwankovsky, Cruzen, 1993, Ward & Barnes, 2001).
          Hur kan en känsla av kontroll uppstå och hur skiljer vi oss åt som individer? Även här
så saknas undersökningar som påvisar kausala samband. Av den anledningen är det av yttersta
vikt att tydliggöra vilken teori slutsatserna bygger på. I den här studien används Albert
Banduras social-kognitiva teori som grund för antaganden om kontrollkänslans ursprung.
Denna teoretiska syn på uppkomst av kontroll kan kortfattat beskrivas: Medgång ökar vår
känsla av kontroll. Att observera andra lyckas med att hantera för oss svåra situationer är en
effektiv terapiform som bland annat används vid behandling av fobier. Effekterna antas
komma ur att terapin ger klienten en känsla av kontroll (Bandura: a sence of mastery) men
den allra effektivaste källan till en upplevelse av förmåga och kontroll är egna framgångsrika
prestationer. (Bandura, 1995).
          Personer som ser ett visst attribut som något fast och ej påverkbart, benämns i den
engelskspråkiga litteraturen som Entity Theorists. Dessa individer sätter i större omfattning
upp mål i syfte att visa sig kompetenta på området och därigenom också visa sig som en
kompetent person. Vid negativ feedback, misslyckande eller motgångar så karakteriseras
dessa personer av tvivel på sig själva, negativa känslor, undvikande av utmaningar och
begränsningar i förmåga att se alternativa lösningar på problem (Tabernero & Wood, 1999,
Shell & Husman, 2001). Personer som ser ett attribut som något man kan påverka benämns i
den engelskspråkiga litteraturen Incremental Theorists. Dessa är mer sannolika att sätta upp
mål med syfte att förstå en situation och att klara av uppgiften. De är även mindre känsliga för
negativ feedback, tar sig an utmaningar som ett medel för att förbättra sina färdigheter och
visar större idérikedom vid problemlösning (Bandura, 1997, Tabernero & Wood, 1999).
Arbetet utgår från teorin att en känsla av kontroll kan uppstå som ett resultat av framgångsrikt
beteende och vi skiljer oss åt som individer i att vi har olika teorier om huruvida olika attribut
går att påverka eller ej. Den teoretiska synen i arbetet är sålunda av transteoretisk karaktär.
          Innan vi går vidare i texten så är det viktigt att förtydliga att studiens teoretiska syn
fortsättningsvis utgår från att vi har olika teorier om huruvida olika attribut är fasta eller
påverkbara. Våra olika teorier är inte att ses som egenskaper som genomsyrar alla aspekter av
en persons liv, vi har olika teorier för olika attribut, som intelligens, social kompetens,
pianospel, sport m.fl. Dessa kan också förändras över tid inför samma attribut (Tabernero &
Wood, 1999).
          Känslan av kontroll har två konkreta aspekter. Den första handlar om den egna
upplevda förmågan att åstadkomma förändringar. Den andra handlar om till vilken grad
omgivningen i sig upplevs som modifierbar (Bandura, 1993). Individer som tyngs av tvivel
om den egna förmågan åstadkommer sällan eller aldrig någon förändring även i en omgivning
som erbjuder många potentiella möjligheter medan individer som har en fast tro på den egna
förmågan och omgivningens kontrollerbarhet, genom ihärdighet ofta kommer på sätt att i alla
fall utöva någon form av kontroll  (Bandura & Wood, 1989).
          Bandura och Wood´s undersökning (Bandura & Wood, 1989) gick i korta drag ut på att
två personer fick i uppdrag att leda varsin simulerad organisation genom en serie uppgifter.
De båda fick olika förutsättningar i form av att de övertygades om att gruppens beteende var
väldigt svårt att påverka respektive fullt möjligt att påverka med en liten insats. Resultaten
visade att den person som ledde sin grupp under förutsättning att denne trodde att han
knappast  kunde påverka gruppen visade en låg nivå av tro på sin förmåga, även när en
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lösning var inom räckhåll vilket ledde till att målen för gruppen sänktes och färre försök
gjordes. Den person som ledde sin grupp med övertygelsen att gruppen var fullt möjlig att
kontrollera lyckades behålla en stark känsla av självförmåga, satte upp nya djärva mål och
behöll sin förmåga att tänka analytiskt även när uppgifterna ökade i svårighet och komplexitet
(Bandura, & Wood, 1989). En liknande studie gjordes 10 år senare (1999), studien visade
liksom sin föregångare att deltagarna som i det här fallet hade en tro på sin egen möjlighet att
påverka visade större öppenhet inför förändrade förutsättningar, samt behöll en starkare tro på
sin egen förmåga (Tabernero & Wood, 1999). Dessa resonemang ligger till grund för den
centrala roll begreppet upplevd kontroll ges i undersökningen och det samband som antas
föreligga mellan upplevd kontroll och inställning till förändring.
          Vid större förändringsarbeten inom organisationer så sker arbetet åtminstone på 3
nivåer: individ, grupp och organisationsnivå (Nilsson, 1993). Den här studien belyser som
tidigare antytts psykologiska aspekter av förändringsarbetet utifrån ett individperspektiv.
Vilken inställning olika individer har till förändringar på arbetsplatsen är inte något som kan
förklaras med bara ett begrepp, en mängd olika faktorer påverkar hur en och samma människa
kan ställa sig helt olika inför till synes likartade förändringar. Till exempel så kan
trygghetsbehoven öka om en individs övriga tillvaro för tillfället känns otrygg, behovet av
struktur ökar om en individs övriga tillvaro står inför stora förändringar. En förändring kan
också upplevas som ett hot mot den egna självkänslan och arbetsidentiteten eftersom vi under
större förändringar kan känna oss okunniga under inlärningstiden (Lennéer-Axelsson &
Thylefors, 1996, Nilsson, 1993). Lite mer svårbegripligt är det motstånd till förändring som
förklaras som överjagsmotstånd. Överjagsmotstånd innebär att en förändring strider mot de
uppfattningar som vi lärt in från, för oss betydelsefulla personer, förändringen upplevs då som
ett svek mot dessa personer eller oss själva (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 1996).Vid
förändringsarbeten så är det inte alltid som dessa behov går att tillfredsställa vilket kan skapa
en negativ inställning till förändringen (Nilsson, 1993). Under de senaste decennierna så har
vårt behov av egenkontroll ökat (Nilsson, 1993). Det här arbetet belyser just upplevelsen av
inflytande på arbetsplatsen som generator till vår inställning till förändringar.
En brist på upplevt inflytande antas innebära att vi upplever att vi inte kan påverka vår
situation och därigenom upplever vi att förändringen utgör ett hot mot vår arbetsidentitet
eftersom vi upplever att även den kommer att förändras.
          Inställning till förändring, eller adaptiv förmåga handlar om två konkreta dimensioner:
hur villig individer är att anpassa pågående strategier och beteende som en reflektion på
förändrade krav. Den andra dimensionen handlar om hur villig man är att ompröva
användbarheten av sina beprövade metoder (Cantwell & Moore, 1996). En låg grad av adaptiv
förmåga handlar följaktligen om de följande två konkreta aspekterna: eventuell inkongruens
mellan strategi och uppgift uppmärksammas inte eller uppmärksammas men leder inte till
någon handling (Cantwell & Moore, 1996, Garner, 1987). Den andra aspekten handlar om
själva det okritiska användandet av rutiner och beprövade metoder i stället för att anpassa sig
efter vad uppgiften kräver (Cantwell & Moore, 1996).
         En kort summering av den teoretiska grund som frågeställningen baseras på kan se ut
som följer: En känsla av kontroll över vår egen situation har positiv effekt på vårt välmående,
vår tro på självförmåga och vår flexibilitet vid förändrade förutsättningar. Känslan av kontroll
kan uppstå som ett resultat av ett eget framgångsrikt beteende eller genom att observera andra.
Ett av alla de sätt vi skiljer oss åt på är hur vi uppfattar olika situationer, med avseende på om
dessa går att påverka eller ej. En högre känsla av kontroll över dessa situationer kan vara en
av de faktorer som påverkar att vi ser positivt på förändringar i stället för att se förändringar
som ett hot mot den egna identiteten.
          Baserat på ovanstående argument och med beaktande av nämnda reservationer så
arbetades följande  två frågeställningar fram:
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Frågeställning 1: Kommer individer som rapporterar en hög upplevd nivå av inflytande över
den egna arbetssituationen även att rapportera en mer positiv inställning till förändringar på
arbetsplatsen?

Frågeställning 2: Går det att finna skillnader i samband mellan inställning till förändring och
upplevt inflytande över den egna arbetssituationen om vi studerar de två aspekterna, upplevd
självförmåga och upplevda möjligheter att påverka var för sig?
          Studien avser inte att söka kausala samband utan endast korrelationer som en eventuell
konsekvens av kausalitet.

Metod

Deltagare

Deltagarna i studien utgörs av 48 medarbetare på 3st medelstora arbetsplatser, varav 16
personer från en medicinsk avdelning på ett regionsjukhus, 18 personer från en
marknadsavdelning på ett företag i livsmedelsbranchen samt 14 personer från
produktionspersonal inom platsindustrin. Antalet anställda var i genomsnitt 413st,
fördelningen var 20 män, 26 kvinnor (uppgift saknas 3st), medelålder 37,64år, max 61år, min
21år (uppgift saknas 3st) samt förgymnasial utbildning 10,4%, gymnasial utbildning 35,4%
och eftergymnasial utbildning 47,9% (uppgift saknas 3st, 6,3%).

Urval

Urvalet har i samtliga fall följt följande process:
1. Kontakt med arbetsplatser som av personer med insikt i det lokala näringslivet
rekommenderats med avseende på antal anställda samt
spridning gällande ålder, kön och utbildningsnivå.
2. Lämnande av enkät och information till arbetsplatser där intresse funnits.
3. Respektive arbetsplats sköter urvalet av deltagare utifrån hur tillgänglig personalen är.
          Urvalet har på grund av resursbegränsningar skett enligt bekvämlighetsprincipen
och är således inte att betrakta som slumpmässig.

Datainsamling

Data samlas in med hjälp av ett frågeformulär som omfattar 18 frågor fördelade på; upplevt
inflytande över den egna arbetssituationen (kontr), 10 frågor varav 5 frågor handlar om den
egna förmågan att påverka (självf) och 4 frågor handlar om huruvida omgivningen i sig
upplevs som påverkbar (påverk). Inställning till förändringar på arbetsplatsen (inst) omfattar 9
frågor varav 2 frågor handlar om till vilken grad personen är beredd att ompröva pågående
strategier som en reflektion på ändrade omständigheter och 3 frågor handlar om hur beredd
personen är att ompröva användbarheten hos gamla beprövade metoder. Återstående 4 frågor
handlar om de båda aspekterna av inställning till förändring. Varje svarsalternativ utgör en
poäng på en given skala (0-9 poäng) med ändpunkterna instämmer absolut inte och instämmer
till 100%.
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Bearbetning och analyser

För att besvara frågeställningarna så görs två analyser, vid den första undersöks korrelationen
mellan (kontr) och (inst). Vid den andra analysen undersöks korrelationerna mellan (självf)
och (inst) samt mellan (påverk) och (inst). Innan analyserna görs även ett reliabilitetstest av
frågorna inom de olika kategorierna.

Resultat

Test av mätinstrument

Tekniken som används vid reliabilitetstestet är Crohnbachs Alfa. Denna test ger en
uppfattning om  hur väl de olika frågorna mäter samma sak inom de fyra aspekterna. Ett lågt
Crohnbachs Alfa tyder på att vissa frågor kanske mäter olika aspekter trots att jag behandlar
dessa resultat som en aspekt. Syftet med testet är från min sida att utesluta de frågor som inte
mäter avsedd aspekt med samma precision som övriga frågor från vidare analys. Att frågorna
verkligen mäter de olika aspekterna är inte lika lätt att testa, jag hoppas dock att
teorigenomgången är tillräckligt omfattande för att motivera valet av frågor.

Tabell 1
Crohnbachs Alfa för variablerna i undersökningen
Kategori Alfa (efter uteslutning)
(självf) 0,72
(påverk) 0,77
Kontr
inst

0,83
0,75

7 frågor utesluts från vidare analys, efter justering så bedömer jag att den interna konsistensen
är godtagbar inom varje aspekt samt även när aspekterna slås samman i kategorier.

Analyser

Vid den första analysen undersöks, som tidigare nämnts korrelationen mellan upplevt
inflytande (kontr) och inställning till förändringar(inst). Vid en andra analys av data
undersöks hur de båda aspekterna av upplevt inflytande, upplevd självförmåga (självf) och
upplevda möjligheter att påverka (påverk), var för sig korrelerar med inställning till
förändring på arbetsplatsen.
Korrelationen mellan upplevd kontroll och inställning till förändring visar att upplevd känsla
av kontroll kan förklara 6,5% av variationen i inställning till förändring. Sambanden mellan
kategorierna om vi bryter ned kategorierna i respektive aspekter framgår av tabell 2.
Sambanden är tämligen svaga men tendensen är att ju högre poäng på skalan för upplevd
kontroll, ju högre poäng på skalan för inställning till förändring (Fig. 1). Resultatet visar på ett
starkt samband mellan upplevd självförmåga och upplevelse av att omgivningen går att
påverka upplevd självförmåga kan sägas förklara 64% av variationen i upplevelse av att
omgivningen går att påverka.
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Tabell 2
Korrelationer mellan kategorier
N=48 (självf) (påverk) (kontr) (inst)
(självf)   Upplevd självförmåga 0,80** 0,95** 0,22
(påverk) Upplevd möjlighet att påverka
(kontr)    Upplevd kontroll
(inst)       Inställning till förändring

0,94** 0,25
0,25

**Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).

Figur 1 Reggressionslinje för det linjära sambandet mellan (kontr) och (inst).
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Figur 2 Regressionslinje för det linjära sambandet mellan (självf) och (inst).

Figur 3 Regressionslinje för det linjära sambandet mellan (påverk) och (inst).

Detta innebär att positiva samband går att identifiera mellan upplevd kontroll och inställning
till förändring (frågeställning 1). Däremot går det inte att urskilja några resultat som stöder
antagandet om skillnader i samband när de båda aspekterna av kontroll (självförmåga och
möjlighet att påverka) studeras var för sig, vilket tydligt framgår i de grafiska redovisningarna
(frågeställning 2).
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Diskussion

Resultatet visar på ett svagare samband mellan upplevd kontroll och inställning till förändring
än vad som förväntades vilket tyder på att vår inställning till förändringar kanske är så
komplex att den svårligen kan förklaras till någon större del med bara en variabel (se även
Lennéer-Axelsson & Thylefors, 1996, Nilsson, 1993).
Viktigt är dock att resultatet visar på en tendens till positiv samvariation mellan den grad av
kontroll vi upplever och inställning till förändring (se även Lennéer-Axelsson & Thylefors,
1996, Nilsson, 1993). Vad som är väsentligt att påpeka är att jag i den här studien inte tagit
med upplevelsen av kontroll i privatlivet vilket Nilsson, (1993) gjort i sina studier, det
förklarar kanske det relativt svaga sambandet i den här studien. Tendenserna varierar, om än i
liten omfattning och visar på att den starkare korrelationen finns mellan till vilken grad
personerna uppfattar omgivningen som påverkbar och inställning till förändring, den något
svagare finns mellan självförmåga och inställning till förändring. Tendensen är att de
förväntningar vi sätter upp på oss själva i våra roller tenderar att väga in mer än tron på vår
egen personliga förmåga vad det gäller inställning till förändring i likhet med tidigare studier.
Tidigare studier visade att deltagarna som har en hög tro på sin möjlighet att påverka visade
större öppenhet inför förändrade förutsättningar, samt behöll en starkare tro på sin egen
förmåga (Bandura & Wood, 1989, Tabernero & Wood, 1999). Detta torde innebära att ett
samband borde finnas mellan tron på möjlighet att påverka och tron på sin egen förmåga även
i min studie vilket också är fallet. Detta innebär att tron på möjlighet att påverka, i min studie
kan sägas förklara 64% av variationen i tro på sin egen förmåga. Att sambandet mellan känsla
av kontroll och inställning till förändring är komplext, för komplext för att kunna förklaras
genom att begränsa undersökningen till bara ett fåtal variabler är lätt att se på de relativt svaga
sambanden i studien.
          Frågan som väcks vid denna tanke är vilka slutsatser som egentligen kan dras utifrån
resultatet. Möjligheten att dra trovärdiga slutsatser från den här typen av undersökningar är
uppenbarligen kraftigt begränsade. Den enda trovärdiga slutsatsen blir att resultatet visar på
samband mellan upplevelsen av kontroll och inställning till förändring, och att sambanden
inte påverkas nämnvärt om vi undersöker kontrollbegreppets mindre aspekter var för sig. Åt
vilket håll det går kan vi inte säga och vilka alternativa faktorer som finns kan vi heller inte
uttala oss om med bara resultatet från den här undersökningen.
          Behovet av vidare forskning inom området är stort med tanke på de positiva effekter
vår känsla av kontroll har för vårt välmående (Bailis et al, 2001, Grob et al, 1996).
Är det känslan av kontroll som styr vår inställning till förändring eller är det så att de som är
positiva till förändringar också genom detta erhåller en starkare känsla av kontroll är en
möjlig frågeställning. Ett möjligt angreppssätt skulle vara att basera en förstudie på vilka
faktorer som upplevs påverka inställning till förändring och på detta sätt få fram nya variabler
som vid en uppföljande studie möjligen kan visa på starka samband med vår attityd till
förändringar. En möjlighet finns att vi definierar begreppet kontroll alltför olika för att det
senare ska kunna gå att, på ett rättvisande sätt mäta med hjälp av en undersökningsledares
definition, kanske måste frågeformulären designas så att deltagarnas egna definitioner blir de
som gäller. Under senare decennier har behovet av självkontroll ökat (Nilsson, 1993), det är
därför av stor vikt att vi gör så mycket vi kan för att öka kunskapen om såväl hur vi når en
känsla av kontroll som vilka effekter känslan av kontroll har på andra dimensioner av det
mänskliga psyket. Inställningen till förändring är högst aktuell för undersökning i en
förändringens tid där avreglering, skapande av nya marknader, tillväxt och utveckling är
begrepp som styr mycket i vårt samhälle.
          Ett ökat behov av egenkontroll, i en tid där förutsättningarna frekvent förändras
motiverar väl detta forskningsområde.
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