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Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida ett planerat 
förändringsinitiativ uppfattas av initiativtagare respektive 
mottagare samt vad detta kan ge för konsekvenser. 

 Metod: Vi har studerat ur ett retroperspektiv ett konkret 
förändringsinitiativ på Kristianstads Sparbank. Ansatsen är 
hermeneutisk och i enlighet med denna vetenskapsambition 
använder vi oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vidare 
har vi använt oss av en abduktiv metod.  

Empiri:  Empirin är presenterad utifrån de tre olika kontor som är 
studerade. Dessutom är VD:ns berättelse presenterad separat för att 
få en övergripande förståelse för initiativet.  

Teori:  Det teoretiska ramverket innehåller teorier som behandlar 
övergripande tankar om förändringssituationer, 
förändringsmotstånd, delaktighet och informationens betydelse. 
Dessa teorier hjälper oss att förstå utfallet av den studerade 
förändringen.  

Resultat:  I analysen kommer vi fram till att medarbetarna inte nödvändigtvis 
gör motstånd mot själva förändringen utan mot hur de upplevt 
implementeringen och förmedlingen av den. 
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Purpose:  The purpose of this thesis is to investigate how a planned 
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 Methodology: We have conducted a study of a change process at Kristianstad 
Sparbank in retroperspective. We have chosen a qualitative view 
and in accordance with this view gathered information through 
interviews. The method is abductive. 

Empirical foundation: The empirical foundation is based on interviews with employees 
presented in a summary from each of the three offices where they 
work. Apart from that is the CEO’s interview presented separately 
to get a better overview and understanding of the change initiative. 

Theoretical perspectives: Our theoretical framework contains theories concerning change, 
resistance to change, participation and the importance of 
information and communication. These theories are being used in 
our analyses of the outcome of the studied change process. 

Conclusions: Our conclusion based on the analyses suggests that employees not 
necessarily resist the change initiative itself, but more likely the 
manner in which they perceive it has been presented and/or 
implemented.
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1 Inledning 
 

 
 

I följande kapitel kommer först en introduktion till ämnet att ges. Detta följs av en 

problemdiskussion där vi presenterar en djupare beskrivning av vad uppsatsen behandlar. 

Denna diskussion mynnar slutligen ut i vårt syfte och vår frågeställning. Avslutningsvis 

kommer uppsatsen disposition att redogöras.  

 

  

“Over the past decade, I have watched more than 100 companies try to remake themselves 

into significantly better competitors”- ”In almost every case, the basic goal has been the 

same: to make fundamental changes in how business is conducted in order to help cope with a 

new, more challenging market environment” (Kotter, 1995) 

Organisationer utmanas ständigt av nya teknologier, nya lagar, internationell konkurrens och 

nya krav på produktivitet och för att kunna möta dessa utmaningar måste organisationen 

anpassa sig till förändring (Goodman, 1982). ”Kraven på att ständigt utveckla något nytt, 

förbättra och göra arbetsuppgifter och produkter annorlunda, har med all sannolikhet 

kommit för att stanna” (Lindvall, 2001, s.11). Organisationens och de anställdas 

förändringsvilja har därmed blivit en förutsättning för att klara en hårdnande konkurrens 

(Angelöw, 1991).  

Förändring är dock ingen ny företeelse utan har alltid funnits i olika form. Den grekiska 

filosofen Herakletios skrev 500 år f. Kr att allt befinner sig i ständig förändring och att 

förändring därför är den enda sanna verkligheten (ref. i Angelöw, 1991). Förändring är enligt 

Ahrenfelt (2001) organisationens naturliga tillstånd eftersom förändring saknar en absolut 

början, mitt och slut. Men trots att förändring kan sägas vara en naturlig del av 

organisationens liv kretsar ”En stor del av företagens insatser, engagemang och glädje, men 

även tillkortakommande, frustrationer och besvikelser /…/ kring genomförda eller uteblivna 

förändringar” (Lindvall, 2001, s.11).  
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Liksom det finns olika orsaker till varför en förändring bör komma till stånd, finns det olika 

typer av förändringar. I en organisatorisk kontext handlar förändring om att något ska göras 

annorlunda än förut, vilket exempelvis kan vara en förändring i attityd, beteenden, 

interaktionsmönster och roller. (Goodman, 1982) 

Man brukar även tala om planerad och oplanerad förändring. Idén om planerad förändring kan 

sägas ha uppstått ur ett rationellt perspektiv, vilket innebär att man har en tro på att strukturer 

är något som kan förändras och manipuleras, främst av förändringsledaren. För att uppnå 

önskvärt resultat förutsätts att den som ska förändra har tydliga mål, preferenser och kunskap 

om organisationen. I praktiken är det ytterst svårt att ha en så fullständig information om 

organisationen och det är därför vanligt att resultatet inte blir det från början förväntade. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002) ”Den centrala frågan som litteratur om planerad förändring 

vanligtvis kretsar kring är hur förändring bör drivas och det är vanligt att författare lyfter 

fram modeller som steg för steg guidar ledare som vill implementera förändring” (Sörgärde 

2006, s.7).  

En modell som har haft stor betydelse för forskningen inom organisationsförändring är 

Lewins klassiska isbitsmetafor (ref. i Sveningsson et al., 2007). Han utgår först och främst 

ifrån hur man som ledare bör hantera förändring och det förändringsmotstånd som uppstår 

bland de underlydande. Just förändringsmotstånd anses ofta vara det största hotet mot en 

lyckad förändringsprocess och förändringsförsök som misslyckas förklaras oftast med hjälp 

av medarbetarnas ovillighet att genomföra en förändring. Att anställda blir negativa till 

förändring menar Angelöw (1991) är logiskt då de flesta organisationsförändringar är 

toppstyrda. Medarbetarna serveras ett förändringsprogram utan möjlighet att påverka. Att 

förändringsmotstånd har fått ett dåligt rykte anser Ahrenfelt (2001) beror på att chefer och 

konsulter blandar ihop engagemang med motstånd. Istället premieras passiv lydnad. Något 

han hävdar är förödande för ett lyckat förändringsarbete eftersom motstånd mot förändring 

”skapar verklig delaktighet genom att medarbetare engagerar sig i processen” (Ahrenfelt, 

2001, s.11). Angelöw (1991), Ahrenfelt, likaså forskare som Kotter (1995) samt Coch och 

French, elever till Lewin (ref. i Wetherell, 1996) anser att motstånd mot förändringar kan 

minimeras genom att medarbetarna är delaktiga genom hela förändringsprocessen. Angelöw 

(1991) skriver att människor välkomnar förändringar som förbättrar deras situation och 

förändringsarbete som bygger på delaktighet, trygghet och direkt information. Vidare menar 

han att människan har ett behov av just förändring, förnyelse, nya utmaning och utveckling. 
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1.1 Problemdiskussion 
 
”Traditionellt har förändringsarbetet varit toppstyrt, där ledningen har initierat, formulerat 

och genomfört förändringen och underordnade anställda har blivit objekt och föremål för 

förändringen” (Angelöw, 1991, s.11). Precis som Angelöw skriver, är vår uppfattning att 

medarbetarna många gånger ses som objekt, inte bara bland företagens förändringsledning 

utan även av forskare inom management litteraturen. 

I den rådande diskursen kring organisationsförändring läggs fokus främst på dem som ska 

implementera förändringen, det vill säga ledning och konsulter. Exempelvis Sörgärde (2006) 

kritiserar den tidigare forskningen för att primärt ha haft ett endimensionellt 

ledarskapsperspektiv, att studierna först och främst handlar om hur förändring kan ledas på ett 

framgångsrikt och effektivt sätt. Melanie Bryant (2006) är inne på samma spår när hon skriver 

att tidigare fokus på management i studier av organisationsförändring leder till ett begränsat 

synsätt bland teoretiker och praktiker. För att få ett bredare perspektiv inom 

organisationsstudier bör man ta in de anställas syn på förändring, vilket gör det möjligt för att 

utveckla en mer specifik kunskap om förändringens effekter hos de anställda. Detta skulle 

enligt henne vara till hjälp för att utveckla framtida förändringsstrategier.  

Vi anser i likhet med Bryant och Sörgärde att det är viktigt att även lyfta fram medarbetarnas 

perspektiv i en studie av organisationsförändring. Vi anser att detta är betydelsefullt för att 

kunna undersöka, förstå och försöka förklara bakomliggande faktorer för förändringsvilja 

alternativt förändringsmotstånd i organisationen. Vi undersöker de eventuellt olika 

uppfattningar som kan finnas hos ledning respektive medarbetare. Vår förhoppning är att detta 

i framtiden kan öka förståelsen mellan de som beslutar om förändringen (ledningen) samt de 

som genomför denna (medarbetare).  
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1.2 Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka hur ett förändringsinitiativ uppfattas av initiativtagare, respektive 

mottagare genom att i retroperspektiv studera ett konkret förändringsinitiativ på Kristianstads 

Sparbank. Vi tänker även diskutera vad dessa skilda uppfattningar kan få för konsekvenser.  

Hur kan man öka förståelsen för skilda uppfattningar hos initiativtagare respektive mottagare 

av ett planerat förändringsinitiativ? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsens disposition är upplagd likt nedanstående figur. 

 

Figur 1 – Uppsatsen disposition 
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I detta första kapitel görs en introduktion till ämnet. Här diskuteras generella begrepp och 

uppfattningar som existerar inom det valda ämnet. Problemdiskussionen redogör för 

uppsatsens inriktning som sedan följs av en beskrivning av syfte och frågeställning. I följande 

kapitel behandlar vi metoden som arbetet har byggts upp på. Här diskuteras vårt vetenskapliga 

förhållningssätt samt vilket angreppssätt vi valt. Vidare redogör vi för vårt tillvägagångssätt 

från det vi valt ämne till produktionen av empirin. Kapitlet avslutas med metodkritik där vi 

diskuterar alternativa metoder samt kvalitetskriterier. I kapitel tre presenteras empirin. Den är 

uppdelad i fyra delar, VD, kontor 1, kontor 2 och kontor 3. I nästkommande kapitel redogörs 

för de teorier som vi har använt. Dessa teorier använder vi sedan i det sista kapitlet där vi 

presenterar vår analys som till sist mynnar ut i en slutsats, där vi ger svar på vår 

frågeställning.    
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2 Metod 
 

 

 

 

I följande kapitel presenteras vår syn på verkligheten och vår vetenskapliga ambition. Vidare 

redogörs den använda forskningsstrategin samt vårt angreppssätt. Härefter följer en 

beskrivning av vårt tillvägagångssätt, hur vi valde företag, respondenter samt hur vi 

sammanställde den insamlade datan. Slutligen diskuterar vi metodkritik var vi behandlar 

alternativa metoder samt kvalitetskriterier.    

 

 

 

2.1 Forskningsambition 
 

I denna uppsats har vi ett konstruktivistiskt synsätt vilket innebär en tro på att den sociala 

verkligheten är subjektiv och att sociala företeelser och dess mening skapas i samspelet med 

andra människor. Vi tror därför inte som positivisterna att det finns en sann och objektiv 

verklighet. (Bryman & Bell, 2005) Vi har därmed valt en hermeneutisk ansats.  

Medan man i positivismen beskriver och förklarar, försöker man inom hermeneutiken tolka 

och söka en helhetsförståelse genom inlevelse i människors föreställningsvärld. Hermeneutisk 

metod består därför i att forskaren förstår en annan persons handlingar - främst genom 

språket. Forskaren använder sig av sin förförståelse för att komma fram till intressanta 

problemställningar. För att kunna tolka och sammanställa de involverade individernas 

upplevelser av ett händelseförlopp kräver det hermeneutiska tillvägagångssättet att man, som 

forskare, kan skapa sig en fullständig förståelse av detta. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 

1991) Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga 

dialogen förvandlas till texter som ska tolkas vilket Kvale (1997) menar gör hermeneutiken 

relevant för intervjuforskning. 
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En princip inom den hermeneutiska traditionen är att det inte finns någon objektiv tolkning av 

en text (Kvale, 1997). Vi är medvetna om att våra subjektiva föreställningar påverkar 

tolkningen av texten, från dialog till resultat och att det är omöjligt som forskare att förhålla 

sig objektiv.  

 

2.1.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
 

Vår undersökning syftar till att överbygga gapet mellan olika uppfattningar, i enlighet med 

den hermeneutiska vetenskapsambitionen och vi har därför valt att använda oss av en 

kvalitativ metod i form av kvalitativa intervjuer. ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker 

förstå världen ur den intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenhet, 

frilägga deras livsvärld före vetenskapliga förklaringar” (Kvale, 1997, s.100). I enlighet med 

Kvale anser vi att intervjuer är en lämplig metod när man vill studera individernas upplevelser 

och självuppfattning, samt utveckla deras eget perspektiv på sin egen livsvärld.  

 

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervju. Det var viktigt för oss att 

respondenterna själva fick utforma sina svar och vi vill inte att frågorna skall vara så specifika 

att det hindrade respondenterna från att utveckla alternativa idéer. Vi ville också kunna 

utnyttja möjligheten att få information genom relevanta följdfrågor, vilket man kan vid 

användande av den semistrukturerade intervjun (Bryman & Bell, 2005). En annan orsak till att 

vi valde att använda oss av denna sortens intervju är att svaren blir lättare att jämföra mellan 

olika respondenter än om vi hade valt den ostrukturerade intervjun. Då vi är flera forskare 

som ska genomföra intervjuerna anser vi att det är viktigt att ställa ungefär samma frågor i 

samma ordningsföljd. Detta av anledningen att vi vill upprätthålla en struktur för att därmed 

få mer jämförbara svar.  

 

2.2 Abduktion 
 

Vi hade på förhand en förförståelse för vad som skulle undersökas och vi läste på om temat 

organisationsförändring, för att kunna ställa relevanta frågor. Däremot härledde vi inte 
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frågorna från någon specifik teori vilket man gör om man väljer den deduktiva metoden. 

Problemet med den deduktiva metoden är risken att man omedvetet styr resultatet efter en 

förutbestämd mall, det vill säga att man ser det man vill se. Detta kan i sin tur leda till att man 

förbiser någon intressant aspekt som kan vara viktig för tolkningen och därmed forskningens 

resultat. Likaså är det svårt att undersöka något utan någon som helst förförståelse eller på 

förhand bestämt tema, vilket den induktiva metoden förutsätter. (Bryman & Bell, 2005) Vi 

har därför använt oss av den abduktiva metoden som kan sägas vara en kombination av den 

induktiva och den deduktiva metoden. Vid undersökningar av fallstudier används ofta den 

metod. Metoden bygger på empiriskt fakta likt induktion men samtidigt avvisar den inte de 

teoretiska föreställningar som finns inom ämnet, i enlighet med den deduktiva metoden. 

(Alvesson & Sköldberg, 1994)   

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 
Sedan vi bestämt oss för att studera ett förändringsförsök fick vi ganska omgående idén om att 

studera förändringsinitiativet 900 dagar som Kristianstads Sparbank har genomfört. Vårt val 

föll sig enkelt då en av oss arbetade extra på Kristianstads Sparbank under den pågående 

processen och hon hade därför kontakter som underlättade vårt tillträde till banken samt insikt 

i förändringsarbetet. Hon hade en uppfattning om att det kunde ha förekommit motstånd bland 

medarbetarna vilket gjorde att vi på förhand kunde rikta in oss på att studera 

förändringsmotstånd.  

Till att börja med var banken inte helt positivt inställda till att ställa upp på en studie på grund 

av tidsbrist men till slut ändrade de uppfattning. Vi var noga med att informera om att vår 

avsikt var att studera medarbetarnas tankar och upplevelse av förändringsarbetet 900 dagar. 

Däremot talade vi inte om att vi hade som avsikt att studera förändringsmotstånd då vi var 

rädda för att det skulle styra respondenternas svar.  

På samtliga bankkontor fick vi tillgång till ett konferensrum där vi kunde intervjua lugnt och 

ostört, utan ljud från datorer och telefoner. Vi upplevde att alla intervjupersoner var 

tillmötesgående men att några var nervösa att prata om förändringsprojektet till en början. 

Detta kan ha berott på att de var rädda för att säga något som kunde uppfattas negativt av 
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kollegor och chefer. Detta trots att vi informerade om konfidentialitet. Vi upplevde det också 

som att respondenterna var mer benägna att öppna sig efter ett tag och därför kunde vi ställa 

mer känsliga och direkta frågor i slutet av intervjun. Intervjuerna tog vardera ca 30-50 

minuter. 

Vi valde att spela in samtliga samtal med de intervjuades samtycke och vi var noga med att 

informera om konfidentialitet och syfte innan intervjuernas start.  Eftersom en av oss har 

jobbat på banken höll de två andra i intervjuerna med en ambition att undvika alltför 

subjektiva tolkningar. Detta eftersom vi antog att hon omedvetet kunde ha en icke objektiv 

syn på förändringsarbetet då hon känner några av respondenterna. Vi är medvetna om att 

hennes närvaro ändå kan ha påverkat de intervjuades svar. En möjlig effekt kan ha varit att 

intervjupersonerna slappnade av mer i hennes närvaro, en annan möjlig effekt kan ha varit att 

de inte vågade berätta eftersom de visste att hon känner andra medarbetare på kontoret och att 

de med rädsla för att deras svar kunde nå andra, inte vågade berätta.  

Vi ställde frågorna efter den utformade semistrukturerade intervjuguiden men det fanns även 

plats för följdfrågor som uppkom spontant under intervjuernas gång. Vi avslutade intervjuerna 

med att fråga respondenterna om de hade något mer de hade att tillägga i ämnet och som vi 

borde känna till. På frågan svarade de flesta med att sammanfatta vad de redan hade sagt, 

vilket var bra i den meningen att det tydliggjorde respondentens berättelse och att vi hade 

tolkat svaren korrekt.   

Trots att alla intervjupersoner inte krävde anonymitet valde vi att hålla såväl personerna som 

kontoren konfidentiella. Detta för att säkra anonymiteten för dem som så önskade. Likaså har 

vi valt att benämna alla med ”hon”/”henne” för att inte utelämna någon. Vi har även valt att 

inte precisera datum för de olika intervjuerna av samma anledning.  

 

2.3.1 Urval 
 

Vi uttryckte en önskan om att få intervjua medarbetare på olika befattningar samt på olika 

regionala kontor för att eventuellt kunna finna skillnader i inställning mellan dessa olika 

kontor samt mellan kategorin chefer och medarbetare. Vi trodde nämligen att det kunde finnas 

en skillnad framförallt mellan chefer och medarbetares upplevelse av förändringsprojektet. 
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Efter en tids mail - och telefonkontakt fick vi besked om vilka personer vi skulle få intervjua 

och när. Bo Lundgren som var chef över kontoren vid tiden för projektet 900 dagar, gjorde 

urvalet åt oss och vi fick lov att intervjua två medarbetare samt en chef på vart och ett av de 

tre olika kontor vi fick tillträde till. Dessutom fick vi intervjutid med Bo Lundgren samt Bo 

Bengtsson, VD för Kristiansstads Sparbank. Sammanlagt genomförde vi därmed 11 

intervjuer. Anledningen till att vi valde att intervjua VD:n och inte bara kontorschefer, var att 

vi ville få en övergripande bild över projektet 900 dagar. Vi ansåg det också vara intressant att 

se om VD:ns vision stämde överens med övriga chefer och anställda. Vi har valt att inte ta 

med intervjun med Bo Lunsgren i empirin då innehållet i denna intervju var snarlik med 

VD:ns.  

 

2.3.2 Från intervjuer till empiri 
 

Alla intervjuer spelades in via datorn vilket gjorde det enkelt att lyssna på. De tre första 

intervjuerna transkriberades ordagrant men när vi insåg att tiden inte riktigt räckte till 

transkriberade vi bara de centrala delarna av de övriga intervjuerna. En av oss har skrivit ner 

alla intervjuer vilket vi kände var naturligt då hon närvarade vid samtliga intervjutillfällen. 

Efter att intervjuerna transkriberats sammanställde vi empirin som en berättelse för varje 

kontor. Detta för att tydliggöra skillnader i uppfattning mellan de olika kontoren. Intervjun 

med VD:n blev en egen berättelse då vi ville studera hur kontorens uppfattning om 

förändringsarbetet skiljde sig från VD:ns.  

Sammanställning skrevs ned med hjälp av ett antal centrala teman som hade återkommit 

under intervjuernas gång. Vi gick igenom intervjutexterna en och en och letade efter 

uttalanden som följde dessa teman. Uttalandena sammanfattades sedan under respektive 

rubrik och respektive kontor. Vår metod var en blandning mellan meningskategorisering och 

meningskoncentrering, då långa kategoriseringar reduceras till enkla kategorier samt långa 

uttalanden formulerades mer koncist (Kvale, 1997).  

Empirin blev till sin början väldigt omfattande och vi insåg att vi behövde korta ned 

omfånget. Ganska snart efter att empirin hade tagit form tydliggjordes vårt syfte med 

uppsatsen och vi kunde därmed revidera empirin ytterligare. 
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2.4 Metodkritik 
 

2.4.1 Alternativa metoder 
 

Alternativa val av metod hade varit enkäter eller observation. Vi har valt bort att använda oss 

av en enkätundersökning av olika orsaker. Dels är gruppen vi studerar så begränsad i antal att 

vi inte anser att vi kan få ett tillräckligt underlag för att kunna hävda våra slutsatser. Vidare 

anser vi att intervjuer är lämpligt i förhållande till vårt syfte, då det är varje respondents 

upplevelse av en given situation vi efterfrågar. Vi är också tveksamma till tidsåtgången vid 

enkätanvändning. För en bra svarsfrekvens kan det vara nödvändigt att först skicka, vänta på 

samt därefter använda sig av telefonuppföljning för att få det antal svar vi måste ha. 

(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991) Denna tidsåtgång anser vi inte är rimlig i förhållande 

till den tid vi har att sammanställa hela arbetet.  

Observationer är en annan form av kvalitativ metod som vi väljer bort eftersom vi studerar en 

process i retroperspektiv. Vi anser att för att kunna utnyttja denna metod bör man studera en 

motsvarande process i realtid.  

 

2.4.2 Kvalitetskriterier  
 

Man kan diskutera hur användbara kvalitetskriterierna reliabilitet och validitet är för kvalitativ 

forskning, eftersom dessa kriterier snarare är lämpliga för en kvantitativ forskningsstrategi. 

Istället föreslår Lincon och Guba (ref. i Bryman & Bell, 2005) att den kvalitativa forskningen 

bör bedömas utifrån kriterierna trovärdighet och äkthet. Kriteriet trovärdighet, har författarna 

i sin tur delat upp i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 

möjlighet att styrka och bekräfta. Innebörden av tillförlitlighet är att forskarens beskrivning av 

den sociala verkligheten bör vara trovärdig. Man bör därför rapportera till de individer som 

har deltagit i undersökningen för att säkerställa att beskrivningen blivit riktig. Likaså bör man 

följa de regler som finns genom hela undersökningen. Överförbarheten består i att forskaren 

gör en ”tät” beskrivning av den sociala verklighet som han studerar, vilket har betydelse för 

om resultatet kan överföras till en annan miljö vid en senare tidpunkt. Pålitlighet innebär att 
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de forskare som deltar i undersökningen ska förhålla sig kritisk till sin egen forskning. Det 

betyder också att man redogör för forskningens alla stadier. Det sista kriteriet möjlighet att 

styrka och konfirmera, innebär att man som forskare bör undvika att låta personliga 

värderingar eller den teoretiska inriktningen påverka resultatet. Man bör påvisa att man agerat 

i god tro då det inte finns någon objektiv sanning inom samhällelig forskning. (Bryman & 

Bell, 2005)  

När det gäller tillförlitligheten, har vi skickat ut empirin till alla respondenter och fått texten 

godkänd. Överförbarheten kan ifrågasättas i vår undersökning. Vi har inte gjort någon ”tät” 

miljöbeskrivning då vårt syfte inte har varit att uppnå ett överförbart resultat. Vi har därför 

inte beskrivit banken ingående eftersom banken snarare fungerar som ett medel för att 

resonera kring fenomenet organisationsförändring. Vi har försökt att ha ett granskande 

förhållningssätt till vår egen undersökning och därmed eftersträvat pålitlighet. Vår ambition 

har varit att på ett tydligt sätt redovisa processens gång genom ett utförligt metodkapitel. 

Likaså har vi sparat utskrifterna och bifogat intervjuguiden (se Bilaga 1). Vi är medvetna om 

att det är omöjligt att förhålla sig helt objektiv till sin egen undersökning och vi har gjort vårt 

bästa för att undvika att vår subjektiva uppfattning påverkar resultatet. Vår styrka är att vi är 

tre personer, med från början ganska olika uppfattningar och bakgrund. Vi har därför 

diskuterat fram och tillbaka för att uppnå kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera. 

(Bryman & Bell, 2005)  

Utöver dessa fyra kriterier för trovärdighet, bör man, enligt Guba och Lincon även eftersträva 

kriteriet äkthet. Äkthet innebär att man ger en rättvisande bild av de uppfattningar och åsikter 

hos de individer som har studerats. (Bryman & Bell, 2005) Vi anser att vi i hög grad har 

uppnått äkthet då vi har försökt att på ett så rättvist sätt som möjligt sammanställa 

respondenternas olika svar till en sammanhängande berättelse, vilken vi sedan strukturerade 

upp utifrån tre övergripande ”teman”.  

Dessutom har vi genom vårt resultat kunnat bidra till ökad insikt både för chefer och för 

medarbetare, då vårt syfte är att öka förståelsen mellan chefers och medarbetares 

uppfattningar av ett planerat förändringsinitiativ. Vi har också diskuterat skillnader mellan 

olika kontor vilket kan bidra till att intervjupersonerna får ökad insikt om hur andra uppfattar 

samma förändringsförsök.  
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3 Empiri 
 

 

 

I detta kapitel kommer vi att redovisa för vår insamlade information om förändringsförsöket 

900 dagar. Först beskriver vi VD:s syn på förändringen för att läsaren ska få en 

övergripande bild över förändringsprojektet. Vidare redovisas informationen från de tre olika 

kontorens var och en för sig. Detta för att det har visat sig att kontoren har skilda 

uppfattningar gällande förändringsförsöket vilket vi senare kommer att diskutera i vår analys.  

 

 

3.1 VD 
 

”Mitt uppdrag är att skapa Sveriges starkaste regionala Sparbank”  

- VD Kristianstads Sparbank 

Kristianstads Sparbank startade under 2005 ett förändringsprojekt kallat 900 dagar. I en 

intervju med VD Bo Bengtsson (2007-12-05) fick vi förklarat vad projektet gick ut på. VD:n 

insåg att banken behövde göra en förändring, att gå från att vara mottagare till säljare. 

Dessutom hade konkurrenssituationen för banker hårdnat med nya aktörer på marknaden. 

Tidigare hade banken nöjt sig med svaga förklaringar varför man inte nått målen, vilket var 

grunden till att få ett förändringsarbete till stånd. Hur man skulle ta sig dit var dock ovisst. Bo 

förklarade att han stötte på en konsultfirma som hade en idé om ett långsiktigt 

förändringsarbete för banken. Tanken var att det skulle förmedlas att detta inte var något som 

skulle försvinna, därav namnet 900 dagar. Bo menar att det fanns en medvetenhet om att man 

var tvungen att förändra beteenden i banken och man visste att det skulle bli en jobbig 

process. Projektet byggdes upp utifrån några grundnycklar. Varje individ fick en tydlig 

målbild att jobba efter och obligatoriska veckomöten infördes på varje kontor.  Rollerna i 

banken förändrades. Medarbetarna skulle nu arbeta som försäljare istället för ordermottagare 

och cheferna roll ändrades under processens gång genom att de fick släppa sitt administrativa 

arbete och fungera som stödjande coach istället. Detta väckte blandade reaktioner från både 
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chefer och medarbetare. Vissa av cheferna kände att de inte klarade av den nya rollen som 

coach utan trivdes bättre där de kunde ”gömma sig bakom det trygga och det man redan 

kan”. Dessa lämnade sin roll som kontorschef och återgick till de uppgifter som de var bäst 

på.  

Arbetet började med att värva bankledningen. Därefter togs kontorscheferna in för att 

övertygas. Tillsammans med alla kontorschefer hölls ett möjlighetsarbete där dessa fick vara 

med och ta fram vilka områden man skulle jobba inom. I och med detta möjlighetsarbete fick 

mellancheferna vara involverade tidigt i processen. Härifrån skulle sedan medarbetarna 

värvas, vilket låg i kontorschefernas ansvar. Denna värvning var inte lätt och än idag är det 

några som inte kommit på banan. ”här var ju en känslig punkt, träna på att vara i den 

okomfortabla zonen. Varje medarbetare ska träna”. Det var ett antal medarbetare som 

lämnade sin post på grund av att de inte trivdes med den nya yrkesrollen.  Några av dessa fick 

interna tjänster eller andra uppgifter inom banken och någon lämnade organisationen.  

Målet med förändringen var ”...att vi på ett antal områden i jämförelse med andra banker 

vara ledande när det gäller försäljning”. Det finansiella målet var det övergripande men med 

förändringen skulle det också skapas tydligare yrkesroller och tydligare rekryteringar. Viktigt 

var också att skapa tydlighet i vad banken ville och var de ville komma. Banken skulle bli 

Sveriges starkaste regionala Sparbank där starkast definieras utifrån finansiella mål, 

kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet.  

Bo förklarar att man inte riktigt nått hela vägen fram men att man ändå uppnått goda resultat. 

Grupper går upp och ner i resultat vilket han tror först och främst beror på ledarskapet. 

Processen har krävt mycket ledarskapsträning och nyckeln har varit mellancheferna.    

Man utgick ifrån ett antal genombrottmål vilka skulle vara mätbara så att man tydligt kunde se 

om man ändrade beteende.  Mycket handlade om att medarbetarna skulle ställa mer frågor, 

aktivt söka och sälja in sig till kunder. VD:n menar att målen har nåtts genom bland annat de 

kontinuerliga veckomöten som varje kontor har haft, var chefen haft möjlighet att coacha 

medarbetarna och medarbetarna har kunnat ge tips och råd till sina kollegor. Under dessa 

möten skulle varje medarbetare stå upp och redovisa hur veckan hade gått samt vilka mål man 

uppnått. Detta gav olika reaktioner hos medarbetarna. Att det blev olika reaktioner berodde, 

enligt Bo, på hur chefen förklarade syftet med dessa möten.”En bra coach berättar varför vi 

ska göra det, att vi ska träna oss på /…/ en dålig säger att nu ska vi stå upp.”  
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Idag är 900 dagar inget projekt längre utan ett arbetssätt. Bo berättar att om han gjort om det 

idag skulle han fokusera ännu mer på kommunikationen och förklarat ännu tydligare varför 

denna långsiktiga resa skulle göras.  

 

3.2 Kontor 1 
 

3.2.1 Uppfattningen och upplevelsen med förändringen 
 

Den gemensamma uppfattningen bland medarbetarna var att målet med förändringen var rent 

finansiellt. Många upplevde förändringen som jobbig, i alla fall till en början. Målen 

upplevdes som en kontrollfunktion där allting skulle mätas och cheferna fick kritik för att vara 

alltför fokuserade på mål och resultat. Medarbetarna ansåg också att coachningen var 

bristfällig på kontoret och att de saknade den praktiska hjälpen för att uppnå sina mål. En del 

upplevde det dessutom som svårt att identifiera sig i den nya rollen som säljare eftersom man 

tidigare främst hade arbetat med kundtjänst och som ordermottagare. Den ständig uppföljning 

av resultat medförde att många upplevde arbetssättet som pressande och kontrollerande.  

”Ibland när man blir lite trött på det, kan man ligga lågt några dagar och tänka nu skiter jag 

i detta, så ligger man lågt ett par tre dagar och presterar ingenting. Så har man gjort lite 

protest i smyg och sen kan man ge järnet igen” 

Chefen berättade att det hade varit en tuff resa för många anställda och att det kan ha 

uppfattats som en måljakt. Hon upplevde sig själv tjata om mål många gånger.  

De veckovisa mötena hade vållat en hel del diskussion. Från början var alla tvingade att stå 

inför gruppen och redovisa sitt resultat, något som av många uppfattades som mycket 

obekvämt. Medarbetarna förstod först och främst inte syftet med att behöva stå upp. Om man 

inte kunde nå upp till målen kände man sig lätt misslyckad, oavsett om kontoret hade uppnått 

sitt gemensamma mål eller inte. En tanke var att även mötena skulle fungera som en form av 

coachning, att man skulle hjälpa varandra att utvecklas, men detta hade till en början inte 

fungerat i praktiken. De upplevde att det var både svårt att ge hjälp och att be om hjälp. 
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3.2.2 Information och kritik  
 

Medarbetarna var kritiska mot bristen på information beträffande bakgrunden till 

förändringsinitiativet samt de satta målen. Informationen medarbetarna fick, gavs under ett tre 

timmar långt möte och i princip dagen efter skulle processen sättas igång. Kontorschefen var 

medveten om detta. 

”Skulle fått mer tid inför genomförandet”  

Målen uppfattades inte alltid som rimliga eller rättvisa, men medarbetarna hade ändå inte 

framfört någon kritik mot detta. En medarbetare berättade att hon inte hade vågat eller orkat 

framföra någon kritik och att hon nu i efterhand ångrat att hon inte hade gjort det tidigare. 

Hennes kritik gällde först och främst den bristfälliga informationen. En av de anställda ansåg 

att det var svårt att se sig själv som viktig under processens gång men att hon i efterhand 

kunde se att hon har haft betydelse för slutresultatet. En annan anställd berättade att 

förändringen varit påtvingad och att det därför inte fanns stort utrymme att påverka.  

Stämningen på kontoret hade enligt chefen inte förändrats efter förändringsinitiativet, men 

betyget från medarbetarna hade visat på motsatsen enligt den senaste 

arbetsklimatundersökningen som banken hade genomfört. Chefen var medveten om att det 

fanns kritik som inte hade kommit fram tidigare och som sedan visade sig i 

attitydundersökningen. Hon visste inte vad detta berodde på men hon berättade att öppenhet 

var ett tema de nyligen hade diskuterat på kontoret. 

  

3.2.3 Situationen idag 
 

Mötena hade efterhand förändrats och nu behövde de varken stå upp eller rabbla resultat, efter 

det att man tagit upp missnöjet till diskussion. Numera gick det ut på att föra en diskussion 

kring vad som hade gått bra och hur man kunde hjälpa varandra att utvecklas. Med tiden hade 

medarbetarna fått en positiv inställning då förändringen hade gett goda resultat, först och 

främst för banken men även för individen. Banken hade uppnått sitt finansiella mål vilket 

medarbetarna hade fått ta del av genom bankens vinstdelningsprogram. De ansågs sig också 
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ha upplevt en yrkesmässig utveckling och kunde betrakta målen som sporrande. Trots att 

medarbetarna vid intervjuerna uppgav att de hade blivit mer positivt inställda efterhand, kände 

de sig fortfarande pressade av det nya arbetssättet och de höga resultatkraven. Men under 

processens gång hade de lärt sig att bättre hantera samt vänja sig vid det nya arbetssättet. 

Likaså hade ledningen tagit åt sig av den kritik som riktas mot dem angående bristfällig 

information. Ledningen var nu bättre på att informera om bakgrunden samt syftet till varför 

vissa förändringar borde genomföras. De mest negativa medarbetarna hade slutat eller sökt 

andra tjänster. Chefen ansåg dock att det fortfarande fanns ett mått av motstånd bland 

medarbetarna, att alla inte älskade arbetssättet men att de numera arbetade i enlighet med 

detta. 

 

3.3 Kontor 2 
 

3.3.1 Uppfattningen av målet med förändringen  
 

Alla på kontor 2 var positivt inställda till förändringen och hade varit det sedan starten. 

Chefen kände en nyfikenhet direkt och att det var naturligt att börja arbeta på det nya sättet, 

att fokusera på delmål fram till slutmål. Målet med förändringen var enligt henne att hitta ett 

systematiskt och gemensamt arbetssätt som skulle genomsyra hela banken, att få ett 

resultattänk. Hennes syn på målet med förändringen stämde överens med kontorets övriga 

medarbetare. De förstod syftet med förändringen och hade från början en bra chef som kunde 

förmedla detta mål.  

Detta kontor var vid förändringens början nystartat och medarbetarna här kände sig därför 

utvalda och motiverade. De var alla överens om att denna entusiasm över att bland annat få 

vara i nya lokaler hade bidragit till den positiva starten då kontoret nästan omgående 

uppnådde goda resultat.  Detta medförde förstås att motivationen ökade ytterligare. Deras 

dåvarande chef hade varit duktig på att implementera det nya arbetssättet eftersom hon hade 

förberett dem inför förändringen. Chefen kom från en annan bransch och hon var van vid den 

coachande ledarstilen.  
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Både medarbetare och chef kände att de hade varit delaktiga i processen med att 

implementera det nya arbetssättet. De upplevde att det var högt i tak på kontoret och att 

medarbetarna generöst delade med sig av tips och råd och det var ingen som backade för att 

be om hjälp.  Arbetssättet hade medfört ökad konkurrens bland medarbetarna, men detta sågs 

i viss mån som något positivt. Alla var överens om att lagandan var god trots den individuella 

press många upplevde.  

 

3.3.2 Information och kritik 
 

I likhet med andra kontor kritiserade medarbetarna på kontor 2 ledningen för bristande 

tydlighet i början av processen. Ledningens budskap ansågs hårt av vissa. Man fick höra att; 

antingen gillar ni läget eller så slutar ni. 

”Man har gått ut för hårt och det har varit dålig tydlighet. Man har glömt de mjuka 

värdena.”  

Alla var överens om att cheferna hade fått längre tid på sig att smälta förändringen och att 

medarbetarna förväntades anamma arbetssättet direkt. Kontorschefens uppfattning var att man 

borde ha gett medarbetarna mer tid på sig att förbereda sig och därmed hade 

förändringsinitiativets kunnat mottas mer positivt av fler medarbetare.  

Kontorschefen menade att en del medarbetare i banken hade haft svårt just för ordet 

försäljning och att fokus på försäljning uppfattades negativt. Den nya rollen hade för en 

medarbetare medfört ökat ansvar och höjd kompetens, bland annat genom de utbildningar 

banken hade erbjudit. Trots positiv inställning till den nya rollen upplevdes det nya 

arbetssättet som stressande på grund av för hög arbetsbelastningen. 

”Sen är det ju inte bara positivt, vi är för slimmade, för lite personal och stressade. Det håller 

inte i längden. Det är mycket idag, men om man ser tillbaka behövdes det en åtstramning” 

Att andra kontor inte hade varit lika förändringsvilliga, de visste alla om. En av medarbetarna 

trodde det berodde på om man uppnått goda resultat eller inte. 
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”Om man har uppförs backe från början så är det svårare att känna sig positiv. Om man 

lyckas skapas positiv anda. Kanske hade man haft en annan inställning om man hade legat 

efter resultatmässigt.”  

En person trodde det berodde på graden av laganda och att det på vissa kontor fanns för 

många individualister som bara hade fokuserat på sin egen roll.  En annan menade att 

stämningen på kontoret och coachen hade stor vikt för hur bra det hade gått.  

”Vi har så god stämning här, det har stor betydelse. Tror mycket ligger på coachen. Om man 

hade låtit medarbetare cirkulera i banken hade man kanske kunnat bryta den dåliga 

stämningen som fanns på olika kontor” 

 

3.3.3 Situationen idag 
 

Ledningen hade tagit åt sig av kritiken och det var mycket mer fokus på mjuka värden idag, 

menade medarbetarna.  

”Ledningen har ju sagt att man har missat de mjuka delarna, vilket har kommit fram i 

attitydundersökningar. Man trycker mer på att föra in de mjuka värdena i organisationen 

idag” 

Medarbetarna gav dessutom beröm till sin nuvarande kontorschef för att ta hand om de mjuka 

värdena och se till varje individs behov. Även om ingen hade upplevt veckomötet som ett 

problem på detta kontor, hade man tyckt att mötet var slentrian. Kritiken hade tagits upp och 

nu hade mötena förändrats till det bättre och kändes utvecklande igen.  

Kontorschefen var mycket nöjd med resultatet av förändringsprocessen.  

”Det finns en annan tydlighet i organisationen idag, Alla kontor jobbar på samma sätt och 

alla går på regelbundna möten, både medarbetare och chefer för att lära sig av varandra” 
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3.4 Kontor 3 
 

3.4.1 Upplevelsen av förändringen 
 

På detta kontor var förändringsinitiativet initialt väldigt impopulärt.  

”Detta är ett stort kontor och är det mycket negativt i fikarummet då blir det negativt, så det 

var tufft i början” 

Med nya mål att uppnå och hårdare uppföljning, följde en känsla av att ständigt vara 

kontrollerad och en oro över att inte klara de uppsatta målen. Den förra chefen hade inte 

lyckats förmedla syftet med förändringen och det hade blivit allt för stort fokus på resultat. 

Som en följd av det nya arbetssättet kunde man se en ökad konkurrens medarbetarna emellan. 

Nackdelen var att fler individer blev egoister i sin strävan att uppnå de individuella målen. 

En intervjuperson hade varken hade haft problem med målen eller att uppnå dem. Dock 

medgav hon att det kanske hade varit annorlunda om man inte hade presterat lika bra. En 

relativt nyanställd medarbetare kunde se att det var lättare att komma in som ny och ta till sig 

förändringen eftersom hon inte hade något att jämföra med. Hon kunde se att andra som hade 

jobbat där längre tyckt att det var jobbigt att byta ut sitt tidigare arbetssätt. 

  

3.4.2 Information och kritik 
 

Projektet hade känts väldigt diffust till en början. Medarbetarna kritiserade ledningen för 

bristande kommunikation. 

”Det borde sagt varför man skulle genomföra projektet, inte bara att man skulle göra det” 

Medarbetarna meddelades att detta var det nya sättet att arbeta på och om man inte gillade 

förändringen kunde man söka andra vägar.  Besluten togs utan deras vetskap och man kände 

sig därför inte delaktig i processen. Ledningen kritiserades också för att inte uppmärksamma 

de icke mätbara, men ändå viktiga delarna - tillexempel att ställa upp för varandra. 
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Medarbetarna uppfattade de kontinuerliga mötena som ett förhör. De kände sig bevakade och 

utsatta och vägrade att stå upp vid sina presentationer när de skulle berätta hur väl de hade 

presterat. 

 

3.4.3 Situationen idag  
 

Den förra chefen verkar ha haft svårigheter med att förmedla syftet eller budskapet med 

förändringen. Idag menar den nuvarande chefen att situationen uppfattas annorlunda.  

 ”Det är inte lika mycket fokus på resultatet nu, utan på vad man har gjort” 

Idag jobbar de med resultat och uppföljningsmöte av varje individ och de försöker hjälpa 

varandra. Det finns fortfarande motstånd mot det nya arbetssättet och individer som är 

negativa, trots goda resultat som kan kopplas till det nya arbetssättet. Hennes åsikt är att 

många har haft svårt att förstå varför man inte kan göra som man alltid hade gjort och hon 

tycker att förändringsviljan är mindre bland de medarbetare som har arbetat länge i banken. 

Medarbetarna har fått gehör för sin kritik angående mötena och idag är det ingen som behöver 

stå upp om man inte vill.   

Tidigare fanns det mer konkurrens mellan medarbetarna och chefens uppfattning är att den 

har försvunnit idag. Cheferna försöker vara lyhörda för hur medarbetarna mår, inte minst 

under de regelbundna utvecklingssamtalen.  

Trots att förändringsprojektet är över och trots insatser, är det många som fortfarande mår 

dåligt.  

”Man kan se i arbetsklimatsundersökningar att medarbetarna på de interna avdelningarna 

mår bättre än medarbetarna i rörelsen. Vi har en helt annan stress och press med tuffare mål. 

Det har med arbetsbelastning att göra, ledningen försöker reda ut varför det är så här” 

Medarbetarna är positiva i den meningen att det nya arbetssättet har gett dem mer struktur och 

tydligare riktlinjer. Uppfattningen bland medarbetarna är att projektet har lyckats även om 

man tycker att det gett ledningen mer än medarbetarna. Alla är överens om att det inte går att 

påverka målet men att det går att påverka sitt eget arbetssätt för att nå de individuella målen, 

denna känsla har infunnit sig i takt med att ledningen blivit bättre på att kommunicera. 
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4 Teori 
 

 

 

 

Då vi har studerat en planerad förändring tar vi i detta kapitel upp teorier som berör 

planerad förändring och teorier som har varit vägledande inom detta område. Vidare 

presenteras teorier som förklarar förändringsmotstånd, synen på förändringsmotstånd och 

orsaker till förändringsmotstånd. Vi anser att teorier om förändringsmotstånd är relevanta i 

förhållande till vårt syfte då vi vill undersöka vilka konsekvenser skilda uppfattningar av ett 

planerat förändringsinitiativ kan få. Vi har också tagit upp teorier rörande delaktighet och 

informationens betydelse då dessa kan ha betydelse för hur man uppfattat 

förändringsinitiativet samt att det direkt kan kopplas till förändringsmotstånd enligt 

teorierna.   

 

 

 

 

4.1 Olika typer av förändring 
 

Förändring förknippas oftast med något nytt eller ett nytänkande i en organisation. 

Förändringen kan handla om förändring av uppgift, teknik, mål eller strategi.  

Man brukar även skilja på strukturell och kulturell förändring. Den strukturella förändringen 

innebär en ändring i arbetsfördelning, specialisering, samordning och styrning medan den 

kulturella förändringens syfte är att förändra människors attityder, åsikter och uppfattningar. 

(Beer & Nohria i Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

Ahrenfelt (2001) talar om förändring av första och andra ordningen. Den första belyser 

förändring inom systemet. Detta innebär att det endast sker en förändring av ett inre tillstånd 

och inte hela systemet. Ett begrepp som innefattar denna typ av förändring är förnyelse då 

förnyelse sker av något redan befintligt. Förnyelse och förbättring ligger här begreppsmässigt 

mycket nära. För att en organisation ska kunna behålla en långsiktig effektivitet krävs 
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förmågan till förändring och förnyelse (Bruzelius & Skärvad, 1995). Vid förändring av den 

andra ordningen sker det istället en förändring av hela systemet.  Denna förändring innebär en 

utveckling av nya tankemönster och agerande vilket skiljer sig från första ordningen där man 

istället kombinerar gamla mönster, vilket gör det möjligt att stanna kvar i gamla traditioner. 

(Ahrenfelt, 2001)  

Individers reaktioner vid förändring är i hög grad olika. Det beror ofta på om förändringen är 

påtvingad eller självvald, vilka konsekvenser den ger samt hur handlingsutrymmet ser ut. 

(Angelöw, 1991) Reaktioner och uppfattningar av förändring är ett fenomen som vi kommer 

behandla i detta kapitel. 

Det är omöjligt att standardisera förändring och utveckling, då ingen individ, arbetsgrupp eller 

organisation är den andre lik. Alla processer är med andra ord unika för just sin 

förändringssituation. (Ahrenfelt, 2001)  

 

4.2 Förändringsmodeller: Den rådande synen inom 
organisationsforskning 

 

En modell som har fått stor genomslagskraft och varit vägledande i många 

organisationsförändringar är Lewins trestegs modell som beskriver hur man kan planera och 

styra förändring. Lewin betraktar organisationen som ett kraftfält som består av 

förändringskrafter och stabiliserande krafter och genom att undergräva de stabiliserande 

krafterna kan en förändring komma till stånd (Lewin i Sveningsson et al., 2007). Lewins 

modell förklarar hur en organisation går igenom tre faser vid en organisationsförändring: 

upptining, förändring och nedfrysning (Lewin i Hatch, 2002). I upptiningsstadiet övertygar 

ledningen sina medarbetare och skapar behov för förändring, för att sedan kunna genomföra 

sina planer i förändringsfasen. När ett förnyat tillstånd äger rum bör organisationen återfrysa i 

det nya jämviktsläget. Modellen betonar också vikten av att inkludera medarbetarna genom 

hela förändringsprocessen, både i planeringsstadiet och i genomförandestadiet. Med hjälp av 

information, kunskap och engagerade individer, kan man enligt Lewin reducera motstånd och 

lyckas med en förändring. (Lewin i Sveningsson et al., 2007). Modellen har dock fått kritik av 

bland annat Kanter, Stein och Jick (ref. i Hatch, 2002) för att betrakta ”organisationen som en 
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isbit” och för att vara en ”märkligt linjär och statisk uppfattning”. I likhet med Lewin har 

även andra forskare tagit fasta på strategier bestående av olika steg för att lyckas med 

förändringsarbete, ett exempel på detta är Kotters (1995) åtta steg för att framgångsrikt 

implementera förändring. Denna strategi, i likhet med Palmers (2004), riktar sig till ledningen 

som beslutar om den givna förändringen. I dessa strategier anges vikten av medarbetarnas roll 

i förändringsarbetet eftersom ledningen inte kan genomföra större förändringar helt själv. 

Kotter belyser därför vikten av att belöna de medarbetare som effektivt implementerar samt 

tar del i förändringsarbetet. Likaså bör förändringsledaren skyndsamt hantera de medarbetare 

som ställer sig motvilliga till förändring samt röja undan hinder, vilka exempelvis kan vara 

strukturer som stödjer det gamla, brist på resurser eller begränsningar i individens 

medvetande.   

Även Palmer menar att det finns medarbetare som motsätter sig förändring och att om ett 

förändringsarbete misslyckas beror detta oftast på att förändringsagenten inte varit 

uppmärksam på individers naturliga och förutsägbara reaktioner vid förändring, ”people don´t 

resist change as much as they resist being changed” (Palmer, 2004, s.39). Palmer har sju steg 

i sin förändringsmodell och menar att utelämna något steg inte nödvändigtvis innebär en 

katastrof, däremot medför det en stor risk för att förändringsarbetet inte blir framgångsrikt. 

Dessa två modeller påminner starkt om varandra. Båda författarna inleder 

förändringsprocessen med samma steg, som går ut på att skapa ett behov av förändring följt 

av en tydlig vision och strategi. Under processen, påpekar båda, är det av yttersta vikt att följa 

upp och mäta resultat för att hålla engagemanget levande. Avslutningsvis poängterar de att 

förändringen måste förankras - såväl resurser, struktur och kultur måste anpassas för att stödja 

organisationens nya ordning. Här påpekar Kotter (1995) att förändringen är förankrad först 

när medarbetarna tänker ” här gör vi saker på detta sätt” och det nya arbetssättet sitter i 

ryggmärgen. Han menar att innan det nya beteendet är förankrat i sociala normer och 

gemensamma värderingar finns risken att ansträngningen går om intet så snart kravet på 

förändring upphör. 

Initieringen av ett förändringsarbete bör bestå av att skapa ett behov av förändring och att få 

så många som möjligt att ställa sig bakom projektet. Det är också viktigt att 

förändringsledaren är medveten dels om tiden som krävs för ett gott genomförande av 

förändringsinitiativet (Kotter, 1995) och dels om huruvida organisationen är redo för 

genomförandet av detta (Palmer, 2004). 
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Kotter (1995) och Palmer (2004) poängterar båda vikten av att inte hoppa över något steg i 

förändringsarbetet. Generellt kan sägas att modeller som dessa är av rationalistisk karaktär, 

uppbyggda kring ett antal faser: analys, planering, genomförande och utvärdering som följs 

linjärt i en sekventiell process (Sveningsson et al., 2007).  Förändringsprocesser beskrivna i 

modeller som dessa utvecklas dock inte alltid linjärt, utan de olika stadierna överlappar många 

gånger varandra (Bolman & Deal, 2003) 

Många förändringsinitiativ som misslyckas kan bero på att man i förändringsarbetet förlitar 

sig för mycket på insamling av data, analyser och rapportsammanställningar i stället för att 

försöka fånga de känslor som är grunden för ett konstruktivt handlande, genom det 

engagemang och motivation dessa känslor skapar (Bolman & Deal, 2003). Bolman och Deal 

har tagit fasta på det faktum att faktorer utanför de rationella, såsom sociala och kulturella, 

påverkar implementeringen samt resultatet av förändringsprocessen. De har vidareutvecklat 

Kotters åtta stegs-modell med en egen modell.  

Efter genomgång av olika sekventiella modeller av rationalistisk karaktär är vår uppfattning 

att man i hög grad utgår från dels att alla organisationer fungerar på ett likvärdigt sätt och dels 

inställningen att om man minutiöst följer de olika stegen eller faserna, blir resultatet som på 

förhand förväntat. Sveningsson och Sörgärde (Sveningsson et al., 2007) menar att en viktig, 

men ofta förbisedd, aspekt för att förstå hur förändringen sker i organisationen är hur 

individerna i denna förhåller sig till, uppfattar och tolkar förändringsförslag. De menar att 

detta kan ha att göra med deras arbetsuppgifter, intressen och bakgrund och att en djupare 

förståelse av förändringsprocesser bör innehålla analyser av förståelse för- samt tolkning av 

dessa processer av de involverade individerna. 

 

4.3 Förändringsmotstånd 
 

Det är vanligt att författare lyfter fram exempel på varför de anställda gör motstånd och vad 

det kan tänkas finnas för orsaker till varför förändringsmotstånd uppstår.  
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4.3.1 Synen på motstånd 
 

Det mesta av litteraturen samt de teorier som behandlar organisationsförändring, försöker 

förklara olika stadier av förändring samt de krafter man anser ligger bakom 

förändringsmotstånd. Dessutom verkar det vara en självklarhet att det ska finnas ett 

förändringsmotstånd av olika anledningar. Känslor bakom det som uppfattas som 

förändringsmotstånd uppfattas oftast som ”negativa” och verkar ses som ett problem, när de i 

stället borde uppfattas som en naturlig del av förändringsprocessen. Dessa känslor ses 

systematiskt som något dysfunktionellt och irrationellt (Kiefer i Brundin, 2002). Ledare 

brukar oftast få normativa råd om hur de ska gå tillväga för att undvika motstånd. 

Förändringen i sig verkar, i denna typ av litteratur, vara orsaken till motståndet. (Brundin, 

2002) 

Brundin vill argumentera för att det som traditionellt ses som motstånd mot förändring är en 

myt och att det är möjligt att förändringsmotstånd inte skapas varken av förändringen i sig 

eller mot förändringen som sådan. I all kommunikation och interaktion mellan individer i en 

organisation, såväl medarbetare som strategiska chefer, är känslor är en naturlig del. Brundin 

menar alltså att det är mer troligt att resultatet av denna interaktion och gemensamma 

produktion av känslor är det som skapar en vilja eller motstånd inom förändringsprocessen. 

Det bör alltså beaktas att det inte nödvändigtvis är motstånd mot själva förändringen i 

traditionell mening, även om resultatet skulle ses som förändringsmotstånd. Författaren menar 

vidare att involverade individer tolkar och förändrar dessa känslor på ett sätt så att de ska 

anpassas till olika mål, såväl individuella som organisatoriska . Detta gäller den strategiska 

ledaren, såväl som andra organisationsmedlemmar. Ibland krockar dessa mål och vad som då 

kan uppfattas som förändringsmotstånd är kanske inte, enligt detta synsätt, rätt uppfattning. 

Känslor, vilka kan vara resultatet av uppfattade underliggande tveksamheter eller svårigheter, 

kan vara ett sätt att försöka skapa sig förståelse för den nuvarande situationen eller ett sätt att 

hantera denna. (Brundin, 2002) 
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4.3.2 Vad är förändringsmotstånd? 
 

Förändringsmotstånd är ett omdiskuterat begrepp och det finns ingen entydig innebörd av 

begreppet. Angelöws definition på motstånd är ”Anställda bjuder på motstånd mot den 

planerade förändringen och håller fast vid existerande arbetsvillkor. Anställda driver en 

kamp för sin egen linje” (Angelöw, 1991, s.27). Ahrenfelt (2001) definition skiljer sig från 

Angelöws då han definierar motstånd som ”frigjord mental energi uttryckt i äkta engagemang 

mot en bestämd process”. Vi definierar motstånd som allmänt negativ attityd, som antingen 

utrycks genom passivitet eller i likhet med Angelöws definition att medarbetarna driver en 

kamp för sin egen linje och håller fast vid existerande villkor. 

Motstånd mot förändring kan yttra sig genom apati och likgiltighet, spridning av negativa 

rykten, hot om att säga upp sig, framförande av kraftig kritik, att man sänker arbetstakten, 

vägrar eller lägger ned arbetet en stund för att markera sitt motstånd (Jacobsen, 2005). 

 

4.3.3 Orsaker till motstånd 
 

Den vanliga uppfattningen är att förändringar ofta möter motstånd (Bruzelius & Skärvad, 

1995) och att motstånd är en rationell reaktion från de berörda individerna (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). Bruzelius och Skärvad (1995) utgår från att förändringsmotstånd hänger 

samman med sättet som förändringen hanteras på, vilket medför att genomförandet av 

förändringar är en viktig ledaruppgift. Förändringsmotstånd har en tendens, enligt författarna, 

att vara synnerligen starkt vid förändringar som är radikala och genomgripande samt plötsliga 

eller oväntade. Detta kan även gälla i situationer då syftet med förändringen är oklart och 

likaledes när inblandade personer upplever negativa konsekvenser i samband med 

förändringen. I likhet med Bruzelius och Skärvad menar Jacobsen (2005) att 

förändringsmotstånd beror på idéns klarhet, hur väl man kan argumentera för förändringens 

nödvändighet. Otydliga drivkrafter och oklara åtgärder kan lätt mötas av motargument och 

kan leda till att ångesten och stressnivån ökar hos en del anställda. Förändring möter extra 

stort motstånd när processen har utformats på ett sådant sätt att de anställda inte får komma 

med egna synpunkter, när förändringen uppfattas som orättvis – utan att ha möjlighet att 

påverka utfallet (Jacobsen, 2005). Motståndet till förändring menar Jacobsen hänger ihop med 
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förändringens innehåll, ett försök att förändra företagskulturen möter starkare motstånd än 

förändringar som syftar till att förändra strukturer, procedurer och strategier. Ett försök att 

förändra kulturen kan uppfattas som ett fientligt angrepp eftersom det inte bara förändrar på 

vilket sätt man gör saker utan också den grundläggande uppfattningar om vad som är rätt och 

fel. Däremot medför inte sällan en förändring av formella system ofta också en förändring i 

kulturen. Det tar lång tid att förändra människors beteende och en snabb förändring av 

formella procedurer kan leda till en förändring utan reell innebörd. (Jacobsen, 2005) 

Hur man hanterar förändring är högts individuellt, vissa upplever en förändring som 

stimulerande medan andra ser samma förändring som ett hot (Bruzelius & Skärvad, 2005). En 

orsak till motstånd, enligt Jacobsen, antas vara individens rädsla för det okända vilket kan 

resultera i psykologisk press och undvikande av det som känns obehagligt. Rädslan för det 

okända kan ha sin grund i rädslan för att förlora jobbet, rädslan för att förlora en del av sin 

identitet eller rädslan för att inte räcka till. Man kan också vara rädd för att ”tappa ansiktet” 

inför de andra, att inte klara av de nya arbetsuppgifterna. Förändringar medför ofta också att 

arbetsbördan ökar under en period vilket många kan ställa sig negativa till. (Jacobsen 2005) I 

likhet med Bruzelius och Skärvad (1995) menar Jacobsen (2005) att förändringar som får 

negativa konsekvenser för den enskilde, skapar motstånd. Individen kan till exempel förlora 

möjligheten att avancera eftersom en förändring ofta medför en förändring i hierarkier och 

karriärstegar. Andra typer av negativa konsekvenser för individen kan vara stressigare arbete 

eller sämre fysisk arbetsmiljö. Ändrade maktförhållanden i organisationen kan leda till ökat 

motstånd eftersom det blir ett direkt hot mot det egna inflytandet. (Jacobsen, 2005)  

Ibland genomförs felaktiga förändringar på grund av för lite konstruktivt motstånd och allt 

för många ”ja- sägare” i organisationen (Bruzelius & Skärvad, 1995). Vanligtvis tänker man 

på motstånd mot förändring som något negativt och motståndare till förändring betraktas ofta 

som ”bråkstakar” (Ahrenfelt, 2001; Jacobsen, 2005). Uppfostrande i ett auktoritärt system 

leder till ett en omedveten och ibland medveten passivitet (Ahrenfelt, 2001). Men att 

undertrycka motstånd och förbjuda kritik anser Gustavsen (ref. i Jacobsen, 2005) kan 

betraktas som en ”strypning av dialogen”. Istället kan motstånd betraktas som något positivt i 

den bemärkelsen att det kan förbättra beslutsfattandet genom att olika alternativ och 

konsekvenser lyfts fram innan man tar itu med förändringen. Att det inte finns något motstånd 

kan tyda på bristande engagemang. (Jacobsen, 2005)  
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För att en förändring ska kunna genomföras måste det finnas förändringsvilja. Angelöw 

(1991) menar att förändringsvilja utgör en central faktor för det goda förändringsarbetet. 

Förändringsviljan kan stärkas om anställda har möjlighet till inflytande och görs delaktiga i 

förändringsprocessen. Förändringar måste dessutom vara realistiska och tydliga för att 

motivera individen. Andra faktorer som påverkar individens motivation är enligt Frederick 

Herzberg (ref. i Molin, 1994) erkännande och uppskattning, framgång med arbetsuppgifterna, 

möjlighet till eget ansvarstagande och utvecklingsmöjligheter. 

 

4.3.4 Delaktighet 
 

Angelöw (1991) menar att vid en förändringsprocess bör ambitionen vara att så många som 

möjligt av medarbetarna ska vara delaktig och att de som är berörda är engagerade. Denna 

delaktighet handlar om att få möjlighet att påverka takten i förändringen, komma med förslag 

om förändring eller rentav involveras i lokaliseringen av problemen. Motsättningen till 

delaktighet, det vill säga utanförskap kan lätt leda till lågt engagemang och motstånd. Känslan 

av kontroll över sin situation kan också minimera stress vilket annars kan vara en orsak till att 

motstånd uppstår.   

Borgbrant (ref. i Angelöw, 1991) talar bland annat om den toppstyrda och delaktiga 

förändringsstrategin.  Den delaktiga förändringsstrategin bygger på att alla är medverkande i 

förändringsarbetet. Viktigt är att de berörda är involverade i planeringen, genomförandet och 

uppföljningen. Det är dock en tidskrävande förändringsstrategi, men samtidigt en strategi där 

medarbetarna har ett engagemang och vilja inför en förändring vilket i längden ger bättre 

utdelning då alla känner ansvar. Förändringsarbetet kan bli en del av det ordinarie arbetet. 

Den toppstyrda förändringsstrategin är den som strategi som oftast möter motstånd, vilket 

kan bero på den låga graden av delaktighet.  

 

4.3.5 Informationen betydelse 
 

Effektiv kommunikation har definierats som att ”mottagaren tolkar meddelandets innebörd 

på ett sätt som stämmer överens med sändarens intentioner” (Jacobsen & Thorsvik, 2002, 
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s.336). Men eftersom som varje människa tolkar sin subjektiva upplevelse av verkligheten 

som sann, uppstår det ibland missförstånd och konflikter mellan människor (Ahrenfelt, 2001). 

Det är därför vanligt att det uppstår kommunikationsproblem inom organisationer och ofta 

handlar kritiken om att kommunikationen mellan ledning och medarbetare inte är tillräcklig. 

Effektiv kommunikation förutsätter att ledningen lyckas förmedla sitt budskap och att 

informationen når de personer som den faktiskt angår. Likaså är det viktigt att den 

kommuniceras på ett sådant sätt att budskapet blir accepterat. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

”Att vara informerad” är dels ett faktiskt förhållande men också en subjektiv upplevelse och 

känsla. Information kan erhållas genom till exempel möten, personaltidningar och 

datoriserade nätverk men upplevelsen ”att vara informerad” uppstår snarare genom dialog, 

kommunikation och att bli lyssnad på. En ledare som aktivt lyssnar på sina medarbetare 

skapar trygghet hos sina medarbetare samtidigt som han får ta del av viktigt information. 

Ahrenfelt menar att det finns en fara med ordergivning, att chefen tror att det som sägs också 

görs. Istället för att försöka analysera var kommunikationen gick snett blir den snabba 

lösningen att ge mer information. Chefen bör istället föra en dialog med sina anställda 

eftersom information är en envägsprocess medan dialogen är en flervägsprocess. (Ahrenfelt, 

2001) 

Kommunikationsproblem kan uppstå när man använder ord eller uttryck som utrycker något 

annat än det man från början hade tänkt eller att kroppsspråket avslöjar ett annat budskap. 

Kommunikationsproblem kan också uppstå när sändaren använder en olämplig kanal som gör 

att mottagaren inte tillgodogör sig viktig information eftersom kanalen kan manipulera eller 

filtrera informationen innan den når mottagaren.  Hur sändaren har valt att ”koda” 

informationen har stor betydelse för hur denna kommer tolkas av mottagaren. Hur 

informationen uppfattas beror på hur individen tolkar den utifrån sin subjektiva verklighet 

liksom att relationen mellan sändare och mottagaren kan störa uppfattningen av budskapet. 

Om ett meddelande är komplext bör kommunikationen ske ansikte mot ansikte. Detta 

eftersom man omedelbart kan reda ut missförstånd och anpassa informationen efter personens 

reaktioner. (Jacobsen & Thorsvik 2002) 
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5 Analys 
 

 

 

 

I detta kapitel kommer vi att diskutera förändringsprojektet 900 dagar utifrån de teorier vi 

tidigare har presenterat. Vidare lyfter vi fram de olika uppfattningar och tolkningar som 

gjorts av både initiativtagare och mottagare i detta projekt med avsikt att skapa en ökad 

förståelse mellan dessa parter.  

 

 

 

 

Som tidigare förklarat beslutade sig ledningen på Kristianstads Sparbank för att genomföra ett 

tämligen omfattande förändringsinitiativ av olika orsaker. Målet var att bli den starkaste 

regionala sparbanken, i kombination med nya regler på finansmarknaden, ökad konkurrens 

om kunderna - dels från etablerade banker och dels från nya banker med begränsade 

servicefunktioner. Arbetssättet i banken uppfattades som förlegat och man ansåg att en 

förändring av beteende var nödvändig för att uppnå de nya målen. Till sin hjälp hade man en 

konsultfirma och, som vi uppfattar det, en genomtänkt och strukturerad handlingsplan för 

implementeringen av förändringsinitiativet.  

Ahrenfelts (2001) teori om första och andra ordningen vid förändring kan härledas till 

förändringsinitiativet i Kristianstads Sparbank. Enligt VD:n var en övergripande tanke att 

initiativet skulle skapa effektivitet vilket kom att innebära en större ändring i hela systemet i 

likhet med den andra ordningen i Ahrenfelts teori. Det infördes en förändring som innebar att 

medarbetarna var tvungna att skapa nya tankesätt och utveckla sitt arbetssätt till helt nya 

mönster. Flera av respondenterna kommenterade att det nya arbetssättet var annorlunda mot 

det förra och de kunde se att det nya var en utveckling av det gamla vilket kan härledas till 

den första ordningen av förändring. Dock menar några av intervjupersonerna att den nya 

säljrollen var en total förändring av sin ursprungliga roll vilket kan ses som en förändring av 

hela systemet och därmed första ordningen. Vi menar därför att förändringsinitiativet på 
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Kristianstads Sparbank innefattar både första och andra ordningen då både hela systemet har 

förändrats samt att det har skett en utveckling av redan befintliga arbetssätt.  

Vid en jämförelse med några av de olika teorier i ämnet vi studerat kommer vi fram till att i 

mångt och mycket har banken följt de givna mallarna för dylika initiativ. Ur det perspektiv vi 

har valt att se förändringsarbetet är det viktigt att ha i åtanke att dessa teorier i första hand 

riktar sig till ledningen som ska implementera förändringen och tar lite, om överhuvudtaget 

någon, hänsyn till de olika uppfattningar av förändringsprocessen som kommer av det stora 

antalet involverade individer. Det vi finner synnerligen intressant är skillnaderna i uppfattning 

av detta initiativ och i förlängningen handlingsplanen.  

Enligt de modeller vi behandlat i teorikapitlet, Kotter (1995) samt Palmer (2004), kan vi dra 

slutsatser enligt följande; Båda teorierna inleds med att förändringsledaren måste skapa ett 

behov av förändring, ge strategier för denna samt förmedla en tydlig vision för framtiden. I 

banken skedde detta i två led, från högsta ledningen till mellancheferna och från 

mellancheferna till medarbetarna. Den högsta ledningen fick mest tid på sig att smälta 

informationen och var både engagerade och väl införstådda med orsakerna till och 

nödvändigheten av förändringsinitiativet. De hade en vision om att uppnå bättre resultat och 

även en vision om framtiden för banken bortom de satta målen. Mellancheferna fick mindre 

tid på sig och allra minst tid fick medarbetarna. I våra intervjuer framkom att mellancheferna 

överlag förstod varför detta förändringsinitiativ var nödvändigt och de hade en vision om 

framtiden klar för sig. Vi kan därmed konstatera att banken i hög grad har följt de steg som 

Kotters modell bygger på, men att man har brustit vad beträffar informationen om såväl orsak 

till förändringsinitiativet samt visionen i ”andra ledet”, det vill säga från mellancheferna och 

ut till medarbetarna. Detta då flera medarbetare menade att ledningen presenterade ett 

förändringsinitiativ med en redan förutbestämd handlingsplan som skulle genomföras. I denna 

situation är det svårt för medarbetarna att känna delaktighet. Alla medarbetarna förstod inte 

varför detta var nödvändigt och kunde heller inte uppfatta någon vision, förutom att ”banken 

skulle bli den starkaste regionala sparbanken” och att vissa finansiella mål skulle uppnås. Att 

banken skulle bli den starkaste regionala sparbanken får inte förväntad betydelse om inte 

medarbetarna förstår hur och för många blev det enbart en fråga om att uppnå finansiella mål. 

Detta skulle ske med hjälp av verktyg, som i många fall uppfattades som kontroll, även i de 

fall detta inte var syftet, och ledningens visioner försvann på vägen till något som av en del 

medarbetare enbart kom att uppfattas som direktiv. Detta förstärktes ytterligare av ledningens 

inställning om att antingen var man med på resan eller så kunde man se sig om efter något 
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annat. Här kan vi se att även om ledningen har klart för sig orsakerna till behovet av 

förändring samt visionen för framtiden, gäller det att detta presenteras på ett sätt som gör att 

alla involverade förstår detta. Det bör även beaktas att uppfattningen av en situation ofta 

upplevs olika av olika individer. Att inte få alla att förstå behov och vision kan enligt Palmer 

medföra att förändringsarbetet riskerar att avstanna, vilket Kotter håller med om. Det är alltså 

viktigt att kommunicera sin vision genom alla tänkbara kanaler. I de interna mätningar banken 

hade framkom efter hand ett visst missnöje med sättet som förändringsinitiativet 

kommunicerats. Vissa upplevde även VD:ns inställning som alltför hård. Det positiva här var 

att ledningen lyssnade, VD:n blev mer synlig och ”lite rundare i hörnen”, vilket upplevdes 

som positivt. Vi kommer att gå djupare in på just information och delaktighet längre fram i 

vår analys.  

Vidare menar Kotter att man måste röja hinder ur vägen samt tillhandahålla nödvändiga 

resurser. Uppfattningen bland medarbetarna var att banken erbjudit vidareutbildning inom de 

områden som behövdes. En medarbetare på kontor 2 uttryckte att under sina många år i 

banken hade hon inte fått så mycket utbildning totalt sett som hon fick under projektet 900 

dagar. I första skedet då inställningen var att om man inte accepterade initiativet fick man 

söka sig någon annanstans, kan man väl tänka att detta var ett sätt för VD att röja hinder ur 

vägen. Det sägs från bankens sida att de som inte klarade av det nya arbetssättet kunde finna 

andra vägar i banken. Detta ingår också i Kotters filosofi, att på ett snyggt sätt ta hand om de 

som det inte längre finns plats för i organisationen. Dock måste man tänka på hur man 

presenterar detta, då vi upplevde att just presentationen skapade en negativ och osäker känsla 

och ingen visste egentligen vad som hände med de som slutade. Vi frågade i intervjuer och 

fick tämligen flytande svar om att några fanns kvar i organisationen inom andra områden 

medan andra hade slutat. I ett längre perspektiv är det dock viktigt att ledningen i den ”nya” 

organisationen personifierar det arbetssätt man implementerat och det kan vara svårt om 

ledningen inte helt och hållet ställer sig bakom samt engagerat arbetar för detta (Kotter, 

1995). Kotter menar alltså att det är av yttersta vikt att man rekryterar chefer som står bakom 

den nya filosofin för att kunna fortsätta inspirera medarbetarna. 

Slutligen handlar det om att förankra den genomförda förändringen. Banken hade satt datum 

för både start och slut för projektet 900 dagar. Under hela implementeringen hade man hjälp 

av olika mätinstrument för att följa upp var man befann sig i processen och hur de befintliga 

resultaten svarade till de förväntade uppsatta målen. Det är viktigt för medarbetarna att ha 

någon form av uppföljning, annars finns ingen möjlighet för vare sig feedback eller 
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erkännande (Palmer, 2004). Just denna uppföljning och möjligheterna att synas 

kommenterades av en medarbetare på kontor två som något positivt i hennes strävan att kunna 

göra en god karriär i banken. 

Att förankra resultaten av ett projekt som detta tar tid och framför allt tar det tid innan man 

kan se om de verkligen är förankrade. Palmer skriver om risken med att utropa seger för tidigt 

och Kotter menar att det kan ta fem till tio år innan man ser om det nya arbetssättet sjunkit in. 

Han menar att först när man säger att ”detta är sättet vi gör saker på här” (Kotter, 1995) och 

det nya beteendet är rotat i sociala normer och värderingar har man lyckats. Så lång tid har 

ännu inte förflutit att vi kan dra några sådana slutsatser. Med tanke på de signaler vi fått, att 

det fortfarande finns ett motstånd och negativt prat i korridorerna, kan vi konstatera att banken 

har mer arbete kvar. För att få ett beständigt resultat krävs att arbetssättet sjunker in djupare i 

organisationen och att man är uppmärksam på det motstånd som tydligtvis fortfarande finns 

kvar. Att fokusera på de som står mittemellan, kan vara en god idé, men att bortse från de som 

fortfarande är negativa blir inte bra. Det behövs inte mer än några få som ställer sig negativa 

för att det ska föreligga ett potentiellt hinder för en positiv utveckling. 

Kotter talar om att röja hinder ur vägen och vi anser att man inte tar tillräcklig hänsyn till att 

engagemang ibland kan tolkas som motstånd. Kotters modell i likhet med andra modeller som 

rör planerad förändring exempelvis Lewins förutsätter, att motstånd är något som kan hanteras 

av förändringsledaren. Som Sveningsson et al. (2007) nämner, måste man ta hänsyn till varje 

individs subjektiva tolkning och att det inte är så enkelt som dessa modeller vill påvisa. 

Däremot har det visat sig att hanteringen av information är av stor vikt för hur 

förändringsinitiativet kommer att uppfattas av de anställda, helt i enlighet med Kotter (1995), 

Palmer (2004) samt Lewins (ref. i Hatch, 2002) teorier. Vi kommer vidare att belysa hur 

förmedlingen av förändringsinitiativet har tolkats av de anställda och vad detta har haft för 

betydelse för Kristianstads Sparbanks förändringsprojekt 900 dagar.  
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5.1 Förändringsmotstånd på Kristianstads Sparbank 
 

5.1.1 Synen på motstånd 
 

Förändringsmotstånd uppfattas oftast som något negativt och irrationellt (Brundin 2002). Att 

förändringsmotstånd fått ett dåligt rykte anser Ahrenfelt (2001) beror på att chefer blandar 

ihop engagemang med motstånd. Vi vill i likhet med dessa författare ifrågasätta synen på 

förändringsmotstånd. I vår undersökning har vi kommit fram till att det finns motstånd i form 

av negativ ryktesspridning, en generell negativ attityd samt att man lägger ned arbetet för att 

demonstrera sitt motstånd. Vad vi däremot ifrågasätter är om detta motstånd verkligen är 

motstånd mot förändringen. I likhet med Brundin (2002), vill vi argumentera för att det inte 

behöver vara förändringen i sig som medarbetare gör motstånd mot utan att motståndet 

snarare är ett resultat av interaktionen mellan medarbetare och chefer. Det som kan uppfattas 

som motstånd kan istället vara ett resultat av uppfattade tveksamheter eller svårigheter och 

därmed ett sätt att hantera en situation (Brundin 2002). Vi kommer i vår analys utveckla 

varför medarbetarna gör motstånd och vad de gör motstånd mot. 

 

5.1.2 Motstånd mot kontroll 
 

Jacobsen (2005) samt Bruzelius och Skärvad (1995) menar att motstånd ofta är en naturlig 

reaktion bland anställda vid förändring. Hur förändringen uppfattas varierar visserligen från 

individ till individ och så är självklart fallet även på Kristianstads Sparbank. Vi fann däremot 

att det inte bara fanns en skillnad i uppfattning mellan olika individer utan också en skillnad i 

inställning mellan olika kontor, och det är denna skillnad vi har som avsikt att diskutera.  

Medarbetarna på kontor 1 och 3 uppgav att de från början hade svårt att förstå syftet med 

förändringen och att de hade varit alldeles för stort fokus på mål och resultat.  Ett av syftena 

med projektet var att skapa tydlighet i organisationen. Detta budskap missuppfattades på 

kontor 1 och 3. De nya resultatkraven och målen uppfattades snarare som ett verktyg för 

chefen att kontrollera sina medarbetare, än som ett sätt att skapa tydlighet. Att det nya 

arbetssättet skulle leda till ökad kontroll var inte ledningens mening, utan snarare skulle de 
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nya målen fungera som en sporre att göra bra ifrån sig, att utvecklas i sin yrkesroll. På kontor 

2 uppfattade man inte de nya målen som en kontrollfunktion och där var också attityderna 

gentemot förändringen positiva. De hade från början fått syftet med förändringen klart för sig 

och de menade att de nya riktlinjerna gav en ökad tydlighet i organisationen, vilket också var 

avsikten. Om syftet med förändringen uppfattas som diffust kan det bidra till starkare 

förändringsmotstånd (Jacobsen 2005; Bruzelius & Skärvad 1995). På de kontor där syftet med 

förändringen inte hade förmedlats på ett tydligt sätt kunde vi alltså se att motståndet var 

starkare. Likaså menar Bruzelius och Skärvad (2005) att otydliga drivkrafter kan leda till att 

stressnivån och ångesten ökar hos de anställda, något som också framgick i vår undersökning.  

Den nya situationen hade upplevts som pressande för många medarbetare av den anledningen 

att det blev för stort fokus på resultat. När ledningen märkte av medarbetarnas missnöje, 

svarade de till en början med ett hårdare budskap: antingen är ni med oss eller så är ni emot 

oss. Detta uppfattades också som negativt hos många och kan ha ökat känslan av press. Vi får 

uppfattningen av att ledningen trodde medarbetarna gjorde motstånd mot det konkreta 

förändringsprojektet och att de därför svarade med tydligare direktiv. Senare förstod 

ledningen genom en medarbetarenkät att det var bristen på information och att man saknade 

de mjuka värdena som skapade missnöjde. Vi anser att det var bristen på tydlighet från 

ledningen och chefer om syftet med förändringen som hade skapat missnöje från början.  

Vi menar att motståndet inte nödvändigtvis handlar om motstånd mot de nya målen eller mot 

det nya arbetssättet, utan istället mot upplevelsen av ökad kontroll. Motståndet behöver alltså 

inte vara mot förändringen i sig, utan är snarare ett sätt för medarbetaren att markera att den 

nya situationen känns kontrollerande. Vi kallar detta för motstånd mot den upplevda 

kontrollen och kommer vidare att ge en rad exempel på detta. 

 

5.1.2.1 Banken som en skola 
 

Mötena väckte till en början starkt motstånd, i synnerhet direktivet om att behöva stå upp och 

redovisa inför gruppen. I ett försök att öka förståelsen för detta, har vi valt att använda oss av 

en metafor där vi liknar banken vid en skola. Vi kommer att diskutera mötenas karaktär samt 

direktivet att behöva stå upp var för sig. 
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VD:n menade att syftet med att medarbetarna fick direktiv om att stå upp berodde på att man 

ville att de skulle utvecklas och komma ur sin egen ”komfortzon”. Att behöva stå upp på ett 

möte kan ju knappast betraktas som en radikal förändring, ändå var det just mötena och att 

behöva stå upp, som verkar ha väckt starkast motstånd och vållat mest diskussion på kontor 1 

och 3. För att förstå varför detta direktiv väckte motstånd kan man likna dessa kontor vid en 

gymnasieklass där många upplever en frustration över att behöva stå upp och redovisa inför 

sina klasskamrater. Samtidigt ingår det i läroplanen att eleverna ska utveckla sina färdigheter 

inom presentationsteknik, med syftet att förbereda dem inför universitet och arbetsliv. Som 

elev ifrågasätter man knappast lärarens intentioner utan följer dennes uppsatta regler. Däremot 

att bli behandlad som ”elev” i vuxen ålder kan tänkas uppfattas som ett intrång på den egna 

integriteten. Denna typ av fysisk kontroll, att någon bestämmer att man ska stå, påminner om 

Taylorismen, där man utgår från att ledaren vet vad som är bäst för medarbetaren. Att 

ledningen säger att medarbetarna behöver komma ur sin ”komfortzon”, kan uppfattas som ett 

exempel på detta synsätt. Vi menar att det är den fysiska kontrollen som medarbetarna 

reagerar mot och att det handlar om mer än att behöva stå upp. Att inte låta medarbetarna 

själva få avgöra huruvida de ska stå eller inte, kan tänkas upplevas som nedsättande för en 

vuxen människa. Medarbetarna på kontor 1 och 3, menar vi, gjorde därför motstånd mot att 

bli behandlade och kontrollerade likt elever i skolan. Direktivet att behöva stå upp blev 

därmed en symbol för den ökade kontroll man kände. Däremot var kontor 2 av en annan 

uppfattning och de fäste ingen större vikt vid att behöva stå upp. Vi anser att detta beror på att 

dessa medarbetare aldrig upplevde de olika delarna i förändringsprocessen som någon form 

av kontroll. Likaså anser vi att känslan av att bli kontrollerad hänger samman med mötets 

karaktär, något vi kommer att diskutera längre fram. Samtidigt bör man se direktivet ur 

ledarens synvinkel. Syftet med att stå upp på mötena var som sagt inte att kontrollera sina 

medarbetare utan direktivet skulle fungera som ett verktyg för att uppnå en långsiktig 

beteendeförändring. Utan verktyg kan inte en lärare eller en ledare genomföra sina 

arbetsuppgifter, ännu mindre en beteendeförändring. Däremot kan dessa verktyg uppfattas 

annorlunda av mottagaren än vad initiativtagaren haft för avsikt. Detta i sin tur kan leda till att 

verktygen inte får avsedda effekter utan kan istället medföra att mottagarna gör motstånd.   

Bruzelius och Skärvad (1995) menar att motstånd kan bero på känslan av att inte klara av sina 

arbetsuppgifter och rädslan för att ”tappa ansiktet” inför de andra. Vår upplevelse var att 

speciellt de anställda på kontor 1 och 3 kände denna rädsla. Vi anser att detta beror på mötets 

karaktär och hur mötena har presenterats. På kontor 1 och 3, kände man sig uthängd vid de 
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veckovisa mötena – det kändes som ett förhör. På kontor 2 däremot uppfattade man mötena 

som ett samtal som skulle leda till utveckling och föra arbetet framåt. På de kontor där mötena 

uppfattades som kontrollerande, hade dessa karaktären av ett informationsmöte, där 

medarbetaren presenterade för de andra vad han/hon hade åstadkommit i veckan. Man kan 

göra en liknelse med en presentation i skolan, där eleverna bedöms av läraren efter vad de har 

presterat och där man får bedömningen IG, G eller VG. Denna sortens presentation bidrar 

knappast till en ökad förståelse för det egna arbetet utan det främsta eleven tänker på är vilket 

betyg hon/han ska få. Tanken på betyg gör att eleven anstränger sig för att göra/säga det 

eleven tror att läraren vill höra och detta tar bort glädjen från själva ämnet. Däremot upplevs 

ett seminarium där alla diskuterar olika artiklar inte lika hotfullt, men har likväl stor betydelse 

för inlärningen. Där får eleven chans att utveckla sina egna tankar tillsammans med andra 

elever och läraren, vilket förhoppningsvis leder till ökad nyfikenhet om ämnet, i likhet med 

situationen på kontor 2.  

Metaforen visar att samma syfte kan uppnås på olika sätt. Alla kontor strävade efter att uppnå 

höga mål men sättet att ta sig dit var annorlunda. Mötena som hade karaktären av 

”presentation i skolan” gjorde att man fick en känsla av att cheferna var allt för målfokuserade 

och kontrollerande, medan mötena som hade karaktären ”diskussionsseminarium” skapade en 

känsla av laganda och nyfikenhet. Efter en tid och efter att medarbetarna hade fått gehör för 

sin kritik ändrade alla kontor mötets upplägg och mötena upplevdes mer som en dialog. På 

kontor 1 och 3 behövde man inte längre stå upp och man var tydlig med att syftet var att 

hjälpa varandra. Alla upplevde denna förändring som positiv vilket styrker det vi tidigare har 

hävdat, att det inte var ett motstånd mot mötena i sig utan mot hur syftet med mötet hade 

förmedlats. När känslan av mötet som en kontrollfunktion försvann, blev attityderna därför 

mer positiva. 

 

5.1.2.2 Delaktighet 
 

Förändringsmodeller som Lewin (ref. i Hatch, 2002), Kotter (2005) och Palmer (2004) 

belyser vikten av delaktighet för ett framgångsrikt förändringsarbete. I intervjuerna svarade de 

flesta respondenterna att de kunde påverka hur de skulle nå sina mål, men att de inte kunde 

påverka de på förhand satta målen.  I en jämförelse med Angelöws (1991) teori om 
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delaktighet kan vi se samband mellan känslan av låg delaktighet och med följden lågt 

engagemang och motstånd. Några av respondenterna upplevde det negativt att de inte kunde 

vara mer delaktiga i processen och menade att det påverkade deras förståelse för varför de 

skulle genomföra processen. På banken fanns det dock en insikt bland vissa medarbetare att 

det skulle vara svårt att vara med vid problemidentifieringen, då de ansåg sig varken ha 

tillräcklig kunskap eller helhetssyn. Detta strider till viss del mot Angelöws teori om att de 

anställda bör vara delaktiga redan vid lokaliseringen av problemen, innan förändringen 

implementeras.  

Huruvida man kände sig delaktig eller ej skilde sig åt mellan de olika kontoren. Kontor 2 

kände sig delaktiga i genomförandet av förändringen 900 dagar, medan kontor 3 inte kände 

sig delaktiga eftersom de upplevde att beslutet om förändring hade tagits utan deras vetskap. 

Dessa olika uppfattningar gällande delaktighet tyder på att det är känslan av att vara delaktig 

är viktigare än den faktiska delaktigheten. Vi härleder deras olika uppfattningar om 

delaktighet återigen till mötenas karaktär samt sättet på vilket förändringen blivit presenterad.  

Vi menar att känslan av delaktighet är av större betydelse, än den faktiska delaktigheten och 

att denna känsla uppnås genom löpande information under processens gång samt genom 

kommunikation med sina respektive chefer. Vi kan även se att mötena som hade karaktären 

av ett diskussionsseminarium, där varje medarbetare tog aktiv del av dialogen, stärkte känslan 

av delaktighet. Detta till skillnad från mötena som hade karaktären av en examination.  

Vi ser att mötenas karaktär har fått betydelse för huruvida gruppen gemensamt arbetar för att 

uppnå de uppsatta målen. På kontor 2 hade man en god laganda medan man på kontor 1 och 3 

upplevde en ökad egoism. Likaså verkar mötenas karaktär och känslan av delaktighet ha 

betydelse för motivationen. Om motivationen är låg blir följden sämre resultat och sämre 

resultat verkar leda till ännu lägre motivation.  Kontor 2 uppvisade goda resultat från början 

och vi tror att detta har bidragit till ökad förändringsvilja.  

 

5.1.3 Kommunikationens betydelse 
 

Vanligt är att förändringsmodeller som Kotters (1995) åttastegsmodell, belyser vikten av 

information. Vad man vanligtvis inte tar hänsyn till är varje individs subjektiva tolkning av 
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informationen. Jacobsen och Thorsvik (2002) samt Ahrenfelt (2001) talar om vikten av 

effektiv kommunikation, att budskapet uppfattas på samma sätt av mottagaren som sändaren. 

Det är dock vanligt att det uppstår kommunikationsproblem eftersom så sällan är fallet. På 

Kristianstads Sparbank uppstod det enligt oss, en diskrepans mellan ledningens intention och 

medarbetarnas tolkning av förändringsinitiativet. Vi menar att det på grund av 

kommunikationsproblem uppstod en känsla av kontroll vilket i sin tur resulterade i motstånd.  

Precis som Ahrenfelt (2001) skriver är ”att vara informerad” både ett faktiskt förhållande men 

också en subjektiv upplevelse. Samtliga medarbetare på de olika kontoren tyckte att de hade 

fått för lite information från ledningen vid förändringens inledningsfas. Det kan tala för att 

informationen, de facto var bristfällig. Bruzeliuz och Skärvad (1995) menar att förändringar 

som kommer oväntat och plötsligt kan leda till ökat motstånd och kritiken på kontoren gällde 

just detta. De ansåg att de fick för lite tid att förbereda sig inför det nya arbetssättet. Det kan 

också hänga ihop med att informationen kom i form av direktiv, utan möjlighet att föra en 

dialog med ledningen. Som Ahrenfelt (2001) förtydligar är dialog en flervägsprocess medan 

information är en envägsprocess. Bristen på dialog samt bristen på information kan antas ha 

påverkat attityden gentemot förändringsarbetet.  

Att inte få framföra sina synpunkter menar Jacobsen (2005) är en källa till motstånd liksom att 

uppleva förändringen som orättvis utan att kunna påverka. Avsaknaden av kritik kan också 

tyda på ett bristande engagemang hos personalen (Jacobsen, 2005). Om det inte finns något 

utrymme för dialog, som verkar ha varit fallet på kontor 1 kan man tänka sig att 

missuppfattningar gällande syfte kvarstår, vilket kan bidra till ett större motstånd. Att förbjuda 

kritik anser Gustavson (i Jacobsen 2005) kan betraktas som en strypning av dialogen. Det är 

just denna strypning av dialog som vi menar kan leda till försämrad förändringsvilja och 

därmed motstånd. Vi uppfattar att det på kontor 2 fanns ett öppnare klimat och man hade i 

större utsträckning fått gehör för sin kritik, vilket kan ha bidragit till deras positiva inställning 

samt förändringsvilja.  

När det gäller den subjektiva uppfattningen handlar det snarare om en känsla av att bli 

”lyssnad på” (Ahrenfelt, 2001) och det var här de olika kontoren skilde sig åt.  Även om de 

olika kontoren kritiserade ledningen för bristande information, upplevde man sig mer 

informerad på kontor 2, vilket förklaras med att man hade en chef som tydligt förmedlade 

syftet med förändringen och kunde stötta medarbetarna att uppnå de nya målen. Skillnaden 
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kan bestå i att man faktiskt var mer informerad på kontor 2, men också att man kände sig mer 

informerad då chefen fanns där som lyssnande stöd.  

Kommunikationsproblem kan också uppstå när sändaren, i detta fall VD:n, använder en 

olämplig kanal som gör att medarbetarna inte kan tillgodogöra sig viktig information 

(Jacobsen & Thorsvik, 2005). VD: n sa i efterhand att han borde ha arbetat mer med dem som 

skulle förmedla hans vision. Trots att mellancheferna uppgav att de kände sig väl förberedda, 

menade VD:n att det fanns ett visst mått av skepticism i hur rollen som kontorschef kom att 

ändras till en funktion av coach. Denna skepticism kan förklaras enligt Jacobsens (2005) teori, 

att ändrade maktförhållande kan leda till ökat motstånd. På Kristianstads Sparbank ändrades 

den nya chefsrollen, chefen skulle bli coach. Därmed ändrades också kriterierna för vem som 

var lämplig för ett chefsarbete. Cheferna fick delegera ut sina arbetsuppgifter till de anställda 

för att enbart kunna agera som coach. Detta kan ha upplevts som en förlust av makt och med 

motstånd som följd. Motstånd på mellanchefsnivå kan vi se ha påverkat hur förändringen 900 

dagar förmedlades till de övriga anställda. Det kan också vara så att förmedlingen från 

ledningsnivå till mellanchefsnivå var bristfällig och att denna missuppfattning senare 

förmedlades vidare till de anställda. 

 

5.1.4 Situationen idag 
 

Vi har i denna analys argumenterat för att det är upplevelsen av kontroll som är orsaken till att 

medarbetarna gör motstånd och inte mot förändringen i sig.  Vi har även observerat att 

motståndet har förändrats över tid och vi vill återknyta till metaforen ”banken som en skola”.  

Man kan likna kontor 1 och 3 vid en stökig klass med elever som inte gillar skolans regler och 

som på olika sätt gör uppror mot sin lärare eller rektor. Efterhand inser eleverna att dessa 

diskussioner är meningslösa och att de måste rätta sig efter reglerna för att få ett slutbetyg 

som är av stor vikt för deras framtid. I likhet med den stökiga klassen hade medarbetarna på 

banken efter hand accepterat det nya arbetssättet och lärt sig hantera sin situation. Samtidigt 

hade de fått gehör för sin kritik och känslan av att vara kontrollerad verkar ha minskat i takt 

med att ledningen förändrat sitt budskap. Likaså hade ”undervisningsformen”, det vill säga 

mötena, ändrat karaktär och man är därför mer positivt inställd till dessa idag. Likt elever i 
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skolan som erhåller goda betyg då de resignerar och arbetar enligt läroplanen, har motståndet 

minskat efterhand som medarbetarna har uppnått goda resultat och utvecklats i sin yrkesroll.  

Att arbetssättet fortfarande känns pressande kvarstår, men medarbetarna har inget annat val än 

att lära sig hantera sin egen stress. 900 dagar är som sagt inte längre något förändringsprojekt, 

utan numera bankens naturliga sätt att arbeta på.  
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6 Slutsats 
 

 

 

I detta avslutande kapitel kommer vi kortfattat att besvara vår frågeställnig utifrån vad vi 

kommit fram till i analyskapitlet. Vi kommer också utvärdera huruvida vi uppnått vårt syfte 

med uppsatsen. Slutligen presenteras vårt förslag på intressant vidare forskning. 

  

 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur ett förändringsinitiativ uppfattas av initiativtagare 

respektive mottagare, genom att i retroperspektiv studera ett konkret förändringsinitiativ på 

Kristianstads Sparbank. Vi har försökt att finna svar på följande fråga; 

Hur kan man öka förståelsen för skilda uppfattningar hos initiativtagare respektive mottagare 

av ett planerat förändringsinitiativ? 

Det talas vanligtvis om medarbetares naturliga motvilja mot förändring och vi frågar oss om 

det verkligen är förändringen som företeelse som väcker motstånd eller om det är något annat 

som medarbetarna gör motstånd mot? Vi har i denna uppsats kommit fram till att det inte är 

motstånd mot förändring i sig, utan snarare motstånd mot den kontroll man upplever. 

Motståndet är alltså framförallt mot sättet som förändringen har presenterats på och inte 

nödvändigtvis förändringen i sig. Detta har visat sig få konsekvenser för förändringsviljan och 

kan därför anses ha betydelse för hur förändringsinitiativet hanteras av de anställda.  

För att öka förståelsen mellan initiativtagare och mottagare anser vi att information har stor 

betydelse. Det är viktigt att initiativtagaren delger information i ett så tidigt skede som möjligt 

och att medarbetarna får information om förändringsprojektet löpande genom hela 

förändringsprocessen. Vi har även talat om att känslan av att vara informerad är viktig för att 

känna delaktighet i förändringsprocessen. Man bör som initiativtagare ta hänsyn till att 

informationen kan tolkas annorlunda av mottagarna och att detta får konsekvenser för 

förändringsvilja och motstånd. Förståelsen kan ökas mellan mottagare och initiativtagare 
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genom att det finns en dialog mellan dessa parter. Genom att chefer är medvetna om hur den 

förmedlade informationen uppfattas och genom att föra en dialog med sina anställda kan de 

vinna insikt om hur de ska fortsätta driva förändringsprojektet framåt och få sina medarbetare 

med sig i förändringsprocessen. 

Vi har i detta arbete genomgående studerat olika uppfattningar av ett genomfört 

förändringsprojekt. Avsikten har varit att försöka skapa förståelse mellan olika individer 

genom att belysa deras olika uppfattningar av samma projekt. Vidare menar vi att genom att 

låta dem ta del av dessa olika perspektiv kan förståelsen öka individer emellan.  

Vi kan konstatera att Kristianstads Sparbank i stor uträckning har följt de steg som 

förändringsmodellerna föreskriver. Enligt banken har projektet lyckats och man hänvisar 

främst till goda finansiella resultat. Trots detta har inte förändringsförsöket genomförts utan 

komplikationer. Vi kan härigenom konstatera att även om man genomför förändringsprojekt i 

enlighet med dessa modeller, är detta ingen garanti för att det på förhand förväntade resultatet 

i alla dimensioner lyckas. Vi menar att man måste ta hänsyn till hur förändringsinitiativet 

tolkas av de anställda, något vi anser att förändringsmodellerna inte tar tillräcklig hänsyn till.  

Vårt bidrag är att vi har tagit fram en metafor för att kunna förklara samt öka förståelsen för 

hur ett förändringsinitiativ uppfattas av mottagare respektive initiativtagare. Vi har konstaterat 

att interaktionen mellan medarbetare och chefer får betydelse för hur ett förändringsinitiativ 

mottas och genomförs. Det är denna interaktion vi har försökt att tydliggöra genom att likna 

banken vid en skola. Detta dels för att dynamiken på kontoren liknar dynamiken i en skolklass 

samt att det som läsare kan vara lättare att relatera till skola då alla människor i vuxen ålder 

har erfarenhet från skolans värld. 

 

6.1 Vidare forskning 
 

Då bankerna står inför nya omvärldsförändringar skulle det vara intressant att studera 

förändringsinitiativ i denna kontext och hur olika banker hanterar dessa nya krav. Förslag på 

vidare forskning är därför att studera olika förändringsprojekt på olika banker och sedan 

jämföra dessa.  
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Ett annat intressant perspektiv skulle vara, vilken betydelse gruppdynamik och 

grupputveckling har för ett framgångsrikt förändringsarbete, då vi i denna uppsats har funnit 

att det finns skillnader i attityd mellan olika arbetsgrupper.  
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Intervjuer 

Alla intervjuer genomfördes under perioden 2007-11-29 till 2007-12-06 i Kristianstad 

 Kontor 1 

Respondent 1, Medarbetare 

Respondent 2, Medarbetare 
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Respondent 3, Sparbankschef 

 Kontor 2 

Respondent 4, Medarbetare  

Respondent 5, Medarbetare  

Respondent 6, Sparbankschef 

Kontor 3 

Respondent 7, Medarbetare 

Respondent 8, Medarbetare 

Respondent 9, Sparbankschef 

Ledningen 

Bo Bengtsson, VD Kristianstads Sparbank, 2007-12-05, Kristianstad 

Bo Lundgren, tidigare chef för kontorsrörelsen på Kristianstads Sparbank, 2007-12-05, 

Kristianstad 
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Bilaga 1  
 
 
Intervjuguide 
 
 
Bakgrund: Ålder, tid i organisation, tid i bransch, befattning/funktion. 
 

1. Kan du berätta om förändringsprojektet.  

 

2. Vad var målet med förändringsprojektet? 

 

3. Vad innebar förändringsprojektet för dig ( ändrade arbetsuppgifter/ökat ansvar ) 

 

4. Upplevde du förändringsprocessen som positiv eller negativ, alt. ändrade sig din 

inställning över tid? 

 

5. Hur positiv anser du dig själv vara till förändring? 

 

6. Hur positiv anser du dina (närmaste) kollegor vara till förändring? 

 

7. Hur delaktig / viktig anser du att du har varit i detta förändringsarbete? 

 

8. Hur mycket tycker du att du har haft möjlighet att påverka förändringsarbetet? 

 

9. Tycker du att detta förändringsarbete har fått positiva effekter för organisationen och 

för dig? 

 

10. Anser du att förändringen blivit den som företagsledningen/din chef hade som mål? 

 

11. Anser du att förändringsprojektet lyckades? Vad innebär det för dig att lyckas? 

  
 

 


