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Sammanfattning 
Att genomföra förändringar inom organisationer är en utmaning eftersom det är 
många faktorer som spelar in i hur väl ledningen lyckas med att implementera 
förändringen. Idag misslyckas mer än 70 procent av alla organisationsförändringar. 
Anledningen till detta är bland annat att det uppstår ett motstånd till förändringen 
bland de anställda. 
 
För att lyckas genomföra förändringar inom organisationer krävs att ledningen kan 
hantera och minska det motstånd som kan uppstå. Det är viktigt att ledaren inte 
påtvingar de anställda vad de ska lära sig. Ledningen bör istället fokusera på att skapa 
förståelse och erbjuda de anställda möjlighet till att se nya vägar. Ledningens förmåga 
att hantera och minska motståndet bland de anställda kan ofta vara den avgörande 
faktorn om företaget lyckas med förändringen eller inte. 
 
Swedbank i Luleå har under den senaste tiden genomgått stora förändringar i form av 
ändrade öppettider och nytt kassasystem. Dessa förändringar har inneburit att de 
anställda fått nya arbetsuppgifter och ändrade arbetsrutiner. Vårt syfte med denna 
uppsats är att ta reda på hur ledningen kan hantera och minska det motstånd som kan 
uppstå bland de anställda vid förändring av rutiner. För att ta reda på detta 
genomförde vi en fallstudie med personliga intervjuer på Swedbank. 
 
Den slutsats vi bland annat kom fram till är att det är viktigt att ledningen låter de 
anställda vara med och arbeta fram förändringen. Detta kan ske genom att de anställda 
till exempel får komma med nya idéer och synpunkter. 
 
 
 
 



 

Abstract 
To implement changes in organisations is a challenge because it’s many factors that 
play an important part in how management succeed with the implementation. Today, 
more than 70 percent of all organisation changes fail. The main reason to this is 
resistance from the employees to the change.  
 
To succeed with a change, the management need to handle and reduce the resistance. 
It’s important that the management not force on the employee what they need to learn. 
The management should focus to make understanding for the change and offer the 
employee to find the right way. The management’s ability to handle and reduce 
resistance among the employee can be the crucial factor if the company succeed with 
the change or not. 
 
Swedbank in Luleå have carried out two big changes, the time when the bank is open 
and they have also changed their cashbox system. These changes involve that the 
employees get new work assignments and different work routines. Our purpose with 
this paper is to find out how the management can handle and reduce the resistance 
who can come up among the employees when a company do changes. To find out 
this, we carry out a case study with personal interviews on employees in who work in 
Swedbank. 
 
The conclusion we come to was that, there is important that the management let the 
employees gives a change to contribute in the changes and come with new ideas and 
their point of view. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ger vi en kort bakgrund till varför organisationer genomför 
förändringar, vidare kommer vi att diskutera det motstånd som kan uppstå i samband 
med förändringar av rutiner. Denna diskussion leder sedan till uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 
Det har blivit allt viktigare för företag att utveckla, förnya och förändra sig för att de 
ska kunna uppnå långsiktig effektivitet (Bruzelius & Skärvad, 2004). Organisationer 
måste genomgå förändringar för att överleva på marknaden och för att kunna möta 
ökade krav från kunderna och en mer intensiv konkurrens (Goodstein & Burke, 1991). 
Ledningen måste ständigt lära in nya rutiner och processer som ger högre 
konkurrensfördelar (ibid). 
 
I vilken utsträckning en organisation måste genomföra förändringar är beroende av 
vilken fas organisationen befinner sig i. Dessa förändringar kan ske på olika sätt. Det 
kan till exempel handla om förändringar av strategin, organisationsutveckling, 
förändring av teknologin eller förändringar av rutiner (Goodstein & Burke, 1991). 

1.2 Problemdiskussion 
Frågan kring organisationsförändringar och motståndet till dessa förändringar har 
varit ett uppmärksammat ämne under de senaste åren 
(Macrí, Tagliaventi & Bertolotti, 2000). Många företagsledare förmedlar visioner och 
idéer i företagen som de anställda i många fall inte accepterar. Detta skapar problem 
för ledningen när de ska genomföra förändringar (Jermias, 2001). När förändringar 
genomförs mot de anställdas vilja skapas det konflikter mellan de anställdas attityder 
och handlingar. De konflikter som uppstår kan leda till att förändringen får negativa 
konsekvenser på organisationen (op cit).  
 
Individerna i en organisation reagerar olika på förändringar. Detta kan till exempel 
bero på vilka värderingar, erfarenheter och önskemål den anställde har 
(Rubenowitz, 2004). Enligt Washington (2004) finns det ett samband mellan hur 
mycket kunskap eller information som de anställda har och hur de ställer sig till 
förändringar inom organisationen. Små förändringar där individen har kontroll över 
förändringen möter mindre motstånd än större förändringar där individer har mindre 
kontroll (op cit).  
 
Förändring av rutiner är ett exempel på förändring som möter större motstånd. Detta 
beror på att rutiner är en handling som sker automatisk om och om igen, dag efter dag. 
När det finns rutiner behöver inte de anställda tänka igenom varje handling de gör och 
vilka konsekvenser handlingen kan få (Macintosh, 1994). När en organisation 
förändrar rutiner kan de anställda i många fall känna att de förlorar kontroll över 
arbetsuppgifterna och därmed möter förändringen ett större motstånd. (op cit). Studier 
visar på att två tredjedelar av alla organisationsförändringar misslyckas och att 
orsaken till detta är att det finns ett allt för starkt motstånd från de anställda till 
förändringen (Maurer, 1996). Motståndet kan se ut på olika sätt och det är ett naturligt 
reaktionssätt när de anställda ställs inför något främmande. Ju tidigare ett motstånd 
upptäcks desto lättare är det att hantera (op cit). Beroende på vilket motstånd som 
uppstår kan ledningen använda olika metoder för att minimera motståndet (op cit). 
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Vilken metod som är mest lämplig för att hantera och minska motståndet kan vara 
svårt att veta när ett företag ska genomföra en förändring. Att förändra en rutin är 
svårt då de anställda har sina invanda mönster som de arbetar efter 
(Ramnarayan, 2006). Risken att de anställda fortsätter att arbeta på samma sätt eller 
att alla börjar arbeta på olika sätt är stor vid förändring av rutiner. Detta problem är en 
av orsakerna till att förändringar av rutiner ofta misslyckas (op cit).  
 
Utifrån denna diskussion vill vi skapa förståelse för hur individer tänker och handlar 
vid förändringar. Det är viktigt att förstå varför motstånd kan uppstå i samband med 
förändring av rutiner. Detta för att kunna skapa förståelse för hur ledningen ska kunna 
lyckas implementera förändringar av rutiner.   

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats blir därför att skapa förståelse för hur ledningen kan hantera 
motstånd vid förändring av rutiner. För att  besvara uppsatsens syfte väljer vi att lägga 
fokus på anställdas upplevelser.  
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2 Metod 
I detta avsnitt redogör vi hur arbetet kring uppsatsen utarbetats och hur vi genomfört 
datainsamlingen. Vi beskriver även val av metod, forskningsstrategi, val av 
studieobjekt, datainsamlingsmetod, samt de metodproblem som kan uppstå.  

2.1 Metodansats 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) finns tre olika metodsynsätt, analytiskt- system och 
aktörsynsättet. I det analytiska synsättet har forskaren redan befintlig teori och ett 
antal givna tekniker. Genom att summera den fakta som kommit fram får forskaren 
sedan en helhetsbild. Inom aktörssynsättet skapas en förståelse genom att föra en 
dialog med aktörerna och på så sätt förstå sammanhanget ur deras synvinkel. Genom 
denna metod kan forskaren få en bättre förståelse och en mer subjektiv bild 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Inom det analytiska synsättet försöker forskaren förklara 
något genom att finna orsaken. Det resultat forskaren får fram genom den fakta som 
samlats in ska kunna generaliseras för att kunna ge fortsatt kunskap (op cit). Vi anser 
att det lämpar sig bäst att ha aktörsynsättet eftersom vi i vår uppsats vill få fram hur de 
anställda upplever förändringar.  Genom att föra en dialog med respondenterna får vi 
förståelse för hur de ser och  upplever förändringar i det sociala systemet. 
 
Det finns två olika sätt att dra slutsatser, induktion och deduktion (Thuren, 1991). 
Induktionen innebär att forskaren får fram slutsatser utifrån den teori som redan finns. 
Den deduktiva metoden innebär att forskaren drar en logisk slutsats om den är logiskt 
sammanhängande (ibid). Vi har valt att använda oss av den deduktiva metoden 
eftersom vårt syfte med undersökningen är att göra en jämförelse mellan de befintliga 
teorierna och ett verkligt empiriskt fallföretag. Detta innebär att vi prövar den redan 
befintliga teorin mot det empiriska material som vi samlat in.  
 
Det finns två olika metoder för datainsamling inom samhällsvetenskapen, kvalitativ 
och kvantitativ. Vid kvantitativa undersökningar väljer forskaren utifrån 
standardiserade analysverktyg medan forskaren i kvalitativa undersökningar arbetar 
mer varierat och med ett mer kreativt tänkande (Svenning, 1999). Vi har valt den 
kvalitativa undersökningsmetoden eftersom vi är intresserade av att få en djupare 
inblick i hur ledningen kan hantera motstånd vid förändring av rutiner. Vi har även 
valt denna metod eftersom det är ett komplext ämne som inte går att besvara med 
hjälp av kvantitativt material.  

2.2 Fallstudie 
Fallstudie är en vetenskaplig metod som innebär att ett fåtal objekt väljs ut och 
undersöks (Wiedersheim & Eriksson, 1987). En fallstudie kan definieras som en 
process där forskaren strävar efter att analysera och beskriva en viss företeelse i 
kvalitativa och helhetsinriktade termer. Syftet med fallstudien är att läsaren ska få en 
helhetsbild av det område som studerats. Fallstudien är en studie som sträcker sig över 
en längre eller kortare period (Svenning, 1999). Nackdelen med denna metod är att 
det inte framkommer någon statistik över resultatet (Denscombe, 2000). Fördelen med 
denna metod är att den förklarar orsaken till resultatet och redogör inte bara för svaret. 
Då vårt syfte är att skapa förståelse för hur ledningen kan hantera motstånd är det 
viktigt att vi först får förståelse för orsaker till varför motstånd uppstår och varför
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individer inte är villiga till att förändra sina rutiner. Utifrån detta ansåg vi att denna 
metod var mest lämplig för att besvara uppsatsens syfte. Genom att välja denna metod 
kan vi som författare fånga upp en helhetsbild kring problemet. 

2.3 Val av undersökningsföretag 
Vid val av undersökningsföretag finns en rad olika organisationer att välja mellan för 
att kunna besvara uppsatsens syfte. Vid en fallstudie väljer vi utifrån en bredare grupp 
av undersökningfall och motiverar sedan tydligt det val vi gjort (Denscombe, 2000).  
 
Det viktigaste kriteriet vi utgick ifrån var att organisationen skulle ha genomfört 
förändringar av rutiner och att förändringen skett nyligen. För att avgränsa oss 
ytterligare valde vi finans och bankbranschen då denna bransch ständigt är under 
förändring för att kunna konkurrera på marknaden. Ett annat kriterie var att företaget 
skulle ha kontor i Luleå för vi som författare skulle ha möjlighet att genomföra 
intervjuerna ansikte mot ansikte.  Det fanns flera företag att välja bland som till 
exempel Handelsbanken, Swedbank Nordea och SEB. För att vi skulle kunna samla in 
empiriskt material för att kunna besvara vårt syfte var det även viktigt för oss att få 
access inom det undersökningsföretag vi valt. Eftersom en av författarna till denna 
uppsats arbetar inom Swedbank fick vi access inom företaget. Vi kom fram till att 
Swedbank var det mest lämpliga valet av undersökningsföretag då de under den 
senaste tiden genomfört två stora förändringar av rutinerna. Den första förändringen 
innebar att de gick från den traditionella kassalinjen med uppdelad kassa och 
kundtjänst till sammanslagning av dessa två delar. Den senaste förändringen innebar 
att de ändrade sina öppettider.  
 
Vid val av respondenter ansåg vi att det var mest lämpligt att intervjua banksäljare då 
de direkt berörts av förändringarna. För även kunna få ledningens syn på 
förändringarna var det viktigt att intervjua ledningen inom företaget. För att kunna få 
tillräckligt med empiriskt material ansåg vi att det var nödvändigt att genomföra sju 
stycken intervjuer med sex stycken banksäljare och en ur ledningen som ansvarade för 
förändringsarbetet på kontoren i Luleå.  

2.4 Litteratursökning 
För att samla information och finna lämpliga teorier till grund för uppsatsens 
teoretiska referensram inleddes vår studie med litteratursökning på Luleå tekniska 
universitets bibliotek, där vi sökte litteratur i samkatalogen Libris. Vi har även använt 
sökkatalogen Lucia. 
 
De databaser vi använt för sökandet av vetenskapliga artiklar är Emerald, Ebsco, 
Econlit och Academic search. Vi har använt både engelska och svenska sökord. De 
sökord vi använde var motivation, organization, change, leadership, manage, 
residence, resist, routines, structuration, habit, participation med mera. För att få ett 
mer preciserat sökresultat kombinerade vi dessa ord med varandra. Vi har även använt 
oss av den svenska motsvarigheten av dessa ord Vi har även använt sökmotorerna 
Google och Altavista samt Nationalencyklopedin för att få klarhet i olika begrepp. 

2.5 Insamlingsmetod 
Innan vi valde insamlingsmetod ställde vi oss frågan hur vi kunde få fram det 
empiriska material vi behövde för att kunna besvara uppsatsens syfte. Vi kom fram till
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 att personliga intervjuer skulle vara den mest lämpliga metoden eftersom vi var ute 
efter att skapa förståelse för individers beteende och handlande. Eftersom det ämne vi 
valt är komplicerat och känsligt kom vi fram till att personliga intervjuer var mest 
lämpligt som insamlingsmetod för att kunna få tillgång till den information vi sökte.  
 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi hade färdiga 
frågor. Vi har varit flexibla med i vilken följd dessa frågor besvarats. Vi lät även dem 
som intervjuades att utveckla sina idéer och komma med utförliga svar. Den 
vanligaste formen vid semistrukturerade intervjuer är den personliga intervjun vilket 
innebär att en person åt gången intervjuas (Denscombe, 2000). Vi valde denna metod 
eftersom den var relativt enkel att arrangera samtidigt som vi fick möjlighet att ställa 
följdfrågor. Genom att göra personliga intervjuer hade vi möjlighet att ställa känsliga 
frågor som vi kunde få relativt sanningsenliga svar på. Om vi hade valt att genomföra 
intervjuerna i grupp hade vi antagligen inte fått samma svar.   
 
Innan intervjutillfället tog vi fram en intervjuguide med frågor som baserades på vår 
teori och vårt syfte för denna uppsats. Intervjuguiden granskades av vår handledare 
innan intervjuerna och skickades sedan ut till aktörerna innan intervjun för att de 
skulle ha möjlighet att förbereda sig till intervjutillfället. Att vi skickade ut frågorna i 
förväg till aktörerna kunde leda till att aktörerna anpassade sina svar till hur de ville 
att företaget skulle framställas eftersom det rörde sig om känslig information som de 
inte ville delge konkurrenterna. Vi valde ändå att skicka ut frågorna i förväg eftersom 
vi ansåg att fördelarna var större än nackdelarna. Genom att skicka ut frågorna i 
förväg fick aktörerna tillfälle att förbereda sig och införskaffa den information som de 
ansåg var nödvändig för att kunna besvara frågorna.  
 
Intervjuerna genomfördes i början av december under två dagar. Varje intervju tog 
cirka en timme. När vi genomförde intervjuerna så intervjuade vi både ledningen och 
de anställda för att få ett så bra underlag som möjligt till vår empiri. Vi började varje 
intervju med att presentera oss själva samt det ämne som uppsatsen handlade om. Vi 
var även noga med att informera respondenten om att intervjun var anonym.  Vi 
inledde sedan själva intervjun med frågor som rörde företaget och den anställde i 
allmänhet för att få insyn i verksamheten. Vi fortsatte sedan med frågor som berörde 
den teori vi har i uppsatsen. Intervjuguiden avslutades sedan med frågor rörande 
framtiden på företaget. Vid intervjutillfället använde vi oss diktafon och anteckningar 
för att få en fullständig dokumentation av intervjun. Genom detta hade vi möjlighet att 
gå tillbaka i efterhand och säkerställa att vi fått med allt relevant material till vårt 
empiriska avsnitt. 

2.6 Metodproblem 
När vi valde personliga intervjuer som insamlingsmetod fanns det en risk att vi som 
författare inte skulle få med all den information som vi samlat in under  
intervjutillfället när vi skulle sammanställa intervjun vid ett senare tillfälle. För att 
reducera denna risk valde vi att använda oss av diktafon samtidigt som vi förde 
anteckningar under intervjun. Ett annat problem som kunde uppstå i samband med de 
personliga intervjuerna vi genomförde var att vår närvaro kunde påverka 
respondenternas svar vilket kunde innebära att svaren inte blev sanningsenliga. 
Eftersom en av författarna till denna uppsats arbetar inom Swedbank kunde vi minska 
risken för detta då respondenterna kunde känna förtroende för oss som författare.
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 I och med att respondenternas kände förtroende för oss fick vi tillgång till känslig 
information som de annars inte delat med sig. Vi var medvetna om att det även kunde 
påverka sanningen i frågorna men vi trodde inte att detta skulle vara av stor betydelse 
eftersom det finns sekretess inom företaget. 
 
Som vi tidigare nämnt skickade vi ut intervjufrågorna till respondenterna några dagar 
innan intervjun. Vi var medvetna om att detta kunde innebära att svaren skulle bli 
vinklade och anpassade för att ge företaget en bra bild utåt. Vi valde ändå att skicka ut 
frågorna i förväg eftersom vi ansåg att fördelarna var större än nackdelarna eftersom 
vi behövde svar som var väl genomtänkta.  

2.6.1 Pålitlighet 
Begreppet pålitlighet handlar om den data vi samlat in och hur den reflekterar 
sanningen, verkligheten och om den täcker vårt syfte (Denscombe, 2000). Den 
viktigaste faktorn för att bedöma hur giltigt resultatet är i aktörssynsättet är 
pålitligheten. För att mäta pålitligheten är det viktigt att det vi mätt avbildar 
verkligheten. Inom aktörsynsättet har pålitlighet en rad olika innebörder. Det kan vara 
allt från att tyda om respondentens tolkning är sanningsenlig till om hela uppsatsen är 
trovärdig och uppriktig (Arbnor & Bjerke, 1994).  
 
Enligt Denscombe (2000) finns det olika sätt kontrollera pålitligheten i resultatet. 
Dessa är bland annat om undersökningsenheterna valts ut på rimliga och tydligt 
visade grunder och om informanterna haft möjlighet att ta del av resultatet och ge sina 
synpunkter. Det är viktigt att resultatet stämmer överrens med den existerande 
kunskapen som finns inom ämnet. För att öka pålitligheten i vår empiri skickade vi 
anteckningarna från intervjuerna till de vi intervjuat vid Swedbank. De fick sedan läsa 
igenom det vi skrivit och komma med synpunkter och idéer om de tyckte att något 
skulle ha gjorts på ett annat sätt. 

2.6.2 Tillförlitlighet 
Med tillförlitlighet menar Denscombe (2000) att de resultat som forskaren kommit 
fram till ska vara neutrala. Det vill säga om resultatet skulle ha blivit detsamma även 
om det var någon annan som genomfört undersökningen. En hög tillförlitlighet 
innebär att författarens mätningar ger samma resultat gång efter gång och att de 
variationer som uppstår beror variationer i det objekt som mäts och inte på variationer 
i själva mätinstrumentet (op cit).  
 
För att vi skulle få tillförlitliga svar till vår empiri var det viktigt att vi noga tänkte 
igenom och undersökte vilken metod som hade högst tillförlitlighet. Vi kom fram till 
att personliga intervjuer med anonyma svar skulle vara det bästa alternativet eftersom 
vissa frågor kunde uppfattas som känsliga. Vi valde även att kontakta personer med 
stor kunskap inom ämnet eftersom det skulle öka tillförlitligheten i det material vi fick 
i intervjuerna.  Ett ytterligare sätt att öka tillförlitligheten i uppsatsen var att använda 
diktafon och anteckningar för att kunna säkerställa att vi fått med allt från intervjun i 
vårt empiriska material.  
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3 Teori 
I detta kapitel tar vi upp vad förändringar är, hur rutiner bildas och varför de 
anställda agerar på ett visst sätt. Vi vill med hjälp av dessa teorier skapa förståelse 
för hur ledningen kan hantera motstånd ur ett teoretiskt perspektiv. 

3.1 Strukturer 
Strukturationsteorin är en teori som baserats på Anthony Giddens (1989) arbete. 
Syftet med denna teori är att skapa en större förståelse för hur individer tänker och 
handlar vid förändringar. Vi har valt att utgå från Macintosh (1994) definition av 
agency som är 
 
"the intentional action of self-conscious individuals as they interact with others in 
social situations".  
 
Teorin handlar om de strukturer som finns i det sociala livet. Genom att handla på ett 
visst sätt skapas det sociala livet. Detta agerande är detsamma som den struktur som 
finns i det sociala livet (Macintosh, 1994). Strukturen påverkar hur vi som individer 
uppför oss, hur vi skapar relationer och underhåller dessa samt vilka konsekvenser 
vårt agerande får. Strukturen är även nödvändig för att skapa dessa processer och 
beroende på hur den är uppbyggd ser agerandet ut på olika sätt (ibid).  
 
Strukturationsteorin skiljer mellan struktur, att verka (agency) och system. Det sociala 
systemet är uppbyggt av strukturer som kan ses som koder för sociala handlingar och 
verkan är handlandet av det sociala systemets medlemmar. Agenter använder 
strukturen som ett mönster för sociala handlingar och detta gör att de producerar och 
reproducerar sociala utövanden genom tid och rum. Detta i sin tur gör att det sociala 
livet bestäms av opersonliga och objektiva sociala strukturer. Det sociala systemet 
består av två beroende delar, agerande och struktur (Feldman & Pentland, 2003). 
Strukturen kan ses som en mall som guidar våra beteenden i sociala sammanhang 
(Macintosh, 1994). Strukturer existerar inte i tid och rum utan bara vid förändringar. 
Strukturerna är alltid förändringsbenägna och de utvecklas och avvecklas ständigt i 
olika situationer. Agerandet beskriver hur den enskilda individen verkar i en grupp 
och vilka konsekvenser det kan få i olika sociala sammanhang (op cit). 
 
Att agera definieras som avsiktliga handlingar som självmedvetna individer gör när de 
ska integrera med andra i sociala sammanhang. Individer gör olika val i olika 
situationer och dessa val kan ibland gå emot strukturen men för det mesta agerar vi 
dock reflexmässigt utan att fundera på varför vi agerar på ett visst sätt. Detta beror på 
att individen litar på de kunskaper och erfarenheter som finns lagrade om hur vi ska 
handla (Macintosh, 1994). Individer deltar i sociala interaktioner av egen fri vilja och 
de är väl medvetna om varför de agerar som de gör (op cit). 
 
Strukturen kan ses som koder som vi tidigare nämnt och dessa koder styr individers 
beteenden i sociala sammanhang. Strukturer finns i omgivningen och är oberoende av 
individen men den finns alltid där som ett mönster för olika handlingar i speciella 
situationer (Macintosh, 1994). Utan oss individer skulle inte det sociala systemet 
existera (op cit). Det skapas inte nya sociala system ständigt utan de system som finns 
utvecklas och reproduceras istället utifrån agerandets handlingar, det vill säga
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 institutioner. Det befintliga systemet reproduceras genom agentens rutinmässiga 
handlande (Macintosh, 1994). Om agenten inte ser någon anledning till att förändra 
ett system saknar antagligen systemet en förutsättning för att de anställda ska få 
förståelse för reproduceringen (Macintosh, 1994). De strukturer som finns återskapas 
ständigt så att det anpassar sig och på så sätt minskar motståndet som kan uppstå om 
det sker en stor förändring (Macintosh, 1994). 
 
I denna teori får vi förståelse för att rutiner bildas utifrån den tidigare erfarenhet och 
kunskap som finns hos individen om hur vi ska handla och agera. Om individer inte 
får förståelse till varför förändringsarbetet är nödvändigt kommer förändringen att 
möta motstånd och individen fortsätter att agera som de tidigare gjort. Orsaken till 
detta beror på att förändringen inte accepterats hos individen.  

3.2 Förändringsarbete 
Enligt Nationalencyklopedin (2006) handlar förändringsarbete om aktiviteter på 
arbetsplatser och organisationer för att ändra, utveckla och omvandla ett socialt 
system. Förändringsarbete handlar även om att något förändrar sig på grund av interna 
eller externa faktorer som till exempel störningar i samhället, ändrade 
konkurrensförhållande (Bakka, Fivelsdal, & Lindkvist, 2006). En ökad globalisering, 
teknisk utveckling, privatisering och reducering av kostnader är andra orsaker till 
varför företag tvingas genomgå förändringar (Daly, Teague, & Kitchen, 2003). 
Självinsikt och ekonomisk press kan även de vara orsaker till varför företag förändras 
(Bruzelius & Skärvad 2004). 
 

Förändringsarbete kan vara både en medveten och omedveten process som påverkar 
företagens överlevnad på lång sikt (Bakka, et al 2006). I vilken utsträckning en 
organisation måste genomföra förändringar är beroende av vilken fas organisationen 
befinner sig i. Dessa förändringar kan till exempel vara förändringar av strategin, 
förändring av rutiner, organisationsutveckling och förändring av teknologin 
(Goodstein & Burke, 1991). I vårt fall handlar det om förändring av rutiner.  
 
Förändringar kan delas in i både inkrementella och strukturella förändringar. 
Inkrementella förändringar syftar till att förbättra det som redan finns i organisationen 
såsom produkter, processer och rutiner. Dessa förändringar ligger inom ramen för den 
nuvarande affärsidén, strategiska inriktningen och organisationsformen. Strukturella 
förändringar handlar om att ändra befintlig affärsidé, strategisk inriktning och 
organisationsform. Skillnaden mellan dessa typer av förändringar är att strukturella 
förändringar är större och kopplas ihop med en hög risk, eftersom dessa förändringar 
är snabba och radikala (Bruzelius & Skärvad, 2004). Inkrementella förändringar är 
små förändringar som sker under en längre tid (Jacobsen & Thorsvik, 2006). När 
företag ska genomföra ett förändringsarbete är det viktigt att de anställda får förståelse 
till varför företaget ska förändra sina rutiner. Det räcker inte med att bara en individ 
ändrar sitt rutinmässiga beteende utan det krävs att hela gruppen förändrar rutinerna 
för att förändringen ska lyckas. 

3.3  Förändring av strukturen 
Strukturationen och strukturens dubbelsidiga funktion är en central del i 
strukturationsteorin. Agerandet och strukturen existerar ständigt i ett återkommande 
samband. Strukturen är både orsak och resultat av agentens uppförande som ständigt 
återupprepas. Agenten producerar och reproducerar ständigt strukturer samtidigt som 
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denne styrs av strukturen. Agerandet och strukturen är beroende av varandra och 
måste därför alltid vara sammankopplade (Macintosh, 1994). De strukturella 
egenskaperna kan tolkas som regler och resurser vilka påverkar hur systemet kommer 
att förändras. De regler och resurser som existerar kan även de förändras under själva 
förändringen av systemet (op cit).  
 
För att kunna påverka en struktur räcker det inte med att bara en individ rutinmässigt 
handlar på ett visst sätt. Det krävs att en hel grupp rutinmässigt och upprepande 
handlar på ett visst sätt för att strukturen till slut ska kunna förändras. Individen 
fortsätter att göra samma sak för att skapa en ständigt liknande struktur.  Detta kan 
leda till avsiktliga eller oavsiktliga konsekvenser. Sker det en oavsiktlig konsekvens 
kan det leda till en ny rutin (Macintosh, 1994).  
 
Det finns tre delar som har stor betydelse för att en förändring ska kunna genomföras, 
dessa är signifikans, legitimering och maktutövning. Signifikansen skapar betydelse i 
sociala processer där grupper och individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar 
varandra, detta med hjälp av språk gester och symboler (Macintosh, 1994). Detta kan 
förklaras med att signifikans strukturen består av semantiska koder och med hjälp av 
dessa koder kan agenter kommunicera och förstå varandra. Språk är ett exempel på en 
signifikant struktur. Den består av koder i form av ord och med hjälp av kunskap och 
regler kan agenter prata, läsa eller skriva och därmed kommunicera med andra. Detta 
beror på att agenten tar fram mönster för att kunna kommunicera och förstå. Själva 
språket är därför bara resultatet av dessa mönster (op cit). Legitimering handlar om 
moral och etik i det sociala handlandet. Det sociala systemets struktur består av 
normativa regler och moraliska skyldigheter. Dessa bygger på gemensamma 
värderingar och ideologier på hur verkligheten speglas eller vad som är viktigt i 
sociala sammanhang (Macintosh, 1994). Utifrån dessa värderingar och ideologier går 
det att skilja på vad som är att betrakta som omoraliskt. Med hjälp av dessa regler och 
förpliktelser tar agenten fram mönster för ett gemensamt socialt uppträdande. 
Handlingar som bryter mot dessa mönster utsetts för sanktioner. Detta beror på att 
agenten ska handla efter de regler och normer som finns uppsatta. Med hjälp av 
legitimitet förses det sociala systemet med moral och etik (op cit). Maktutövnings 
dimension handlar om det sociala systemets förmåga att prestera och skapa makt 
(Macintosh, 1994). Oftast läggs inte märke till hur makt används för att återskapa 
strukturen, utan det syns först när det uppstår konflikter. Makt är något som alltid 
finns och de resurser som leder till makt kan både vara av konkret typ eller av 
auktoritär typ (op cit).  
 
Vid förändring av rutiner kan motstånd uppstå på grund av att förändringen leder till 
oavsiktliga konsekvenser. Sker det oavsiktliga konsekvenser kan det leda till att en ny 
rutin skapas. Att de anställda tvingas förändra sig och ändra sina rutiner är ofta 
orsaken till att motstånd uppstår.  Det är därför viktigt att få förståelse för hur rutiner 
bildas för att vi ska kunna veta hur vi ska hantera motståndet som kan uppstå vid 
förändringen 

3.4 Rutiner 
Rutiner är något som ofta sker på samma sätt dag efter dag.  För agenten är det inte 
nödvändigt att hela tiden behöva fundera eller diskutera om varför de gör som de gör. 
Det är upprepande handlingar som sker omedvetet (Pentland & Reuter 1994). 
Agenten behöver inte heller fundera ut nya sociala koder varje gång de träffas, det vill
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 säga hur de ska bete sig och vilka konsekvenser dess beteende får (Macintosh, 1994). 
Vi har valt att använda oss av Feldman & Pentland (2003)  traditionella definition av 
rutiner som är: 
 
”an organizational routine is a repetitive, recognizable pattern of interdependent 
actions, involving multiple actors”.  
 
I rutinsammanhang sker förändringar av den sociala strukturen obehindrat. Detta gör 
att rutiner både är ekonomiska och funktionella. Rutiner leder ofta till att individerna 
och systemet fungerar relativt felfritt (op cit). När det sker en förändring av rutinerna 
kan det uppstå en främmande situation eftersom rutinerna inte fungerar som de brukar 
eller att de försvunnit helt. Det vill säga att vardagsrutinerna har blivit ”uttröttade” 
och drastiskt urholkade, det behövs en förändring (Macintosh, 1994). Förändring i 
organisationsrutiner blir speciellt tydliga när det uppstår en främmande situation i 
nyetablerade organisationer eller i organisationer där det råder tvetydighet. Rutiner 
kan dock även förändras i etablerade organisationer som verkar i stabila miljöer. 
Denna främmande situation kan leda till att ingen struktur styr aktörernas handlande, 
vilket i sin tur kan leda till att moralen sviktar och panikmoralen tar över. När det sker 
en främmande situation inom organisationen är det inte ovanligt att enskilda ledare 
återtar en tidigare övergiven struktur (ibid). Det krävs dock inte alltid en främmande 
situation för att ändra rutiner. Även gradvisa förändringar i organisationens aktiviteter 
förändrar rutinerna. De små förändringarna syns inte särskilt mycket mellan varje år 
men märks desto mer efter en längre tid (Macintosh, 1994) 
 
När det sociala systemet förändras och återskapas bildas ett nytt socialt system genom 
strukturationsprocessen. De avsiktliga handlingarna som de anställda gör kan leda till 
förändring.  Det vill säga att varje handling som leder till återskapande av strukturen 
leder till en förändring (Macintosh, 1994). Individens beteende i sig kan inte förändra 
den sociala strukturen innan de blir institutioner. Sociala strukturer förändrar rutiner 
utan att skapa allt för mycket motstånd (op cit). 
 
Det finns många studier inom organisationens natur. Litteraturen inom ämnet är 
väldigt brett och varierande. Det går dock att måla upp tre dominerade metaforer 
utifrån litteraturen (Pentland & Reuter, 1994). Tillsammans skapar de en relativt 
sammanhängande historia runt ämnet ”the nature of organizational routines”, och dess 
samband och konsekvenser. De tre dominerande metaforerna skapar en bas för att 
kunna ta fram en teori om varför vi har rutiner och vilka effekter som uppstår av 
rutiner (Pentland & Reuter, 1994). Varje del av dessa metaforer tenderar till att 
underbygga vår förståelse för rutiner som enhetliga och oföränderliga. (op cit). Den 
första metaforen menar att organisationen kan liknas med individen, det vill säga 
människan inom organisationen som består av armar och ben. Vanor kräver ingen 
omtanke, de sker automatiskt (Pentland & Reuter, 1994).I den andra metaforen liknas 
organisationsrutinen med ett standardprogram. Programmen kräver ofta mer 
processande än vanor eftersom de involverar val, branscher och beslut (ibid). Den 
tredje metaforen av organisationsrutiner tas upp i Nelson och Winter (1982). De liknar 
organisationsrutinen med ett genetiskt material. I evolutionsteorin spelar 
organisationsrutinerna den roll som generna spelar i den biologiska evolutionsteorin. 
De är ständigt framtiden för organismerna och bestämmer dess troliga beteenden. I 
den ekologiska teorin sparar rutinerna ”staminformation” som passerar oförändrat från 
organisation till organisation. I dessa tre metaforer går det att skapa en bild av att
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 rutiner ofta är relativt bestämda, oföränderliga objekt.  Metaforerna bearbetar hellre 
organisationsrutiner som mekanismer eller abstrakt än som kollektiva mänskliga 
aktiviteter. Fokusen ligger på det centrala hellre än variationen. Metaforerna belyser 
kvalitén av rutinerna och minimerar möjligheten till flexibilitet och förändring. 
(Pentland & Reuter, 1994). 
 
Detta avsnitt är viktigt för att förstå hur motstånd uppstår och varför individer 
motvilligt ändrar rutiner. När ledningen skapat förståelse för detta och för hur rutiner 
bildas är det lättare för dem att hantera och minimera motståndet. 

3.5 Motstånd till förändring av rutiner 
Förändringar möter nästan alltid motstånd oavsett vad det handlar om för 
förändringar. Motstånd till förändringar kan se ut på olika sätt. Det kan till exempel 
vara en hel organisation som ställer sig mot förändringen eller att enstaka individer ser 
negativt på förändringen inom företaget (Bruzelius & Skärvad, 2004). Det är vanligt 
förekommande att individer gör motstånd vid förändringar eftersom de går från det 
säkra till det osäkra (Bovey & Hede, 2001) Vid förändringar tvingas de anställda att 
ge upp tidigare rutiner för att ta till sig det nya. Det är viktigt att de anställda tar till 
sig förändringen för att förändringsarbetet inte ska misslyckas (op cit).  
 
Motståndet kan se olika ut eftersom verkligheten skiljer sig åt. Förändringar och 
motstånd är en funktion av en konstruerad verklighet. Denna verklighet ger motstånd 
dess typiska form och utseende (Ford, Ford, & McNamara, 2001). Orsaken till att 
motstånd uppstår vid förändringar kan bland annat förklaras med att individen vill 
behålla status qou. Det vill säga att individen vill ha det som det alltid varit eftersom 
det är tryggast. Det är vanligt att individer reagerar negativt vid förändringar då 
förändringen inte garanterar samma personliga status och trygghet 
(Rubenowitz, 2004). Motstånd kan också bero på att förändringen hotar individens 
sätt att uppfatta världen, hur de ställer sig till olika händelser, saker, frågor och 
värderingar (Ford, et al 2001). Det kan också orsakas av förlorad kontroll och 
inflytande, stor osäkerhet, oklara följdverkningar och tidigare icke infriade löften 
(Bakka, et al 2006). 
 
Motståndets styrka och omfattning varierar beroende på vad förändringen gäller, hur 
stor den är och hur förändringen genomförs. Vid större förändringar, oväntade 
förändringar, om de anställda upplever att de kommer att förlora på förändringen, om 
bakgrunden till förändringen är oklar och om det finns negativa erfarenheter från 
tidigare förändringar kan motståndet till förändringen upplevas som extra stark 
(Bruzelius & Skärvad, 2004). Små förändringar där de anställda har större kontroll 
och mer inflytande möter mindre motstånd än vid större förändringar där de anställda 
har mindre kontroll och inflytande (Bovey & Hede, 2001). Det är svårt att undkomma 
motstånd vid förändringar då det uttrycks på olika sätt. Dessa uttrycksformer kan till 
exempel vara likgiltighet, passivt motstånd eller aktivt motstånd. När de anställda 
agerar likgiltigt till en förändring gör de bara det som de får besked om. Vid passivt 
motstånd har de anställda ett omoget beteende och bristande inlärning. Det är vid 
aktivt motstånd som de anställda protesterar, drar ner tempot, begår fel och gör så lite 
som möjligt (Bakka, et al 2006). Vilket motstånd som uppstår vid förändringar beror 
ofta på individen, vissa individer reagerar på små förändringar medan andra reagerar 
på större och mer radikala förändringar (Bruzelius & Skärvad, 2004). 
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Den största anledningen till motstånd vid förändringar, är att de anställda inte är 
medvetna om organisationens behov av förändring. De anställdas motstånd är en 
naturlig reaktion på det okända (Pappas, 2006). Bruzelius och Skärvad (2004) menar 
att motstånd är ett naturligt reaktionssätt för individen när något avvikande eller 
oväntat händer eller om det bedöms som olämpligt eller orättvist. Förändringar kan 
endast bli uppskattade för de konsekvenser de för med sig menar 
Wadell och Sohall (1998). Konsekvenserna kan inte bli kända förrän förändringen 
blivit genomförd och tillräckligt med tid har passerat för att kunna se konsekvensen. 
Motståndet spelar därför en viktig roll i att få en bättre stabilitet inom organisationen. 
Motstånd till förändringar är inte det största problemet som måste lösas. Motståndet är 
istället något underliggande till ett annat problem. Motståndet kan istället ses som en 
direkt varningssignal vid en förändring (Wadell & Sohall, 1998). 
 
Genom att få förståelse för hur rutiner bildas och i vilka situationer motstånd kan 
uppstå vid förändring av rutiner kan ledningen hantera och minska motståndet. När 
ledningen får förståelse till varför de anställda reagerar negativt till förändringen kan 
de sedan utifrån detta utveckla en ultimat lösning till att få med de anställda i 
förändringsprocessen.  

3.6 Hantering och minskning av motstånd inom organisationen 
Det är viktigt att organisationer hanterar och minskar motstånd för att lyckas med att 
genomföra en förändring (Bakka, et al 2006). Det finns olika metoder för att 
överkomma problemet med motstånd vid förändringar. Det är viktigt att 
uppmärksamma de anställda som reagerar negativt till förändringen och får dem att 
förstå varför en förändring är nödvändig. Det är också viktigt att ledningen får 
förståelse till varför det finns motstånd för att sedan ta fram strategier för att minska 
den. Ett aktivt deltagande från ledningens sida är en förutsättning för att hantera dessa 
motsättningar (Pappas, 2006). Det är viktigt att ledningen lägger ner tid och resurser 
samt uppmuntrar till att prova nya saker. Genom att ge tid till att lyssna på synpunkter 
hos de anställda skapas det förtroende och tillit. Dock är en förutsättning för detta att 
svaren är ärliga och uppriktiga (Rick, 1996) 
 
Det motstånd som kan uppstå hos de anställda vid förändringar är ett viktigt hinder att 
ta hänsyn till. Det är viktigt att företaget som ska föra in de nya idéerna är medvetna 
om när motståndet kan uppstå och hur de ska ta hantera detta (Zwick, 2001). Ett 
internt motstånd mot förändringar kan bidra till en konflikt mellan ledningen och de 
anställda. De anställdas kunskap och erfarenhet har stor betydelse för genomförandet 
av en förändring. Det krävs en uppdatering av kunskapen vilket tvingar de anställda 
till att genomgå träning för att kunna arbeta mer effektivt när förändringen 
implementeras och genomförts. Det kan till exempel handla om kognitiv 
ansträngning, det vill säga att de måste få sina värderingar och attityder att 
sammanfalla med företagets. Det behövs även flexibilitet samt att de anställda kan 
offra sin lediga tid för att kunna ta till sig förändringen. Detta medför att en förändring 
kräver en viss ansträngning i form av humankapital och ”adoptionskostnader” för de 
anställda. Det krävs att de anställda och ledningen lägger ner tid och resurser vid 
implementeringen av en förändring. Om resultatet av en förändring upplevs som 
osäkert, kan förändringen möta ett större motstånd från de anställda (Zwick, 2001). 
 
Motstånd till förändring kan kopplas till tre basfrågor (Francis, 2001), dessa är:
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• Vad ska förändras? 
 
• Varför ska vi förändras? 

 
• Hur ska vi göra för att förändringen ska inträffa? 

 
Dessa tre faktorer kan leda till motstånd till förändringen hos de anställda. Orsaken till 
detta kan vara brist på förståelse till varför företaget måste genomföra en förändring. 
Motståndet kan också orsakas av att de anställda inte förstår hur förändringen kan lösa 
problemen och om förändringen verkligen är en lösning på problemet.  
 
Motstånd till förändringen kan även uppstå om de anställda inte accepterar de 
sidoeffekter som kan uppstå. Andra orsaker till motstånd kan vara att det inte finns en 
klar bild av lösningen eftersom det kan uppstå hinder på vägen eller att förändringen 
inte genomförs som den ska (Francis, 2001). Dessa orsaker uppstår inte automatisk 
vid förändringar. Det finns till exempel ingen anledning att försöka fundera ut hur vi 
ska överkomma hinder och implementera en lösning om lösningen i sig inte är 
förstådd och accepterad (op cit). 

3.6.1Hanteringsmodellen  
Hanteringsmodellen är en teori över hur ledningen kan hantera och minska motstånd 
som kan uppstå vid förändringar (Bakka, et al 2006). Enligt denna metod är det viktigt 
att stärka personalens självkänsla med hjälp av information. Det är också viktigt att 
ledningen satsar på kommunikation, utbildning och stöd för att personalen ska bli 
uppmuntrade till att pröva den nya situationen som de ställs inför. De anställda ska 
känna sig involverade i förändringsprocessen eftersom det kan leda till bättre beslut, 
större engagemang och ökad motivation (op cit).   
 
När organisationer ställs inför en förändring blir det en allt för stor fokusering på de 
tekniska och organisatoriska problemen vilket gör att den enskildes reaktioner glöms 
bort. En organisation där personalen inte har samma syn som ledningen på önskvärda 
förändringar kan i längden inte fungera på ett önskvärt sätt (Bakka, et al 2006). 

3.6.2 Delaktighet 
De anställdas delaktighet är en av de viktigaste delarna för ledare både i teorin och i 
praktiken För att lyckas med en förändring och minimera motståndet är det viktigt att 
få de anställda delaktiga i förändringsarbetet (Caciope, 1998).  Delaktighet kan 
definieras som: 
 
 “the process of providing employees with the necessary guidance and skills, to enable 
autonomous decision making (including accountability and the responsibility) for 
making these decisions within acceptable parameters, that are part of an 
organizational culture” enligt Gary, Geroy, Phillip, Wright, Anderson (1998). 
 
Intresset runt delaktighet i förändringsarbetet bland de anställda har ökat under de 
senaste åren till följd av den växande konkurrensen på marknaden. Att låta de 
anställda vara delaktiga i arbetet öppnar upp deras sinne för att vara mer kreativa och 
flexibla bland annat. Detta gör att de anställda känner sig framgångsrika i det jobb de 
utför (Gary, et al 1998). Som ledare är det därför viktigt att lita på de anställda och
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 ändra sin ledarstil så att de anställda känner sig mer delaktiga i arbetet. Det är också 
viktigt att han litar på sina anställdas kunskap och kompetens och låter dem vara 
flexibla vilket ökar deras kreativitet (Gaciope,1998). 
 

3.7 Analysmodell 

Figur 1: Socialt system i förändring (Nilsson & Naghdi, 2007) 
 
Organisationer genomför förändringar på grund av interna och externa orsaker. 
Förändringarnas karaktär kan vara inkrementella eller strukturella beroende på vad det 
är som ska förändras. När företag förändras sker det samtidigt en förändring av redan 
befintliga rutiner, denna förändring bildar nya rutiner (Figur 1). I verkligheten är detta 
inte lika självklart och enkelt som det låter då det kan uppstå störningar mellan redan 
befintliga rutiner och den nya handlingen som förändringen medför. Störningen kan 
likställas med ett motstånd som de anställda känner inför det nya som förändringen 
medför. De redan befintliga rutinerna är handlingar som bygger på tidigare kunskap 
och erfarenhet och sker reflexmässigt. Motstånd uppstår för att de anställda känner att 
de förlorar kontrollen samtidigt som det upplever en minskad trygghet på grund av 
brist på kunskap och erfarenhet inför de nya sättet att handla. Ytterliggare förklaring 
till varför motstånd uppstår är att de anställa inte får förståelse till varför förändringen 
är nödvändig och att de inte får vara delaktiga i förändringsprocessen. Det motstånd 
som uppstår vid förändring av rutiner kan hanteras och minskas om ledningen låter de 
anställda vara delaktiga i förändringsprocessen. Genom delaktighet i 
förändringsarbetet kan den anställde få förståelse till varför organisationen ska 
förändras och därmed acceptera förändringen av de handlingar och
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interaktionsmönster de anställda har. Det är först när den anställde fått förståelse till 
varför företaget behöver förändringen som den lyckas genomföras. Det är därför 
viktigt att ledningen får förståelse för hur individerna i företaget tänker.  
 
Förändringar är en process som tar tid och som kräver resurser från ledningens sida. 
Det är viktigt att ledningen uppmärksammar motståndet genom att lyssna på de 
anställda och ge dem de stöd som de behöver. Detta stärker de anställdas självkänsla 
då de får en känsla av ökad delaktighet i förändringsprocessen. Dessa delar är 
underliggande faktorer till delaktighet. Även hur väl ledningen lyckas motivera samt 
hantera motståndet påverkar delaktigheten. Förändringsprocessen kan ses som lyckad 
när de anställda accepterat de nya rutinerna och handlar utefter dessa. En lyckad 
förändring kan till exempel innebära ökad konkurrenskraft och lönsamhet.   
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4 Empiri 
I detta kapitel ger vi en presentation av de intervjuer vi genomfört för vår studie. Vi 
inleder kapitlet med en kort bakgrund om vårt studieobjekt.  

4.1 Swedbank 
Swedbank är idag den ledande bankkoncernen inom Norden-Baltikum med cirka 8,7 
miljoner privatkunder och 439 000 företagskunder inom Sverige och baltländerna. I 
Sverige finns tillsammans med Sparbanken cirka 750 kontor. Övriga platser där 
koncernen finns är bland annat Helsingfors, Köpenhamn, Marbella, Moskva, New 
York och Tokyo. Antalet anställda inom hela koncernen är cirka 16 000 stycken 
(www.swedbank.se).I april 2006 beslutade årsstämman att koncernen skulle byta 
namn till det gemensamma namnet Swedbank. Den 8 september 2006 skedde 
namnbytet (www.swedbank.se). Swedbank i Luleå har idag tre kontor på orten.  
 
Swedbank var det mest lämpliga undersökningsföretaget i vår studie då de under den 
senaste tiden genomfört två stora förändringar. Förändringarna har inneburit att de har 
gått från den traditionella kassalinjen med uppdelade kassor och kundtjänst till en 
sammanslagning av dessa två delar. Sammanslagningen av dessa två delar har 
inneburit att de anställda både får ta hand om kassaärenden och större privata ärenden. 
Swedbank har även förändrat sina öppettider från att ha haft öppet till 15.00 alla dagar 
i veckan utom torsdagar till att ha kvällsöppet alla dagar i veckan för privatärenden. 
Förändringen av de ändrade öppettiderna har bland annat påverkat de anställdas fritid, 
vilket inte alltid upplevts som positivt. Innan banken började med de nya öppettiderna 
arbetade alla banksäljare efter samma schema. I och med förändringen har de 
anställda olika skift vilket innebär att de kommer och går olika tider.  

4.2 Intervju med de anställda på Swedbank 
Vi genomförde personliga intervjuer med sex stycken banksäljare på Swedbank samt 
en person ur ledningen. Eftersom svaren på de intervjuer vi genomfört är anonyma har 
vi valt att kalla dem banksäljare A, B, C, D, E och F. Under nästa avsnitt kommer vi 
även att redogöra för ledningens syn på de förändringar som genomförts. Vi kommer 
kalla ledningen för respondent G. 

4.2.1 Förändringsarbete 
De anställda som vi intervjuade inom Swedbank hade alla olika erfarenhet av 
förändringsarbete. A berättade att han under sina år i banken hade varit med om allt 
från större förändringar som sammanslagningar till mindre omorganisationer på 
kontoret. A berättade att han alltid upplevde en speciell känsla varje gång något skulle 
förändras, känslan av chock, osäkerhet och otrygghet inför det nya. När förändringen 
väl genomförts försvann den känslan eftersom det för det mesta visade sig att 
förändringen lett till en förbättring. De andra vi intervjuade hade även de varit med 
om både stora och små förändringar inom banken. Banksäljare B tyckte 
förändringarna hade en mycket större betydelse i början av hans karriär. Numer är 
förändringar något som de anställda bara rycker på axlarna åt berättade C. 

 
”Idag rycker vi på axlarna när det handlar om en förändring” 

 

http://www.swedbank.se
http://www.swedbank.se
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De slutsatser vi kunnat dra utifrån respondenternas svar är att positiva erfarenheter 
minskar motstånd samt att liten erfarenhet ger ett stort motstånd medan stor erfarenhet 
ger litet motstånd till förändringar. 
 
Förändringar har blivit mer vanliga vilket gör det lättare att förändra sig och prova 
vad som passar bäst. När vi ställde frågan om förändringen av kassan påverkat dem 
berättade C att han tänkte ”åh inte nu igen” och påpekade att en förändring alltid är en 
stor procedur. De andra tyckte att förändringar är så vanliga numer att de inte 
reagerade särskilt över det som skulle ske. F tyckte däremot att förändringen påverkat 
honom mycket. F upplevde arbetet som slitigare, men han tyckte ändå att 
förändringen behövdes för att förbättra arbetssituationen. 
 

”Arbetet har blivit slitigare” 
 
Här kan vi se att de anställda upplevde förändringen som både positiv och negativ 
men att de överlag var positivt inställda till förändringarna 
 
Förändringen av öppettiderna var dock en större omställning eftersom det både 
påverkade arbetet och fritiden berättade F. När kassalinjen på banken skulle förändras 
var det de anställda som fick vara med och besluta om hur det skulle gå till berättade 
E. D menade däremot att det var ledningens initiativ att förändras. De ville få in mer 
personal i kassorna. C höll med om detta men berättade att de anställda hade fått vara 
med när beslutet togs.  
 

”Vi anställda fick vara med och ta beslutet om att förändra kassorna” 
 

De anställda på kontoret hade även de insett att något behövde göras för att få ett 
bättre system på banken. 
 

4.2.2 Rutiner 
Tiden innan förändringen och hur det ser ut idag skiljer sig åt. Innan 
kassaförändringen var det två eller ibland tre som var en ”egen” kassagrupp. Idag är 
det större uppdelning mellan de olika skiften. F upplevde att det var svårt att hinna 
träffa alla eftersom de kom och gick olika tider. Detta gjorde att samarbetet mellan de 
anställda blev sämre.  
 

”Jag upplever att samarbetet bland de anställda är sämre idag eftersom vi kommer 
och går olika tider” 

 
Skulle det till exempel uppstå ett problem berättade C att de fick föra anteckningar om 
detta och ta upp på ett möte vid senare tillfälle. C upplevde att informationen därför 
ibland kunde vara bristande. De flesta andra höll med om detta men E tyckte att 
uppdelningen var mindre idag jämfört med vad den hade varit innan 
sammanslagningen eftersom de då arbetade olika nyckelveckor. Här kan vi se 
kommunikationen mellan de anställda minskat till följd av de nya rutinerna. 
 
Samtliga banksäljare som vi intervjuat tyckte att den största skillnaden efter 
förändringen av det nya kassasystemet var att de idag hade mer att göra på grund av 
att de numer även har hand om pengatransaktioner. Tidigare hade de stått i 
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kundtjänsten och inte behövt arbeta med pengarna. E upplevde att arbetssituationen 
idag är bättre men kunden kanske upplever att de anställda har mer att göra. Vissa 
arbetsuppgifter som gjordes vid kassadisken upplevdes antagligen som snabbare för 
kunden innan förändringen. Förändringen av kassasystemet har gjort att det finns 
mindre tid idag. Tidigare behövde inte de som hade hand om kassaärenden även ta 
hand om låneärenden och andra större uppgifter berättade E. Hon upplevde att arbetet 
idag handlar mer om att hålla nere kön än att sälja till kunden.  

 
”Idag handlar arbetet mer om att hålla nere köerna än att sälja till kunden” 

 
Att lägga ett schema när de anställda ska ta emot kunder och när de ska sitta med 
internarbete hade varit en bra ide berättade D. Samtliga som vi intervjuade höll med 
om att det var svårt att få tiden att räcka till för både kassaärenden och internarbete. 
 
När personalen på Swedbank skulle förändra sitt arbetssätt var det inte många som 
reagerade negativt på detta. Alla insåg att det behövdes göra något, alternativet var att 
några alltid skulle få sitta i kassan. Frågor som kom upp var bland annat om det skulle 
bli mycket spring och hur allt skulle fungera. De flesta kände ändå att detta skulle leda 
till något bättre eftersom de skulle kunna ta kunder ur samma kö berättade E. 

4.2.3 Motstånd  
De anställda hade påverkats olika av förändringen som skett. C tyckte inte han 
påverkats särskilt mycket mer än att han tyckte att allt gick mer effektivt idag. D 
menade att han inte fick ut mer av arbetsuppgifterna. Han upplevde att 
arbetsuppgifterna idag gick mer på rutin och att han ville ha mer tid för kunderna. 
 

”Arbetsuppgifterna känns mer som de går på rutin idag” 
 
D upplevde att det alltid var en kö med kunder som ville ha hjälp vilket han tyckte var 
en tillbakagång för företaget. A höll med om detta och menade på att stressen ökat. 
Mer tid skulle göra förändringen mer positiv. Syftet med förändringen var att minska 
personalen och att kunden skulle slippa stå i kö. 
 
De vi intervjuade hade ingen stor insikt i hur de andra hade reagerat på förändringen. 
C berättade att alla var inställda på att en förändring behövdes och att det därför inte 
uppstod något större motstånd. Alla banksäljare som vi intervjuade hade funderingar 
på hur det skulle fungera. Idag tror C dock att det flesta upplever förändringen som 
något bra. Det var lite oroligt innan de anställda visste hur det skulle bli, innan allt var 
på plats. De visste vad de hade innan men inte hur de skulle få det. 
 

”Vi visste vad vi hade men inte vad vi skulle få” 
 
Det motstånd som fanns till förändringen handlade om frågor om hur de nya rutinerna 
skulle fungera och hur de anställda skulle hitta lösningar på de frågor de hade men det 
var inte fråga om ett mer aktivt motstånd. De nya öppettiderna orsakade däremot ett 
större motstånd eftersom de anställda inte fått vara med och bestämma berättade E. 
Det skapades inga konflikter när förändringen av kassasystemet skulle ske eftersom 
det var en process som tog ett tag. De anställda fick komma med egna förslag och 
bestämma hur det skulle se ut på kontoret, vilket gjorde att de anställda var mycket 
aktiva i hur det hela skulle se ut. Däremot uppstod det konflikter då bankens
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öppettider skulle förändras. Det var aktuellt redan för ett år sedan berättade B men då 
sa de anställda nej till förslaget och ledningen fick ge vika. 

4.2.4 Hantering av motstånd 
De anställda blev informerade av förändringen genom möten med ledningen. 
Förändringen var en löpande process och de anställda visste hela tiden hur denna 
skulle sluta. De fick bland annat göra besök på andra kontor och se hur det arbetade 
med det nya kassasystemet berättade de vi intervjuade. Samtliga tyckte att de fått den 
information de behövde när förändringen presenterades. Det har dock dykt upp frågor 
allt eftersom nu efteråt berättade B. D tyckte att ledningen kunde ha gått ut med 
informationen på ett bättre sätt. Han tyckte att ledningen skulle ha låtit alla få se hur 
de andra bankerna arbetade med det nya systemet och inte bara låtit ett fåtal få se 
detta. Den information de fick var att det skulle ta tid innan kunderna ändrat sitt 
beteende och börjar komma till banken senare på dagen. Det har dock gått mycket 
snabbt. De fick inte heller ta del av vilka fördelar det fanns. Hur en vanlig dag skulle 
se ut och så vidare. Den enda information de fick var att de skulle tjäna mer pengar. 
 
”Ledningen skulle ha låtit alla oss anställda få se hur de andra bankerna arbetade” 
 
De anställda fick framföra vilka åsikter de hade om förändringen av kassasystemet 
eftersom det var en samarbetsprocess. När det handlade om förändringen av 
öppettiderna på kontoret var det ingen ide för de anställda att komma med åsikter 
eftersom det redan fanns ett beslut från ledningen. Det var bara att gilla läget berättade 
E. De anställda visste att behovet fanns eftersom de gjorts många kundundersökningar 
om detta fortsatte E. Ledningen försökte skapa förståelse för förändringen av 
kassasystemet genom att låta de anställda delta. De anställda fick samarbeta mycket 
och föra dialoger med ledningen. Hade ledningen istället lagt fram ett beslut och inte 
låtit de anställda vara med och bestämma hade inställningen till förändringen 
antagligen sett ut på ett annat sätt. När banken bestämde att de skulle ändra 
öppettiderna lät inte ledningen de anställda vara med och bestämma. De kunde på ett 
bättre sätt ha visat hur schemat skulle se ut och så vidare menade D. Många blev 
istället negativa eftersom de fick veta att det nya schemat inte bara skulle påverka 
arbetet utan även familjen.  

 
”Hade ledningen bara lagt fram ett beslut och inte låtit de anställda vara med och 

bestämma hade inställningen till förändringen antagligen sett annorlunda ut” 
 
Samtliga tyckte att förändringen av kassasystemet hade gått relativt bra. Anledningen 
till detta var att de hade fått vara med och föra en dialog och framföra de funderingar 
de hade. D tyckte att ledningen kunde ha hanterat det motstånd som fanns till de nya 
öppettiderna bättre genom att till exempel vara med en dag på kontoret och skapa 
förståelse för hur det är att arbeta senare på dagen och vilka problem som kan uppstå i 
samband med det. 

4.3 Intervju med ledningen vid Swedbank 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för ledningens syn på förändringsarbete och det 
motstånd som kan uppstå vid förändringar. I slutet av detta stycke kommer vi att 
redogöra för hur ledningen anser att de kan jobba för att hantera och minska motstånd 
i samband med förändringsarbete. 
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4.3.1 Förändringsarbete 
G berättade att det ständigt pågått en förändring inom banken från det gamla till det 
nya sedan bankkrisen. Swedbank går mer mot en säljande organisation berättade G. 
Kassaförändringen genomfördes eftersom företaget ville kunna ägna mer tid åt 
kunden. Det har visat sig att 75 procent av kunderna har kassaärenden. I dessa 
ärenden hinner de anställda ofta inte ta sig tid för kunden och sälja. G trodde att 
personalen hade fått en förstålelse att en förändring behövde göras för att kunna göra 
fler affärer med kunderna. 
  

”Idag är det svårt att ta sig tid för kunden och sälja vid kassaärenden” 
 
Arbetssättet idag skiljer sig från tidigare eftersom personalen är mer proaktiva idag, 
det vill säga mer inriktade på att kunna förutse framtida situationer och kunna 
förhindra att oönskade situationer uppstår. Idag kan företaget erbjuda kunden mer 
service i form av Telefonbank och Internetbank, företaget ser hela tiden till kundens 
bästa.  
 
När förändringen skulle ske informerade G personalen om detta. Ledningen la inte 
fram ett färdigt beslut utan det blev istället en lång process där ledningen tillsammans 
med de anställda tittade på hur andra banker arbetade. Förändringen fick ta den tid 
den behövde, rutiner och arbetssätt ändrades allt eftersom. De anställda visade inget 
större motstånd till förändringen av kassasystemet eftersom alla fick vara delaktiga. 
Beslutet om nya öppettider startade förra hösten. Det fanns då ett stort motstånd 
eftersom det innebar många förändringar. Ledningen valde då att ta en förändring i 
taget och de hade full förståelse för att de anställda inte hade lust att arbeta till 18,30 
på fredagarna. Under hösten 2006 kom förslaget upp igen och då beslutade koncernen 
att det skulle bli förlängda öppettider berättade G. 

4.3.2 Motstånd 
G var själv positivt inställd till kassaförändringen. Innan förändringen var det ibland 
bara kassakunder inne i lokalen vilket innebar att vissa anställda inte hade något att 
göra. Idag är det mer effektivt eftersom alla kan ta han om de flesta ärendena. 
Öppettiderna mötte ett stort motstånd från början men de flesta har idag accepterat 
förändringen. Det sker hela tiden förändringar och nästa steg kan till exempel vara att 
vi kommer att ha öppet på lördagar. Det finns inget annat alternativ än att gilla läget 
eller att sluta menade G. Motståndet bland de anställda skiljer sig beroende på hur 
länge de arbetat inom företaget berättade G. De som arbetat längre reagerar ofta 
starkare och har fler invändningar på förändringarna än vad de som arbetat kortare tid 
har.  
 

”Jag var själv positivt inställd till kassaförändringen” 

4.3.3 Hantering av motstånd 
Ledningen mötte inget större motstånd till förändringen av kassasystemet berättade G. 
Detta berodde på att de anställda fick delta i förändringsprocessen och bestämma hur 
det skulle se ut på kontoret och hur olika problem och idéer skulle lösas. Motståndet 
till de nya öppettiderna var desto större. Ledningen försökte lösa det genom att låta de 
anställda vara med och bestämma hur det skulle arbeta. Vilka dagar de skulle arbeta 
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sent och vilka dagar de skulle få sluta tidigt och så vidare. Idag kan jag tycka att jag 
skulle ha lagt fram förändringen av de nya öppettiderna på ett annat sätt berättade G. 
Felet ledningen gjorde var att de tog fram ett färdigt schema som de visade upp för de 
anställda. Detta skapade starka reaktioner och ett stort motstånd. De kände sig inte 
bekväma i att inte få bestämma hur de skulle arbeta.  

 
”Idag hade jag först frågat vilka dagar personalen ville jobba sent och sedan 

korrigerat schemat efter detta för att få en lämplig bemanning” 
 
G berättade att det fungerat väldigt bra med att låta de anställda få bestämma schemat 
och att det är sällan han behöver lägga sig i och ändra. 

4.4 Sammanfattande modell av det empiriska materialet 
 

 
 
 
 

Figur 2: Det sociala systemet på Swebank i förändring (Nilsson & Naghdi, 2007) 
 

Figuren (figur 2) ovan visar en sammanfattning av vad vi kom fram till vid 
insamlingen av vårt empiriska material. Innan förändringen tog de som satt i kassan 
hand om enkla kassaärenden medan kundtjänst hjälpte kunderna att öppna till 
exempel nya konton. För att göra större bankärenden kunde kunden boka in 
personliga möten med en 
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rådgivare. I och med förändringen så skulle samtliga anställda ta hand om både kassa 
och kundtjänst samtidigt som det blev längre öppettider på banken. Dessa 
förändringar uppfattades på olika sätt bland de anställda. Vissa var emot det nya 
medan andra var mer positiva och tyckte att det behövdes för att förbättra 
arbetssituationen. För att ledningen skulle lyckas få med de anställda i förändringen så 
fick de anställda bland annat vara med och lägga fram förslag på inredning samt 
upplägg i arbetsschemat.  
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5 Analys  
I detta kapitel har vi jämfört den teori vi har behandlat med det material vi samlat in 
genom våra intervjuer. Vi har valt att dela in empirin i de rubriker som finns i 
teoriavsnittet, för att underlätta för läsaren att följa med i resonemangen. 

5.1 Förändringsarbete 
Swedbank har genomfört två stora förändringar under den senaste tiden. Den ena 
förändringen sammanslagning av kassalinjen för att alla banksäljare skulle kunna ta 
hand om alla ärenden och på så sätt bli effektivare i sitt arbete. Den andra 
förändringen innebär att Swedbank numera även har kvällsöppet. Förändringarna 
genomfördes eftersom banken behövde bli mer konkurrenskraftig på marknaden och 
mer tillgänglig för kunden. Bakka, et al (2006) tar upp att förändringar inom 
organisationer beror på externa eller interna faktorer. De förändringar som Swedbank 
genomfört kan ses som en blandning mellan dessa två eftersom personalen ville ha en 
bättre arbetssituation samtidigt som kunderna idag efterfrågar en ökad service och 
tillgänglighet. De externa faktorerna som påverkade till förändringen var som vi 
nämnt tidigare att de ville bli mer konkurrenskraftiga på marknaden samtidigt som 
kunderna efterfrågade en större tillgänglighet till bankens tjänster. De interna 
faktorerna som påverkade till en förändring var att både ledningen och de anställda 
efterfrågade ett effektivare arbetssätt där de skulle ha möjlighet att hjälpa kunderna 
med både enkla kassaärenden och personlig rådgivning på ett och samma ställe.  
 
Hur mycket en organisation måste förändras beror på vilken fas den befinner sig i 
(Goodstein & Burke, 1991). Förändringen kan vara både medveten och omedveten 
och påverka företagets överlevnad på lång sikt. När Swedbank bytte kassasystem och 
förlängde öppettiderna var det en medveten process för att öka konkurrenskraften och 
överleva på lång sikt. Förändringen kan till exempel vara att strategin ändras men nya 
rutiner eller att teknologin förändras (op cit). I Swedbanks fall handlar båda 
förändringarna om förändring av rutiner då det nya kassasystemet och de förlängda 
öppettiderna innebar ett nytt arbetssätt. Förändringen av kassalinjen kan  även ses som 
en  teknologisk förändring eftersom de anställda var tvungna att lära sig arbeta med de 
nya tvinarna1. 
 
Swedbanks förändringar innebar en förbättring av de processer och rutiner som redan 
fanns inom organisationen. Dessa förändringar kallas inkrementella förändringar och 
ligger inom den nuvarande affärsidén, strategiska inriktningen och 
organisationsformen (Bruzelius & Skärvad, 2004). När Swedbank skulle göra 
förändringen la de inte fram ett färdigt beslut utan idén om ett nytt kassasystem växte 
fram i en lång process. Ledningen kom med förslag på hur förändringen kunde se ut 
och sedan fick de anställda komma med förslag och lägga fram vad de tyckte var mer 
och mindre bra idéer. Denna förändring kan beskrivas som en inkrementell förändring 
som Jacobsen & Thorsviks (2006) teori tar upp. Denna sorts förändring innebär små 
förändringar. Förändringen av kassasystemet var en förändring som tog lång tid att 
genomföra. Förändringar som sker under en längre tid är även de ett kännetecken för 
en inkrementell förändring. När Swedbanks ledning la fram förslaget om förändrade 
öppettider var det ett redan färdigt beslut som de anställda inte kunde påverka. Denna 
förändring var en något större förändring än förändringen av kassasystemet och skulle

                                                 
1 Maskin som är avsedd för hantering av pengar. 
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därför kunna beskrivas som en strukturell förändring. De strukturella förändringarna 
innebär ofta en högre risk än de inkrementella (Bruzelius & Skärvad, 2004). De nya 
öppettiderna trodde man från ledningens sida skulle bli något bra eftersom de gjort 
kundundersökningar som visat på att kunderna efterfrågat längre öppettider. Risken 
med denna strukturella förändring var att man trodde att det skulle gå bra men att det i 
verkligheten skulle kunna bli tvärtom. Det skulle kunna kosta mer än vad det skulle 
ge. För att ytterligare öka chansen till att lyckas med denna förändring lät ledningen 
de anställda vara med och bestämma hur schemat skulle se ut. De fick välja i den mån 
det gick när de ville jobba längre på dagarna eller sluta tidigt till exempel. Just 
deltagande från de anställdas sida menar Jacobsen och Thorsvik (2006) är en viktig 
faktor för att lyckas med en förändring.  

5.2  Rutiner 
Rutiner är något som sker på samma sätt dag efter dag (Macintosh, 1994). De 
anställda behöver sällan fundera på varför de gör som de gör utan handlingen sker 
automatiskt eftersom de har gjort samma sak många gånger tidigare. Macintosh 
(1994) menar att rutinerna på grund av dess ständigt lika handlingar kan ses som 
ekonomiska och funktionella och att de därför oftast fungerar felfritt.  På Swedbank 
hade de anställda lite olika uppfattning om deras handlingar gick på rutin eller om de 
mer var av ett varierat slag. Enligt Macintosh (1994) kan felaktigheter ofta uppstå i 
organisationer där det rådet tvetydighet om vad som gäller. På Swedbank kunde man 
hålla med om att det i vissa fall var otydligt vad som gällde. Det kunde till exempel 
uppstå brister när det uppstod problem som de anställda inte hann gå igenom 
tillsammans för att reda ut. När Swedbank skulle genomföra sina förändringar visste 
de anställda vad som väntade men inte riktigt hur förändringen skulle se ut. De 
upplevde dock inte att de uppstod en ”kris” där de inte visste hur de skulle handla. I 
Swedbanks fall var det istället de gradvisa små förändringarna som gjorde att 
rutinerna förändrades automatiskt. Detta kan liknad vid det som Macintosh (1994) 
menar när han säger att de är de avsiktliga handlingarna som leder till att företaget 
förändras eftersom för att till slut återskapa den struktur som fanns från början men 
med nya rutiner.  I Swedbanks fall förändrades handlingarna och rutinerna för det nya 
kassasystemet snabbare än de nya öppettiderna hos de anställda eftersom de nya 
öppettiderna kräver större förändringar både på arbetet och på fritiden. De anställda 
har i de flesta fall invanda rutiner även i privatlivet som har bildats utifrån de rutiner 
som fanns inom arbetet, till exempel fritidsintressen som anpassats efter arbetstiderna 
medan rutinerna i arbetet används, just bara under arbetsdagarna.  
 

5.3 Motstånd 
När det sker en förändring möter den nästan alltid något motstånd menar 
Bruzelius och Skärvad (2004). Det stämmer överens med det som de anställda 
berättade på Swedbank. Förändringen av kassalinjen gjordes i samarbete med de 
anställda men det mötte ändå ett visst motstånd i början eftersom många tänkte ”åh 
nej inte nu igen”. Reaktionen berodde på att det sker så många förändringar hela tiden 
och att det därför upplevdes som jobbigt. Det var inte själva förändringen i sig som 
skapade motstånd. Detta stämmer överens med Bovey och Hedes (2001) teori som 
menar att motstånd kan uppstå på grund av att de anställda tvingas ge upp gamla 
rutiner för de nya vilket kräver tid och tålamod från de anställda.  Det motstånd som 
fanns till förändringen av kassalinjen handlade om frågor om hur det nya skulle 
fungera och hur de skulle hitta lösningar på dessa frågor. Förändringen av
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öppettiderna mötte ett större motstånd eftersom det skulle innebära stora 
omställningar för de anställda både på arbetet och på fritiden. Motståndet till de nya 
öppettiderna berodde på att de anställda tvingades ge upp gamla rutiner vilket inte 
gynnade dem själva. Denna situation kan kopplas tillbaka till Bovey och Hedes (2001) 
teori. Anledningen till detta motstånd kan bero på att de anställda förlorar kontroll och 
inflytande och känner en stor osäkerhet om hur det nya kommer att se ut 
(Bakka, et al 2006).  
 
Motståndet till förändringen kan variera i omfattning (Bruzelius & Skärvad, 2004). Är 
förändringen oväntad och om bakgrunden till förändringen är oklar kan motståndet 
upplevas som starkt. När Swedbank skulle förändra sitt kassasystem var förändringen 
inte oväntad och de anställda var ganska medvetna om vad förändringen skulle betyda 
vilket gjorde att motståndet inte var särskilt stort. Detta kan även kopplas till 
Pappas (2006) teori som menar att den största anledningen till varför motstånd uppstår 
är att de anställda inte är medvetna om varför organisationen behöver förändras. I 
Swedbanks fall var de anställda väl medvetna om att det behövde förändras för att 
förbättra sin arbetssituation.  

5.4 Hantering av motstånd 
Det är viktigt att organisationer hanterar och minskar sitt motstånd för att lyckas med 
genomförandet av en förändring (Bakka, et al 2006). Det finns olika metoder för att 
överkomma det negativa motstånd som kan uppstå. Dessa är bland annat att få det 
anställda att förstå varför en förändring är nödvändig. Det är även viktigt att ledningen 
försöker få förståelse för det motstånd som finns och sedan ta fram strategier för att 
minska motståndet (Pappas, 2006). När förändringen av kassasystemet i Swedbank 
presenterades fanns det ett visst motstånd som vi nämnt tidigare. Ledningen hanterade 
detta genom att låta de anställda vara med och ta fram beslutet i en lång process. De 
anställda fick komma med synpunkter och ideer om hur förändringen skulle bli så bra 
som möjligt. Detta stämmer bra överens med den teori som vi tagit upp. De anställda 
fick dock inte vara med och bestämma om Swedbank skulle förlänga öppettiderna. De 
fick däremot vara med och lägga upp schemat efter sina egna önskemål. 
Pappas (2006) teori stämmer till viss del överrens med detta. Genom att lyssna och 
låta de anställda få delta i processen skapas tillit (Rick, 1996).   
 
Hanteringsmodellen tar upp att det är viktigt att stärka personalens självkänsla med 
hjälp av information (Bakka, et al 2006). Ledningen bör även satsa på 
kommunikation. Utbildning och stöd för personalen för att bli uppmuntrade till det 
nya som förändringen innebär. Detta stämmer överens med det sätt som ledningen 
arbetade på i Swedbank. De lät de anställda komma med förslag på hur det skulle se 
ut på kontoret och hur olika situationer skulle lösas. De anställda fick även vara med 
och lägga fram schema till hur de skulle arbeta när banken fick ändrade öppettider. 
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5.5 Förändring av redan befintliga rutiner 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figur 3:Det sociala systemet på Swebank i förändring (Nilsson & Naghdi, 2007) 

 
Swedbank genomförde två stora förändringar, den ena förändringen var att de gick 
från den traditionella uppdelningen mellan kassa och kundtjänst till en 
sammanslagning av dessa två delar. Detta gjordes för att sätta kunden i fokus genom 
att minska köerna och därmed bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. En annan 
bakomliggande orsak var att effektivisera verksamheten och använda personalen på 
ett mer effektivt sätt.  Den andra förändringen som företaget genomförde var att 
förlänga öppettiderna till 18,00 istället för 15,00. Även här ville man öka 
tillgängligheten för kunderna och stärka företagets position på marknaden. Detta är ett 
verkligt exempel på hur externa och interna faktorer påverkar varför företag genomför 
förändringar. Dessa två förändringar resulterade i att de anställda fick ställa om sina 
redan befintliga rutiner och handla och integrera sig med det nya som skulle komma 
att gälla.  
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de anställda var väl förstådda i att en förändring var nödvändig och att de fick vara 
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det skulle se ut på kontoret efter denna omställning. De anställdas reaktion på 
förändringen av kassasystemet var positivt, vilket var en av förklaringarna till att de 
agerade utifrån ledningens direktiv. Här kan vi se en ganska klar koppling till hur 
ledningen kan hantera och genomföra förändringar. Vi får även en inblick över hur de 
anställa upplever förändringsprocessen när de får förståelse samt känner delaktighet i 
förändringsarbetet. De anställda upplevde inte att de förlorade kontroll eller att deras 
trygghet skulle äventyras och detta kan vi förklara med att delaktighet minskar 
känslan av förlorad kontroll bland de anställda. Den nya handlingen accepterades 
genom att de anställda bland annat fick delta aktivt i förändringsprocesserna genom 
att själva få lägga fram förslag på scheman och inredning av kontoret. Efter en tid 
ersattes de tidigare rutinerna med nya rutiner som i figuren ovan (figur 3). Detta kan 
jämföras med Giddens (1989) strukturationsteori som menar att, genom att handla på 
ett visst sätt så skapas det nya och reproducerade strukturer i företaget som är 
liknande de struktururer som finns och alltid har funnits i det sociala livet. Sociala 
system är strukturer och koder för individers handlande som ständigt utvecklas från 
det att man föds. I och med att de anställda på Swedbank ställdes inför förändringar 
som skulle innebära nya sätt att arbeta på så var det viktigt att de kunde se och skapa 
en förståelse till varför de skulle förändras.  De rutiner som fanns sedan tidigare skulle 
nu förändras. För att lyckas med detta lät ledningen de anställda vara med och vara i 
reproducering och nyproduktionen av strukturer. Vid förändringen av kassasystemet 
så skedde förändringen av den redan befintliga strukturen under en längre tid vilket 
gjorde att de nya rutinerna långsamt växte fram. De anställda hann anpassa sig till det 
nya under en längre tid vilket gjorde att det inte växte fram särskilt många nya 
strukturer utan att de redan befintliga strukturer som fanns reproducerades. När de 
skulle förändra bankens öppettider uppstod det även en del nya strukturer i form av 
hur de anställda till exempel skulle kunna kombinera arbete med fritid på ett annat sätt 
än de gjort idag. Men även här reproducerades de redan befintliga strukturerna som 
fanns för att passa med de och de nya rutinerna som de anställda var tvungna att skapa 
för att få fungerande rutiner både på arbetet och på fritiden. Detta bidrog till att rutiner 
återskapades och anpassades till de nya handlingarna vilket i sin tur minskade 
motståndet till förändringarna 
 
När Swedbank skulle förlänga öppettiderna uppstod det först störningar i form av 
motstånd. Motståndet uttryckte sig i form av diskussioner bland de anställda på bland 
annat fikarasterna. Diskussioner uppstod eftersom den nya handlingen skulle inkräkta 
på de anställdas privatliv och vardagsrutiner, detta var något som de anställa inte 
tidigare var vana vid och därför kände de ett hot mot deras trygghet. Här kan vi se en 
koppling till författarna Bruzelius och Skärvads (2004) diskussion om hur motstånd 
uppstår. De menar att motstånd uppstår när en hel organisation ställer sig mot 
förändringen eller att enstaka individer ser negativt på förändringen inom företaget. 
Författarna tar även upp att motståndet kan se ut på olika sätt, i detta fall visade sig 
motståndet bland de anställda i form av diskussioner. Ford, et al (2001) menar att 
motståndet kan se olika ut beroende på att verkligheten skiljer sig åt. De menar att 
motståndet uppstår eftersom individen vill ha de som den alltid haft det eftersom det 
upplevs som tryggast. Detta syns tydligt bland de anställda på Swedbank då de ville 
behålla de gamla rutinerna och de invanda strukturerna. De anställdas negativa 
reaktion på förändringarna berodde på att förändringen inte garanterade samma 
personliga status och trygghet som det tidigare gjort 
.
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 Då ledningen redan beslutat att genomföra förändringen med ändrade öppettider var 
deras högsta prioritet att minska motståndet för att lyckas med genomförandet. Att 
ändra rutiner är inte så enkelt då rutiner sker reflexmässigt och som bygger på tidigare 
kunskap och erfarenheter. Men ledningen lyckades minska motståndet genom att låta 
de anställda vara med och ta fram egna arbetsscheman, detta resulterade i att de 
anställda åter kände kontroll över det nya. Bakka, et al (2006) tar upp att det finns 
olika metoder för att överkomma problem med motstånd som kan uppstå bland de 
anställda vid förändringar på arbetsplatsen. En av metoderna är att uppmärksamma de 
anställda som reagerar negativt på varför förändringen är nödvändig (Pappas, 2006). 
Denna metod använde även ledningen vid Swedbank vid båda förändringarna. De var 
noga med att uppmärksamma de anställda på vad förändringarna skulle innebära och 
hur de skulle gå till och få dem delaktiga i de beslut som togs. En annan bidragande 
orsak till att ledningen lyckades förlänga öppettiderna var att de satte sig in i de 
anställdas situation och fick förståelse för hur de anställda upplevde förändringen. 
Ledningens agerande kan kopplas till Bakkas (2006) hanteringsmodell som går ut på 
att stärka personalens självkänsla genom information, kommunikation och stöd för att 
de anställda ska bli uppmuntrade till att pröva den nya situationen de ställs inför. De 
anställda vid Swedbank fick därmed större tillit för ledningen och blev därmed mer 
motiverade när de fick förståelse för förändringen och då upplevde de att det var 
lättare att ta in de nya rutinerna.    
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6 Slutsats 
I detta kapitel drar vi slutsatser utifrån den jämförelse som vi gjort mellan teori och 
empiri. Vi avslutar sedan kapitlet med en avslutande diskussion och förslag på 
fortsatt forskning. Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur ledningen 
kan hantera motstånd vid förändring av rutiner.  
 
Utifrån den teori och det empiriska material vi studerat i denna uppsats har vi kommit 
fram till att Swedbank genomförde sina förändringar på grund av externa och interna 
orsaker. Båda förändringarna var ett medvetet val från ledningens sida. 
Förändringarna ledde till att de strukturer som redan fanns inom företaget utvecklades 
till nya rutiner. Förändringen av kassalinjen kan ses som en inkrementell förändring 
då den skedde under en längre period. De nya rutinerna växte fram långsamt från det 
att ledningen kom med förslaget om en förändring. Detta ledde till att de anställda 
anpassade sig stegvis till det nya vilket resulterade i att motståndet inte blev så starkt. 
När Swedbanks ledning beslutade om förlängda öppettider så handlade det mer om en 
strukturell förändring eftersom förändringen kom mer plötsligt än förändringen av 
kassalinjen. Utifrån denna studie kan vi se att en strukturell förändring innebär en 
större risk än en inkrementell förändring eftersom den strukturella förändringen inte 
ger de anställda den tid de behöver för att anpassa sig till det nya. Vidare kan vi se att 
inkrementella förändringar passar bättre vid förändringar som påverkas av interna 
faktorer eftersom dessa förändringar ofta behöver längre tid att utvecklas. Strukturella 
förändringar passar bättre när det handlar om förändringar som genomförs på grund 
av drastiska händelser och externa faktorer eftersom dessa förändringar ofta kräver 
snabba beslut och genomföranden för att till exempel kunna konkurrera på 
marknaden.  
 
För att lyckas förändra är det viktigt att ledningen låter de anställda vara med och 
bestämma annars kan det uppstå motstånd. Motståndet kan då bli ett hinder i 
genomförandet av förändringen. Utifrån denna studie har vi kommit fram till att 
orsaken till att motstånd uppstod var för att de anställda kände att de förlorade 
kontroll och inflytande. De upplevde att de gick från det trygga till det osäkra både 
när det gällde arbetet och fritid, de anställda upplevde även att deras personliga status 
hotades eftersom de inte längre kunde känna sig säkra i det som de presterade på 
arbetet. En annan slutsats vi kunnat dra utifrån vår studie är att det är viktigt att de 
anställda får förståelse till vad som ska förändras och hur detta ska gå till för att kunna 
genomföra en förändring utan att större motstånd uppstår. Vi kunde även se i vår 
studie att positiva erfarenheter av förändringar leder till att motståndet minskar 
eftersom de anställda känner sig säkra på att förändringen kommer att bli bra.  
 
Utifrån denna studie har vi också kommit fram till att motstånd som uppstår i 
samband med förändringar kan hanteras och minimeras och det är ledningens uppgift 
att ta hand om detta. Ledningens ska förklara och informera om bakomliggande 
orsaker till varför förändringar är nödvändiga. Ledningen ska också följa upp 
förändringen då det kan behövas finjusteras och förbättras. Genom att delta på 
”golvet” kan brister upptäckas och åtgärdas. Det är också viktigt att ledningen ger 
själva förändringen tid och resurser för att förändringsarbetet ska gå till på ett 
smidigare sätt. Detta gäller inte bara under själva förändringen utan även efteråt 
annars kan det uppstå motstånd i olika uttrycksformer. I vår studie kunde vi även se 
att det är viktigt att ledningen stärker personalens självkänsla med hjälp av



Slutsats 
 

30 

information eftersom det då uppmuntrar de anställda till att förändras. Ledningen kan 
öka känslan av delaktighet bland de anställda genom att fokusera på relationer, ge 
stöd och involvera samt utbilda de anställda. Genom att låta de anställda delta i 
förändring av rutiner får de signaler om att ledningen bryr sig om dem och deras 
arbetssituation. Detta stärker viljan att förändras och de anställda får större kontroll 
över förändringen och därmed minskar motståndet. När de anställda får delta i 
förändringsprocessen känner de att de bidrar med något. På så sätt ökar motivationen 
och samtidigt som  risken för större konflikter bland de anställda och ledningen 
minskar.  
 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån denna studie se att företagsledare inte bara kan 
förmedla ut visioner och idéer ut i företaget och förvänta sig att de anställda ska 
handla utifrån dessa. Förändringen sker i många olika steg, först krävs ett beslut om 
vad som ska förändras från ledningens sida. Vidare så är det viktigt att ledningen 
informerar om denna förändring till de anställda. I samband med detta kan motstånd 
uppstå. Det blir då ledningens uppgift att hantera detta motstånd. Hur väl ledningen 
lyckas hantera motståndet vid förändringen bestämmer hur utfallet blir av deras 
hantering av motståndet. Antingen lyckas de eller så misslyckades de hantera 
motståndet. Det i sig bestämmer hur effekten av förändringen blir. Effekten kan 
handla om ökad eller minskad konkurrenskraft eller till exempel företagets 
överlevnad. Avslutningsvis kan vi se att det är svårt eller kanske till och med omöjligt 
att tillfredställa alla i en organisation då alla individer har olika värderingar, attityder  
och önskemål. I och med detta kan vi dra slutsatsen att det är svårt att undvika att 
genomföra förändringar mot det anställdas viljor och därmed uppstår det alltid någon 
form av motstånd när förändringar ska ske inom organisationer.  
 

6.1 Avslutande diskussion 
Innan vi började skriva om förändringar trodde vi att de flesta förändringar ofta lyckas 
och att de anställda endast gör som ledningen säger. Men detta visade sig inte riktigt 
stämma med det resultat som framkommit i vår studie.  
 
Vi tror att det är viktigt att företag låter de anställda delta i de beslut som finns runt en 
förändring. Genom detta kan företag på ett mer framgångsrikt sätt lyckas 
implementera förändringar. Vi tycker även att det är viktigt att ledningen låter de 
anställda vara med och bestämma hur förändringen ska gå till, både i små och stora 
förändringar. Dock är detta inte alltid möjligt eftersom beslut kan behövas ta snabbt 
och det är inte alltid företag råd eller tid att låta de anställda vara med och bestämma. 
Genom att låta de anställda vara delaktiga i förändringsprocessen tror vi dock ökar 
chanserna för organisationen att lyckas genomföra förändringen istället för att 
ignorera det motstånd som kan uppstå. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Trots att det finns mycket forskning inom ämnet förändringar och motstånd så tycker 
vi att det skulle vara intressant att fortsätta forska inom ämnet. Vi tycker det skulle 
vara intressant att utveckla det syfte vi har idag och titta på hur det ser ut i mer än en 
organisation till exempel utifrån kundens perspektiv. Hur upplever de förändringen av 
de ändrade öppettiderna och märker de någon skillnad av att banken genomfört 
förändringar av kassalinjen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide- anställda vid Swedbank 
 
Allmänna frågor 
 

• Vilken är din nuvarande befattning? 
 
Frågor om förändringsarbetet 
 

• Vad har ni för erfarenheter av förändringsarbetet? 
• Hur har förändringen påverkat din inställning till förändringar i framtiden? 
• Hur påverkade förändringen dig? 
• Vem tog initiativet till förändringen? 

 
Frågor om rutiner 
 

• Hur såg dina arbetsrutiner ut innan förändringen? 
• Hur ser rutinerna ut idag? På vilket sätt skiljer de sig från de innan 

förändringen? 
• Tycker du att dina arbetsuppgifter sker på rutin? 
• Hur upplever du rutinarbete?  
• Vad var din inställning när rutinerna förändrades? (byte av kassasystem) 

 
Frågor om motstånd 

 
• Hur uppfattade du syftet med förändringen? (Varför ledningen beslutade om 

att byta kassasystem) 
• Vilken inställning hade du till förändringen innan den genomfördes? 
• Varför hade du den inställningen? 
• Har din inställning förändrats idag?  
• Hur har den förändrats? 
• Varför har den förändrats? 
• Hur uppfattade du att de övriga anställda upplevde förändringen? 
• Påverkade de anställdas inställning din inställning till förändringen? 
• Fanns det motstånd till förändringen?  

-Om Ja, varför fanns det motstånd? 
- Hur uttryckte sig motståndet? 
- Hur agerade ni för att visa ert motstånd? 

• Uppstod det konflikter under förändringen? 
• Hur tycker du att dina värderingar och attityd sammanfaller med företagets 

innan förändringen och efter förändringen? 
 



 

 

Frågor om hanteringen av motståndet 
 

• Hur blev du informerad om förändringen? 
• Anser du att du fick den information du ville ha? 
• Hade du möjlighet att framföra dina åsikter till de ansvariga för förändringen? 
• Fick du det stöd du behövde från ledningen? 
• Tycker du att ledningen försökte skapa förståelse för det motstånd som fanns, 

och varför det fanns? 
• Tycker du att ledningen hanterade motståndet på ett bra sätt? 
• Tog de till några åtgärder för att hantera motståndet? 
• Kände du att du kunde delta och komma med synpunkter vid förändringen? 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide- ledningen vid Swedbank 
 
Allmänna frågor 

 
• Vilken är din nuvarande befattning? 

 
Frågor om förändringsarbetet 
 

• Vad har ni för erfarenheter av förändringsarbetet? 
• Hur har förändringen påverkat din inställning till förändringar i framtiden? 
• Hur omfattande var förändringen? Stor/liten 
• Varför genomfördes förändringen? 
• Vilka faktorer ligger bakom förändringen? 
• Vilka mål hade Swedbank med förändringen? 
• Hur och vem tog initiativet till förändringen? 
• Tycker du att personalen fick förståelse till varför en förändring behövdes? 
• Om ja, på vilket sätt? 

 
Frågor om rutiner 
 

• Vilka förändringar har ni gjort de senaste åren? 
• Hur har ditt arbetssätt påverkats av förändringen? 
• Hur ser arbetssättet i företaget ut idag? På vilket sätt skiljer de sig från de 

innan förändringen? 
• Vad var din inställning när rutinerna förändrades? (byte av kassasystem) 

 
Frågor om motstånd 
 

• Var det du som informerade personalen om förändringen? 
• Om ja, hur valde ni att gå ut med informationen? 
• Hur la ni fram beslutet? 
• Hur reagerade personalen på förslaget om förändring? 
• Upplevde du som chef något motstånd från de övriga anställda? 

(indirekt/direkt) 
-Om Ja, varför fanns det motstånd? 
- Hur uttryckte sig motståndet? 
- Vidtogs det några åtgärder för att hantera detta? 

• Vilken inställning hade du till förändringen innan den genomfördes? 
• Varför hade du den inställningen? 
• Har din inställning förändrats idag?  
• Hur har den förändrats? 
• Varför har den förändrats? 
• Påverkade de anställdas inställning din inställning till förändringen? 
• Uppstod det konflikter under förändringen? 

 



 

 

 
Frågor om hanteringen av motståndet 
 

• Hur hanterade ni motståndet bland de anställda till förändringen? 
• Tycker du att de anställda fick tillräckligt med information om förändringen då 

ni la fram den. Hur ser du på det nu i efterhand? 
• Hur skapade ni förstålelse för förändringen bland de anställda? 
• Hade de anställda möjlighet att ställa frågor och synpunkter? 

-Om Ja, tog ni till er dessa? 
• På vilket sätt försökte ni underlätta förändringen för personalen? 
• Tycker ni att ni hanterade motståndet på ett bra sätt? 
• Hade ni agerat annorlunda idag? 
• Om Ja, på vilket sätt? 
• Vad tycker du är viktigt att tänka på vid förändringsarbete när det gäller 

motståndshantering? 
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