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Förord 

I april 2011 kontaktade vi Falkenbergs Sparbank då vi hade  

kännedom om att de arbetar med att utveckla sitt varumärke.  

Detta arbete fann vi intressant och ett  

samarbete inleddes med banken. Att få denna direkta 

koppling till näringslivet har inspirerat oss mycket under  

detta arbete och därför vill vi säga… 

 

Tack till… 

…Michael Zakrisson, Mona Carlsson, Martin Dejby, Elisabeth Thorén,  

Birgitta Engelsson, Per Gruvaeus och övrig personal på Falkenbergs Sparbank  

för ett mycket gott samarbete och ett varmt välkomnande.  

…Michaela Sandell, vår handledare, som givit oss goda råd och  

uppmuntrande ord på vägen 

 

 

 

 

___________________               ____________________               ____________________ 

Sanna Andersson           Caroline Larsson                      Karin Måttgård 

860705            860313                       880516  



3 
 
 

Sammanfattning 

Titel: Human Resource: Involvering av personal – ”alla ska med” 

Författare: Sanna Andersson, Caroline Larsson, Karin Måttgård 

Nivå och termin: Kandidatuppsats vt-2011  

Institution: Ekonomihögskolan, Växjö 

Världen omkring oss förändras ständigt vilket leder till att organisationer måste 

förändras för att hålla en jämn takt med omgivningen. Det är av största vikt att anställda 

ges möjlighet att vara en del av processen för att resultaten ska bli goda. Att involvera 

personalen är ofta en stor utmaning för ledare i en förändringsprocess. Falkenbergs 

Sparbank har sedan våren 2008 genomgått en förändringsprocess som aktivt fokuserats 

på att skriftligen sätta ord på företagets varumärkesidentitet. Genom hela processen har 

ett tydligt mål varit att involvera hela personalstyrkan. 

Syftet med denna studie är att applicera Human Resource (HR) teorier på ett fallföretag 

för att kritiskt granska hur ledarskapsprofiler i praktiken under en förändringsprocess 

kan involvera och arbeta med sin personal. 

Studien har bedrivits som en kvalitativ fallstudie. Empiriskt material har samlats in på 

Falkenbergs Sparbank med hjälp av en ostrukturerad intervju med en anställd på 

marknadsavdelningen och fyra semistrukturerade intervjuer med samtliga 

kontorschefer.  

Relationsorienterat ledarskap anses vara en bra form av ledarskap om man vill omsätta 

HR-teorier i praktiken. Att delge information till anställda, vilket förespråkas av HR, 

anses vara praktiskt genomförbart tack vare teknologi. Det svåra är dock att syliggöra 

specifik information bland all övrig information samt att få anställda att faktiskt ta del 

av och ta till sig informationen. Önskvärt enligt HR är att alla anställda ska vara med 

vid beslutsfattande, detta är dock svårt att genomföra i praktiken. Att ge de anställda en 

”rådgivande delaktighet” vid beslutsfattande, har enligt det empiriska fallet, visat sig 

vara ett bra sätt att komma runt problematiken med att alla ska vara involverade i det 

direkta beslutsfattandet.  

Nyckelord: Human Resource, ledarskap, involvering, delaktighet 
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Abstract 

Our surrounding world is constantly changing and to be able to keep up with the fast 

pace of change organizations need to be prepared to transform as well. If there is a need 

for an organization to undergo a change process, the people constituting the 

organization also need to be prepared to change their behavior. In order for the change 

process to turn out successful, it is of the utmost importance that all employees are 

given the chance to take part in the process. The challenge for leaders during a change 

process is, therefore, to ensure that their employees actively get involved. 

The purpose of this study is to apply Human Resource (HR) theories on to an 

organization in order to critically review how leaders in practice, can involve their 

employees, on the basis of a change process.  

The study is a qualitative case study, the empirical material has been collected at 

Falkenbergs Sparbank with the help of one unstructured interview with an employee at 

the marketing department and four semi structured interviews with the office managers.  

Relationship oriented leadership is beneficial to use during change since it advocates an 

open relationship between co-workers and exchange of information and knowledge. 

Relationship oriented leadership is considered to be a good leadership style if 

organizations wants to turn Human Resource theories in to practice. Sharing 

information with employees is considered to be operable in practice thanks to 

technology. There are however some problems regarding information sharing since it is 

difficult to ensure that employees do take part of the information that are given, further, 

it is difficult to assure that employees who do read the information take it to heart. 

According to Human Resource it is desirable that all employees are involved in the 

decision making in an organization, although this ambition seems to be complicated to 

execute in real life. To involve employees through “consultative participation” is, 

according to the empirical case, a useful method to get around the problem regarding 

involving employees in the direct decision making.  

Keywords: Human Resource, leadership, involvement, participation   
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel introduceras läsaren till ämnet som behandlas, med början i en 

beskrivning av bakgrunden för att få en förförståelse av problemet. Problemdiskussionen som 

följer tar upp problematiken inom ämnet och mynnar ut i uppsatsens syfte och frågeställning. 

Genomgående i hela uppsatsen betecknas begreppet Human Resource med förkortningen HR. 

 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i en ständigt föränderlig värld. För att kunna hålla samma takt som den 

omgivande världen måste företag vara beredda att förändras. Med tanke på att företag 

måste anpassa sig till omvärldens skiftningar så måste i sin tur, för att 

förändringsprocesser ska bli framgångsrika, även individerna i företagen vara beredda 

att göra detta. (www.directa.se) Att involvera personalen är det som ofta blir en 

utmaning för ledare i en förändringsprocess. Människor kräver tid för att anpassa sig 

och ändra sina rutiner, vilket gör att företag inte alltid kan hålla jämna steg med 

förändringar i omvärlden, även om detta är önskvärt. Människor har även en tendens att 

hålla fast vid gamla vanor och motsätta sig förändring. Utmaningen för 

företagsledningen är då att överkomma detta motstånd och få alla medarbetare 

involverade och samspelta. (Johnson et al., 2008) För ledarna i en förändringsprocess är 

det därför viktigt att klargöra för alla individer i företaget varför förändringen behövs 

och hur förändringen kommer att påverka den enskilda individen, så att de känner sig 

involverade och vet vad som förväntas av dem. (www.directa.se) En förändring inom ett 

företag behöver inte alltid innebära någon radikal förändring, det kan handla om något 

så tillsynes litet som att förtydliga och göra något redan existerande synbart. (Johnson et 

al., 2008) 

Ett skifte i konsumenternas efterfrågan, ny teknik, hårdnande konkurrens, politiska och 

ekonomiska förändringar samt globalisering är viktiga faktorer som ständigt ger företag 

nya utmaningar. Alla dessa faktorer gör att företag allt mer måste sträva efter att bli 

unika i jämförelse med konkurrenter för att minska risken för imitation av produkter och 

tjänster. Enbart varumärket självt försäkrar inga konkurrensfördelar för företaget på 

marknaden, utan det handlar om att företaget måste kunna hantera varumärket rätt för 

att det ska bli goda resultat. Ett varumärke speglar företagets identitet och står för dess 

unika beståndsdelar. Ett företag som utvecklar sin varumärkesplattform samtidigt som 
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de försöker förmedla sin varumärkesidentitet till konsumenter, tros stärka sin position 

på marknaden och gör företaget mer konkurrenståligt. (Vytautas et al., 2007) 

Vid utvecklingen av varumärkesidentitet hos ett företag måste organisationens 

immateriella tillgångar tas tillvara på för att kunna använda identitetsutvecklingen 

effektivt. Det är enormt viktigt att öka varumärkets eget värde till följd av det faktum att 

konsumenternas inställning till varumärket påverkar deras handling. Målet är att få 

konsumenten att välja företagets varor framför konkurrerande företags varor och 

tjänster. (Vytautas & Regina, 2007) 

Ökad konkurrens i serviceindustrin har lett till att fler och fler företag satsar på att 

bygga ett starkt varumärke internt för att senare kunna förmedla detta till konsumenter. 

Om denna process blir lyckad eller ej beror helt på personalen, vilket har resulterat i att 

ledare fokuserar mycket energi på att uppmuntra anställda att ”leva varumärket”. 

Anställda är företags mest värdefulla tillgång då den unika sammansättningen av 

personal kan utvecklas till att bli en konkurrensfördel om den förvaltas rätt. Men denna 

tillgång är även ett företags mest bräckliga, då det innebär en stor utmaning för företag 

att få sin personal att verkligen agera i enlighet med företagets mål och image. För att 

möjliggöra att personalen lever varumärket i vardagen krävs det att organisationer är väl 

medvetna om HR och dess betydelse. (Punjaisri & Wilson, 2007)  

Falkenbergs Sparbank har sedan våren 2008 genomgått en förändringsprocess som 

aktivt fokuserats på formuleringen av företagets affärsidé, mission samt vision för att 

skriftligen sätta ord på företagets varumärkesidentitet. Anledningen till detta arbete är 

att organisationen vill stärka sin varumärkesimage externt och för att komma dit har de 

arbetat med att utforma interna ledstjärnor och värdeord för varumärket. Falkenbergs 

Sparbank är en fristående sparbank i samarbete med Swedbank. Organisationens 

huvudsakliga målgrupper är privatpersoner, små och medelstora företag, lantbrukare, 

föreningar och kommuner inom Falkenbergs kommun, Getinge och dess närområden. 

Falkenbergs Sparbank, vars omsättning under 2010 uppgick till 17,5 miljarder kronor, 

har en organisationsstruktur (se bilaga 1) där den kundinriktade verksamheten är indelad 

i privatmarknad och företagsmarknad med stöd av juridik/finans och administration.  

(Årsredovisning 2010) 
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I januari 2011 färdigställdes en folder (se bilaga 2) till alla medarbetare med 

sammanfattat material om vad som framtagits under perioden våren 2008 till vintern 

2010. Denna folder har till syfte att ligga till grund för det dagliga arbetet och kan ses 

som en stor del av resultatet som framkommit under denna process. (Michael Zakrisson)  

Genom hela processen har ett tydligt mål varit att involvera hela personalen på 

Falkenbergs Sparbank och de aktiviteter som gjorts har haft som syfte att bygga upp 

känslan för varumärket. Affärsidén ”Vi är en Sparbank som erbjuder ekonomiska 

lösningar, personlig och allsidig service av hög kvalitet samt kvalificerad rådgivning” 

(www.falkenbergssparbank.se), är en del av det som skriftligen fastställts i och med 

organisationens förändringsprocess. Trots en uttalad önskan och gjorda försök till att 

engagera personalen i arbetet med utvecklingen av varumärket Falkenbergs Sparbank, 

upplevs dock fortfarande svårigheter med att verkligen få personalen att medverka i 

framväxten av varumärket och självmant välja att införliva varumärket i sin vardag. 

(Michael Zakrisson) 

1.2 Problemdiskussion 

Gollan & Davis (1999) hävdar att företag ständigt måste vara beredda på att anpassa sin 

organisation efter förändringar i omvärlden. För att organisationen ska kunna förändras 

måste även människorna som utgör organisationen vara beredda på att göra detta.  

Det finns flertalet olika sätt att se på organisationer enligt Bolman & Deal (2003) och 

beroende på vilket perspektiv som används kommer fokus i en förändringsprocess att 

skilja sig åt. Författarna nämner fyra möjliga perspektiv att applicera på organisationer, 

däribland HR. Enligt Armstrong (2007) innebär HR att företag värderar sina anställda 

som en tillgång snarare än en kostnad. Vidare menar Bolman & Deal (2003) att HR 

förespråkar inflytande, delaktighet och ömsesidigt erkännande mellan medarbetare och 

organisation. Quinn & Spreitzer (1997) anser att organisationer aldrig tidigare har krävt 

mer av sina anställda än vad de gör i dagens läge; det förväntas att de anställda ska ge 

högkvalitativ kundservice, kunna hantera avancerad teknologi och, som i Falkenbergs 

Sparbanks fall, förväntas anställda ”leva” varumärket. Med dessa utökade förväntningar 

menar Quinn & Spreitzer (1997) att personalen måste ges chans att få mer inflytande så 

att de känner större ansvar för sina handlingar, vilket kan bidra till ökat engagemang 

och starkare tillhörighet till organisationen.  
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Att ledare ger anställda chans att påverka beslut som rör deras eget arbete är av stor 

vikt, vilket poängteras av Morgan & Zeffane (2003), som anser att denna påverkan är 

grundläggande för att möjliggöra involvering av medarbetare i processer. Detta är till 

stor del vad HR förespråkar. För att anställda ska ha förtroende för ledare under en 

förändring krävs det enligt Morgan & Zeffane (2003) samt Johnson et al. (2008), att de 

anställda får delta genom att de konsulteras i frågor rörande processen samt delges 

medinflytande under processens gång. Ledare som förespråkar HR är enligt Bolman & 

Deal (2003) fokuserade på att delge medarbetare makt och inflytande och därför är en 

viktig aspekt att anställda har rätt till deltagande i beslutsfattande processer.  

Utöver HR beskriver Bolman & Deal (2003) ytterligare tre perspektiv med grund och 

fokus på andra kriterier än HR. De benämner det strukturella perspektivet som ett 

synsätt med fokus på vilka roller som existerar inom organisationer samt hur dessa 

roller fungerar ihop. I motsatts till det strukturella perspektivet fokuserar HR på 

individer snarare än på formella roller. I perspektivet som fokuserar på politik anser 

man att organisationer är politiska arenor där makt och konflikter spelar en central roll. 

Det antas att det finns stora skillnader mellan individers och gruppers intressen och 

dessa anses vara oförenliga. Inom HR anses organisationen vara mer av en enhet där 

fokus inte ligger på konflikter utan istället på att uppnå konsensus mellan 

organisationens mål och dess anställda som enligt Armstrong (2007) behandlas efter 

individuella behov. Inom det symboliska perspektivet, det fjärde perspektivet, som 

nämns av Bolman & Deal (2003) är kulturen av stor betydelse och symboler används 

för att förtydliga den förvirrning som kan uppstå när människor tolkar händelser och 

saker olika. Detta hanteras i ett HR-perspektiv genom att man tar tillvara på anställdas 

idéer, erfarenheter samt tankar och de anställda ges på detta sätt möjlighet att vara 

delaktiga. Detta torde resultera i att förvirringen blir mindre påtaglig än vid det 

symboliska perspektivet, då anställda i ett företag som använder sig av ett utpräglat HR 

perspektiv i större utsträckning ges möjlighet att påverka sin situation.  

I en förändringsprocess är det enligt Bolman & Deal (2003) viktigt att anställda ges 

möjlighet att vara en del av processen för att resultaten ska bli goda. Brown & Cregan 

(2008) menar dock att delaktighet på en arbetsplats endast kan möjliggöras om ledarna 

skapar ett arbetsklimat som underlättar deltagande genom att ha attityder och beteende 

som stöttar ett delaktigt arbetsklimat. Vidare menar Brown & Cregan och även Detert & 
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Burris (2007) att alla anställda måste få möjlighet att uttrycka sin åsikt för att de ska 

uppleva att de är delaktiga. Inom HR är det enligt Bolman & Deal (2003) av största vikt 

att anställda ges möjlighet att påverka beslut som rör deras eget arbete. Detta på grund 

av, som Guerror & Barraud-Didier (2004) nämner, att hög grad av involvering leder till 

att anställda ökar sitt engagemang för sitt arbete och genom detta kommer att vilja stötta 

organisationen och dess mål. Constant et al. (1994) trycker på att det är avgörande för 

organisationer att dela med sig av information till sina anställda då det får flertalet 

positiva effekter såsom ökad innovation och ökad flexibilitet.  

Trots ett utpräglat positivt intryck av forskning som finns tillgänglig om HR finns det en 

viss problematik med synsättet. Brown & Cregan (2008) anser att det finns ett problem 

då man utgår från alla medarbetare ska involveras. De anser att företag i många fall 

utgår från att medarbetare vill vara delaktiga i processer och beslutsfattande i 

organisationer, men tydliggör även att medarbetarnas vilja till deltagande inte alltid är 

given. De påpekar att om viljan att delta alltid hade funnits hos medarbetarna hade HR 

avdelningens enda uppgift varit att bestämma vad som skulle göras och personalen 

skulle gladeligen engagera sig, men riktigt så enkelt är det inte.  

Armstrong (2007) anser också att det finns en problematik med HR och menar att HR är 

ett överdrivet optimistiskt koncept. Caldwell (2004) menar att det inte finns någon 

universell HR lösning, som det ibland kan uppfattas som i litteraturen, utan att HR 

lösningen beror på organisationers förutsättningar. Caldwell spinner vidare på kritiken 

och anser att det finns en diskrepans mellan teori och praktik, implementering av teorin 

blir inte alltid lika lyckad som den beskrivs. Armstrong (2007) refererar till en 

undersökning genomförd av Mabey, 1998, som menar att HR och de resultat som det i 

litteraturen beskrivs att HR förväntas ge oftast är orealistiskt höga. 

1.3 Syfte  

Syftet är att applicera Human Resource (HR) teorier på ett fallföretag för att kritiskt 

granska hur ledarskapsprofiler i praktiken under en förändringsprocess kan involvera 

och arbeta med sin personal. 
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1.4 Frågeställning 

Hur har Falkenbergs Sparbanks förändringsprocess varit uppbyggd och hur har 

ledarskapsprofiler, i form av kontorschefer, arbetat med att göra övrig personal delaktig 

under denna process utifrån ett HR-perspektiv?  



2. Metod 

I följande kaptitel beskrivs vilka metoder forskargruppen använt för att besvara forskningsfråga 

samt syfte. Varje avsnitt av kapitlet förklarar och redogör de metoder som valts, detta för att 

läsaren ska kunna följa arbetets gång och ha dessa metoder i åtanke under resterande läsning. 

 

Bryman & Bell (2010) menar att kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ på ett 

antal punkter, däribland den mest uppenbara: att kvalitativ forskning handlar mer om 

ord medan kvantitativ forskning behandlar siffror. Den kunskapsteoretiska ståndpunkt 

som tillämpas i kvalitativ forskning är den hermeneutiska, det vill säga att forskaren har 

ett tolkande synsätt och det finns inget krav på att forskningen ska bedrivas fullständigt 

objektivt. Då denna studie fokuseras på ett företag och deras situation lämpade sig en 

kvalitativ studie bättre än en kvantitativ. Författarna värdesatte möjligheten att tolka det 

empiriska materialet för att uppnå djup framför bredd.  

2.1 Val av empiriskt material 

Det empiriska materialet består endast av information från anställda på den specifika 

banken, eftersom undersökningen bedrivits som en fallstudie och endast berört just 

Falkenbergs Sparbank. Individer utanför företaget ansågs inte kunna bidra med någon 

kvalitativ information rörande ämnesområdet som undersökts och deras åsikter 

registrerades därmed inte.  

Första delen av frågeställningen, det vill säga hur förändringsprocessen har varit 

uppbyggd, har lösts med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman & Bell (2010) 

innebär ett bekvämlighetsurval att forskaren väljer ett eller flerundersökningsobjekt som 

finns lättillgängliga. I samtal med kontaktperson Michael Zakrisson framkom det att 

Mona Carlsson är den person inom företaget som har haft störst insikt under processens 

gång. Hon arbetar på marknadsavdelningen och har varit väl involverat under hela 

processen vilket gör att hon, under en djupintervju, kunde ge oss den kvalitativa 

information som behövdes.  

Empiri för den andra delen av frågan, hur kontorschefer involverat övrig personal i 

processen, samlades in med hjälp av ett totalurval. Totalurval innebär, enligt Svenning 

(2003), att man studerar hela populationen som är av intresse för studien. Det är dock 
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vanligtvis svårt att använda sig av ett totalurval vid kvalitativa undersökningar. I studien 

som genomförts har ett totalurval trots det genomförts då endast fyra kontorschefer 

fanns att tillgå och det var dessa som var intressanta för studien.  

Studien hade sin utgångspunkt i att beskriva hur kontorschefer har involverat övrig 

personal och för att få fram informationen genomfördes djupintervjuer med samtliga 

fyra kontorschefer, som alla har varsitt ansvarsområde. Två av dessa kontorschefer har 

två mindre kontor var som sitt ansvarsområde, medan de andra två kontorscheferna 

tillsammans ansvarar för huvudkontoret. De två cheferna, positionerade på 

huvudkontoret i Falkenberg, är; Martin Dejby, gruppchef Rådgivargruppen och Birgitta 

Engelsson, gruppchef Privatmarknadsgruppen. De två andra kontorscheferna som 

intervjuades var Elisabeth Torén, kontorschef för Ätran och Ullared kontoren och Per 

Gruvaeus, kontorschef för kontoren i Getinge och Vessigebro.  

Dessa kontorschefer intervjuades med anledning av att det är de som har den 

organisatoriskt närmsta kontakten med bankpersonalen och det fanns ett intresse i att 

beskriva hur just de involverat sin personal under processens gång. Det fanns möjlighet 

att undersöka frågan utifrån ett antal olika ledarskapsperspektiv men då kontorscheferna 

har kontakt med både högre ledning och med sina anställda är dessa en viktig länk i den 

hierarkiska stegen.  

2.2 Tillvägagångssätt för materialinsamling 

2.2.1 Fallstudie 

Enligt Yin (2007) är fallstudier att föredra då studien undersöker ett eller flera beslut, 

hur dessa beslut genomfördes och vad resultaten av detta blev. Bryman & Bell (2010) 

nämner att en fallstudie i grunden består av en ingående och detaljerad studie av ett 

enda fall. Studien av Falkenbergs Sparbank har bedrivits som en kvalitativ fallstudie. 

Anledning till detta är att forskningsfrågan endast är inriktad på ett specifikt fall som 

ska undersökas grundligt. Insamling av det empiriska materialet har genomförts på 

Falkenbergs Sparbank. En vecka spenderades på huvudkontoret i Falkenberg för att 

kunna samla in all empiri samt för att få en bild av miljön och en viss förståelse för 

organisationen. Både Yin (2007) och Bryman & Bell (2010) tar upp problematiken med 

generalisering gällande fallstudier. De menar att det utifrån resultatet av en fallstudie 

inte är möjligt att göra en statistisk generalisering. Bryman & Bell (2010) menar dock 
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att trots detta använder sig många forskare av metoden, men deras mål är då inte att 

göra en generalisering utan snarare att säga något om det specifika fallet. Då studien har 

genomförts på i samarbete med Falkenbergs Sparbank och inte hade som mål att 

statistiskt kunna generalisera resultatet, utan snarare kunna erbjuda företaget en 

förståelse för den specifika situationen, är detta ytterligare en faktor som bidrog till att 

studien bedrevs som en fallstudie. Yin (2007) argumenterar vidare att fallstudier lämpar 

sig bra när undersökningen har en forskningsfråga innehållandes ”hur-” eller ”varför”, 

vilket är ytterligare belägg för valet av en fallstudie då båda delarna i forskningsfrågan i 

denna studie inleds med ”hur”. 

2.2.2 Ostrukturerad intervju 

Ostrukturerad intervju, enligt Bryman & Bell (2010) innebär att intervjuaren har ett 

antal teman som är tänkta att behandlas under intervjun. Intervjuaren har oftast en så 

kallad intervjuguide där det kan förekomma ett antal frågor som önskas besvaras under 

intervjun, men ordningen på frågorna är inte given. Vidare menar Bryman & Bell att 

ostrukturerade intervjuer är ett bra alternativ när forskaren har en allmän vilja att 

utforska ett område som de vill att respondenten ska beskriva utan större påverkan av 

intervjuaren. Eftersom första delen av forskningsfrågan önskat beskriva 

förändringsprocessens uppbyggnad genomfördes en ostrukturerad intervju med Mona 

Carlsson, som varit väl involverad under hela processen. Den ostrukturerade intervjun 

hade som syfte att ge en verklighetstrogen bild som speglar uppbyggnaden av den 

förändringsprocess som Falkenbergs Sparbank genomgått. 

Det fanns ett antal frågor som önskades besvaras under intervjun (se bilaga 3), vilka 

besvarades utan större vägledning av intervjuarna. Intervjun genomfördes 2011-04-26 i 

ett konferensrum beläget på Falkenberg Sparbanks huvudkontor och varade i ca 45 

minuter. Med på intervjun var samtliga i forskningsgruppen och Mona Carlsson. 

Respondenten tillfrågades om denne godkände att intervjun spelades in, detta 

godkändes och intervjun spelades in på en iPhone för att enkelt kunna gå tillbaka under 

sammanställningen. Intervjun sammanställdes i tidsmässig nära anslutning till 

intervjutillfället genom att en av gruppmedlemmarna lyssnade på inspelningen och 

nästintill ordagrant antecknade det som sades till en text. Dock uteslöts ljud så som 

exempelvis ”hmm” och ”eh”.  
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2.2.3 Semistrukturerad intervju  

Studiens empiriska material har även samlats in med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer som genomförts med kontorscheferna för samtliga kontor inom Falkenbergs 

Sparbank. Semistrukturerad intervju innebär, enligt Bryman & Bell (2010) att forskaren 

har ett antal relativt specifika teman som ska beröras under intervjun. Det finns ett slags 

frågeschema men detta måste inte följas till punkt och pricka, som vid kvantitativa 

intervjuer, utan schemat ger utrymme för flexibilitet. Frågorna kan ändra följd efter hur 

respondenten svarar och det är möjligt för intervjuaren att ställa följdfrågor.  

Semistrukturerade intervjuer ger respondenten stor frihet att utforma svaren individuellt. 

En fördel med semistrukturerade intervjuer är att det finns möjlighet för forskaren att i 

efterhand gå tillbaka till respondenten och ställa ytterligare eller förtydligande frågor 

om oklarheter finns. Anledningen till att semistrukturerade intervjuer valdes framför 

ostrukturerade intervjuer var på grund av forskningsgruppens klara syfte med intervjun. 

Det var önskvärt att få respondentens ståndpunkter på detta område för att kunna 

besvara forskningsfrågan.  

Det semistrukturerade upplägget gav forskningsgruppen möjlighet att hålla ämnet inom 

de önskvärda ramarna samtidigt som det gav viss kontroll över att relevant information 

insamlades. En ostrukturerad intervju antogs därmed inte vara ett bra val då 

respondenten skulle få alltför stor möjlighet att styra intervjun i en, för denne, önskad 

riktning. Intervjun skulle därmed troligtvis lämna det fokus som det från början var 

tänkt. Det semistrukturerade upplägget gav, trots specifika teman, upphov till flexibilitet 

inom ämnet och möjliggjorde uppföljning av oväntade svar. Det flexibla upplägget gav 

även möjlighet att följa upp situationer och ämnen som respondenten ansåg var 

relevanta inom förändringsprocessen. Denna intervjuform möjliggjorde för 

forskningsgruppen att lättare se mönster i de fyra intervjuerna, då de hade fokus runt 

samma teman.  

Tre av de fyra semistrukturerade intervjuerna genomfördes även de i ett konferensrum 

på Falkenbergs Sparbanks huvudkontor. Intervjun med en av cheferna för de mindre 

kontoren genomfördes dock på bankkontoret i Vessigebro. Även i dessa intervjuer fick 

respondenterna frågan om de godkände inspelning, vilket godkändes och intervjun 

spelades in med hjälp av en iPhone. Empirin samlades in och sammanställdes i 
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Falkenberg för att underlätta eventuell uppföljning av intervjufrågor och för att ge 

möjlighet att reda ut oklarheter. En av intervjuerna gav ofullständiga svar vid 

intervjutillfället, vilket medförde att det genomfördes en tilläggsintervju dagen efter 

med kompletterande frågor till den specifika kontorschefen. Intervjuerna pågick i ca 30 

minuter vardera och samtliga intervjuer med kontorscheferna genomfördes av Sanna 

Andersson och Caroline Larsson. Intervjuerna sammanställdes i tidsmässig nära 

anslutning till intervjutillfällena av en gruppmedlem genom att denne lyssnade på 

inspelningen och nästintill ordagrant skrev ner det som sades. Dock uteslöts även här 

ljud såsom ”hmm” och ”eh”.  

2.2.4 Teoriinsamling 

Det teoretiska materialet samlades in via omfattande litteraturstudier samt genom 

artikeldatabaserna LibHub, Business Source Premier samt Google Scholar, där 

vetenskapliga artiklar relevanta för ämnet hittades. Sökord som användes var bland 

annat: Human Resource, Human Resoure management, Human Resource involvement, 

Employee involvement, Employee influence, Employee participation, HR leadership, 

Leadership Behavior.  

2.2.5 Reflektioner angående tillvägagångssätt 

Då en av gruppmedlemmarna, Karin Måttgård, har arbetat på Falkenbergs sparbank och 

därmed har erfarenheter inifrån företaget fördes diskussioner rörande det faktum om 

hon skulle medverka vid intervjuerna eller inte. Diskussionen berörde både för- och 

nackdelar med deltagande respektive icke-deltagande. Fördelen om gruppmedlemmen 

deltagit hade kunna vara att respondenterna skulle känt sig trygga med att ha en person 

närvarande som de redan känner till, vilket hade kunnat få dem att eventuellt känna sig 

mer bekväma under intervjun. Gruppmedlemmen med tidigare erfarenhet från 

Falkenbergs Sparbank antogs även ha större förståelse för organisationen och relationer 

inom den vilket hade kunnat resultera i att hon bidragit med mer välgrundade 

följdfrågor.  

Aspekter med hennes deltagande diskuterades även i negativa termer då respondenterna 

även kunde tänkas undvika att prata om mer känsliga ämnen på grund av hennes 

deltagande vid intervjuerna. Då gruppmedlemmen tidigare arbetat i kassan på banken 

var det även indirekt henne respondenterna skulle komma att uttrycka sina åsikter om då 

de refererade till sina anställda. Detta hade kunnat få som möjlig effekt att 
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respondenterna avstått från att berätta vissa delar av en situation eller inte varit villiga 

att prata om vissa ämnesområden. Dalen (2007) anser att om intervjuaren och 

intervjuobjektet delar erfarenheter om ämnet som ska avhandlas så kommer dessa 

gemensamma erfarenheter, medvetet eller omedvetet, möjligtvis färga intervjuarens syn 

på situationen. Det ansågs därmed att de negativa aspekterna för hennes deltagande 

övervägde de positiva och därför avstod hon från att medverka i intervjuer med 

kontorschefer.  

2.3 Tillvägagångssätt för tolkning av empiriskt material 

Bryman & Bell (2010) diskuterar två kunskapsteoretiska ståndpunkter som forskare kan 

välja mellan; positivistisk respektive hermeneutisk. Hermeneutiken innebär att 

forskaren själv har möjlighet att tolka data och material, forskningen behöver alltså inte 

vara objektiv utan forskaren kan tolka utifrån sina känslor eller egna uppfattningar. 

Positivismen förespråkar användning av metoder som kommer från naturvetenskapen 

även om undersökningsobjektet är en social verklighet. Forskaren måste därmed vara 

fullständigt objektiv till undersökningen och det finns inget utrymme för egna 

tolkningar. Då insamlingsmetoderna i denna studie har krävt viss möjlighet att tolka 

utifrån känslor och egna uppfattningar har undersökningen haft en hermeneutisk 

inriktning. Det fanns en önskan från företagets sida om att forskningen skulle bedrivas 

så objektiv som möjligt. Detta har i möjligaste mån tagits hänsyn till, men då det varit 

ett nära samarbete mellan dessa båda parter har det inte varit möjligt att fullt ut 

genomföra forskningen objektivt.  

Enligt Dalen (2007) är det av stor angelägenhet för forskarna att redogöra för sin 

anknytning till det specifika fallet, speciellt då forskaren är personligen berörd av det, 

eftersom detta ger läsaren en chans att bedöma i vilken utsträckning denna anknytning 

kan ha påverkat tolkningen av resultatet. Att en av gruppmedlemmarna har 

förkunskaper om respondenterna och organisationen kan ha medfört en risk för 

subjektivitet vid sammanställning och tolkning av empiri samt analys. Dessa 

förkunskaper kan vara av både positiv och negativ karaktär; oavsett vilket har dessa 

kunskaper påverkat tolkningen i någon riktning. Det faktum att ena gruppdeltagaren 

arbetat på Falkenbergs Sparbank har dock resulterat i en mer reflekterande tolkning och 

analys då gruppmedlemmarna har haft delvis olika infallsvinklar på organisationen. 

Detta anser Dalen (2007) är en god utgångspunkt för forskning då det i detta fall har 
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funnits både en ”inomförförståelse” och ett utomstående perspektiv som resulterar i en 

reflekterande tolkning. Gruppmedlemmarnas olika erfarenheter från organisationen har 

föranlett diskussioner med en troligtvis bredare utgångspunkt än om samtliga 

gruppmedlemmarna hade varit utan erfarenhet eller förförståelse för företaget och dess 

organisation.  

2.3.1 Kodning 

För att underlätta kodning samt läsning av denna uppsats har samma struktur använts 

genom teori-, empiri- och analyskapitel. Den struktur som använts och som varit 

genomgående är som följer: ledarskap, involvering samt delaktighet. Dessa tre rubriker 

är alla viktiga delar inom HR och har varit huvudrubriker i samtliga tre kapitel.  

De semistrukturerade intervjuerna kodades genom att det aktivt letades efter likheter 

och skillnader mellan de olika respondenternas svar. För att koda det insamlade 

materialet användes olika färger; ledarskap markerades med grönt, involvering med rosa 

och delaktighet med orange och övrigt material markerades i gult. Färgkodningen 

underlättade för forskningsgruppen att hitta mönster i de olika intervjuerna. Då 

forskargruppen redan från början hade riktlinjer för vilka frågor som berörde vilka 

teoridelarna (se bilaga 3) underlättades kodning ytterligare.  

I den ostrukturerade intervjun var inte någon kodning nödvändig då det enbart rörde sig 

om fakta. Därför sammanställdes dessa data som en tidslinje i kronologisk ordning 

utifrån Mona Carlssons svar.  

2.4 Kvalitetsmått 

Det har med åren, enligt Bryman & Bell (2010), kommit att utvecklas begrepp för att 

kunna bedöma kvaliteten på kvalitativa forskningsalster. Dessa bedömningskriterier har 

utarbetats då validitet och reliabilitet, som används för att värdera kvantitativ forskning, 

innebär att endast en godtagbar social verklighet är möjlig. Vid kvalitativ forskning 

antas det finnas mer än en godtagbar social verklighet, vilket gör att reliabilitet och 

validitet inte med lätthet kan appliceras på kvalitativ forskning. Bryman & Bell (2010) 

nämner två begrepp som utformats för kvalitativ forskning, vilka är äkthet och 

trovärdighet och inom dessa två kategorier finns det ett antal delkriterier.  

2.4.1Trovärdighet 

Enligt Bryman & Bell (2010) kan det i kvalitativ forskning finnas flera verkligheter, 



20 
 
 

fokus ligger därmed på att göra beskrivningen av den verklighet man beskriver så 

trovärdig som möjligt för läsare. Med detta sagt måste det finnas en tillförlitlighet i 

resultatet som presenteras. För att uppnå denna tillförlitlighet krävs det att de personer 

som medverkat i studien ges chansen att bekräfta att det som forskaren uppfattat och 

skrivit ner kan godtas som en korrekt beskrivning av deras verklighet. Med 

utgångspunkt i tillförlitligheten har respondenterna i de enskilda intervjuerna fått ta del 

av sammanställningen av det material som samlats in, så kallad respondentvalidering. 

Varje intervju sammanställdes till ett dokument som den enskilda respondenten fick ta 

del av via e-post, detta för att ge respondenten möjlighet att godkänna eller eventuellt 

göra ändringar i materialet om denne inte känt sig rättvist tolkad. Vissa småjusteringar 

gjordes av respondenterna och dessa ändringar korrigerades sedan av intervjuarna, så att 

de två parterna var överrens om innehållet i materialet för att ytterligare öka 

tillförlitligheten. 

Överförbarhet, som enligt Bryman & Bell (2010) innebär att resultatet från studien kan 

användas på andra situationer, kan inte garanteras utifrån resultatet då studien bedrivits i 

samarbete med ett specifikt fallföretag. Däremot är önskan att studien har gett en så pass 

detaljerad beskrivning av Falkenbergs Sparbank och dess situation att andra intressenter 

kan inspireras och eventuellt använda delar av informationen och resultatet i liknande 

processer. Däremot kan, som tidigare nämnts, ingen statistisk generalisering göras på 

grundval av denna studie.  

För att öka studiens pålitlighet menar Bryman & Bell (2010) att forskare bör ge kollegor 

eller annan form av granskare möjlighet att bedöma kvaliteten på arbetet och dess 

process. Det har, för forskningsgruppen, varit av största vikt att vara öppna med alla 

steg i processen fram till resultatet. Pålitligheten anses vara hög då forskningsgruppen 

under studiens gång deltagit vid tre seminarietillfällen där opponenter har kunnat 

framföra kritik och åsikter på studien. Kritiken och åsikterna har forskningsgruppen 

tagit i beaktning och resultatet anses därmed vara grundat i fler perspektiv och 

synvinklar än enbart forskningsgruppens egna. 

Möjlighet att kunna styrka och konfirmera är det fjärde och sista delkriteriet i 

trovärdighetskategorin som Bryman & Bell (2010) nämner. Detta kriterium innebär att 

forskningsgruppen inte medvetet låter personliga värderingar eller teoretisk inriktning 
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inverka på resultatet av studien. I möjligaste mån har forskningsgruppen arbetat med att 

låta personliga värderingar och känslor påverka processen så lite som möjligt, dock kan 

inte ett absolut objektivt resultat garanteras då forskargruppen tillämpar en 

hermeneutisk inriktning. 

2.4.2Äkthet 

Bryman & Bell (2010) påvisar att det viktigaste kriteriet inom äkthet är att ge en rättvis 

bild av de människor eller den organisation som studerats. Då forskargruppen från 

början varit noga med att poängtera att det är kontorschefernas perspektiv som studerats 

så är det dessa individer studien önskar ge en rättvis bild av, därmed ges det inte en bild 

av andra intressenters perspektiv, vilket heller inte varit studiens avsikt. Vidare nämner 

Bryman & Bell fyra olika autenticitetskriterier; ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- 

och taktisk, vilka presenterar fyra olika frågor som studien förhoppningsvis svarat på. 

Dessa är: Hjälper undersökningen personer som medverkat i studien att få en bättre 

förståelse av sin sociala miljö? Har studien gett deltagarna en bättre bild av hur andra 

individer/grupper inom organisationen upplever situationen? Har undersökningen 

bidragit till att organisationen kan ändra sin situation? Har undersökningen gett 

deltagarna bättre möjligheter för att ändra sin situation? Dessa frågor är svåra för 

forskningsgruppen att besvara, men en förhoppning var under hela studiens gång att 

försöka bidra med förståelse för organisationen och de specifika individerna som är en 

del av organisationen. Förhoppningen är att studien och resultatet kommer kunna hjälpa 

Falkenbergs Sparbank att få en insikt i hur kontorscheferna har involverat övrig 

personal under processens gång. Med detta som grund är förhoppningen att kunna ge en 

djupare förståelse för vad som är värt att tänka på i fortsatt implementeringsarbete för 

att möjliggöra att personalen ska ”leva” varumärket i sin vardag. 

  



22 
 
 

3. Teori 

Först i kapitlet avhandlas HR kort för att förtydliga utgångspunkterna inom perspektivet. I 

resterande delar av kapitlet ges det en presentation av områden inom HR som anses vara av 

särskild vikt för den specifika studien. De avhandlas i följande ordning: ledarskap, involvering, 

och delaktighet.  

 

3.1 HR 

Enligt Bolman & Deal (2003) är HR litteraturen i stort sätt oändlig. De tar upp ett 

dussin författare som är viktiga för HR forskning. Bolman & Deal påpekar att dessa 

HR-teoretiker vanligtvis förespråkar öppenhet, lyhördhet, delaktighet och ökat 

inflytande för anställda. HR, både i termer som arbetskraft och som en funktion i 

organisationer, har ofta betraktats som en kostnad som ska minimeras enligt både 

Becker & Gerhart (1996) och Mossholder et al. (2011). Becker & Gerhard (1996) 

fortsätter med att arbetskraft i många organisationer är den största kostnaden och vid 

nedskärningar är det oftast personalen som får gå först. De menar dock att det på senare 

tid har blivit ett skifte i hur företag värderar sin arbetsstyrka. Anställda anses numera ha 

en värdeskapande funktion på företag då HR har kommit att ha en direkt påverkan på 

implementeringen av ett företags strategi. Den förändrade synen på anställda har 

resulterat i att de har kommit att bli en potentiell konkurrensfördel vars unika 

sammansättning är svår för andra företag att imitera, vilket har lett till ett ökat intresse 

för forskning inom HR. Guerrero & Barraud-Didier (2004) tar även de upp skiftet till 

HR och förtydligar att HR har blivit en konkurrensfördel och ett strategiskt verktyg som 

är direkt relaterat till goda finansiella resultat.  

Bolman & Deal (2003) menar att det är av yttersta vikt att organisationer inser att de är 

beroende av sin personal. Detta förtydligar Armstrong (2007) när han poängterar att 

syftet med HR är att ta hjälp av organisationens personal för att garantera företagets 

framgång och för att möjliggöra detta måste företaget investera i denna resurs så att den 

växer. Bolman & Deal (2003) menar att organisationen och människorna som utgör den 

behöver varandra och är passformen dem emellan bra kommer båda parter att tjäna på 

det. Individen kommer, om passformen är god, känna sig meningsfull och tillfreds med 

sitt arbete och företaget kommer därmed kunna tillgå personalens fulla kompetens och 

energi. Om fallet är det omvända blir resultatet att minst en av parterna bli lidande. För 
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att hitta den ultimata passformen mellan individuella och organisatoriska behov så 

måste företagen betrakta personalen som en investering och i och med detta 

kontinuerligt investera i sin personal.  

Mossholder et al. (2011) menar att HR innebär att fokus ligger på relationer och 

specifikt på samarbete, förtroende samt att dela med sig av kunskap och information. De 

menar att ledare måste samarbeta med sina anställda och påpekar att organisationen 

måste värdera anställdas bidrag till samarbetet som avgörande för företagets fortlevnad. 

Detta menar Mossholder et al. är en förutsättning för organisatorisk framgång och 

poängterar att företag som använder sig av enbart kontroll och regler inte kommer 

lyckas i längden. Det föregående argumentet styrks av Bolman & Deal (2003) som 

anser att ledare som uteslutande fokuserar på ekonomiska aspekter i en organisation 

enbart kommer kunna nå kortsiktiga resultat. 

Genom medinflytande och delaktigt ledarskap menar Bolman & Deal (2003) att 

företaget kommer att växa tack vare att anställda befinner sig i en miljö där sådant 

värdesätts, vilket kommer leda till att anställda ökar sin kompetens, blir mer motiverade 

samt lojalare. Det kommer i sin tur resultera i en produktivare och mer innovativ 

arbetsstyrka. Att ge anställda inflytande innebär att ge dem tillgång till information samt 

att uppmuntra delaktighet. Delaktighet beskriver Bolman & Deal vidare som att ge 

anställda möjlighet och tillfälle att påverka sin arbetsmiljö och dess innehåll. Kaufman 

& Miller (2011) menar att det finns flera olika synvinklar på HR, men att gemensamt 

för flertalet av dem är att anställda ska göras delaktiga och att ledare aktivt arbetar för 

att anställda ska involveras.  

3.2 Ledarskap 

3.2.1 Ledarskapsstilar 

Redan på 60-talet presenterade McGregor (1960) en teori angående företagsledningens 

syn på anställda. McGregor införde två teorier, Teori X och Teori Y, vilka båda berör 

antaganden om människans natur. Teori X är den hårdare ledarstilen av de båda och 

innebär att ledare ser sina anställda som ovilliga att arbeta och att de endast arbetar på 

grund av att de måste. I Teori X har chefer mycket makt som utövas genom att de 

tvingar sina anställda, använder hårda kontroller och hård bestraffning. Bolman & Deal 

(2003) menar att Teori X är självuppfyllande och anser att om ledare har inställningen 
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att anställda är passiva, lata och enbart arbetar för att de måste, så kommer personalen 

också bete sig så.  

Teori Y däremot är en mjukare ledarskapsstil. Bolman & Deal (2003) indikerar att 

denna stil mer kan ses som en HR ledarstil där ledare har som främsta uppgift att ge de 

bästa förutsättningarna för anställda att uppfylla sina egna behov med hjälp av 

belöningar som organisationen erbjuder. Bolman & Deal fortsätter med att nämna att 

Teori Y bygger på en självförlitningsprincip där ledare utformar organisationens 

belöningar som de anställda sedan arbetar för att uppnå. Dessa belöningar bör i sin tur, i 

största möjliga mån, vara utformade så att de passar individers behov. McGregor (1968) 

poängterar att dessa två ledarskapssyner inte är några företagsstrategier, utan att det är 

sätt för chefer att välja inriktning på sin strategi. McGregor är dock noga med att påpeka 

att dessa teorier endast är framtagna som förslag och att det självklart finns ytterligare 

inriktningar för ledare att välja.  

Två teorier som påminner om Teori X och Teori Y har utvecklats av Mossholder et al. 

(2011). Den första av dessa båda, ”compliance”, innebär att anställda behöver hård 

övervakning och kontroll för att arbetsuppgifterna ska genomföras. Ledare måste utöva 

denna hårda kontroll eftersom ”compliance” bygger på att personal är en dyr tillgång 

som ska hållas nere genom effektivisering och nedskärning av arbetskostnader. Den 

andra teorin Mossholer et al. utvecklat, ”commitment”, bygger i likhet med teori Y på 

medarbetarnas välbefinnande. Enligt denna teori har de anställda möjlighet att fatta egna 

beslut, möjlighet att utvecklas och göra karriär inom organisationen. Denna teori leder 

till att medarbetarna känner sig mer uppskattade av företaget och resulterar i att de 

lättare accepterar organisationens mål. Företaget får, som reslutat av detta, en mer 

motiverad personal som arbetar för organisationens mål och intressen och som arbetar 

mot dessa mål med personligt engagemang.  

Både Bolman & Deal (2003) och Morse & Lorsch (1970) diskuterar dessa två typer av 

teorier och kommer båda fram till att, även om dessa båda teorier fungerar väl i vissa 

situationer, finns det många fall där det inte går att välja mellan att använda endast en 

hård ledarstil eller en mjukare ledarstil. Morse & Lorsch (1970) anser att genom att 

endast använda sig av Teori X eller Teori Y drar ledare slutsatsen att hela 

personalstyrkan fungerar och tänker likadant. Istället för att välja X eller Y föreslås här 
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istället att välja en teori kallad ”Contingency Theory”. Denna teori innebär att passform 

mellan organisation, medarbetare och arbetsuppgifter ska stämma överens och syftet 

med ”Contingency Theory” är just att det inte finns något optimalt sätt att styra en 

organisation, utan det beror på organisationens natur och arbetsuppgifternas utformning. 

Denna teori innebär alltså att ledare utifrån arbetsuppgifternas komplexitet bestämmer 

hur mycket styrning de anställda behöver.  

3.2.2 Relationsorienterat ledarskap 

Enligt Bolman & Deal (2003) spenderar chefer majoriteten av sin tid på möten, i 

grupper och i samtal med anställda formellt likväl som informellt, på lunch eller 

fikarast. Relationer har därför en framstående roll på arbetsplatser. Tengblad et al. 

(2007) skriver om en typ av ledarskap som benämns relationsorienterat ledarskap. 

Relationsorienterat ledarskap går ut på att beslutsprocesser inom organisationer ska 

fungera som ett samspel mellan medarbetare och chef. Det ska vara öppet för 

diskussioner, delat ansvarstagande och gemensamt beslutsfattande. Ett villkor för att 

denna typ av ledarskap ska fungera är att chefen motiverar personalen och involverar 

dem i sitt arbete.  

Relationsorienterat ledarskap är speciellt bra att tillämpa vid förändringsprocesser då det 

är viktigt att chefen involverar personalen i processen. I denna typ av ledarskap är det 

inte alltid givet att det är chefen som är den mest kunniga eller den mest kompetenta 

personen inom ett visst område. Chefen är därmed beredd att delegera makt till en 

person som besitter mer kunskap och på så sätt få fram de bästa möjliga åsikterna och 

kunskaperna. Det är dock alltid chefen som har den formella makten och som fattar det 

slutgiltiga beslutet.  

Larsson & Vinberg (2010) har i stort sett samma definition som Tengblad et al. när det 

kommer till relationsorienterat ledarskap, men betonar även vikten av att ledare ska 

förstå sina medarbetare. Ledare ska motivera och coacha personalen och få dem att vilja 

arbeta mot gemensamma mål. I sin studie studerade Larsson & Vinblad fyra svenska 

organisationer som alla har fått ta emot ”bästa arbetsplatspriset” av försäkringsbolaget 

Alecta. De undersökte om det fanns gemensamma nämnare inom ledarskapsbeteende i 

dessa organisationer och om dessa specifika ledarskapsbeteenden var 

situationsbetingade eller universella, det vill säga beteenden som endast lämpar sig i 
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vissa situationer eller beteenden som kan användas i alla tänkbara situationer. Resultatet 

av denna studie visade att framgångsrika företag har ledare som använder sig av 

relationsorienterat ledarskap. Larsson & Vinberg kom fram till att relationsorienterat 

ledarskap är en universell ledarskapsmetod som borde användas i alla företag.  Det 

visade sig även i studien att relationsorienterade ledarskap ger både högre effektivitet 

bland personalen och högre kvalitet på arbetet de utför.  

3.3 Involvering 

Guerror & Barraud-Didier (2004) menar att involvering fokuserar på att engagera 

medarbetare. De påstår att anställda kommer öka sitt engagemang om de ges chansen att 

ha inflytande och viss kontroll över sitt arbete. Resultatet av detta förväntas bli att 

anställda identifierar sig mer med företagets mål och på så vis förvandlas till 

medarbetare som är både villiga och kapabla till att stödja företaget och dess mål.  

3.3.1 Information 

Brown & Cregan (2008) diskuterar två olika metoder ledare kan använda sig av för att 

involvera sina anställda i förändringsprocesser. De nämner två olika typer av 

involveringsmöjligheter som båda syftar till att minska motstånd till förändring. Den 

första som beskrivs fokuserar på att dela med sig av information till de anställda, den 

andra är att involvera anställda i beslutsprocesser.  

Att ledare delar med sig av information är enligt Constant et al. (1994) avgörande för 

organisationer, då de menar att om ledare aktivt delar med sig av information kan detta 

leda till ökad innovation, bättre flexibilitet och större förståelse för företagets mål. 

Brown & Cregan (2008) menar vidare att anställda i denna involveringsstil är passiva 

mottagare; ledarna vill se till att anställda är medvetna om vad som pågår samt att de 

arbetar i överensstämmelse med informationen, dock finns inte mycket utrymme för 

anställda att ge respons på informationen som ges. Guerrero & Barraud-Didier (2004) är 

av delvis annan åsikt och lägger vikt vid att information måste komma både uppifrån 

och ner och nerifrån och upp. Interna nyheter och personalmöten är ledarnas ansvar 

medan anställdas röst också måste bli hörd i informationsflödet genom förslagslådor 

eller medarbetarundersökningar.  

Brown & Cregan (2008) påpekar att det vid förändring är av ännu större vikt att 

information går ut till de anställda än annars. Anställda behöver vara på det klara med 
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varför förändringen behövs, processens utformning samt resultaten av förändringen . 

Tengblad et al. (2007) förtydligar vikten av att informera de anställda om vad som 

händer i ett företag genom att påpeka att tydligt utformade spelregler skapar 

gynnsammare förutsättningar för alla inom organisationen, anställda likväl som ledare, 

då konkreta och välformulerade spelregler ger vägledning i hur man bör agera. Brown 

& Cregan (2008) menar att ledarna har möjligheten och makten att bestämma vilken 

information som ska nå de anställda och i många fall är de väldigt selektiva med vad 

som går ut. De påpekar ytterligare vikten av att ledare inte ska ge otillräcklig eller 

bristfällig information, då det kommer driva anställda till att själva fylla i luckorna i 

informationen genom att förlita sig på informell information. 

Punjaisri & Wilson (2007) studerade vikten av kommunikation och information 

specifikt vid varumärkesbyggande processer. De menade att väl fungerande intern 

kommunikation är en avgörande faktor för att personalen ska relatera och börja använda 

företagets varumärke i vardagen. Enligt Punjaisri & Wilsons undersökning så var 

dagliga uppdateringar, nyhetsbrev, anslagstavlor och loggböcker det sätt som anställda 

föredrog att få ta del av information angående varumärket. De kom även fram till att det 

är av yttersta vikt att all personal får ta del av samma information och att informationen 

som går ut är konsekvent.  

O’Riley (1980) har en delvis annorlunda inriktning på Brown & Cregans (2008) 

involveringsteknik gällande att dela med sig av information och påstår att organisationer 

ofta kommunicerar för mycket. O´Riley (1980) påpekar att ledare ofta vill ge anställda 

så mycket information som möjligt. Han menar dock att antagandet ”mer alltid är 

bättre” är felaktigt och anser att ledare snarare borde använda sig av informationen de 

ger till anställda bättre snarare än att ge dem ytterligare information. O´Riley kommer i 

sin studie fram till att anställda på en arbetsplats har flertalet uppgifter att utföra 

samtidigt vilket leder till att de inte alltid kan urskilja vilken information som är viktig 

och användbar. När man möts av en stor mängd information är det svårt att veta vad 

som är relevant vilket resulterar i sämre arbetsprestation.  

Liknande resultat kom Jacoby et al. (1974) fram till i en undersökning om hur studenter 

förhöll sig till olika mängder av information vid köp av tvättmedel. Respondenterna tog 

del av 8 till 72 olika informationskällor inför köpet. Jacoby et al. kom fram till att de 
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som hade stora mängder information att ta hänsyn till generellt tog beslut av lägre 

kvalitet men upplevde trots detta att de var nöjda med det tagna beslutet. Experimentet 

som utfördes av Jacoby et al. var fokuserat på marknadsföring men resultatet antas vara 

överförbart på liknande situationer. Problemet med kommunikation och information 

förtydligas av Dahlén & Lange (2003) som poängterar att information inte alltid når 

mottagaren på grund av olika anledningar, vilka benämns som ”oljud”. De nämner att 

annan information som finns tillgänglig är en anledning till att det inte går att urskilja 

budskapet i den specifika kommunikationen. Andra faktorer, som gör att mottagaren 

inte nödvändigtvis kan ta till sig informationen, kan vara ointresse eller brist på 

engagemang från mottagarens sida.  

Constant et al. (1994) diskuterar i sin artikel att man agerar olika beroende på vem 

informationen kommer ifrån. Information som tas emot från en person som står en nära 

har större inverkan än om informationen tas emot från en person som står en mindre 

nära. Däremot påpekar de att när personer som inte står en nära förser en med 

information så sprider man denna information till fler än om personen som gav 

informationen står en nära. Den nyss nämnda tes som Constant et al. tar upp härrör från 

en artikel skriven av Weenings & Middens (1991). Enligt Weening & Middens kommer 

människor influeras mer av information från människor som står en nära då de har 

investerat mer känslor och tid på dessa relationer och därmed med större sannolikhet 

kommer influeras av informationen dessa människor delar med sig av. Människor som 

står en nära anses även vara en säker källa för information och har därför en bättre 

övertalningsförmåga, om människor även anser att denna människa är kunnig på sitt 

område är övertalningskraften än större.  

3.3.2 Beslutsfattande 

Som innan nämnts menar Bolman & Deal (2003) att man måste investera i sina 

anställda. En investering som organisationer måste genomföra, enligt Brown & Cregan 

(2008), är att avsätta mer tid för att involvera personalen i beslutsprocesser. Att 

engagera sina anställda i beslutsfattande processer är den andra av de två metoderna 

Brown & Cregan föreslår att företag kan använda sig av för att involvera personalen i en 

förändringsprocess. Författarna anser att anställda ofta vet mer om sitt arbete än chefer 

och därmed kan bidra till att beslut som tas blir av högre kvalitet. Ledare borde vidare 
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lita på att anställda kan ta viktiga beslut gällande arbetsplatsen och anställda måste ges 

chansen att påverka resultatet.  

Morgan & Zeffane (2003) argumenterar även de för att anställda måste få vara med att 

påverka beslut, de anser att en grundläggande faktor för involvering är att ha en mer 

jämlik fördelning av makt vid beslutsfattande. De har med flertalet studier som grund 

kommit fram till att, för att möjliggöra involvering av anställda, måste de få delta i 

beslutsprocesser som påverkar deras eget arbete. De menar att denna påverkan på beslut 

kan vara av både direkt och indirekt karaktär. Med den senast nämnda formen menar de 

att anställda utser representanter som företräder dem vid beslutstagande. Den direkta 

formen av deltagande i beslut resulterar dock i en starkare involvering enligt Morgan & 

Zeffane. Bolman & Deal (2003) styrker dessa påståenden och anser att företag måste 

använda sig av en mer jämlik fördelning av makt vid beslutsfattande, men de påpekar 

även att chefer i många fall motsätter sig detta. Enligt Brown & Cregan (2008) blir en 

möjlig följd av att anställda inte ges chans att delta i beslutsprocesser under en 

förändring att de lägger skulden på högre chefer om resultaten blir ogynnsamma. 

3.4 Delaktighet  

I organisationer som använder sig av HR läggs stor vikt vid att hitta en bra passform 

mellan organisationens och de anställdas behov, enligt Bolman & Deal (2003). För att 

kunna tillgodose anställdas behov krävs det att företagen investerar i sina anställda. Att 

investera i anställda är en långsiktig process som i många företag, enligt Bolman & 

Deal, kommer i skymundan på grund av kravet på omedelbara resultat. Dock påstår de 

nämnda författarna att om företag faktiskt investerar i sina anställda och tar hänsyn till 

deras behov så ger denna strategi på lång sikt framgångsrika resultat. Det finns flera 

olika tillvägagångssätt för företag att investera i sina anställda, ett är att avsätta tid för 

att göra anställda mer delaktiga i organisationen, processer och beslut.   

Goll (1991) anser att anledningen till att företag har behövt börja arbeta mer aktivt med 

att göra sina anställda delaktiga är på grund av att anställda inte längre nöjer sig med att 

vara med i ett fackförbund som en form av påverkan på företaget. Denna fackliga form 

av indirekt påverkan och därmed indirekt deltagande, som tidigare varit nog, anser 

anställda inte längre är tillräcklig utan har med åren kommit att kräva ett mer direkt 

deltagande. Bolman & Deal (2003) menar att i det traditionella beslutsfattandet tar 
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chefer alla beslut och ger sedan order till sina anställda. De anställda ska göra som de 

blir tillsagda, utan att få vara med att besluta, vilket resulterar i att de anställda blir 

osjälvständiga och beroende av sina överordnade. Bolman & Deal anser, i likhet med 

Goll (1991), att botemedlet för den här typen av beteende inom organisationer är att ge 

anställda möjlighet att påverka beslut som rör deras arbete. Goll (1991) förtydligar 

begreppet delaktighet genom att definiera det som det inflytande anställda har i de 

beslutsfattande processerna inom en organisation.  

Cotton et al. (1988) anser att anställda kan ha olika former av delaktighet i 

beslutsfattande processer. De menar att företag som använder sig av termen 

”delaktighet” definierar termen på så olika sätt att man tydligt behöver demonstrera att 

det finns olika typer av delaktighet i beslutsprocesser och att dessa olika former får olika 

resultat som följd.  

En form som beskrivs av Cotton et al. (1988) benämns som ”deltagande i 

arbetsrelaterade beslut”. Anställdas deltagande är i denna form direkt, formell och har 

ett långsiktigt perspektiv. Vanligtvis har anställda möjlighet att lägga in veton eller 

liknande för att förhindra att beslut tas, alternativt tar de anställda det slutgiltiga 

beslutet. Anställda har i denna form ett aktivt deltagande och ett stort inflytande på 

organisationen. Det har genom forskning konstaterats att denna form av deltagande i 

beslutsprocesser har positiva effekter på produktivitet och anställdas prestationer.  

Formen ”rådgivande delaktighet”, som Cotton et al. (1988) upplyser om, påminner 

starkt om den nyss nämnda formen eftersom även denna typ är formell, direkt och har 

ett långsiktigt perspektiv. Skillnaden är dock att anställda som har en ”rådgivande 

delaktighet” oftast endast deltar genom att ge sina åsikter. I de flesta fall är det inte de 

anställda som i slutändan fattar det slutgiltiga beslutet, rollen för dem är mer av 

konsultkaraktär. Denna form av delaktighet har visat sig ha positivt resultat på 

anställdas arbetstillfredsställelse.  

Cotton et al. (1988) nämner ytterligare en form av delaktighet, vars karaktär är 

informell, och benämns därför ”Informellt deltagande”. Det är inte i alla fall som 

anställda tilldelas en formellt deltagande roll i beslutsprocesser. I vissa organisationer 

ges anställda möjlighet att delta och påverka beslut genom att relationer mellan högre 

och lägre positioner i företaget främjar ett åsiktsutbyte och deltagande. I denna form av 
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deltagande påverkas anställdas produktivitet och prestationer positivt och det finns även 

ett klart positivt samband med god arbetstillfredsställelse.  

3.4.1 Feedback 

Det är viktigt att anställda ges möjligheten att uttrycka sin åsikt under en 

förändringsprocess anser Brown & Cregan (2008). De menar att oavsett om åsikten tas 

till vara på av ledare eller inte så kommer möjligheten i sig, att få uttrycka sin åsikt, leda 

till en känsla av delaktighet. Bara det faktum att individens åsikt har övervägs och tas i 

beaktning under en beslutsprocess gör att individen, oavsett utgången, kommer känna 

ett större åtagande och acceptans för det slutgiltiga beslutet. Det viktiga är alltså inte om 

man driver igenom sin åsikt eller synpunkt eller inte, utan att man får möjlighet att 

uttrycka den. Detert & Burris (2007) går ännu längre och menar att anställdas förslag 

och kommentarer är av stor betydelse för att förbättra företag och processer inom dem. 

På dagens konkurrensinriktade marknad räcker det inte längre med att förslagen 

kommer från ledningen. det få medarbetare som faktiskt tar till vara på möjligheten att 

påverka, även om anställdas förslag och åsikter många gånger är av stor betydelse för 

organisationer. Larsson & Vinberg (2010) menar även de att det är viktigt att ledare 

uppmuntrar och tar tillvara på formell likväl som informell feedback för att identifiera 

behov och förändring. Detert & Burris (2007) lägger dock ansvaret på anställda snarare 

än på ledare, till skillnad från Larsson & Vinberg, och anser att de anställda måste ta 

tillvara på möjligheten att komma med förslag för att kunna utmana organisationens 

status quo och ledare.  

Liksom Detert & Burris nämner Quinn & Speitzer (1997) att det är de anställdas ansvar 

att delta. De anser att ledare endast kan skapa en kontext där inflytande och deltagande 

uppmuntras men att det är upp till de anställda att välja att delta. Det finns dock enligt 

Detert & Burris (2007) flertalet anledningar till att anställda väljer att hålla inne med 

kommentarer och förslag. Ett av de starkaste argumenten till anställdas ovillighet att 

delge förslag anses vara att vid de tillfällen då de ger förslag på förbättringar eller 

ändringar så är det även så att de indirekt ger kritik till de som ansvarar för eller har 

initierat processen, vilket upplevs som svårt och psykiskt påfrestande. Anställda 

kommer dock vara mer villiga att uttrycka sin åsikt om processer om de anser att 

fördelarna väger över nackdelarna. Fördelar med att komma med förslag eller 

kommentarer kan vara något så självklart som att ett problem blir löst alternativt att den 
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anställde upplever att den får högre anseende eller status då dennes förslag tas emot väl 

och eventuellt går vidare till implementering.  
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4. Empiri 

I avsnitt 4.1 presenteras djupintervjun med Mona Carlsson (se bilaga 3).  Innehållet som 

framkommit av intervjun presenteras i kronologisk ordning för att klargöra 

förändringsprocessens gång. Därefter, i avsnitt 4.2, redogörs de semistrukturerade intervjuerna 

med de fyra kontorscheferna: Martin Dejby, Elisabeth Thorén, Per Gruvaeus och Brigitta 

Engelsson. Presentationen av de semistrukturerade intervjuerna grundar sig i frågorna rörande 

kontorschefernas arbete med att involvera personalen under processens gång (se bilaga 4.)I 

samtliga delar av kapitel fyra hänvisas det kontinuerligt till den folder som framtagits som ett 

resultat av förändringsarbetet (se bilaga 2). 

 

4.1 Falkenbergs Sparbanks förändringsprocess 

Information i följande avsnitt framkom genom en ostrukturerad intervju med Mona 

Carlsson, genomförd 2011-04-26.  

Det har, med start 2008, genomförts en förändring och utveckling av Falkenberg 

Sparbanks kommunikationsplattform. Kommunikationsplattformen tydliggör företagets 

affärsidé, vision, mission, varumärket värdeord och interna ledstjärnor. Information har, 

under processen, gått ut till personalen genom inbjudningar till aktiviteter och genom att 

information funnits tillgänglig på intranätet, Kanal 2. Under intervjun framkom att det 

samtidigt som processen med varumärkesbyggandet har pågått ett förbättringsarbete där 

fokus legat på att licensiera rådgivare samt uppdelning och omflyttning av befintliga 

kunder för att förbättra relationen till kunder. Fokus i intervjun har dock legat på 

varumärkesbyggandet tillika kommunikationsplattformen. 

4.1.1 År 2008 

Under början av 2008 initierade bankledningen i Falkenbergs Sparbank förändringen 

som företaget nu håller på att genomgå. Arbetet med varumärkesbyggandet är en del av 

ett större arbete som påbörjades redan 2005, detta arbete kallas för ”Vision 2009”. 

Förändringen som rör varumärkesbyggandet kring varumärket Falkenbergs Sparbank 

startades år 2008, eftersom det i tidigare genomfört arbete under ”Vision 2009” inte 

gjorts någon fördjupning i varumärkesarbetet. 

På våren 2008 anlitade Falkenbergs Sparbank en konsult, Monica Klingborg, för att 

hjälpa företaget i arbetet med den nya kommunikationsplattformen. Som förarbetet till 
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kommunikationsplattsformen genomfördes intervjuer med sex personer från olika delar 

av personalstyrkan och styrelsen, bland annat dåvarande styrelseordförande. Dessa 

intervjuer låg till grund för förslaget på en kommunikationsplattform.  

I september 2008 togs det fram ett förslag på en kommunikationsplattform. Denna 

plattform bearbetades av chefsgruppen som bestod av bankledning och kontorscheferna. 

De fastställde tillsammans de fyra värdeorden som varumärket står för: kvalitet, 

omtanke, närhet och utveckling. Den 30:e september hölls en presentation om att en 

förändring skulle ske. Personal från samtliga kontor var samlad i Falkenberg och 

förslaget på kommunikationsplattformen lades fram. Under presentationen var det fyra 

chefer som informerade om de fyra värdeorden som nu var framtagna för varumärket. 

I oktober 2008 åkte all personal till Köpenhamn för att arbeta med beskrivningen av de 

fyra värdeorden. Samtliga var inbjudna till att delta under resan. Under 

Köpenhamnsresan, samt alla övriga aktiviteter som anordnats för hela personalstyrkan 

var alla medarbetare, såväl personal som chefer, på samma nivå och arbetade likadant, 

vilket innebär att cheferna inte hade någon högre position än övriga under dessa 

aktiviteter.  

I december 2008 genomfördes workshops i Falkenberg där personalen arbetade med 

beskrivningen av de interna ledstjärnorna. Ledstjärnorna var i förväg framtagna av 

chefsgruppen och personalen arbetade med att fastställa vad de olika orden innebär och 

står för.  

4.1.2 År 2009 

Under 2009 var arbetet med varumärkesbyggandet mer koncentrerat till specifika 

individer och grupper inom företaget. Det anordnades inte några direkta aktiviteter för 

att involvera samtliga ur personalen i varumärkesbyggandet. En del av det arbetet som 

genomfördes var delar som efterfrågats av personalen under Köpenhamnsresan. Ett 

önskemål från personalen var att införa en idé- och förslagslåda som finns tillgänglig för 

personalen där de har möjlighet att lämna in förslag. Denna förslagslåda är placerad på 

intranätet, de anställda skickar in förslag och sedan förs detta vidare till den berörda 

avdelningen. Förslagslådan har dock aldrig använts av personalen. Ett annat förslag som 

personalen lade fram i Köpenhamn var att införa intern prao. Detta innebär att de som är 

intresserade kan prova på att arbeta en dag på en annan avdelning på banken. Detta är 
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något de anställda själva måste ta initiativ till att göra och ingenting som någon blir 

tvingad att genomföra. Målet var, när detta startades, att 30 % av personalen skulle ha 

gjort intern prao under 2010/2011, men det har inte varit så populärt.  

Andra interna delar som det arbetades med under 2009 var fastställande av mötesregler 

och protokollskrivande samt hur cheferna ska få struktur över mötena. Det arbetades 

mycket med intern kommunikation och information och det gjordes en förbättring av 

intranätet, Kanal 2. Den externa hemsidan harmoniserades utifrån den nya 

kommunikationsplattformen för att få den att stämma överens med det som tagits fram 

under arbetets med varumärket. Det fanns en projektgrupp med representanter från 

personalen som arbetade med detta. Det genomfördes även en uppdatering av 

informationsmaterial för banken.   

Aktiviteter som skedde under 2009 var uppfräschning av personalingången. Detta var 

något personalen själva hade efterfrågat och även här fanns representanter ur 

personalen. Samtliga i personalen bjöds in till en föreläsning om framtiden i bank som 

hölls av en utomstående föreläsare.  

Under 2009 bildades det ett varumärkesforum, en grupp som består av Mona Carlsson, 

Maria Jarl (som båda arbetar på marknadsavdelningen), Ingvar Bartholdsson 

(lantbruksrådgivare), Bengt-Olof Isaksson (företagsmarknadschef) och Michael 

Zakrisson (Privatmarknadschef) samt tre representanter ur personalen. Gruppen finns 

fortfarande kvar och träffas ett par gånger om året för att ta upp frågor rörande 

varumärkesbyggande och aktiviteter kring detta.  

4.1.3 År 2010 

I januari 2010 bjöds det in till en andra workshop. Under denna workshop fick hela 

personalen arbeta med olika ”möten med kund” samt behandla hur kunden ska bemötas 

i dessa olika situationer. De fem situationer som togs fram och behandlades var 

Spontanbesök, Besök hos kund, Bokad rådgivning, Kommunikation med kunden via 

telefon eller e-post samt Kundaktivitet på banken. När denna workshop ägde rum hade 

konsulten lämnat varumärkesarbetet och Mona Carlsson och Michael Zakrisson hade 

tagit över.  

Under 2010 pågick det även grupparbeten där hela personalen arbetade med att ta fram 

anledningar till varför man ska välja Falkenbergs Sparbank. Resultatet av dessa 
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grupparbeten blev ett koncept med fem argument som döptes till ”Falkenbergs 

Sparbank så klart”. De fem argumenten: Snabb beslutskraft och nära dialog, Vi finns 

där du verkar och bor, Vinsten går tillbaks till bygden, Djup kunskap och bred 

kompetens och Vi bryr oss lite utöver det vanliga, är de som fastställdes.   

Det sattes upp tavlor i bankens alla lokaler, gemensamma utrymmen, trapphus och alla 

kontor. Tavlorna består av olika delar av kommunikationsplattformen såsom affärsidé, 

vision och mission.  

Under 2010 hölls det ytterligare en föreläsning för all personal. Denna föreläsning 

handlade om ”Det goda värdskapet” och hölls av Jan Gunnarsson, även han är en 

utomstående aktör.  

I slutet av 2010 stod foldern, ”Bankens lilla kom-ihåg” färdig (se bilaga 2). Denna 

folder innehåller alla delar av kommunikationsplattformen som personalen tillsammans 

med chefer haft en stor del i att ta fram. Foldern har sammanställts av 

varumärkesforumet.  

Under 2010/2011 gjordes uppföljningar bland personalen där det ställdes tre frågor till 

slumpmässigt utvalda medarbetare. Dessa frågor var alltid desamma och syftade till att 

se till att personalen ”lever” varumärket. Detta gjordes för att ge personalen en 

uppfräschning av minnet och för att se till att de lever efter det som varumärket står för.  

4.1.4 År 2011 

Januari 2011 hölls det ett stormöte där foldern ”Bankens lilla kom-ihåg” delades ut till 

hela personalen. Under detta möte informerade Mona Carlsson om vad som gjorts under 

2010 och vad som ska göras under det kommande året. Även Bengt-Olof Isaksson 

(företagsmarknadschef) och Michael Zakrisson (Privatmarknadschef) talade om vad 

som gjorts bra under föregående år och vad som ska göras under 2011. Vd:n Ingvar 

Svensson informerade om vad som händer i omvärlden som påverkar bankens 

verksamhet.  

4.2 Semistrukturerade intervjuer med kontorschefer 

4.2.1 Ledarskap 

Överlag upplever kontorscheferna att relationen till deras anställda är bra. Två av de 

fyra lägger vikt vid att beskriva relationen till sin personal som öppen och poängterar att 
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de arbetar nära i en sammansvetsad grupp. Dessa två påpekar även att atmosfären 

mellan chef och medarbetare präglas av att ett utbyte mellan de båda parterna existerar 

och att man från båda håll i relationen kan delge varandra saker. De övriga två lägger 

fokus på att deras anställda har stort eget ansvar och i mångt och mycket är självgående. 

En av dem drar en parallell till idrottsvärlden där man ser på medarbetarna som ett lag 

där alla har olika uppgifter och ansvar för att laget ska prestera på bästa sätt. Men de 

tillägger båda att de har en bra vardaglig kontakt med sina anställda och att det är viktigt 

att alla individer arbetar för avdelningens bästa.  

Tre av de fyra cheferna ansåg att de en stor del av tiden på arbetet går ur sin chefsroll. 

En av cheferna nämnde att denne inte alltid varit chef i gruppen utan tidigare varit 

medarbetare och menar därför att denne kan ha lättare att gå ur chefsrollen. De två 

övriga beskrev att det var av stor betydelse att visa att man hjälps åt och aktivt visar att 

man i det vardagliga arbetet och vid beslutstagande är överrens och att chefens ord inte 

väger tyngre än någon annans, utan att det snarare blir en dialog. En av cheferna 

poängterade att denne inte har något emot att gå ut med soporna och hjälper till i 

kassaservice vid behov, för att förstärka bilden av att allt arbete är viktigt. Alla tre 

berörde dock det faktum att det i slutändan ändå är de, som kontorschefer, som har den 

beslutande rollen. Det påpekades med kommentarer som ”man kan inte vara bundis”, 

”det kallas ju att jag är ordförande och att det är jag som tar vidare ärendet till nästa 

instans” samt ”det blir ett problem om jag ska utföra andra sysslor utöver mina 

arbetsuppgifter hela tiden”. Den fjärde chefen lade i intervjun inte lika stor vikt vid att 

gå ur sin chefsroll, men beskrev stämningen mellan denne och medarbetarna som 

lättsam och att denne inte använder sig av ett utpräglat styrande ledarskap där uppgifter 

delegeras.  

Det rådde i mångt och mycket konsensus runt det faktum att samtligas chefsroll inte har 

förändrats i och med förändringsprocessen. De var emellertid i stort sätt överrens om att 

de i större utsträckning har börjat tänka på betydelsen av delaktighet och att de har 

börjat ta upp bitar som rör förändringsprocessen på möten de har med personalen samt 

på chefsmöten. Hälften av dem poängterade dock att det snarare har varit 

marknadsavdelningens ansvar att leda projektet och de har inte ansett sig ha en drivande 

roll i processen. Trots detta verkar samtliga kontorschefer vara ense om att deras roll i 

processen har varit att införliva ledstjärnor och värdeord i personalens vardag och 
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beteende. Någon benämnde det som att dennes roll var att ”implementera det här i det 

dagliga arbetet”.  

Kontorscheferna har deltagit i chefsmöten som hållits under förändringsprocessens 

gång. Där har de enligt egen utsago kommit överrens om de större riktlinjerna för hur 

kontorscheferna ska agera gentemot sin personal under processens gång. Framförallt har 

fokus på dessa möten, enligt cheferna, legat på hur de kan ge varandra stöttning samt att 

cheferna ska arbeta aktivt med att få in arbetet som tagits fram under processen på 

morgonmöten och därigenom engagera personalen. Dock så påpekade flertalet chefer att 

utformningen utöver dessa gemensamma riktlinjer har varit individuell beroende på att 

kontoren är olika stora och har olika gruppsammansättningar.  

4.2.2 Involvering 

Samtliga chefer tog upp det faktum att information angående arbetet har funnits 

tillgänglig på intranätet (Kanal 2) under hela processen. Det berättades att det funnits 

sammanställningar på intranätet som berört arbetet som pågått. Dessa 

sammanställningar har samtliga anställda haft möjlighet att ta del av under processens 

gång. Det är även på intranätet som inbjudningar till de olika aktiviteterna gått ut, så 

som inbjudan till Köpenhamnsresan och liknande. Två av cheferna nämner att de aktivt 

hänvisat sin personal till att gå in och ta del av informationen på Kanal 2.  

Två av cheferna nämner att problem uppstått med att all informationen funnits på 

intranätet. Den ena av dem upplever att anställda har varit dåliga på att ta del av 

information rörande den varumärkesbyggandeprocessen på intranätet. Denne påpekar 

att det från personalens sida kan ha upplevts som ett glapp i processen, någonstans 

mellan det att ledstjärnorna och varumärkesorden fastställdes i början av processen tills 

det att foldern med dessa ord kom ut i januari 2011. Därmed ansåg denne chef att 

processen för medarbetarna stannade av under denna period och att det lämnades upp 

till personalen att själva ta till sig uppdateringar och information via intranätet, vilket de 

enligt denne chef varit dåliga på att göra. Kontorschefen menar även att det har funnits 

väldigt mycket information och att det därmed har varit svårt för anställda att ta till sig 

allt, viss information kan därmed ha gått förlorad. Den andre chefen som antytt att det 

funnits en problematik med att informationen gått ut via intranätet påpekar även denne 

att det finns en väldigt stor mängd av information på intranätet. Informationen rörande 
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varumärket och den process som har genomgåtts blandas med en enorm mängd 

information om händelser runt om i världen som berör verksamheten. Denne chef menar 

att det nästan är för mycket information och att man på något sätt måste försöka ”strypa 

flödet”.  Två av cheferna påpekar dock att all information rörande processen har funnits 

att ta del av för personalen om de så har velat.  

En chef kommenterade att det har gjorts otroligt mycket saker som rört processen men 

att ledare i företaget, inklusive chefen själv, har varit dåliga på att informera om vad 

som faktiskt har gjorts utöver de aktiviteter där personalen har varit delaktig. Chefen 

menar att då denne själv har varit med från början och varit med i fler delar än 

personalen så är det svårt att förklara och föra vidare det som gjorts. Denne kom med 

förslaget att man skulle informera personalen om vad som skett under hela 

förändringsprocessen genom att ha en punktlista på saker som ska gås igenom och att 

man kontinuerligt bockar av när något har genomförts. På så sätt menar chefen att det 

blir överskådligt för de anställda och de inser hur mycket som faktiskt har gjorts och får 

informationen direkt när det utförts.  

Alla chefer anser att personalen har haft stort inflytande på processen och de ord som 

beslutats och tagits fram. Flertalet av dem poängterar att det som tagits fram är 

personalens egna ord.  

Tre av cheferna nämner att det är deras ansvar som chef att se till att påminna 

personalen om arbetet som tagits fram och synliggöra arbetet så att det efterlevs. Någon 

förstärker detta och påstår att det är dennes skyldighet som chef att försöka införliva 

arbetet och ta upp det på möten. En annan chef anser att det är dennes uppgift att initiera 

diskussioner om ämnet, ytterligare en menar att det är chefens uppgift att se till att alla 

är med i processen.   

4.2.3 Delaktighet 

Alla chefer är eniga om att personalen har varit väldigt delaktiga i processen samt i 

arbetet med att ta fram det som ligger till grund för foldern. De poängterar att 

personalen haft en viktig roll under hela processen och menar att detta har uppskattas av 

personalen då det inte är något som ”har kommit uppifrån, som vanligt”, utan det här 

har personalen tagit fram. Två av dem understryker att det ligger stort ansvar på 

personalen då det är upp till dem att nu leverera och förmedla det som tagits fram samt 
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att sätta det i sitt praktiska sammanhang. Dock säger en av cheferna att denne inte tror 

att personalen insett hur stor deras roll i processen faktiskt är. Denne chef menar att 

många i personalen inte förstår hur viktig deras åsikt är och inte inser att det den 

enskilda individen gör spelar stor roll för helheten. En annan chef menar att alla har 

inbjudits till att delta men att alla inte nödvändigtvis har aktivt deltagit. En tredje chef 

nämner att denne uppfattade det som att personalen i början av processen inte upplevde 

delaktighet. I startfasen av processen kände denne kontorschef att personalen upplevde 

det som direktiv uppifrån. Personalen förstod inte vad arbetet med processen skulle vara 

bra för eller vad de skulle leda till. Dock säger dessa chefer att trots att alla anställda 

kanske inte har velat vara delaktiga, att alla inte kände sig delaktiga från allra första 

början alternativt inte har förstått hur stor roll de har, så upplever cheferna att 

majoriteten av personalen har upplevt sig som delaktiga i processen. 

Som nämnts i stycke 4.2.2 ansåg en av cheferna att det fanns ett glapp i processen från 

personalens sida sett. Under delar av 2009 till mitten på 2010 ansåg denne chef att 

personalen ”glömdes bort”. Processen stannade av för personalen medan cheferna 

fortsatte att arbeta med den. Dock ansåg chefen att när foldern kom ut januari 2011 

kunde arbetet med personalen tas upp igen och personalen blev mer involverade och 

arbetet blev återigen påtagligt. 

Som nämnts ovan, i intervjun med Mona Carlsson, önskade personalen under 

Köpenhamnsresan att en idé- och förslagslåda skulle införas. Det kom emellertid fram i 

intervjun med Mona att förslagslådan aldrig har använts. Tre av cheferna hade teorier 

om varför förslagslådan fått så dålig genomslagskraft hos personalen. En menade att om 

man som personal tänker efter så kan något upplevas som saknat, men när det väl 

kommer något som fyller tomrummet så är det inte nödvändigtvis så att man använder 

det. Samma chef menar att det är så mycket information i omlopp att anställda kanske 

inte tänkt på att det funnits en förslagslåda att använda, men menar att det är upp till 

chefen att påminna om att den existerar. Den andra chefen som gav sin syn på den 

oanvända förslagslådan menade att medarbetare har så mycket annat att tänka på som 

enligt dem är mer relevant att förslagslådan liksom glöms bort. En tredje menar att de 

anställda går till denne personligen om de har några förslag eller idéer. 
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Tre av de fyra cheferna nämner att det inte heller har framkommit så många förslag 

angående processen till dem personligen. Alla fyra säger dock att de förslag och den 

feedback som personalen faktiskt har delget troligtvis har kommit direkt och 

personligen till kontorscheferna. En chef medger att det nog inte har getts någon direkt 

chans för personal att ge feedback på processen. En annan delgav att det oftast är 

samma personer som väljer att komma med förslag och att chefen har mottagit ett fåtal 

förslag som denne sedan skickat vidare till berörd avdelning. En tredje förklarade att det 

har kommit fram förslag under möten med personalen och chefen har skrivit ner 

förslagen, men vidgick att ”verkligheten ser annorlunda ut” och att andra 

arbetsuppgifter har prioriteras. Samma chef menar att även personalen har så mycket 

andra uppgifter att hantera att de inte anser det relevant att använda förslagslådan. 

Denne framhäver trots det vikten av att förslagslådan finns där och att den ger 

personalen en möjlighet att vädra sina åsikter för att ”hålla processen mer levande”. 

Samtliga chefer påpekar att stora delar av det som framtagits under processen och det 

som skrivits ner i foldern är självklarheter och poängterar att detta även är en åsikt som 

varit vanligt förekommande hos personalen. En av cheferna nämner att personalen har 

ifrågasatt om man verkligen ska behöva prata om ”sådana här självklarheter”, en annan 

har hört kommentarer som ”det här var väl inget nytt?”. Alla cheferna antyder att det 

dock är bra när arbetet som genomförts ses som en självklarhet, men någon poängterar 

att man även måste brinna för självklarheter. En annan påpekar att allt inte är självklart 

för alla.  

En av kontorscheferna menar att det i vissa lägen när denne påpekar ”självklarheter” 

kan kännas som ett tillrättavisande, att personalen gör fel i dagsläget genom att säga hur 

de ska uppföra sig i enlighet med foldern, vilket denne menar inte behöver vara 

avsikten.   

Vartefter som processen har fortlöpt har kontorscheferna emellertid fått en bild av att 

både de själva och personalen har uppskattat det arbete som genomförts, trots att det för 

många ansågs vara självklarheter. En chef upplevde ett skifte i personalens tankar om 

processen när de bjöds in till workshops på huvudkontoret, vilka resulterade i en 

uppskattning för arbetet, och fick arbeta över avdelningsgränser med människor de inte 

träffar varje dag.  
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Två av cheferna nämner att det inte enbart sätts ”hårda mål” för personalen inom 

organisationen, såsom försäljningsmål etc. De poängterar att personalen även får sätta 

individuella ”mjuka mål”, i enlighet med foldern som tagits fram. Dessa mål kan gälla 

vad man vill bli bättre på eller vad man ska tänka mer på. Målen följs sedan upp av 

kontorscheferna på respektive kontor. 

Den aktivitet samtliga chefer använt för att engagera personalen i processen har som 

ovan nämnts varit att ta upp arbetet som framtagits på morgonmöten. Någon annan 

återkoppling efter aktiviteter och annat som genomförts av marknadsavdelningen har 

inte gjorts under processens gång. Alla chefer tar dock upp och nämner att de under 

processens gång har försökt att ta upp och prata om ämnet med sina medarbetare. Något 

som majoriteten av dem medger är att det är just här de skulle kunna ha varit bättre, de 

menar att de oftare skulle ha återkopplat till aktiviteter och oftare tagit upp det som 

framtagits under processen i det vardagliga arbetet.  

Precis som ovan nämnts är metoden cheferna använt sig av, för att engagera sin 

personal att de tagit upp arbetet som tagits fram under möten med sin personal. Detta 

sker, beroende på chef, i mer eller mindre utsträckning direkt kopplat till foldern som 

framtagits. Vissa menar att de direkt hänvisar till foldern, ledstjärnor och varumärkesord 

vid sina möten. En chef tar ibland upp exempel ur foldern som diskuteras på 

morgonmöten. Medan en annan chef inte anser att det känns naturligt att stå och hänvisa 

till foldern och det specifika som tagits fram, och därför väljer att inte göra det på ett 

direkt sätt. Chefen poängterar emellertid att det ändå nämns, om än på ett mer indirekt 

sätt. Tre av fyra chefer medgav att arbetet med att införliva det som tagits fram i 

personalens vardag har haft en ojämn gång under åren som gått. En chef benämner att 

det bara har tagits upp ”ibland” utan någon regelbundenhet, två andra nämner att det 

under kortare perioder under åren som har gått känts mer aktuellt och därför varit uppe 

på agendan mer. Det har alltså varit mycket framträdande under vissa perioder men 

betydligt mindre påtagligt under andra.   
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5. Analys 

I följande kapitel appliceras HR-teorier på det empiriska fallet för att analysera hur Falkenberg 

Sparbanks ledarskapsprofiler, i form av kontorschefer, har involverat och arbetat med sin 

personal under den förändringsprocess som företaget genomgår.  

 

5.1 Ledarskap inom Falkenbergs Sparbank 

Ett HR ledarskap präglas av att individens behov är i fokus samt att en väl fungerande 

relation mellan medarbetare och chef anses ligga till grund för organisationens 

välbefinnande, detta är i stora drag vad både Teori Y och relationsorienterat ledarskap 

förespråkar. Relationsorienterat ledarskap poängterar ytterligare vikten av att 

beslutsprocesser ska vara ett samspel mellan medarbetare och chef, relationen parterna 

emellan ska vara öppen. Samtliga intervjuer har indikerat att kontorscheferna anser sin 

personal vara kunnig i sitt arbete. Detta ges det konkreta exempel på då två av cheferna 

ger medarbetarna stort eget ansvar och tillåter dem att arbeta självständigt. I likhet med 

detta påpekar de övriga två att utbyte av kunskap, idéer och information kan ske från 

båda håll i relationen mellan chef och medarbetare. Från detta kan det utläsas att 

cheferna litar på att anställda utför sitt arbete och att de är självgående, de anser även att 

anställdas åsikter är av vikt vilket tyder på att de finner sina anställda kunniga nog att 

bidra till organisationen. Utifrån intervjuerna kan det utläsas att kontorscheferna 

försöker använda sig av ett ledarskap som präglas av de grundvärderingar som finns 

inom HR, Teori X anses därmed inte vara aktuell att vidare analysera då det är en 

hårdare ledarstil som utgår från att medarbetare är passiva och lata.  

Relationsorienterat ledarskap är en ledarskapsstil som används i framgångsrika 

organisationer och anses vara en ledarstil som är universell ledarstil och därmed bör 

användas i alla företag. Ett framträdande drag i relationsorienterat ledarskap är att 

chefer under stora delar av sin tid går ur sin chefsroll. Trots fokus på gemensamt 

beslutstagande och relationer är det chefen som har den formella makten. Det rådde 

konsensus mellan kontorscheferna på Falkenbergs Sparbank då de påpekade att de 

under stora delar av sin tid går ur sin chefsroll. Det kan tolkas som att kontorscheferna i 

mångt och mycket är på samma nivå som sina medarbetare, till exempel hjälper till i 

kassan vid behov och anses det viktigt att överrensstämmelse finns då beslut ska tas.  
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Trots att kontorscheferna har en formell chefsroll så visar de genom detta agerande att 

medarbetarna kan förlita sig på sin chef vilket tros kunna resultera i ett ömsesidigt 

förtroende. Att chefen ställer upp och hjälper till i kassan torde medföra att denne får 

större insikt och förståelse för hur personalens vardag ser ut, detta torde i sin tur 

underlätta för chefen att upprätthålla en god relation till sina anställda. Majoriteten av 

cheferna berörde dock det faktum att det i slutändan är de som har den beslutande 

rollen. Ledarskapsstilen hos Falkenberg Sparbanks kontorschefer anses stämma väl 

överrens med den HR inriktade ledarstilen relationsorienterat ledarskap. 

5.2 Involvering av personal 

5.2.1 Tillvägagångssätt vid beslutsfattande 

Ur ett HR-perspektiv måste personalen vara med i beslutsfattandeprocesser för att 

möjliggöra involvering av anställda i en förändringsprocess. Personalen på Falkenbergs 

Sparbank har haft en viktig roll i processen med varumärkesbyggandet, men de har inte 

varit direkt involverade i själva beslutsfattandet och fastställandet av interna ledstjärnor 

och varumärkets värdeord. Förslaget på kommunikationsplattform, som framkom med 

grund i intervjuerna genomförda av Monica Klingborg, bearbetades av chefsgruppen 

och det var denna grupp som sedan fastslog de interna ledstjärnorna samt varumärkets 

värdeord. Trots att alla kontorschefer lägger stor vikt vid att det var ”personalens egna 

ord” och att de hade en viktig roll i framtagandet av dessa, har personalens roll snarare 

varit att bekräfta orden och fylla dem med innehåll vid exempelvis workshops och 

Köpenhamnsresa.  

Anställda är ofta mer kunniga angående sitt arbete än vad cheferna är och på grund av 

detta är det viktigt att personalen är med i beslutsfattandet då de ofta kan ta beslut av 

högre kvalité rörande deras eget arbete. En orsak till detta är att personalen är de som 

möter kunder och vet hur arbetsuppgifterna fungerar i praktiken. I det empiriska fallet 

Falkenbergs Sparbank har personalen varit involverade i den varumärkesbyggande 

processen, men då det i slutändan är de som förväntas ”leva varumärket” och förmedla 

en bild utåt hade det varit önskvärt om de varit mer involverade även i det direkta 

beslutsfattandet. Dock kan det i praktiken finnas svårigheter i att involvera ett helt 

företag vid beslutsfattande på grund av att det kan vara problematiskt för en så stor 
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skara att komma överrens om, som i detta fall, specifika ord. Det faller sig kanske 

därmed naturligt att ha en mindre grupp som faktiskt tar besluten.  

Att anställda förväntas leva efter ledstjärnor och varumärkets värdeord, kan försvåras av 

det faktum att anställda inte varit involverade i att ta fram de specifika orden, utan 

snarare tilldelats orden och fyllt dem med innehåll. Kontorscheferna anser att de 

anställda har varit involverade i arbetet med att ta fram de olika orden, medan det går att 

utläsa av tidslinjen att det i själva verket är de själva som tagit fram orden på sina 

chefsmöten. Detta kan göra det lättare för cheferna att ta det till sig men kan också, som 

någon av kontorscheferna nämnde, försvåra för cheferna att föra det vidare till övrig 

personal då de själva är så pass involverade och eventuellt inte tänker på att personalen 

inte varit lika involverade i alla skeden.   

Rörande beslutsfattandet har kontorscheferna själva varit väldigt involverade, detta med 

anledning av marknadsavdelningens pådrivande. Det uppfattas som att processen i detta 

skede, framtagandet av ledstjärnor och varumärkesord, var marknadsavdelningens 

arbete och ansvar. Därmed tilldelades kontorscheferna under detta skede den 

beslutsfattande rollen vilket resulterade i att de i dessa beslut inte hade möjlighet att 

involvera personalen, då besluten togs under chefsmöten där personalen inte närvarade.  

5.2.2 Att delge anställda information 

Att involvera anställda i organisationens arbete anses vara mycket viktigt inom HR.  För 

att möjliggöra involvering, är det utöver deltagande i beslutsfattande, även avgörande 

att delge information till anställda. Det är under förändringar av ännu större vikt än 

annars att organisationer delger anställda information angående vad som sker i företaget 

och varför. Detta kan bidra till minskat motstånd till förändring samt resultera i bättre 

flexibilitet och ökad förståelse för företagets mål.  

Informationen rörande varumärkesarbetet på Falkenbergs Sparbank har funnits 

tillgänglig på intranätet, Kanal 2, liksom all annan information som rör verksamheten 

såsom finansiella världsnyheter och andra händelser som berör det dagliga arbetet. 

Inbjudningar till aktiviteter, vilka marknadsavdelningen ansvarat för, har även de gått ut 

på intranätet. Alla anställda, inklusive kontorscheferna, har därmed bjudits in på lika 

villkor. Involveringsmöjligheterna för kontorscheferna har, i detta fall, därför inte varit 

möjlig i någon större utsträckning. Kontorscheferna har inte haft något större ansvar för 
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informationen som gått ut via intranätet, dock så poängterar några av dem att de aktivt 

uppmanat anställda att gå in och ta del av informationen rörande förändringsprocessen 

samt uppmuntrat anställda till att delta i aktiviteterna. 

Precis som någon av kontorscheferna påpekar har det hela tiden funnits möjlighet för 

anställda att ta del av all information via intranätet. Information får dock bättre 

genomslagskraft om den kommer från en person som står mottagaren nära. Detta på 

grund av att individer är mer benägna att lyssna på och influeras av information som ges 

av närstående personer de har förtroende för. Som tidigare nämnts använder 

kontorscheferna sig av ett relationsorienterat ledarskap och har därmed en god relation 

till sina anställda. Informationen skulle troligtvis ha större genomslagskraft, på ett 

personligt plan, hos personalen om informationen kom direkt från respektive 

kontorschef.  

Organisationer antar ofta att mer information alltid är bättre, men att så inte alltid är 

fallet. För mycket information kan resultera i att anställda inte kan urskilja vilken 

information som är viktig och relevant. Det faktum att information rörande processen 

har legat på intranätet där även all annan information angående den dagliga 

verksamheten finns, kan ha resulterat i vissa svårigheter enligt två av kontorscheferna. 

Då stor mängd information gällande processen har gått ut på intranätet, men legat bland 

en mängd annan information, finns det en risk att resultatet blir att anställda inte tagit 

del av all information rörande processen. Den stora mängd information kan vara en 

faktor som gör det svårt för personalen att faktiskt urskilja och uppmärksamma 

information angående förändringsarbetet. Det är mycket nyheter på intranätet som 

påverkar det dagliga arbetet på banken, dessa nyheter prioriteras troligtvis av anställda 

och varumärkesbyggandet kan därför komma i skymundan för detta ”oljud”. Detta kan 

vara en möjlig anledning, som en av kontorscheferna nämnde, till att anställda har varit 

dåliga på att ta del av information rörande processen. 

Det är av största angelägenhet att inte ge otillräcklig eller bristfällig information för att 

förhindra att anställa fyller i luckorna själva och skapar sig en felaktig bild av 

processen. Information angående processen har kontinuerligt funnits tillgänglig på 

intranätet för samtliga anställda att ta dela av och det är av yttersta vikt att information i 

alla stadier av arbetet görs tillgänglig, även de stadier där inte hela personalstyrkan varit 
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aktiv. Kontorschefernas ansvar har, enligt dem själva, främst varit att påminna 

personalen att gå in och ta del av informationen på Kanal 2. De anser att deras uppgift är 

att påminna personalen om arbetet som tagits fram, initiera diskussioner och införliva 

det i vardagen. Det svåra för kontorscheferna är, enligt en av dem, att föra vidare det 

som skett utöver aktiviteter där personalen deltagit.  

5.3 Delaktighet – involvering ur personalens synvinkel 

5.3.1 Feedback  

Det är utifrån HR nödvändigt att investera i sin personal. Ett tillvägagångssätt är att 

avsätta tid för att lyssna på anställda samt ge dem möjlighet att uttrycka sina åsikter för 

att de därigenom ska kunna bidra till organisationen. För att anställda ska uppleva 

delaktighet under en förändringsprocess är det viktigt att de ges tillfälle att uttrycka sin 

åsikt. Under resan till Köpenhamn samt under de workshops som anordnats har 

personalen fått vädra sina åsikter samt komma med förslag angående processen. Flera 

förslag som framkom under dessa tillfällen, såsom förslagslåda och uppfräschning av 

personalingång, är förslag som även genomförts på företaget. Förslagslådan var tänkt 

som ett verktyg för personalen att kunna ge förslag och idéer angående 

förändringsprocessen, inte heller detta var något som kontorscheferna var ansvariga för.  

Ledare är de som skapar en kontext som möjliggör för anställda att delta men det är upp 

till de anställda att ta chansen att delta. Det är få anställda som faktiskt tar tillvara på 

chansen att ge feedback även om möjligheten ges. Trots att personalens idéer om 

förslagslåda och intern prao infördes 2009, fick ingen av dessa idéer någon större 

genomslagskraft när de omsattes i praktiken. Det faktum att förslagslådan aldrig har 

använts kan troligtvis bero på den nära kontakt de anställda har med sin kontorschef 

som kan ha resulterat i att de därför går direkt till chefen. Även om kontorscheferna 

säger att de anställda går till dem direkt istället för att använda sig av förslagslådan på 

intranätet, så erkänner flera av dem att det faktiskt inte kommit så mycket feedback 

angående processen dem tillhanda. Som en av cheferna nämner så har de anställda alla 

möjligheter att delta, frågan är sedan om de vill delta. Viljan att göra anställda delaktiga 

har funnits från både kontorschefernas sida och högre upp i organisationen.  
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5.3.2 Möten 

Det är viktigt att ledare tar tillvara på både formell och informell feedback. Vid möten 

är feedback från personalen mer formell och det är av stor betydelse att denna feedback 

tas tillvara på av kontorscheferna. En chef nämnde att det har framkommit förslag 

angående processen på dennes möten men att andra arbetsuppgifter och de vardagliga 

sysslorna prioriterats och att förslaget därför inte kommit längre. Andra arbetsrelaterade 

uppgifter har ansetts viktigare än förslag som framkommit under möten och därmed har 

de enstaka förslagen kommit i skymundan.  

Om personalen upplever att deras åsikter övervägs, tas emot väl och eventuellt går 

vidare till implementering känner personalen att det finns fördelar med att ge feedback 

och inte enbart nackdelar. En kontorschef nämner dock att denne vid möten har fått 

förslag på processen som kontorschefen sedan fört vidare till rätt avdelning inom 

organisationen. För att personalen ska känna att deras åsikter är betydelsefulla för 

organisationen måste kontorscheferna aktivt ta tillvara på feedback för att uppmuntra 

detta beteende hos personalen.  

Samtliga kontorschefer nämner att det främst är vid möten, vilka sker en gång i veckan, 

som de arbetar med att involvera sin personal och göra dem delaktiga i 

förändringsarbetet. Förändringsarbetet har dock inte tagits upp på möten med någon 

regelbunden kontinuitet. Kontorscheferna lade större vikt vid att göra sin personal 

delaktig i processen under perioder då det pågick mycket aktiviteter som involverade 

hela personalstyrkan, eftersom det vid dessa tidpunkter kändes mer aktuellt att ta upp. 

För att göra arbetet mer påtagligt för personalen hade önskvärt varit att kontorscheferna 

lyfte fram det pågående arbetet än mer vid perioder då personalen faktiskt inte hade en 

aktiv del i aktiviteter, detta för att skapa en mer kontinuerlig delaktighet.  

Det är under en förändring av stor vikt att anställda får information om vad som sker, 

varför och hur det påverkar dem. Alla kontorschefer poängterar att mycket av det som 

är framtaget i foldern är självklarheter och en av dem påpekar därför att det känns 

onaturligt och i vissa lägen onödigt att ta upp. Kontorscheferna anser att de tar upp delar 

av det arbete som tagits fram på sina möten men att de inte alltid benämner det som 

förändringsarbetet. De refererar därmed inte direkt till foldern utan 

varumärkesbyggandet tas istället upp mer indirekt. En kontorschef påpekar dock att 
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denne aktivt hänvisar till foldern vid möten och tar upp exempel ur den, då detta kan 

vara ett bra sätt att göra arbetet lättförståeligt och på ett naturligt sätt koppla det till 

personalens vardag. Genom att, vid möten, aktivt hänvisa direkt till förändringsarbetet 

och resultatet av arbetet, kan det tänkas att personalen känner sig ännu mer införstådd 

med vad som förväntas av dem och får lättare att relatera till arbetet som framtagits.   

Som tidigare nämnts upplever kontorscheferna att mycket av det som står i foldern är 

självklarheter. Att stå och påpeka ”självklarheter” inför personalen kan, som en av 

kontorscheferna nämnde, eventuellt leda till att personalen känner sig lite stött och ett 

påpekande av detta kan även ge signaler om att personalen gör fel i dagsläget, vilket inte 

behöver vara fallet. När kontorscheferna talade om foldern som en självklarhet 

hänvisade de ofta till frasen ”se och le”, en fras som denna kan sannolikhet anses 

självklar för många. Något som dock är viktigt att ta i beaktning är att allt i foldern inte 

är självklart för alla.  

Kontorscheferna har på ett sätt löst problemet med att allt inte är självklart för alla 

genom att ge anställda chansen att sätta upp individuella mål i enlighet med foldern. 

Dessa individuella mål har sedan följts upp av kontorscheferna. Involvering utifrån 

individuella mål har troligtvis möjliggjort för personalen att lättare knyta an till det 

varumärkesbyggande arbetet. I detta arbete kan kontorscheferna även få fram vad 

personalen tycker är viktigt och vill lägga tyngdpunkten på.  

5.3.3 Anställdas möjlighet att vara delaktiga 

Det viktigaste för en anställd är möjligheten att få uttrycka sin åsikt och få den övervägd 

vid ett beslut, vad som sedan beslutas är av mindre vikt. Anställda i Falkenbergs 

Sparbank har haft en ”rådgivande delaktighet” under i nästintill hela processen. Under 

Köpenhamnsresan, workshops samt grupparbeten har personalen fått delge sina åsikter 

och hjälpa till med framtagningen av underlaget för beslutsfattande. Under dessa 

specifika aktiviteter har även kontorscheferna haft en ”rådgivande delaktighet”, det vill 

säga att de har varit på samma nivå som övriga anställda. I och med detta har deras 

uppgift inte varit att involvera personalen i dessa situationer utan ansvaret för att 

involvera under dessa aktiviteter har varit marknadsavdelningens. Anställda har haft 

möjligheter att föra fram sina åsikter och i många fall har personalens önskemål och 

åsikter även tagits i beaktning och förverkligats under denna process.  
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Önskvärt vore att anställda har delaktighetsformen ”deltagande i arbetsrelaterande 

beslut”, som syftar till att det är personalen som tar de slutgiltiga beslutet. Detta kan 

tänkas vara ett ideal utifrån HR som dock anses vara svåruppnåeligt i en större 

organisation, då alla förväntas besluta och komma överens om allt. Denna 

deltagandeform har inte Falkenbergs Sparbank använt sig av.  

”Informellt deltagande” främjas av att det finns goda relationer mellan lägre och högre 

positioner inom företaget, vilket förespråkas av HR. Det visade sig under intervjuerna 

finnas goda relationer mellan kontorscheferna och deras anställda. Ett samtal under en 

lunch, fikarast eller andra informella möten mellan chef och medarbetare kan tänkas 

resultera i åsiktsutbyte och möjligtvis förslag och idéer. Detta kanske dock inte alltid är 

något som den anställda reflekterar över och inser därmed inte sin roll i det hela. Detta 

åsiktsutbyte kan ses som en ”rådgivande delaktighet”, om än under mer informella 

former. För att ”informell delaktighet” ska ge resultat på personalens prestationer måste 

de emellertid inse att deras åsikt räknas även vid informella samtal med till exempel 

kontorscheferna.   
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6. Slutsats 

I kapitel 6 redogörs för de slutsatser som studien resulterat i. Efter kritisk granskning av HR-

teorier, redogörs det här för hur ledarskapsprofiler under en förändringsprocess i praktiken 

kan involvera och arbeta med sin personal. 

 

HR förespråkar involvering, delaktighet och en god relation mellan individ och företag. 

Av detta kan det utläsas att ett relationsorienterat ledarskap är en bra grund att stå på då 

det till stor del möjliggör involvering samt främjar delaktighet under en 

förändringsprocess. Detta tack vare att ledaren i ett relationsorienterat ledarskap anser 

personalen vara kunnig och förespråkar utbyte av kunskap, idéer och information 

mellan samtliga anställda inom organisationen.  

Det empiriska fallet Falkenbergs Sparbank använder ett relationsorienterat ledarskap, 

vilket konstateras utifrån att de tar tillvara på anställdas åsikter och ser dessa som 

avgörande för organisationens fortlevnad. Falkenbergs Sparbank har inte enbart lyssnat 

på sina anställda utan även införlivat somliga av deras förslag i vardagen såsom 

exempelvis förslagslåda. Härmed kan det konstateras att ett relationsorienterat ledarskap 

är en bra ledarskapsstil att använda om ett företag vill omvandla HR-teorier till praktik. 

Även om ledare använder sig av relationsorienterat ledarskap så garanterar detta dock 

inte att det är möjligt att fullt ut applicera andra HR-teorier i en organisation. 

Inom HR är det av stor vikt att alla anställda är med vid beslutfattande processer. Vad 

gäller beslutsfattande är det optimalt om alla anställda är med och tar beslut, men det 

finns diskrepans mellan denna HR-teori och praktik. Anställda måste vara delaktiga i 

beslut som rör deras arbete för att de ska förstå vad som sker och varför. Det 

beslutsfattande som förespråkas av HR är dock i praktiken mycket svåruppnåeligt. Det 

anses orimligt att alla medarbetare gemensamt ska fatta omfattande beslut, då det är ett 

stort antal anställda som gemensamt ska komma överrens. Vid ett beslutsfattande som 

involverar en stor mängd individer finns det flertalet olika viljor, tankar, känslor och 

intressen att ta hänsyn till. Att kombinera alla dessa olika aspekter till ett enda beslut 

som alla kan stå bakom skulle ta oändligt lång tid, tid som företag inte har att tillgå om 

de vill vara flexibla och förändras i omvärldens takt.  
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I det empiriska fallet har samtliga anställda inte varit direkt deltagande vid 

beslutsfattandet, de har däremot haft en rådgivande delaktighet under hela 

förändringsprocessen. Detta är belägg för att det i praktiken anses vara en alltför 

krävande process att involvera samtliga i personalstyrkan i beslutsfattande. Det 

empiriska fallet är ett exempel på hur företag kan komma runt problematiken med HRs 

krav på involvering i beslutsfattande. Kontorscheferna i det empiriska fallet tog 

besluten, sedan gavs de anställda chans att godkänna och kommentera dessa beslut för 

att på så sätt göras delaktiga, om än i mindre utsträckning än vad HR önskar. På detta 

sätt ges de anställda möjlighet att påverka beslut som rör deras arbete men det formella 

besluts tas i slutändan av ett fåtal utvalda personer högre upp i organisationen. 

Det är enligt HR önskvärt att anställda är involverade i organisationen och för att detta 

ska kunna uppnås krävs det att de anställda får ta del av information rörande vad som 

händer och varför. Med grund i det empiriska fallet kan det i praktiken anses 

genomförbart att delge sin personal information tack vare teknologi såsom ett internt 

intranät där alla anställda har möjlighet att ta del av information närhelst de önskar. Att 

delge information till anställda, såsom HR önskar, är alltså praktiskt genomförbart. En 

problematik som upplevs i praktiken är emellertid att synliggöra specifik information i 

det hav av annan information som de anställda måste ta del av för att kunna genomföra 

sitt arbete korrekt. Detta anses vara en faktor som i praktiken försvårar för denna HR-

teori att resultera i goda resultat.  

En annan problematik som upplevs är att få anställda att verkligen vilja ta del av 

informationen och aktivt delta i processen. Att som ledare följa HR genom att delge 

information betyder därmed inte att de anställda garanterat tar del av och verkligen tar 

till sig informationen. Det fungerar alltså att som ledare använda sig av denna HR-teori i 

praktiken, det är emellertid inte självklart att resultaten bli goda om inte personalen är 

intresserade av att ta till sig informationen. Även om ledare aktivt strävar efter att arbeta 

utifrån HR, kommer det i slutändan alltid finnas individer som inte bryr sig om att vara 

delaktiga i organisationens utveckling utan som enbart går till sitt arbete för att de 

behöver en inkomst.   
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7. Reflektioner 

I följande kapitel ges in inblick i författarnas egna reflektioner om information som framkommit 

under arbetets gång men som inte varit relevant i denna studie. Denna information kan dock ge 

en djupare förståelse för bakomliggande faktorer som eventuellt kunde ha påverkat studiens 

resultat om studien haft ett annat fokus.  

 

Denna uppsats är ett resultat av den information vi i forskargruppen haft att tillgå 

angående förändringsprocessen på Falkenbergs Sparbank. Tiden för denna studie har 

varit begränsad och det är möjligt att resultatet blivit annorlunda om mer tid hade 

kunnat läggas på förundersökningar, då förändringsprocessen på Falkenbergs Sparbank 

varit omfattande och pågått under flera år. Under empiriinsamlingen framkom det att 

det varumärkesbyggande arbetet varit en del i ett större arbete kallat 

”förbättringsarbetet”. En viss förvirring uppstod därför i början av empiriinsamlingen 

angående det faktum att övriga delar av ”förbättringsarbetet” pågått under samma 

tidsperiod som varumärkesbyggandet. Denna förvirring hade kunnat undvikas om, som 

ovan nämnts, mer tid för ytterligare förundersökningar funnits.   

Det gick att utläsa under empiriinsamlingen att det fanns en viss diskrepans mellan 

kontorschefernas och marknadsavdelningens syn på vem som har det yttersta ansvaret 

för att involvera personalen. En instans initierade förändringsarbetet och en annan 

förväntas införliva det, kommunikationen dem emellan bör därför vara tydlig så att båda 

parter vet vad som förväntas av dem. Detta är viktig information som framkom, men det 

var inget som analyserades, då frågeställningen inte hade fokus på denna relation.  

Under tiden som spenderades på huvudkontoret i Falkenberg kom vi vid flera tillfällen i 

kontakt med personal utöver kontaktperson och respondenter. Dessa spontana samtal 

gav en bild av att personalen hade önskemål om att även deras åsikter och synvinkel 

skulle lyftas fram. Vi hade i vår studie inte möjlighet att ta hänsyn till personalens 

tankar om processen. Men det stod klart efter besöket att personalen uppenbarligen har 

åsikter i ämnet och att resultatet med stor sannolikhet hade varit annorlunda om studien 

undersökt personalens perspektiv istället för kontorschefernas.  
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Det har funnits en kontinuitet under hela processen med aktiviteter, möten och 

grupparbeten både för hela personalstyrkan och mindre grupper, exempelvis 

chefsgruppen. Uppfräschning av personalingången samt harmonisering av hemsidan är 

exempel på aktiviteter som fokuserade på delar av personalstyrkan men inte samtliga. 

Något som kan utläsas från tidslinjen med förändringsprocessens uppbyggnad är att 

arbetet under 2009 var mer koncentrerat till mindre delar av företaget. Med tanke på att 

arbetet var mer inriktat på mindre delar av företaget kan det, som även en av 

kontorscheferna tog upp under en intervju, av personalen uppfattas som ett ”glapp” 

under denna period. Även om både förslagslådan och intern prao genomfördes under 

2009 och berörde samtliga i personalen, fick personalen eventuellt en viss distans till 

varumärkesarbetet under denna period, då varken förslagslådan eller intern prao 

användes. Detta är något som uppmärksammades både av kontorschefen och av 

forskargruppen. Att personalen eventuellt upplevt ett ”glapp” kan möjligtvis även 

kopplas samman med till det faktum att kontorscheferna ansåg att de tagit upp 

varumärkesarbetet mer på möten under perioder då hela personalen varit mer 

involverad. Möjlighet för personalen att vara delaktig har dock funnits med tanke på 

förslagslåda och intern prao, men det har under ovan nämnda period varit mer 

individens eget ansvar.  
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8. Rekommendationer 

I kapitel 8 redovisas de rekommendationer som forskargruppen har till företaget om 

tillvägagångssätt under fortsatt arbete. Rekommendationerna är grundade i teori, empiri samt 

reflektioner gällande företaget som forskargruppen gjort, utifrån information utöver 

empiriinsamlingen.  

  

En tänkbar anledning till att det inte inkommit så mycket feedback från personalen tros 

ha att göra med det faktum att mycket av det som tagits fram under processens gång 

anses vara självklarheter. Kontorscheferna nämner att det i vissa lägen känns onaturligt 

att stå och prata om dessa självklarheter. Vid intervjuerna med kontorscheferna 

hänvisade många till ”se och le” i foldern. Precis som kontorscheferna nämnde kan 

mycket i foldern anses vara självklart för många, det blir därför än viktigare för 

kontorscheferna att fokusera på de delar som inte anses lika självklara. Att förmedla 

energi, som är en av de interna ledstjärnorna, kan tänkas vara mer problematiskt för 

personalen att tolka och flertalet tolkningar kan tänkas finnas. Detta faktum gör att 

exemplet ”energi” eventuellt kan vara av större vikt att ta upp, än ”se och le”.  

För att personalen ska kunna knyta förändringsprocessens resultat till sitt vardagliga 

arbete anses det bra att anställda på Falkenbergs Sparbank får sätta upp individuella mål 

i relation till foldern som tagits fram. Detta är något som de borde fortsätta med och det 

är av stor angelägenhet att samtliga kontorschefer gör detta med alla sina anställda, för 

att anställda ska ges chansen att arbeta med den del de själva anser att de behöver bli 

bättre på utifrån foldern. Det är även av yttersta vikt att dessa mål faktiskt utvärderas 

och följs upp av kontorscheferna för att det få effekt.  

Samtliga kontorschefer nämnde att de hade en god och nära relation till sina anställda. 

En öppen och nära relation kan i flertalet avseenden vara att föredra framförallt, som 

tidigare nämnts, i en förändringsprocess. Det är till viss del individens eget ansvar att 

vara delaktiga och ta chanserna som ges. Vissa kan dock tänkas behöva mer 

uppmuntran än andra för att faktiskt göra detta och då kan det behövas att man som 

ledare använder sin auktoritet för att få anställda att delta. Dock kan den nära relationen 

anses vara en fördel då personalen torde vara mer benägna och bekväma med att 

framföra sina åsikter. Det viktiga för cheferna är att faktiskt ta tillvara på alla förslag 
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och uppmuntra personalen att komma med ytterligare idéer. Detta för att anställdas 

åsikter inte ska stanna vid önskningar och ord utan ska tas vidare till praktik och 

handling. Att främja åsiktsutbyte kan tänkas resultera i att personalen även upplever ett 

mer informellt deltagande och att delaktighet inte endast behöver vara koncentrerat till 

de aktiviteter som anordnas, utan även finns i det vardagliga arbetet. Det är även av stor 

vikt att kontorscheferna inspirerar och uppmärksammar detta informella deltagande och 

tar tillvara på feedback som framkommer vid dessa möten, för att ytterligare tydliggöra 

för personalen att deras roll i processen är viktig.  

Med tanke på att personalen vid upprepade tillfällen vid besöket i Falkenberg visade sig 

intresserade för uppsatsen och gärna ville göra sin röst hörd föreslås det att nästa steg 

för Falkenbergs Sparbank skulle vara att göra en personalundersökning. I denna studie 

har det fokuserats på kontorscheferna och deras arbete för att involvera personal, nästa 

tänkbara steg skulle därför kunna vara att tillfråga personalen hur de har upplevt sig 

delaktiga och hur de i fortsättningen önskar bli involverade. Detta för att se om de två 

parternas bild av processen speglar varandra eller om det finns en diskrepans, som i så 

fall skulle behöva undersökas vidare.  
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Bilaga 1 – Organisationsschema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Falkenberg Sparbanks Årsredovisning 2010)  
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Bilaga 2 – ”Bankens lilla kom-ihåg”  
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Bilaga 3 – Intervjuguide, ostrukturerad intervju 

 

Ostrukturerad intervju med Mona Carlsson. 

Mona intervjuades för att få en bild av uppbyggnaden över förändringsprocessen. 

Diskussionen startades med att Mona ombads berätta om förändringsprocessens 

uppbyggnad. Ämnen som önskades beröras under intervjun var de nedanstående. 

Majoriteten av dessa frågor besvarades av Mona utan större vägledning.  

 Vem och när initierade processen och varför? 

 Vilka ingick i varumärkesforumet? Hur blev den grupp sammansatt? 

 När kom övrig personal in i processen? 

 Pågick arbete kring processen stötvis eller kontinuerligt? 

 Vilka aktiviteter har ägt rum?  

 Vem har genomfört aktiviteterna? 

 Vilka har deltagit i aktiviteterna? 

 Personalens roll i aktiviteterna? 

 Personalens roll i processen? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide, semistrukturerad intervju 

 

Frågor som kommer ställas till respondenterna är de markerade med fet stil. Möjliga 

följdfrågor, beroende på svar, är skrivna i icke-fet stil. Inom parenteser visas vad som 

förväntas fås ut av svaret, samt vilken teori som kommer knyta an till frågan. 

1) Inledande frågor och frågor rörande chefernas roll i processen. 

Vad är dina arbetsuppgifter och position? 

På vilket sätt har förändringsprocessen påverkat ditt dagliga arbete? Har du upplevt att 

din roll som kontorschef har förändrats i och med förändringsprocessen? 

Metoder/arbetssätt som ändrats alternativt nya uppgifter som lagts till?  

(Vad vill vi ha reda på: Om chefen har påverkats av förändringsarbetet. Svaren kommer 

troligtvis indikera dennes nivå av deltagande i processen. Teori: olika former av ledarskap 

samt vikten av deltagande ledarskap)  

Hur har du engagerat din personal i förändringsprocessen? Har du fått direktiv för detta 

agerande? Är det gemensamt utarbetade direktiv? Om direktiv: Vad för slags direktiv, strama 

eller lösa? Eller har du själv valt hur du engagerat och om detta ska göras? Om egen 

utformning: hur såg denna ut? 

 

2) Frågor rörande personalens involvering. Och hur cheferna har arbetat för involveringen. 

Även frågor rörande uppföljning. 

Har du upplevt att din personal varit involverad i processen? På vilket sätt i så fall?  

Hur har du uppfattat att de känt sig involverade? Dialog? Fått reda på det uppifrån? Möten? 

Hur är mötena uppbyggda? Har mötena berört förändringsprocessen?  

Hur har anställda inom ditt ansvarsområde getts möjlighet att ge feedback på 

förändringsprocessen? Anser du att du har varit öppen och tillgänglig för feedback från 

personalen?  

(Vad vill vi ha reda på: hur de har involverat personalen och vad detta tyder på samt se hur 

relationen och kommunikationen dem emellan fungerar. Ledarskaps- och deltagandestil. 

Teori: involvering, deltagande, inflytande, ledarskap) 

Vilken aktivitet anser du har genererat mest positiv feedback från personalen? Har det 

framkommit missnöje med någon aktivitet? Hur har du fått denna feedback? Hur har du 

agerat på feedback?  



66 
 
 

(Vad vill vi ha reda på: vad de upplever att personalen har uppskattat mest. Hur dialogen ser 

ut mellan kontorschef och personal) 

Har du följt upp aktiviteter på ditt kontor med de anställda? Hur? Varför? Direktiv? 

Utarbetade och /eller genomförda gemensamt?  

Hur har information gått ut till anställda under processens gång? Vilka led har du varit 

involverad i? Initierat, kommunicerat eller följt upp??  

(Vad vill vi ha reda på: om anställdas deltagande har uppmuntrats även efter aktiviteter 

genom återkoppling av cheferna. Samt ytterligare hur kommunikationen har gått och hur 

anställda givits inflytande. Teori: deltagande, inflytande)  

3) Kontorschefernas egen åsikt angående processen. 

Vilken aktivitet tycker du har involverat personalen på mest utmärkande sätt? På vilket 

sätt har de involverats i denna/dessa aktivitet/er? Och varför? Vad gjorde ni efter denna 

aktivitet? 

(Teori: involvering och delaktighet, olika former av delaktighet.)  

Kan du nämna några aktiviteter som varit närvarande/kontinuerligt återkommande 

under hela processen och som eventuellt fortfarande görs? Hur har de sett ut? Har 

personalen aktivt tagit del i detta? Hur?  

Har dina kontor genomfört mer informella aktiviteter rörande förändringsprocessen? 

Vad, hur, varför? 

(Vad vill vi ha reda på: om det funnits informella aktiviteter utöver direktiven som getts från 

ovan? Om chefen varit en aktiv och bra förebild för anställda som visat intresse för processen. 

Dessa typer av delaktighet är i mindre skala och har möjligtvis varit mer personliga. Teori: 

ledarskap, delaktighet, involvering) 

 

4) Avslutande frågor som ger plats för reflektion. 

Är det något ni själva känner som hade kunnat genomföras annorlunda? Idéer? 

Något att tillägga? 

(Vad vill vi ha reda på: öppnar upp för deras egna åsikter utöver det allmänna i 

organisationen. Ger dem fritt spelrum för reflektioner om processen i allmänhet. Ger utrymme 

för självrannsakan och kritik.)  
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