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1.Inledning 

 
I detta första kapitel så vill vi väcka intresse hos läsarna genom att beröra bakgrunden, 

forskningsfrågorna samt syftet för vår uppsats. Därefter följer vår problemdiskussion 

och formulering för att ge läsaren förståelse kring varför vi valt problemet och som är 

av vikt för er som läsare att ha med sig igenom uppsatsen.

 

1.1Bakgrund  

Vi lever i en värld där förändringar ständigt sker vare sig det gäller individen eller 

naturen, men även organisationer måste göra förändringar för att anpassa sig efter 

miljön i sin omgivning. Vi befinner oss i en högteknologisk tid, alltmer företag 

använder modern teknik för att generera konkurrensfördelar. Vi anser att 

förändringsprocesser sker olikartat beroende på olika bakomliggande faktorer. Vi antar 

att faktorerna kan vara storlek på företag men även vilken typ av företag det är 

exempelvis tillverkande, återförsäljare eller tjänsteföretag.  

Förändringsarbetet inom organisationer har funnits med oss sedan dem gamla 

egyptiernas tid. Exempelvis vid bygget av pyramiderna så var Faraon tvungen till att 

omorganisera organisationen för att nå sina mål. Den första nedskrivna 

förändringsprocessen finns i det gamla testamentet, där Moses fick omorganisera sina 

tusentals anhängare så att de blev ledda av ett antal utvalda personer för att leda dessa 

tusentals individer i mindre grupper. De utvalda personerna hade i sin tur andra som 

ledde deras grupp i ännu mindre grupper för att få mer kontroll, och här kan vi då finna 

divisioner och alltså en förändring i organisationen. (Burke, 2008) 

Burke (2008) anser att det gjordes ändringar långt tillbaka i historien, men att det är nu 

på senare tid vetenskapen har fått mer utrymme och har kommit att utveckla 

förändringsprocessen. Men det råder inga tvivel om att organisering har ägt rum.  

Hawthorne studierna, Scientific management, industriell psykologi etc. är resultaten 

från att vetenskapen har varit med och utvecklat förändringsprocessen.  

Sedan fler år tillbaka har verksamheter av olika slag insett att flexibilitet i organisationer 

är av oerhörd vikt, ett exempel är företaget Facit som tillverkade manuella räknare. Vid 
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70-talet kom den elektroniska räknare, vid den tiden ansåg Facit att det inte är något 

som skulle kunna konkurrera mot den manuella räknaren, och valde då att inte ändra om 

i sitt företag för att behålla sin position, detta ledde senare till att Facit gick i konkurs. 

Det är alltså av stor vikt att förändringar görs, vare sig det är att organisationer lär sig av 

sina konkurrenter eller om det är att de själva proaktivt ständigt söker förändringar i 

organisationen. (Torekull, 1982) 

1.2 Problemdiskussion  

Förändringsarbetet i företag och organisationer är något som funnits sedan länge och 

kommer alltid vara en viktig del för företag att jobba med så att den utveckling som sker 

är i jämn takt med omvärlden. Detta är något som inte uppmärksammas tillräckligt då 

de existerande modellerna kring förändringsprocesser är alltför företagsspecifika. 

 

Förändringar av första och/eller andra ordningen är något som diskuterats sedan flera år 

tillbaka i litteraturer kring förändringsarbeten. Sammanfattningsvis i enkla termer 

betyder en förändring av första ordningen att förändringen är inom samma system, men 

att andra ordningens förändring innebär systemförändring. En enkel metafor är att första 

ordningen innebär att vi kör fortfarande i samma växel, fast vi sänker eller höjer 

hastigheten. En förändring av andra ordningen innebär att vi då växlar och kör i andra 

växeln.  

 

Att optimera och effektivisera en enhet, division eller ett helt företag börjar alltid med 

hjälp av en förändring. Sedan finns det även företag som hamnar på efterkälken som 

måste ta åt sig förändringsarbetet och gå igenom processen/arbetet för att undvika 

eventuell nerläggning av verksamheten. Genom att lägga ner en satisfierande mängd tid 

och kraft på en förändringsmodell som fungerar och som är lätt att jobba med samt att ta 

åt sig av, underlättas förnyelsen och utvecklandet för organisationer. På så sätt undgår 

företag nedläggning av sin verksamhet. Problemet kan finnas i ett flertal faktorer, att 

förändringsarbetet startas alltför sent, att företaget använder sig av fel arbetsmetoder 

och modeller men även att företagen i fråga inte har den tid samt resurser att lägga ut på 

ett omfattande förändringsarbeten.  

Vid en lågkonjunktur skapar det osäkra förhållanden för företag och organisationer 

oavsett storlek på förändringen. Företag har inte goda förutsättningar att chansa och 
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satsa på förändringsmodeller som inte fungerar och därav så finns det en stor 

problematik kring förändringsprocesser och resultatet det för med sig. 

 

1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkt utifrån problemdiskussionen och med tankarna kring att förändring 

är något som förekommer i alla organisationer oavsett storlek så är det intressant att se 

hur detta arbete går till men även vare sig det sker en förändring eller om det bara ska se 

ut som det. Med detta i åtanke menar vi att det finns många organisationer som uttalar 

sig om de ska göra stora förändringar i företagen i förhoppning om att det ska medföra 

positiva förknippningar men i själva verket ”gasar” företagen ofta i samma växel istället 

för att växla om och sedan gasa.  

Hur viktigt är det egentligen att motivera och dela med sig av information? Görs detta i 

organisationerna ute i våra samhällen eller är det något som organisationer bara vill 

förknippas med? Skillnaden av att tala om förändringar istället för att utföra dem är vad 

vi anser är viktig/intressant. Vi anser att det ska bli intressant att komma i kontakt med 

företag som öppet visar hur de marknadsför sig oavsett om en förändring ägt rum eller 

inte i organisationen. 

1.4 Forskningsfråga  

Vad karaktäriserar förändringsarbetet vid stora förändringar i organisationer? 

1.5 Syfte 

Med detta arbete vill vi ge läsaren en bättre inblick i hur stora organisationer bär sig åt 

vid förändringar som berör hela verksamheten. Vi vill även utforska en del av de 

faktorer som är avgörande vid förändringar samt vilka delar av förändringen som anses 

vara av större vikt för organisationen.  

1.6 Begrepp 

- Multistandardorganisationen: ett ideal om hur en organisation ska se ut och besitter 

alla grundförutsättningar för att upptäcka, hantera och genomföra förändringar 

- Första ordningen: ändring där vi fortfarande befinner oss i samma system, exempelvis 

gasa i samma växel. 

- Andra ordningen: innebär att  istället växla om till en ny växel.  

1.7 Disposition 

I första kapitlet ger vi en bakgrund till vår uppsats. Vi tar upp de frågor vi ställer inför 

arbetets gång. Kapitlet skall ge en motivationen till arbetets gång. 
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Metodavsnittet (andra kapitlet) skall ge våra läsare en inblick på hur vi valt att gå 

tillväga. Vi tar upp begrepp som ger läsaren en uppfattning över vilka metoder vi valt 

att använda samt varför. 

 

Det tredje kapitlet är vår referensram, här kommer vi stödja uppsatsen med litteratur 

som vi anser vara relevant för uppsatsen. Vi kommer främst fokusera på två modeller i 

detta kapitel. 

 

Fjärde kapitlet är den empiriska referensramen, i detta avsnitt kommer vi stödja 

uppsatsens teoretiska referensram med hjälp av intervjuer. 

 

Femte kapitlet är där vi tolkar den teorin och empirin vi samlat in för att sedan kunna 

dra våra slutsatser. 

 

Det sista och sjätte kapitlet är där vi svarar på vår frågeställning utifrån det femte 

kapitlet. 
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2. Metod 

 

I detta metodavsnitt så kommer vi redogöra och motivera valet av våra 

forskningsmetoder samt klargöra för hur vi gått tillväga för att kunna besvara på 

forskningsfrågor och syftet.

 

2.1 Val av metod  

Abduktion innebär en kombination av ett deduktivt- med ett induktivt tillvägagångssätt 

enligt Patel och Davidson (2003). Mer djupgående hävdar Patel och Davidson (2003) att 

abduktion är att utifrån ett enskilt fall utformas en teoretisk djupstruktur som ger 

förståelse för fallet samt ett mer spekulativt mönster. Och detta sätt att arbeta på kan ses 

som induktivt enligt Patel och Davidson (2003). Efter att detta steg tagits blir 

tillvägagångssättet i nästa steg mer ett sätt som kännetecknas av att vara deduktivt, då 

det spekulativa mönstret vi finner i första steget appliceras till andra fall. Utifrån dessa 

två steg kan sedan åtgärder tas som att exempelvis förbättra, förenkla och adaptera den 

hypotetiska teorin som har tagits fram för att sedan få den att bli mer generell enligt 

Patel och Davidson (2003).  

Abduktion är en kvalitativ metod, detta innebär enligt Bryman och Bell (2005) att 

tonvikten läggs på ord till skillnad från ett kvantitativt tillvägagångssätt som där vikten 

läggs ner på data som samlas in. Bryman och Bell (2005) hävdar även att om vikten inte 

läggs på siffror så är det inte möjligt att påstå att siffror är irrelevant. Det är svårt att 

peka ut exakt vad kvalitativ forskning innebär, därför brukar forskare istället förklara 

det genom att upplysa vad kvantitativ forskning inte är enligt Bryman och Bell (2005). 

Patel och Davidson (2003) menar istället att det är ”mjuk” data som används, 

exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkande analyser med andra ord vanligen verbala 

källor avläst ur texter. 

Motivering av metod 

Den metod arbetet kommer utgå ifrån är abduktion, detta sätt att gå tillväga valdes 

eftersom först och främst behöver kunskaperna inom området inför empirin vara mer 

djupgående. Detta är av stor vikt inför den empiriska delen av arbetet eftersom den 
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kommer på detta sätt vara mer givande än om tillvägagångssättet hade varit antigen 

induktivt eller deduktivt. 

2.2Kvalitativ intervju 

Enligt Patel och Davidson (2003) är kvalitativ intervju något som är svår definierat, dels 

på grund av att olika metodlitteraturer har olika perspektiv på vad som är att betrakta 

som kvalitativ intervju, men även eftersom området i sig är väldigt komplext.  

Kvalitativ intervju ger den intervjuade möjligheten att svara på frågor mer öppet, det 

finns sällan standardiserade svar eller liknande enligt Patel och Davidson (2003). Istället 

kan den som intervjuar välja att ställa sina frågor på ett strukturerat sätt, alltså att vissa 

specifika frågor kommer före andra för att medvetet hålla den intervjuade inom ett visst 

område innan man går in på nästa. Det går även att vara mindre strukturerad och ställa 

frågor som frågeställaren själv anser vara relevanta för att få information under tiden 

intervjun sker menar Patel och Davidson (2003).  

Själva syftet med kvalitativ intervju hävdar Patel och Davidson (2003) är att i den 

intervjuades värld finna och identifiera egenskaper och karaktärsdrag. Detta innebär då 

att man aldrig i förväg kan förutspå svarsalternativ och inte heller vad som är ett mer 

sant svar. 

I den kvalitativa intervju metoden är både den intervjuade samt intervjuaren de som 

skapar samtalet, trots att rollerna är olika emellan då intervjuaren vill lägga fokus på 

forskningsproblemet den har. Oftast ställer den intervjuade upp på en intervju trots att 

det inte har någon som helst nytta för denne enligt Patel och Davidson (2003). Om en 

kvalitativ intervju skall anses god bör intervjuaren under intervjuns gång hjälpa den 

intervjuade att bygga upp ett sammanhängande och meningsfullt samtal, men 

intervjuaren skall aldrig tillverka ett sammanhängande resonemang åt den intervjuade. 

Det anses som kvalitet att istället kunna upptäcka att den intervjuade personen inte har 

något resonemang som är en meningsfull uppfattning och även sammanhängande enligt 

Patel och Davidson (2003).  

Etnometodologiska studier visar att vid intervju skall man ”Go native”, alltså att man 

blir som det inhemska folket där. Intervjuaren försöker behärska sina vanor sen tidigare 

för att likna den intervjuade så mycket som det möjligen går för att få den intervjuade 

att känna sig trygg. Efter ett tag så blir individerna mer sammanlänkade och detta leder 
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även till att man använder sig av symboler och liknelser när man för en dialog och även 

att man kan använda ironier och skämt. Detta i sin tur leder till att den intervjuade är 

mer avslappnad och som i sin tur leder till en bättre intervju. (Patel och Davidson, 2003) 

Vi vill alltså försöka efterlikna den intervjuade, både när det gäller kläder men även hur 

vi talar för att den intervjuade skall känna sig bekväm med vår närvaro. 

Där är en hel del faktorer som kan påverka samtalet på lite mer undermedvetna sätt, 

exempelvis kön ålder, etnisk tillhörighet etc. Oavsett vad så är det oftast till fördel om 

intervjuaren skaffar lite förkunskaper inom området och är lite bättre förberedd, 

antingen genom att läsa tidigare forskningar inom samma område eller genom att till sig 

lite teoretisk bakgrund. Detta kommer i sin tur leda till att intervjun blir mer välgjord 

och att den även ger mycket mer till intervjuaren än om kunskaper hade saknats helt. 

(Patel och Davidson, 2003).   

Vi valde då kvalitativ intervjuform för att vi anser att det är bäst lämpat för vår uppsats. 

Vi försöker några frågor som är bestämda sedan tidigare, men vi anser att det är 

följdfrågorna som vi väljer att ställa som ger oss en starkare inblick. Dessutom anser vi 

att det är för svårt att förutbestämt veta vad man kommer att tala om vid intervjun, och 

därav försöker vi vara öppna och väl insatta för att kunna ställa rätt typ av frågor, och 

även kunna förklara våra frågor med hjälp av teorin.  

2.3 Datainsamling. 

Enligt Bryman och Bell (2006) finns det två angreppssätt gällande granskning av källor. 

Dessa två angreppssätt är källorienterad samt problemorienterad då det första syftar på 

en inriktning med källorna som bakgrund. Det är själva källinnehållet som formar 

källgranskningen då man inte har några bestämda frågeställningar inför granskandet. Vi 

har valt att använda oss av det problemorienterade angreppssättet. Detta sätt att tackla 

källgranskningen utgår att man utifrån att läsa in sekundärkällor. Detta leder således till 

formandet av frågeställningarna som kommer att stå till grund för hanteringen av 

källorna. På detta sätt så vet man redan om vad som åstadkommits inom ämnet och kan 

därmed gå vidare till primärkällorna.   

2.3.1 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata är den data som undersökarna själva samlar in och är väldigt lämplig att 

använda sig av då det är lätt att kontrollera vad som skall mätas och hur det skall mätas 
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hävdar Eriksson och Wiedersheim-Paul, (1997).  Med primärdata så går det att styra den 

data som samlats in samt avgöra kvaliteten på den insamlade data. (Bryman och Bell, 

2005).  

Vi har valt använda oss av fysiska intervjuer men även intervjuer över telefon ifall 

avståndet inte tillåter oss göra personliga intervjuer.  

 

För att data ska klassas som sekundärdata så ska den ordnats av en annan part för 

samma syfte som forskarna tänkt använda sin sekundärdata för. Sekundärdata kan ta 

många olika former som artiklar, statistik och litteratur för att nämna några skriver 

Halvorsen (1992). I vårt arbete har vi valt att använda sekundärdata i form av litteratur.  

2.4 Hermeneutik 

Hermeneutik kommer från grekiskan ”Hermeneuien” som betyder ”att tolka”. Enligt 

Gummesson (2000) är forskarens tidigare erfarenheter av stor betydelse, kan även 

omformuleras i meningen att personligheten är av stor betydelse. Däremot skiljer det sig 

i stor grad från person till person, således skiljer sig exempelvis forskning från en 

student gentemot en konslut. Även kvalitén på forskningen påverkas av tidigare 

erfarenheter och personliga egenskaper som forskaren innehar sedan tidigare. 

(Gummesson, 2000). Med vår akademiska bakgrund anser vi detta passande då vår 

tolkning är central kring den insamlade data som vi samlat in. 

En forskare på studerande nivå börjar oftast projektet med att reflektera över projektet i 

förhand. Därefter går forskaren över till själva projektet när denne anser att han förstått 

något kring projektet. (Bryman, 2011). Vi anser att detta är passande för denna uppsats 

då vi började vårt projekt med att reflektera över vad vi ville komma fram till och 

därefter började sätta oss in i ämnet.  

2.5 Urval 

Vi har valt att utgå från vad Bryman och Bell (2005) kallar teoretisk samplingsmetod, 

ett så kallat ”iterativt” tillvägagångssätt vid urval av intervjuer. Detta sätt innebär att vi 

väljer ut vilka vi vill intervjua efter teorins innehåll, vi intervjuar alltså personer vi anser 

mättar vår teoretiska referensram. Med iterativt menas att man går fram och tillbaka 

mellan de teoretiska reflektioner vi gör och urvalen. (Bryman och Bell 2005). 

 

Vi har försökt att välja våra intervjuer noga, vi vill försöka intervjua organisationer som 
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är verksamma inom olika branscher. Men vi har även försökt att välja våra intervjuer 

efter typ av ägarförhållande. Vi valde att exempelvis intervjua Dressmann då de ej har 

aktieägare, vilket gör att förändringar sker annorlunda och även i en helt annan takt. Vi 

valde även att intervjua två banker för att se hur de skiljer sig åt. Vi har även valt att 

utföra en intervju med E.ON, detta för att se hur en organisation som är så pass stor 

samt har sitt säte i Tyskland fungerar vid förändringar.  

 

Vi anser att detta tillvägagångssätt vid urval är bäst lämpat för vår uppsats, dels på 

grund av att vi inte har någon tidigare kunskap inom detta ämne. Men även eftersom vi 

anser att på detta sätt kommer vi kunna matcha de teoretiska delarna med den empiriska 

delen. 

2.6 Källkritik 

Williams (2009) menar att vi kan förstå hur bra en källa är genom att helt enkelt se vilka 

källor författaren/författarna använder för att bestryka sitt ändamål. När vi väljer att 

använda oss av en litteratur källa så kan man först börja med att ställa sig ett par frågor 

för att verkligen förstå hur nödvändig det litterära verket är för forskningen. Exempel på 

frågor man kan ställa sig är: 

- Varför skrevs detta verk? Vad var målet med detta verk? 

- Vad kom de fram till? 

- Hur gick de tillväga? 

- Är denna källa nödvändig för min forskning?  

Ett kritiskt tänkande kommer leda till att vi läser endast det av väsentlig betydelse, 

vilket således även leder till att vi enklare ser den mer översiktliga bilden tidigare, och 

vart i arbetet källan passar in. (Williams, 2009). 

Hur skall man då veta att det som är sagt/skrivet stämmer? Är det endast en åsikt som 

författaren har? Är det någon annans åsikt? Hur argumenterar de för det som är skrivet? 

Vad har de för bevis? Vad är det för typ av bevis? Enligt Williams(2009) kan vi ställa 

oss en rad olika frågor, ju mer kritiska vi är desto bättre källa kommer vi använda oss 

av. När det gäller källor måste vi alltid vara kritiska, att ställa sig frågor är ett enkelt sätt 

att vara det. (Williams, 2009). 
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Vi anser att innan en källa används, oavsett form, så bör den granskas i förhand. Vi 

anser att källorna som vi valt att använda oss av har varit skrivna i likartat syfte som 

denna uppsats. Vi har försökt att alltid läsa helheten och inte endast det vi söker efter, vi 

har även försökt vara så objektiva som det möjligen går. Inför varje val av litteratur har 

vi försökt vara kritiska och tagit reda på lite kort fakta kring författaren och även under 

tiden vi har läst kollat upp vissa av de källor som författaren har valt att referera till. 

Detta har således givit oss nya källor att utforska och tolka själva, istället för att få 

litteraturen tolkat utifrån ett annat syfte som det vi läser är av. 

2.7 Metodkritik 

Bryman och Bell (2011) hävdar även att det är svårt att göra exakt en kopia av en 

tidigare forskning. Detta till stor del på grund av att där inte finns en exakt 

process/tillvägagångssätt vid forskning på ett kvalitativt sätt.  

En annan kritik som brukar talas om är även att det är uppstår problem vid 

generalisering. Man brukar motivera detta med att omfattningen av forskningen innehar 

alltför mycket restriktioner. När man gör exempelvis ostrukturerade intervjuer är det 

svårt att använda den upptäckten man gör under intervjuer som något generellt. 

(Bryman och Bell, 2011). 

Sista kritiken som talas om är bristen på öppenheten. De menar att det är väldigt svårt 

oftast att avgöra verkligen hur de kvalitativa forskningarna har gått tillväga samt hur de 

kom fram till deras slutsatser. (Bryman och Bell, 2011). 

Vi har valt att kritisera den metod vi valt att utgå ifrån på det sätt att det är väldigt svårt 

att vara objektiv. Vi anser även att det är väldigt svårt för andra att få fram just de 

resultaten vi har fått från de intervjuer vi har gjort. Vi anser att om forskning väljs att 

göra kring detta ämne så bör just det vi har kommit fram till tas med en nypa salt, vi 

menar således att mycket ändras, personerna vi väljer att intervjua kan mycket väl anse 

annorlunda vid nästa intervju trots likadana frågor.  
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3. Teori 

 I det här kapitlet tar vi upp den teori som vi tycker ger kunskap för området med 

förändringsarbetet i organisationer och våra frågeställningar. I kapitlet så berörs 

begreppen upptining, förändring och återinfrysningsfaserna men även  förändringar av 

första och andra ordningen samt hur en ideal organisation förhåller sig till 

förändringsarbetet i en stor organisation.

 

3.1Första reaktion gentemot förändringar 

När det talas om förändring så menar Angelöw (1991) att de enkelt kan möta motstånd 

eftersom anställda kan se förändring som ett hot mot deras position i företaget. Att det 

leder till motstånd och negativa inställningar hos dem anställda är bara mer än naturligt. 

Inställningen beror i de allra flesta fall på att företagen är toppstyrda och de anställda 

blir presenterade färdiga förändringspaket som dem skall anpassa sig utefter. Utifrån 

hur Angelöw (1991) har tolkat det så skall företaget tackla sådana situationer genom att 

övertyga de anställda om att se förändring som en utmaning till att förbättra sin egen 

personliga situation yrkesmässigt istället för att se det som ett hot. På samma sätt är det 

viktigt att påvisa hur förändring är en del av processen i ett företag och bör vara ett 

ständigt pågående arbete. Nyckeln till att detta första stadie i en förändring skall lyckas 

är det faktum att själva förändringsarbetet måste involvera de anställda och genom 

delaktighet, direkt information och trygghet så kan den positiva inställningen gentemot 

den framtida förändringen uppnås. 

3.2 Krisreaktioner och hanterande i företag 

”Begreppet kris kommer från grekiskans ”krisis” som betyder avgörande vändpunkt. 

Det kinesiska tecknet för kris har två dimensioner, dels hot dels möjlighet” – Angelöw 

(1991:33). 

När litteraturen benämner förändringsarbetet så är begreppet kris vanligt 

förekommande, det är först vid detta stadium företag agerar och jobbar mot förändring 

av organisationen. Bolman m.fl. (2005) menar att vid själva hanterandet av kriserna så 

är det mycket viktigt att vara djupgående samtidigt man ska försöka se vad som 

egentligen har lett oss till denna situation och självfallet hur det bör tacklas för att sedan 

övervinnas. Att hantera både kriser så väl som förändringar är i första hand ”chefens” 
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uppgift. Problemet är oftast mycket komplicerad och svår att tyda då informationen är 

ofullständig. När ett företag befinner sig i dessa situationer så antyder Bolman m.fl. 

(2005) att det är bedömningar och egna åsikter som är direkt avgörande om huruvida 

företaget är i en kris och om det går att lösa detta.  Cheferna ställer alltså frågan vad är 

det egentligen som sker? Det är vid detta steg komplexiteten och mångtydigheten ökar 

det är också här som det oftast slutar i att det bara förbises och löses istället med vad 

som anses vara ytliga lösningar som: om vinsten gradvis går neråt så blir den enkla och 

”bästa” lösningen att banta organisationen. Genom en alltmer noggrann mätning så kan 

man komma längre in i djupet på dem problem som kan finnas. På så vis så uppmuntrar 

man ett sökande för eventuellt fungerande lösningar.  

Ett exempel som Bolman m.fl. (2005) tar upp som är av vikt men även relevant att 

nämna gällande chefens förmåga att tackla liknande situationer är exempelvis när en 

läkare får en patient som endast beskriver problemet med endast ett av symtomen, i 

sådana här fall får läkaren utifrån beskrivningen fatta beslutet ur sin egen kunskap och 

inte ifrån hur andra chefer hanterat liknande situationer, läkaren kan inte säga till 

patienten att vänta samtidigt han tar reda på hur andra läkare handskats med patienter 

som beskrivit liknande symptom. Detta sätt att jobba på ger inget större förtroende utan 

chefen ska själv kunna besluta beroende på situationen. 

3.3 Förändringsprocessen 

Enligt Lewin (1997) så genomgår en förändringsprocess tre olika faser; den första fasen 

är upptiningsfasen. I denna första fas så handlar det om att få en förståelse samt ta reda 

på vad som egentligen är problemet samt hur man ska förbereda sig inför förändringen. 

Den andra fasen är förändringen där dem nya normerna och handlingsmönster som 

valts skall implementeras. Den tredje och sista fasen är den så kallade 

återfrysningsfasen då dem genomförda förändringarna skall fastställas och stabiliseras, i 

denna fas görs endast små korrigeringar och ändringar för att optimera. Denna modell 

har mött mycket kritik men står fortfarande än idag som en grundpelare för andra 

förändringsmodeller.  

Angelöw (1991) som själv ställer sig kritisk har även han använt Lewins modell som 

grund till sin modell som är mer utvecklad modell av de tre stegen. Han menar att i 

upptiningsfasen så är det i första hand ifrågasättandet och utvärderandet av befintliga 

metoder som står i fokus och det är även resultatet av detta som blir början i 
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förändringsprocessen. Själva genombrottet sker när styrelsen/ledningen inser att dem 

redan befintliga metoder som används inte är så resultatrika och ger inte det önskvärda 

resultatet. En dynamisk omgivning i samband med ständiga förändringar i omvärlden 

bygger förutsättningar för att utomstående kan kliva in och hjälpa företaget framåt i sina 

förändringar mot nya lösningar.  

”Att styra förändring genom att försvaga de krafter som hindrar förändring snarare än 

att förstärka de krafter som driver på förändringen” (Dawson 2003:30). 

Angelöw (1991) nämner ett flertal faktorer/frågor som bör nämnas i samband med 

förändringsprocesser: etik, självförtroende, motivation, tilltro, delaktighet, information 

kunskap organisationskultur, trygghet, mål metod, fördelning, tidpunkt utvärdering. 

Alla nämnda faktorer har stor påverkan i förändringsprocessen då det är viktigt att ha 

dessa frågor i tankarna under processen för att nå det önskvärda resultatet menar 

Angelöw (1991). 

 

I förändringsfasen så är det övergången från upptiningen till förändringen, 

ifrågasättanden till omprövningen av dem redan befintliga metoderna som står i 

centrum. I det tidiga stadiet av förändringen anser Angelöw (1991) att diskussionen 

inför potentiella förändringar är av högt värde för ett lyckosamt resultat. Med 

utgångsläget att företaget besitter en god organisationskultur som är öppen för 

förändring samt att hela förändringsarbetet bygger på faktorer som tilltro, motivation, 

delaktighet, riklig och direkt information så utgör detta basen för vad som ses som en 

konstruktiv förändring.  

En tydlig struktur är en nödvändighet för att förändringsarbetet ska uppnå tilltro och 

legitimitet, detta uppnås genom en bred öppen diskussion som går igenom företagets 

alla olika led. Stora enheter samt mindre enheter behöver höras men det viktiga är att i 

slutändan se det ur ett helhetsperspektiv då dem olika divisionerna säger sitt och ett 

beslut tas ”uppifrån”. Med detta menar Angelöw (1991) att besluten må tas uppifrån 

men själva förändringen ska endast ske i dem delar som dem berör. På så vis engageras 

dem anställda och får självkänslan samt tillförlitelsen att förändringen är något som 

ligger i deras händer därmed uppfylls delaktighets faktor. Det är det kontinuerliga 

samspelet mellan helheten och delenheterna som utgör detta. 
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Genom att låta de anställda fylla i frågeformulär anonymt så ger detta en verklig bild i 

hur dem anställda ser på företaget och dess nuvarande mindre effektiva delar. Angelöw 

(1991) tar upp ett fall då dem anställda fått kryssa för om dem vill se en ändring eller 

inte i respektive arbetsuppgift samt skriva en kort liten förklaring kring vad som anses 

vara problemet och hur detta kan förändras.  

Efter att frågeformulären samlats in och bearbetats så är det viktigt att ta sig tid och 

samla samtliga anställda för en stor genomgång av allt som man vill se förändras. Detta 

fungerar bäst om företaget gör en resa tillsammans någonstans (konferenshotell) för att 

på så vis visa att dem anställdas åsikter är något som tas på allvar samtidigt som 

delaktigheten ökar. Detta ses som en av dem första åtgärderna i förändringsfasen 

samtidigt som det ökar team bildingen såväl som det blir ett avbrott från det vardagliga 

jobbet. 

Till sist i återfrysningsfasen så visar Angelöw (1991) med hjälp av en modell resan från 

upptining (uppluckring) genom förändringsfasen (omorientering, entusiasm, stagnation 

och vitalisering) till stabiliseringsfasen hur förändringsprocessen går till.  

 

Figur 1.1 källa: Angelöw 

(1991:133).  

I det första stadiet, uppluckringsstadiet kännetecknar Angelöw (1991) som utvärderande 

och ifrågasättande innan det kommer att övergå till första steget i förändringsfasen som 

består av sammanlagt fyra steg. I förändringsfasen så är det första steget 

omorienteringen, det är i detta steg som man stegvis börjar ersätta dem tidigare 

befintliga normer, attityder och föreställningar som funnits. I detta skede så är det 

ing 
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framförallt en försiktighet och tveksamhet som äger rum samtidigt som en dominerande 

positiv känsla om att förändringen ska leda till ett lönsamt reslutat.  

 

Detta går sedan över till det entusiastiska steget som är det andra steget i 

förändringsfasen. I detta skede så är det mycket hårt jobb som stimuleras av att 

förändringsarbetet kommer att leda till framtida fördelar. Därefter är det tredje steget i 

förändringsfasen stagnation, i denna fas är det framförallt konflikter som uppstår om 

huruvida problemen som förändringsfasen skulle lösa inte har lösts samt som den egna 

viljan hos dem anställda kommer hålla dem motiverade nog för att tro på dem 

kommande förändringarna. I denna fas är det mycket vanligt att konflikterna leder till 

personalminskning och det i sin tur visar vilka som är lämpade att stanna kvar i 

företaget. (Angelöw, 1991).  

Efter stagnationsfasen så inleds det sista i förändringsfasen nämligen vitaliseringsfasen. 

Det är här som dem positiva attityderna träder in och den kritiska perioden är över. 

Förändringen är fullbordad och dem anställda är nöjda och har blivit hörda. Då återstår 

bara återfrysningen, stabiliseringen av denna uppluckring och förändringsfas. 

Förändringarna är nu mera förankrade i företagen och är nu en del av verkligheten och 

vardagen. Endast mindre korrigeringar och anpassningar sker i denna sista fas. 

(Angelöw, 1991). 

3.4 Första och andra ordning 

Förändringar sker varje dag kontinuerligt, ändringar som sker är för mestadels oplanerat 

och att det sker gradvis. Idag sker förändringar i väldigt snabb takt i omvärlden, även 

snabbare än i dagens organisationer. Idag vill organisationer mer eller mindre bara 

hänga med i förändringen som sker utom organisationens krets. (Burke, 2008) 

De flesta prestationer för att förändra organisationer görs av ägare, administrationen etc. 

fungerar sällan, och med förändringar menas att man gör en helomvändning där man 

efteråt kan kolla tillbaka på företag innan förändringen och nästan få en känsla av att det 

var en helt annan organisation. Han menar att om det skall fungera krävs det att man 

anpassar sig kontinuerligt till omvärlden, samt att man gör små ändringar konstant för 

att bibehålla förändringen i rätt riktning. (Burke, 2008). 
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”Nothing is broken, so what’s to fix?” – Burke (2008:11). När ett företag är på höjden 

av karriären, det är just då organisationen bör oroa sig, och därigenom finner 

organisationer att lösningen kan vara att planera inför en förändring. Det är alltid svårt 

att avgöra när ett företag kräver ändringar, och många av dessa ändringar som bör ske är 

svåra att implementera som exempelvis ändringen av organisationens kultur. (Burke 

2008). 

Ett av problemen som kan uppstå är att vår kunskap gällande implementering av 

förändringar är begränsade och det i sin tur leder till att vi håller oss inom vissa ramar.  

Vi som människor vill helst göra ändringar stegvist, där stegen tas i etapper, i själva 

verket görs inte ändringar i stegvist. När vi försöker göra ändringar på detta sätt 

fungerar det sällan, men då vi förstår att ändringen inte kan ske och vi startar om med 

modifieringar av planeringen, det är den kreativa delen som sedan i sin tur leder till en 

lyckad förändring. (Burke, 2008) 

Burke (2008) skriver i sin bok om studier som gjorts av Porras och hans kollegor. 

Porras studie påvisar att det finns fyra olika tillvägagångssätt för att göra förändringar i 

organisationer. 

Planerad förändring: detta är när organisationen medvetet tar beslut om att förbättra 

organisationen på något möjlig sätt eller att man ändrar på en djupare nivå som att 

exempelvis ändra på något som är institutionaliserat i organisationen. 

Oplanerad förändring: här gäller det oftast när organisationen försöker lösa något 

oväntat, exempelvis någon ny teknik som påverkar företagets allra viktigaste kärndel. 

Ett exempel på detta är när klockan gjordes även digitalt, då fick Swiss anpassa sig och 

omorganisera i organisationen för att hantera situationen.  

Förändring av första ordningen: detta är de förändringar organisationer gör dagligen, 

de som Japaner kallar Kaizen, dessa gör kontinuerligt och är små, men i slutändan leder 

till att företaget med tiden har förändrat organisationen en hel del. Denna typ av 

förändringsprocess ses som det ”evolutionära” tillvägagångssättet.  

Förändring av andra ordningen: detta är de mer radikala förändringar, de mer 

drastiska och helomvändande förändringarna, man menar att denna typ av förändring är 

”revolutionerande”. 
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Burke (2008) menar att för att förändringsteori skall vara komplett krävs det att den 

innehåller fyra dimensioner. Dessa dimensioner är:  

1. Vad (konstruktioner): vilka är faktorerna som logiskt sätt är förklarande av vad 

som är att iakttaga, exempelvis organisationens strategier, kulturen och även 

prestationerna. 

2. Hur (kopplingar): hur de ovannämna faktorerna kan kopplas emellan varandra, 

vanligtvis brukar de ritas upp med rutor och pilar emellan, vilket kommer först 

och hur kopplas de till nästa faktor.  

3. Varför (konceptuella antaganden): den bakomliggande logiken gällande teorin 

eller modellen.  

4. Vem/var/när: det sista kriteriet för att förändringsteorin skall anses vara 

komplett enligt Burke (2008) är en kombination av tre frågorna. Det är dessa 

frågor som ger ramar för förändringsteorin och även gör att man kan 

generalisera.  

Anledningen till förändring uppstår när något sker som gör att vi avviker från en 

bestämd norm. Exempelvis när vintern är här så väljer vi att ta på oss varmare, och även 

värma huset för att kompensera temperaturens fall. Blir det kallare så väljer vi att ta på 

oss tjockare kläder och även värma huset mer. Vi gör alltså förändringar för att uppnå 

det vi anser vara tillfredsställande och tryggt. Det är avvikelser från normer som gör att 

anledning till förändring uppkommer, och det vanligaste sättet att motverka är att införa 

motsatsen. Denna simpla form av förändring, som även är logisk, är något som används 

i otaligt många samspelsprocesser inom olika ämnen däribland ekonomi. (Watzlawick, 

1996). 

3.4.1 Lösningar av andra ordningen: 

Man talar om ändringar, men ändringar kan göras i antingen första eller andra 

ordningen. Ett exempel är en mor som lämnar av sin dotter på lekskola. Dottern gråter 

så fort modern försöker lämna henne där själv, och då väljer mamman att stanna kvar 

för att förhindra dottern från att gråta. Men denna lösning är endast i första ordningen 

eftersom det måste göras om varje dag. Detta kommer således leda till att andra problem 

uppstår som exempelvis att barnet har svårt att anpassa sig etc. (Watzlawick, 1996). 
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Det sunda förnuftet är oftast det som används som lösning av första ordningen, som 

exemplet som togs upp tidigare om kylan och hur den löses. En lösning av andra 

ordningen är oftast mer chockerande, oväntad och/eller onormala. En lösning av andra 

ordningen försöker lösa situationen genom att lyfta ut den ur dess miljö, ”onda cirkel”, 

och placerar den i en annan ram där man löser problemet. Lösningar av andra ordningen 

är kompletterande lösningar av första ordningen. En förändring av andra ordningen 

behöver inte vara planerad, utan kanske något som sker av ren tillfällighet. 

(Watzlawick, 1996).    

I vissa fall kan problemet i sig vara lösningen, ett exempel gällande det fenomenet 

handlar om en man som lider av torgskräck. Mannen tyckte detta var så extremt olidligt 

att han ville begå självmord. Mannen sätter sig då i bilen och kör iväg mot bergstoppen. 

Det visa sig att sådan extrem utsatthet av problemet var lösningen. Det visade sig sedan 

även att det var lösningen för andra som led av samma problem. (Watzlawick, 1996). 

Ett exempel på hur en lösning av andra ordningen tillämpats på en lösning av först 

ordningen handlar om ett uppror i Paris. Befälhavaren fick i order att skjuta en pöbel 

som var och demonstrera. Befälhavaren dök upp med en liten beväpnad armé. 

Befälhavaren skrek ut till folket att han hade fått order om att skjuta pöbeln, och bad 

således att medborgarna som han såg framför sig att gå åt sidan så att han kunde skjuta 

mot den så kallade pöbeln. Efter några minuter var hela torget tomt. Detta exempel visar 

oss hur en lösning av andra ordningen implementerades på en lösning av första 

ordningen. Första ordningen var att helt enkelt att man ville bekämpa eld med mer eld i 

enkla termer. Pöbeln insåg ju detta så fort de märkte att armén kom beväpnade och 

pöbeln var obeväpnad. Andra ordningens lösning var att befälhavaren med sina ord lyfta 

ut pöbeln från situationen med ord och fick dem att se sig själva som medborgare. 

(Watzlawick, 1996). 

När man gör vetenskapliga undersökningar så är oftast den centrala fråga varför, 

eftersom man försöker förklara vad som sker. Men istället bör man ställa sig frågan vad 

det är som sker just här och nu. Denna fråga gör att vi enklare kan förstå en situation, 

och varför vi behöver komma fram till en lösning i vare sig första eller andra ordningen. 

(Watzlawick, 1996). 
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”Ta allt som det är, inte som det borde vara.” (Stewart, 1985:88). Vi bör ifrågasätta alla 

modeller och liknande vi har lärt oss under vårt liv. För att verkligen nå en bra tillväxt 

genom utveckling krävs att vi tar gammal kunskap med en nypa salt anser Stewart 

(1985). 

Enligt Zetterquist m.fl. (2006) innebär kontext perspektivet att omvärlden runt om är 

olika för alla, och därför är det svårt att ha en generell modell, det krävs att 

förutsättningarna är lika. Det finns inte ”ett bästa” enligt Zetterquist (2006), olika sätt att 

förändra, eller vara effektiv är olika vid olika situationer. 

3.5 Multistandardorganisationen – ett ideal 

I teorin så ser Røvik (2004)  multistandardorganisationen som ett ideal då denna typ av 

organisation besitter alla grundförutsättningar för att upptäcka, hantera och genomföra 

förändringar. Den ses som en modern verksamhet som under loppet av många år har 

jobbat och adopterat olika organisationsrecept för effektiviseringen av 

förändringsarbetet 

Røvik (2004) tar upp fem karaktärsdrag som multistandardorganisationen som ett ideal 

besitter. Tillsammans utför dessa egenskaper förutsättningarna för hanteringen av allt 

från idéer om hur verksamheten ska gå till väga till övergången från ett ”företagsrecept” 

till ett nytt. De fem egenskaperna som utgör idealtypen för en organisation i form av en 

multistandard är: stor upptagningskapacitet, stor frikopplingskapacitet, stor 

översättningskapacitet, stor utgallringskapacitet samt stor lagrings- och 

reaktiveringskapacitet. (Røvik, 2004). 

3.5.1 Stor upptagningskapacitet 

Förmågan att leta och finna bra idéer från olika former av institutionella omgivningar är 

en av ideal organisationens förmågor. I dagens läge finns det oändliga exempel på 

välstrukturerade ledare men svårigheten ligger i huruvida detta går att implementera på 

den egna organisationen. Det som särskiljer MS-organisationen är mottagligheten av 

dem nya idéerna och inte bara förståelsen om innebörden av bra ledarskap. Det är 

framförallt två kriterier som tas upp i teorin kring denna första egenskap: 

 

- specialiserade och differentierade utvecklingsavdelningar 

- en stark förändrings- och utvecklingsideologi 
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I det första kriteriet så menar man att MS-organisationen använder sig av ett ständigt 

löpande utvecklingsarbete som specialiserar sig inom olika områden. Genom att 

använda sig av en sådan avdelning så får hela organisationen större insikt i vikten av 

förändringsarbetet samtidigt som kunskapen och öppenheten att ta åt sig av det ökar. Att 

satsa stora resurser på utvecklingsarbete som ger lönsamma fördelar i framtiden påvisar 

att organisationen förstått innerbörden av förnyelse och förändring. Det är en egenskap 

som MS-organisationen som ideal innehar. 

 

 Det andra kriteriet som lite slarvigt kan översättas till förändringsideologi är en 

egenskap som sätter stor fokus på att medarbetarna ska ha stor förståelse till 

förändringar och kunna ta åt sig av dem med. Det är självfallet i större organisationer 

som det går att satsa på utvecklingsavdelningar och det är även i denna storlek av 

företag som ideologin kring förändring är viktig att ha en förståelse kring. Det finns 

flera olika former av förändring som alla i organisationen ska kunna förhålla sig till, det 

kontinuerliga förändringsarbetet, förändringar som förhåller sig till omgivningen för att 

kunna överleva och fortlöpa och till slut själva hastigheten i att genomföra en 

förändringsprocess inom den enskilda organisationen i förhållande till dess omgivning. 

För att kunna genomföra de ovannämnda formerna av förändringar så är det viktigt att 

en organisation har en starkt förankrad förändringsideologi i organisationen, då ses den 

som en MS-organisation och därmed som ett ideal. (Røvik, 2004). 

3.5.2 Stor frikopplingskapacitet 

Med stor frikopplingskapacitet så menar (Røvik, 2004) att det framförallt är 

förhållandet och även förmågan för organisationer att kunna hålla olika koncept och 

system åtskilda för att undvika en mix av flera recept som inte leder någon vart. Det 

som benämns är olika typer av recept som tillsammans rör hela organisationen framåt, 

recept i form av en viss typ av ledarskap eller olika typer av mål för dem anställda att 

hålla sig till för att nämna några. Det finns inte ett recept som fungerar för alla former 

av organisationer utan det är något som en chef måste kunna se och hantera uppifrån. På 

så sätt är det ett flertal olika recept som tillsammans bildar grunden för 

förändringsarbetet. MS-organisationen som ett ideal behandlar många recept samtidigt 

som kan ses som motsägelsefulla gentemot varandra men som tillsammans i en helhet 

fungerar bra ihop.  
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För att få förståelse för vad som kan ses som två motsägelsefulla recept så nämner 

(Røvik, 2004) de två olika sätten att jobba, stark specialisering i kontrast mot 

jobbrotation. Detta är två olika recept som ses som två raka motsatser men som likväl 

kan befinnas i samma organisation och vara välfungerande.  

3.5.3Stor översättningskapacitet 

Denna tredje egenskap berör själva översättningen samt förmågan att anpassa dem 

populära recept som används samt därefter omforma dem till den egna organisationen 

för optimering. (Røvik, 2004) 

Den typiska MS-organisationen lever i en liten och globaliserad värld där idéer och 

kommunikation inte rås på av det fysiska avståndet. Men det som har stor betydelse är 

det faktum att kunna bearbeta och översätta dem idéer som finns tillgängliga. Det är 

något som ideal organisationen är mycket bra på och som ofta blir förbisett enligt Røvik 

(2004). Det är en oerhört viktig egenskap och i teorin tar Røvik (2004) upp olika typer 

av förhållanden som sätter MS-organisationens översättningskapacitet på prov. Den 

första är det förhållande som sätter själva översättning på prov, det förhållande om 

populära recept som hämtats från andra länder och kulturer som kan sättas i kontrast 

gentemot ett annat förhållande som institutionaliserade recept. Här är det ett s.k. 

”halvfabrikat” som har utrymme för vida idéer och som har ett väldigt stort 

användningsområde. 

Ett annat förhållande är det att MS-organisationen tar in ett stort antal populära recept 

och blir därmed en samlingsplats för recept och olika former av kopplingar mellan 

avdelningar inom organisationen. Med så många recept så kommer självfallet inte alla 

till bruk häller och kommer att läggas ner inom en översättnings och prövnings tid. På 

så sätt blir det lättare för alla som kommer i kontakt/berörs av dem olika recepten att 

även acceptera motsägelsefulla idéer menar Røvik (2004). 

3.5.4 Stor utgallringskapacitet 

Utgallringskapaciteten kan med andra ord förklaras som: konsten att veta när ett recept 

inte är poplärt, och att kunna göra sig av med det är ännu en viktig egenskap som 

”idealet” MS-organisationen besitter. Det är betydligt mycket lättare att hitta idéer och 

recept än att veta när det håller på att dö ut. Dem egenskaper och faktorer som gör att 

MS-organisationen blir ett typexempel för utgallringen av recept är i synnerhet sättet att 
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använda sig av temporära organisationsformer då kunskapen om att de recept som 

används kommer att bytas ut efter en viss tidsperiod.  

 

Utgallringen kan även ske genom bytet av nyckelpersonal som kan ha varit drivaren för 

ett viss idé/recept. Ett exempel samt en alltmer förekommande företeelse är att vid bytet 

av en chef så är även en förnyelse starkt förknippad. Genom nya ambitioner och 

koncept så sker en automatisk utgallring med chefsbytet. (Røvik, 2004) 

 

Ännu en avgörande faktor enligt Røvik (2004) vid utgallringen av recept är när en 

förnyelse av ideologin sker eller om ett byte av riktning sker. En ändring av 

företagsideologin är av stor betydelse då den gamla ideologin använder sig av flera 

recept samtidigt som många recept är kopplade till ideologin därav är en förändring av 

ideologin ett enkelt sätt att rensa bort recept/koncept. 

3.5.5 Stor lagringskapacitet 

Lagrings- och reaktiveringsförmågan hos MS-organisationen är en egenskap som i allra 

högsta grad rör framgången för behandlingen av recept. Att kunna lagra och ta upp äldre 

populära idéer och reaktivera dessa kan vara en nyckel för att ta sig igenom en stor 

förändring menar Røvik (2004). 

 

Detta sätt att jobba på ger större plats för kreativitet och diversifiering då 

organisationsrecept har vuxit kraftigt under dem senaste 35 åren. Men att kunna gallra 

ut dem som inte passar samtidigt som man lagrar gamla populära för eventuellt bruk. 

Det i kombination med att kunna hitta recept är vad alla stora organisationer har 

möjlighet att göra men inte utnyttjar. (Røvik, 2004) 

 

Multistandardorganisationen ses som en idealtyp som organisationer strävar att 

efterlikna men sanningen är den att idag finns många stora organisationer som skulle 

kunna ses som en MS-organisation och det är väldigt många företag som jobbar mot 

denna form skriver Røvik (2004).  Det blir allt vanligare att hitta denna typ av 

organisation i verksamheter som banker, flygbolag, sjukhus samt kommuner, i och med 

detta så menar man att den MS-organisationen blivit en slags global organisationsform 

som ska gå att identifiera sig i oavsett bransch.   
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3.6 Förändring i koppling med organisationskultur  

Enligt Alvesson (2009) så är organisationskultur ett begrepp som är starkt kopplat till 

organisationsidentitet. Han menar även att ordets betydelse är relaterat till att 

medarbetarna i en organisation ska finna en samhörighet och ska därefter 

skapa/utveckla vidare organisationskulturen för ytterligare tillhörighet och 

identifierbarhet. Det är i synnerhet fyra faktorer som Alvesson (2009) lyfter fram varpå 

medlemmarna i en organisation identifierar sig med: Tydligheten i det karaktäristiska, 

statusen som gruppen innehar, Betoning på de andra för att starkare ”vi” samt närvaron 

av sociala processer. 

För att kunna göra förändringar av större karaktär i en stor organisation så är det av vikt 

att organisationskulturen möjliggör inför detta. Organisationens medlemmars idéer och 

värderingar bör överensstämma med den kultur företaget har utvecklat för att en 

förändring ska kunna äga rum skriver Alvesson (2009).  

Vikten av att organisationen ska ses som en förändringsorienterad och dynamisk 

verksamhet är stor men då krävs en uthållig och stark organisationskultur. Detta är svårt 

att uppnå menar Alvesson (2009) då det ofta är högt uppsatta chefer som sätter sina spår 

i organisationen och i kulturen men som sällan stannar länge innan nästa chef ska 

komma in och sätta just sin prägel på organisationen, så om huruvida 

organisationskulturen påverkas samt påverkar organisatoriska förändringar råder det 

inget tvivel om enligt Alvesson (2009). 

För att uppnå en god förändringskultur så bör ett kritiskt tänkande kring huruvida nya 

koncept passar in i den befintliga organisationskulturen eller om det medvetet bör ske 

en ändring av kulturen. Samtidigt så är det viktigt att medvetet satsa på nya koncept 

istället för att bli offret av den. (Alvesson, 2009) 
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4. Empiri 

 Under denna rubrik så presenterar vi all vår insamlade empiri i form av tre fysiska 

intervjuer och en telefonintervju. Vi har valt att strukturera upp empirin efter de teorier 

som uppsatsen bygger på.

 

Swedbank 

Idag har Swedbank 334 kontor i enbart Sverige, men även i baltiska länder, med ca 17 

000 anställda. I dagsläget har Swedbank ungefär 4 miljoner privatkunder och det i är 

bara i Sverige. Deras balansomslutning hamnar på 1745 m.kr SEK.  (Swedbank.se) 

4.1 Swedbank – Nicklas Fröding 

Vi har intervjuat Nicklas Fröding på Swedbank i Kalmar, hans titel är biträdande 

kontorschef, men även privatmarknadschef i Kalmar kommun. Fröding har 25 års 

erfarenhet inom bankbranschen. Han har jobbat inom de flesta delar av banken, allt 

från kassan till att idag och sedan 14 år tillbaka jobbat som chef. Förutom all intern 

utbildning som Fröding fått från Swedbank så har han sedan tidigare gymnasial 

utbildning inom ekonomi. Vi ansåg att det var rätt person att intervjua då han har varit 

med vid den stora förändringen vid 1997, då Sparbanken gick ihop med 

Föreningsbanken. Idag har han alltid något med förändringsarbeten att göra.  

Fröding började sin karriär i Swedbank genom att sommarjobba och sedan dess arbetat 

sig uppåt i företaget. Idag anser han sig själv vara väldigt lyckosam, särskilt eftersom 

han insett att de enda som anställs idag har civilekonom utbildning och kanske även 

erfarenheter sedan tidigare. Idag ansvarar Fröding för 28 medarbetare, vilket han själv 

anser vara ett stort ansvar, och kanske även lite för stort. Bortsett från de 28 

medarbetarna ansvarar han även för resultatet för privata avdelningen av Swedbank i 

Kalmar. Förutom all arbete gällande resultatet så är Fröding där för ”coachning”, 

uppföljning och liknande, Fröding är även i Stockholm emellanåt och utbildar när han 

själv inte är på någon intern utbildning. 

Upptiningsfasen 

Fröding anser att när Föreningssparbanken gick ihop med Sparbanken för att bilda 

Swedbank, var den huvudsakliga orsaken bakom detta att man ville uppnå 
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stordriftsfördelar. Fröding menar att man nu når ut till en mycket större kundkrets, och 

att den tekniska utvecklingen företagen emellan gjorde att man tillsammans kunde ta 

tekniken ett steg längre.  

Fröding menar att trots att det ser ut som en fusion emellan de två företagen som idag 

bildar Swedbank, så var det egentligen så att Sparbanken köpte upp Föreningsbanken, 

även om det inte var detta man gick ut i media med. ”Idag är vi öppna mot omvärlden 

och ser till att själva först vara ut med allt som sker inom Swedbank, även om det är 

något mindre bra.”  Fröding. 

Förändringen 

Fröding menar att det var vissa delar som fungera väldigt bra och effektivt vid 

förändringen, men andra saker som kunde ha gått bättre. Fröding menar att den tekniska 

delen vid förändringen förändrades i bra takt och väldigt bra. De körde exempelvis med 

dubbla system i början tills de senare tog över Sparbankens system helt, då de var fler 

som kunde det systemet sedan tidigare.  

Det Fröding ansåg fungera mindre bra vid förändringen var hur företagen underrätta 

sina medarbetare om förändringen. Själva företagen gav inte så mycket mer information 

till medarbetarna än det som andra fick. Fröding anser att det är viktigt att medarbetarna 

får reda på bakgrunden till förändringen och liknande. Således anser Fröding att i själva 

upptiningsfasen är det viktigt att information sprids samt att företaget lägger lika 

mycket fokus på personalen som de gör på den tekniska delen, eftersom Fröding anser 

att det är viktigt att medarbetarna trivs, inte bara i miljön men även med förändringen 

som kommer ske. Han ville mena att om personalen trivs med förändringen kommer det 

leda till att förändringen i sig sker bland annat mer effektivt.  

Återfrysningsfasen  

I detta fall var det två företag som gick ihop, och Fröding menar då att det uppstod 

kulturkrockar. Sedan tidigare hade de båda företagen sina egna kulturer och liknande, 

och det blev lite annorlunda när de fick ta del av en ny kultur. Fröding ansåg att det 

fungerade bra redan sen vecka ett, men det var först efter två år de båda företagen 

kändes som ett. Men för den tekniska delen tog det sex till sju månader för innan alla 

kände att de hade bra förståelse för den. Men att de ändå hade som säkerhet kvar de 
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gamla systemen om det skulle vara så att någon skulle uppleva problem med det nya 

systemet.  

Fröding förklarar även att de gör ständigt förbättringar lokalt, vidare berättar Fröding 

även att han själv ständigt söker nya vägar och försöker förbättra allt från små till stora 

saker på kontoret. Han talar om att de ska försöka införa inom kort möjligheten för 

kunden att ha en skärm vänd mot sig när de sitter vid rådgivning och liknande för att se 

verkligen vad det är som rådgivaren gör. Fröding talar även om att de har försökt ändra 

på hur de ställer upp borden, stolarna och liknande på kontoret för att underlätta för 

kunden och i helhet ge en bättre känsla.  

Tekniken menar Fröding förbättras och går igenom förändring ungefär en gång i 

månaden. Vid förändringar av tekniska delar har banken stöd centralt. Däremot lokalt 

görs som de anser passar dem bäst. Fröding menar att ändringarna som görs internt inte 

spelar lika stor roll som de som görs externt gentemot kunden, främst för att det är dessa 

förändringar som syns. Ändringar som görs dagligen vare sig stora eller små är främst 

för att bemöta kundens efterfrågan, och ge dem en känsla av välbehag när de besöker 

kontoren.  

Just nu 

Idag har de även ändrat på personalens arbetsuppgifter, de har blivit mer specialiserade, 

främst för att bemöta kunden på rätt sätt menar Fröding. Om en kund har exempelvis 

frågor kring pension och liknande så har Swedbank några som är specialiserade just 

inom detta. Detta för att kunden skall få rätt information, och så bra god information 

som möjligen går.  Tidigare var det så att alla skulle kunna allt, men det har då visat sig 

att de anställda alltså hade väldigt lite kunskap inom delar där mer kunskap behövs. 

Bortsett från att det gynnar Swedbank att ha tydligare arbetsroller, så gynnar det även 

kunden, och det är de som är i fokus hos Swedbank. Fröding menar att det är alldeles 

för lite kunder idag som verkligen tar sig till bankkontoret för att få den hjälp de 

behöver. Han vill mena att det betydligt bättre för kunden att ta sig till kontoret och få 

hjälp där. Fröding talar även om att en studie visat att kunder som besökt banken är 

nöjdare, och de som besökt fler än en gång är nöjdast.  

Som ett exempel tar Fröding upp pensionssystemet, han förklarar att det är väldigt få 

människor, kanske även upp till 99 % av deras kunder som inte har någon förståelse alls 
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för hur det fungerar. Kunder som sedan kommit in och fått rådgivning och information 

har i efterhand var otroligt nöjda och känt att det varit väldigt ignorant att inte de inte 

besökt kontoret tidigare.  

Första och andra ordningen 

Fröding anser att den stora ändringen, fusionen som skedde 1997, var av andra 

ordningen. Förändringen har varit helomvändande för de båda företagen som gick ihop. 

Både för personal och för kunder. Fröding menar att utbudet är väldigt skilt från vad de 

båda företagen hade tidigare, samt att de tillsammans uppnått stordriftsfördelar.  

Fröding ville påpeka att de arbetar i enlighet med Kaizen, alltså att de gör ändringar 

konstant som i sedan skall leda till att företaget ändrats om. Centralt styrs det även 

mycket, målet är att kunden skall känna att de tillsammans med Swedbank samlats 

under ek trädet som de visar i dagens reklam. Bortsett från detta har Swedbank tre 

värderingar som de jobbar utifrån, dessa är enkel, öppen samt omtänksam. Det är så 

företaget vill upplevas enligt Fröding, och han menar även att om företaget upplevs som 

enkel och öppen så leder det till att det även upplevs som omtänksamt. Fröding menar 

alltså att de tre värderingar går hand i hand. Dessa värderingar är viktiga för alla i 

Swedbank att jobba efter enligt Fröding, även de som utbildas får lära sig dessa 

värderingar gång på gång.  

Fröding talar även om att de gör små saker som betyder mycket för kunden som att 

exempelvis öppna fem minuter tidigare. Detta är ingen stor ändring men att just då, av 

de kunder, som stått ute och väntat och kanske frusit ett tag, så uppskattas detta oerhört. 

Det är dessa små ändringar som görs dagligen enligt Fröding som är externa och riktat 

mot kunder som gör att Swedbank upplevs som ett behagligt företag.  

Vi frågade Fröding under intervjun om det är så att de använder sig av någon särskild 

modell/modeller, Fröding sa då att de använder sig av modeller, men ingen specifik, 

utan olika vid olika ändringar. Vid stora ändringar som sker för alla Swedbank kontor 

runt om i Sverige styrs förändringen centralt. De får ut information gällande ändringen 

som ska ske, och vad som var den bakomliggande faktorn bakom förändringen. Utöver 

detta får de en typ av manual över hur förändringen skall ske steg för steg.  

Vi frågade även Fröding om hur han uppfattade ändringar, och även hur vitalt han 

tyckte det var, Frödings svar blev som förväntat, Fröding anser att förändringar är 
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ytterst nödvändiga. Fröding förklarar att om inte ändringar görs så tappar verksamheten 

sin marknadsposition mot konkurrenterna. Idag är alla Swedbanks konkurrenter lika 

flitiga på förändringar, således är det viktigt att Swedbank inte heller hamnar efter på 

grund av detta. Fröding förklarar att det kan uppfattas som jobbigt för vissa när det 

kommer till ändringar, men att personalen på Swedbank idag är vana vid att göra 

förändringar, personalen har blivit mer flexibla.  

”Förändring är normaltillstånd” – Fröding (2011-04-29). Vad Fröding ville pointera 

var att i Swedbank är förändringar en del av vardagen, att förändringar är något de lever 

i. Fröding menar att anställda inte alltid håller med om att ändringen är bra, och dessa 

åsikter kan framföras men att i slutändan brukar de tycka att det är okej med att göra 

ändringen då de erhållit lite mer information. Därför ville Fröding verkligen mena på att 

information till medarbetarna är oerhört viktigt. En del av hans jobb innefattar att 

Fröding måste sprida information och se till att hålla medarbetarna motiverade till 

förändringar och arbetet i sig.  
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Dressmann 

I Dressmann koncernen finns idag cirka 3000 anställda fördelade på ungefär 450 kontor. 

Dressmann hade en omsättning på 3213 mkr, och 324 mkr i vinst 2009. 

(www.Dressman.com) 

4.2 Dressmann – Mattias Lago 

Vi har valt att intervjua Mattias Lago, 37år gammal, butikschef på Dressmann i Hansa 

city. Mattias började sin karriär i Dressmann som säljare, han bads jobba en lördag då 

det var brist på personal. Därefter fick Mattias erbjudandet om att få vara butikschef i 

Oskarshamn för Dressmann, vilket han antog. Detta skedde 2005, sedan dess har 

Mattias arbetat på Dressmann, bortsett från tre månader då han testade på ett annat 

jobb. Hans huvudsakliga anledning till att jobba på Dressmann är att han känner att 

det är ett familjärt företag, där man har som grundvärdering ordet ”Passion”.  

Upptiningsfasen  

Ändringarna i Dressmann sker snabbt, Mattias menar att eftersom där inte finns några 

aktieägare så tas beslut snabbt. Vanligtvis behöver företag beakta aktieägarnas intresse, 

men i Dressmanns fall finns det tre ägare, dessa står för alla likvida medel i koncernen. 

Detta leder således till att ändringar kan ske i snabb takt, och väldigt plötsligt, vare sig 

det gäller små eller stora ändringar. Petter Varner är den som står för hela Dressmanns 

ändringar, och som sköter Dressmann på sitt sätt. I koncernen ingår även Cubus, 

Carling samt Bik Bok.”Man gör allt eller inget, och man gör det på en gång” (Mattias 

Lago, 2011-05-10). 

Enligt Lago var Dressmann tidigare en så kallat ”gubbkedja” alltså att sortimentet 

endast vände sig mot lite äldre herrar med väldigt simpel smak. Lago anser att det var 

bland de stora motiveringarna till att företaget valde att förändras utåt. Petter Varner 

gjorde då en omvälvande förändring som påverkade alla Dressmann, detta var att ta in 

nytt sortiment som ledde till bredare målgrupp. Detta skedde genom att Dressmann slöt 

ett tvåårigt kontrakt med Rolling Stones. Numera säljer man kläder till yngre 

människor, vilket leder till att snittåldern bland kunderna sjönk.   

Förändringen 

Själva förändringen var att man utökade sortimentet, men var väldigt mån om att 

behålla det tidigare sortimentet. Lago menar att Dressmann inte försöker vara 
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trendsättare när det gäller kläder i sig, dock när det gäller slipsar och kostymer anser de 

att det är viktigt att vara i fronten. Syftet med förändringen, och de flest andra stora 

förändringar Dressmann gör har oftast samma mål och det målet är öka totala intäkten 

med 25 %. Detta gäller inte endast Dressmann företagen i Sverige, utan även Danmark, 

Norge, Lettland och Island.  

Vid förändringar så väljer Dressmann att gå tillväga genom att testa sig fram och sedan 

välja om man ska fortsätta eller kanske göra en ny ändring. Men det allra viktigaste vid 

förändringar enligt Lago är att värdering ”passion” alltid finns med, i Danmark saknade 

dem passionen och det visade det sig även att det inte gick så bra för dem. Huruvida det 

verkligen var just på grund av det som företaget inte klara sig så bra, kan vi inte 

konstatera till hundra procent, men att det var en av faktorerna är Lago bestämd på.  

I Dressmann finns få positioner, dessa är säljare, butikschef, regionchef och även 

landschef, men Lago menar att titeln inte har så stor betydelse. Oavsett position så skall 

arbetet ske, företaget skall vara i drift. Lago som är butikschef kan stå och vika kläder 

menar han, skillnaden menar han är bara att det är chefen som får ta skiten.  

Återfrysningsfas 

Lago hävdar att själva återfrysningsfasen är en kontinuerlig process, han menar således 

att denna fas är en process som väldigt tidskrävande. Själva återfrysningen menar Lago 

att den bör frysas in både bland kunder men även arbetskollegorna således tar detta en 

längre tid. Lago menar även att det är av oerhörd vikt att småjusteringar sker vid denna 

fas för att det verkligen skall gå rätt till.  

Just nu 

Just nu är det kassasystem som är i förändringsfasen samt kassahanteringen. Lago 

förklarar att sådan här ändringar inte är Petter Varners prioritet, då de kostar och ger 

ingen vinst på det sätt han vill. Han menar att Petter Varner hellre gör ändringar där han 

kan påverka vinsten direkt. Bortsett från dessa ändringar satsar de rejält på Rolling 

Stones kontraktet samt vad det skulle kunna innebära för verksamheten.  

I Dressmann görs väldigt mycket ändringar dagligen säger Lago, men att alla ändringar 

är styrda från toppen. Har någon en åsikt eller liknande kan det alltid framföras vidare 

då det är otroligt vanligt samt ofta de har telefonkonferenser på Dressmann.  
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Lago förklarar att de på Dressmann inte kör efter någon teoretisk modell, utan de på 

Dressmann kör efter känsla. Lago anser att detta har funkat 90 % av gångerna, då han 

anser att Petter Varner har oftast bra koll på vad det är han vill och tänker göra. De 

flesta litar på Petter Varners omdöme inklusive Lago själv. Lago anser att ändringar är 

viktiga, det är en av anledningarna till att Lago hellre jobbar på Dressmann än någon 

annan liknande butik. Lago menar att monotont arbete inte är attraktivt för honom, 

därför gillar han att arbeta på Dressmann då ändringar sker konstant. Lago menar att 

hela tiden göra ändringar kan vara frustrerande eftersom en tidigare ändring kanske var 

bra för just Lagos butik, och denna kan komma till att förändra igen eftersom alla 

ändringar sker för samtliga butiker.  

”Man ska vissla på väg till jobb, och även ifrån jobbet” Lago (2011-05-10). Med detta 

menade Lago att glädjen och främst passionen för jobbet skall alltid finns med den 

anställda, för det är just detta som frambringar framgång hos Dressmann. 

Första och andra ordningen 

Lago anser att deras ändring av utseendet däribland loggan och lite annat kan betraktas 

som en ändring av andra ordningen, särskilt då logotypen är fast förankrad bland kunder 

menar Lago. Lago menar även att på Dressmann försöker man konstant göra ändringar 

av andra ordningen då de är orädda för stora förändringar. Petter Varner som bestämmer 

dessa ändringar, och är lite av en spontan person enligt Lago, kan väldigt enkelt och 

även väldigt plötsligt göra en stor förändring som påverkar alla 450 Dressmann butiker 

som finns i Sverige bara.  

Lago citerar Ingvar Kamprad under intervjun och säger ”Äntligen är det lågkonjunktur 

igen”, med detta citat ville Lago mena att deras sortiment är för de som söker ett 

billigare alternativ, det är just då Dressmann har en fördel menar Lago. Under ett år 

hade de tre tillfällen där de sålde med 50 % rea. Detta på grund av att de ville byta ut sitt 

sortiment, samt för att locka till sig ännu fler kunder.  

Lago anser att deras kontrakt med Rolling Stones var en ändring av andra ordningen, 

detta anser han på grund av att man når ut till en helt annan målgrupp och att det även 

fortfarande matchar deras befintliga målgrupps efterfrågan. Även att loggan bytte 

färger, detta var för att de ansåg att de behövde tuffa till deras varumärke. Idén kom från 

varumärket Ferrari som är förknippat med svart och rött samt att loggan på bilarna är 
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silvriga så var även det med. Detta skulle få Dressmann att få en mer ”manlig” image än 

tidigare.  

Dressmann valde medvetet att skicka ut kläder till kritiker som tidigare hade varit 

negativt ställda mot Dressmann för att få dem att ändra sin uppfattning. Detta ledde 

även till att Dressmann fick massor av gratis reklam i tidningar och andra medie 

plattformar. Exempelvis hade de tre veckor gratis reklam i aftonbladet på grund av 

detta. Även på i tidningen ”Café” gjordes ett helt reportage kring Dressmann. ”Många 

mediers uppmärksamhet fångades då de fick nys om Dressmanns kontrakt med Rolling 

Stones.” Lago (2011-05-10). Allt detta ser Dressmann till att det sker kring januari-

februari månad, eftersom det oftast är betydligt mindre kunder som handlar då. ”Så 

bortsett från all gratisreklam vi får, så skickar själva på allt det ut vår egna massiva 

reklam” Lago (2011-05-10). 
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E.ON 

Idag har E.ON ungefär 4100 medarbetare och omsatte 43 mkr 2010. 

”Den internationella E.ON-koncernen, som har sitt huvudkontor i Düsseldorf i 

Tyskland, har 30 miljoner kunder och nästan 90 000 anställda. Bolaget är noterat på 

frankfurt-börsen.” (eon.se). 

4.3 E.ON – Anneli Drené 

Vi har valt att intervjua Anneli Drené (2011-05-11) på E.ON särskilt då hennes arbete 

handlar om förändring. Hennes titel på E.ON är “Change manager”, detta innebär att 

hon är ansvarig för förändringar och dess process, mer eller mindre som en 

övervakare.  

Upptiningsfas 

E.ON har moderbolaget i Tyskland och det är därifrån alla beslut tas, alltså är företaget 

topp-styrt menar Drené. Organisationen insåg att de behövde förändringar, där fann ett 

underliggande behov för en stor förändring. Förändringen gällde specifikt E.ON Nordic 

som den nordiska E.ONs distrikt kallas. Drené menar att ändringar som sker i så stor 

utsträckning påverkar hela organisationen ända ner till den enskilde anställda.  

Drené menar att i den tidiga fasen är den viktigaste delarna information samt 

kommunikation. Hur väl organisationen informerar de anställda påverkar hur väl 

förändringen kommer ske, samt att kommunikationen emellan olika delar är oerhört 

viktigt.  

Förändringsfasen  

Själva förändringsfasen kan enligt Drené ta olika lång tid, man känner nog aldrig att det 

är helt ”… klappat och klart.” Drené (2011-05-11). Senaste stor organisationsförändring 

var att man i HR avdelningen, där Drené har varit verksam en längre period, var att man 

införde ett nytt datasystem. Organisationen har alltid en preliminär plan där det även 

finns ett preliminärt datum på när det skall vara klart med förändringen, men det 

datumet är endast preliminärt, det kan alltså ske tidigare eller senare.  

Återfrysningsfasen 

Drené menar att det inte finns en så kallat återfrysningsfas, eftersom hon inte anser att 

en förändring kan anses helt klar någonsin.  Denna fas anser Drené vara något som sker 

ständigt, under den tid som anses vara ”återfrysning” så görs förändringar av betydelse 
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kontinuerligt för att förbättra den så kallade förankringen. Drené menar även att denna 

fas kan ta väldigt lång tid eftersom under tiden uppkommer nya roller och även nya 

gränssnitt i organisationen.  

Första och andra ordningen 

I organisationen görs ändringar konstant, detta motiverar Drené med att förklara hur 

viktigt det är både för kunden men även för uppdragsgivaren. De gör webbaserade 

enkätundersökningar exempelvis, och dessa är anonyma, mest för att snabbt finna 

problem i tidigt stadium för att kunna göra förändringar som kan motverka problemen. 

Ändringar görs också enligt Drené för att vara så optimal för kunden som möjligt ”… 

eftersom det är kunden som betalar vår verksamhet.” (Drené, 2011-05-11).  

Modell 

Vid stora förändringar använder sig E.ON av en specifik modell, det är deras 

grundpelare vid förändringar. Modellen består av tre ben, dessa är: 

- Anpassning av organisationen 

- Kommunikation 

- Utbildning 

Dessa tre ben är viktiga för E.ON när ändringar skall ske, det är viktigt exempelvis att 

utbildning ges till de som kommer att behöva det, samt att förändringen skall vara 

anpassad till organisationen. En vital del är kommunikationen som Drené hade 

poängterat tidigare, vid alla typer av förändringar, oavsett storlek på förändringen, så är 

kommunikationen mellan de berörda delarna av oerhörd vikt. Det är viktigt enligt Drené 

att ändringar görs, samt att de är bra eftersom det är dessa som gör att kunden väljer 

E.ON som leverantör istället för någon annan.  

Drené talar även om att även ändringar som inte betraktas som stor för andra företag blir 

oundvikligt stora i en organisation som är till storleken som E.ON. Hon talar även om 

att ett företag som E.ON är konstant i alla de tre faser som nämnts tidigare. För att dessa 

ändringar skall gå så optimalt som möjligt till så förklarar Drené att de får in resurser 

från moderbolaget i Tyskland och om det inte är tillräckligt så kan resurser köpas in för 

att det skall flyta på så bra som möjligt. Allt detta måste göras enligt Drené för att ligga 

på topp, ett företag utan förändring fungerar inte menar Drené.  
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E.ON är även ett företag som tar hänsyn till alla de anställda i organisationen menar 

Drené, och detta i sin tur leder till att de kan vara snäppet före vid förändringar och 

andra situationer. E.ON fungerar både på ett Top-Down samt ett Bottom-Up perspektiv, 

detta innebär således att hela organisationen jobbar på ett mer gemensamt sätt. 

Information sprids från toppen av organisationen ända ner till den anställda och 

viceversa. 
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Svenska Handelsbanken – Handelsbanken 

Svenska Handelsbanken ofta kallat Handelsbanken grundades 1871 och har idag ett 

medelantal anställda på 10850. År 2010 omsatte Handelsbanken 31,926 miljarder SEK. 

Idag är Handelsbanken den enda banken ifrån hela norden som är med i en rankning 

som görs av. ”Handelsbanken kommer på andra plats på den lista över världens 

starkaste banker som Bloomberg publicerade den 10 maj” (Handelsbanken.se) 

4.4 Handelsbanken – Ola Tyrberg 

Vi utförde en intervju med kontorschefen Ola Tyrberg (2011-05-16) på Handelsbanken i 

centrala Kalmar. Tyrberg tog examen som ekonom 1993 i Lunds universitet. Vi valde 

att utföra intervjun med Tyrberg då vi anser att detta är en person som har varit 

verksam inom bank branschen en längre period och därmed kan ge oss en inblick hur 

handelsbanken fungerar.  

Som kontorschef rapporterar Tyrberg till regionchefen i Linköping, som inklusive den i 

Kalmar har 70 kontor som rapporterar till denne. Regionchefen rapporterar sedan vidare 

till VD:n, ”Det är i detta led det går, och har gått sedan många år tillbaka.” (Tyrberg, 

2011-05-16). Tyrberg förklarar under intervjun att varje kontor sköter sig själv, 

ändringar och liknande görs lokalt, kontoret har således stort ansvar men även stora 

möjligheter. Det enda Tyrberg kunde komma på som var centralstyrt var hur kredit 

processen skall följas, bortsett från det tas alla beslut lokalt, eftersom detta enligt 

Tyrberg är bästa sättet att bemöta kundernas behov av banken.  

Upptiningsfas  

Enligt Tyrberg så görs det väldigt sällan stora förändringar i handelsbanken detta på 

grund av att de känner att de redan har ett vinnande koncept. Istället satsar de på att göra 

små justeringar kontinuerligt för att fortsätta behålla sin position på marknaden. Då de 

gör ofta små ändringar menar Tyrberg att det vid sådana tillfällen inte kräver så stora 

förberedelser.  

Tyrberg talar om ett gammalt kinesiskt ordspråk som lyder ”Den som skall gå långt, tar 

många små steg”. Tyrberg anser att detta ordspråk är hur handelsbanken förhåller sig 

till förändringar, såldes är Kaizen något av betydelse för handelsbanken.  

Vid förändringar utav datasystem och liknande görs detta från en central IT-avdelning, 

efter stängningstid lämnas datorer och liknande på, och då ser IT-avdelningen till att de 
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alla uppdateras och är fixade till dagen efter menar Tyrberg. Enda riktigt stora 

förändring som sker i handelsbanken anser Tyrberg vara när en medarbetare avgår eller 

byter arbetsuppgift. Med detta poängterar Tyrberg att de behöver omorganisera bland 

personalen för att täcka upp positionen eller liknande.  

Förändringen 

”Hela vårt arbetssätt är en förändring” (Tyrberg, 2011-05-16), med detta ville Tyrberg 

förklara att förändringar är något som är en del av vardagen alltså att utan förändringar 

finns inget arbete. Således menar Tyrberg att själva förändringsfasen är något 

medarbetarna inklusive Tyrberg själv ständigt lever i.  

Just begreppet förändringsfas anser Tyrberg vara något som är svårt att fastställa, han 

menar att det finns ingen riktig tidpunkt då det verkligen går att säga att de befinner sig i 

någon andra fas av en förändring. Tyrberg menar att istället är förändringar något som 

sker i sin egen takt, och är svårt att dela in i olika perioder. Tyrberg menar att man efter 

att förändringen skett är det möjligt att kunna dela upp just den förändringen i olika 

faser om det skulle behövas.   

Återfrysningsfasen  

När vi under intervjun började tala om återfrysningsfasen tyckte Tyrberg att enda riktigt 

återfrysningen de har haft och fortfarande försöker frysa är en intern bok som är skriven 

av Jan Wallander 1970 ”Mål och medel”. Tyrberg menar att denna bok står till grund 

för det vinnande konceptet, och det är fortfarande just detta är vad de försöker leva efter 

och även har som grundpelare i organisationen. Oftast citeras Wallander ”Den som har 

lägst kostnader blir sist ensam krav på slagfältet.” och detta är då något som 

handelsbanken ständigt eftersträvar samt försöker vidbehålla. Boken frambringar en 

känsla av stabilitet och ger ett förtroende bland medarbetarna i handelsbanken förklarar 

Tyrberg under intervjun.  

Vid förändringar som är bestämda centralt väljer handelsbanken att ha så kallade ”pilot 

kontor”, detta innebär att några, och det kan vara vilka som helst av de kontor som 

finns, testar förändringen som handelsbanken vill utföra under en tidsperiod på sex 

månader och upp till ett år. Därefter analyseras förändringen i helhet och hur den har 

påverkat verksamheten. Det är kontor chefen som sedan rapporterar detta vidare till 

regionchefen.”Därefter kan förändringen antingen spolas eller implementeras i de 
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andra kontoren”- Tyrberg. Med detta ville Tyrberg även poängtera att handelsbanken 

fungerar utifrån ett Bottom-Up perspektiv.  

Första och andra ordningen 

Tyrberg förklarar även under intervjun att han anser att förändringar är viktiga, men att 

man aldrig bör göra det misstaget att tro att en förändring skulle vara en snabb lösning 

på ett problem som har uppstått. Tyrberg förklarar även att om ett företag söker 

utveckling så är förändringar ett krav, således menar han att ”utan förändring sker ingen 

utveckling”.  

Tyrberg menar att det inte är väsentligt att kunden måste se eller ens uppfatta alla 

förändringar de gör på handelsbanken, men att de alltid hoppas att det syns utåt. 

Förändringar göra i slutändan för att på något sätt nå ut till kunderna, och att ett företag 

gör förändringar visar att de fokuserar på sina kunder och försöker nå ut till dessa. 

Kunden bör således se förändringar som gör i verksamheten som något som skall på 

något sätt gynna kunden, som i sin tur leder till att det gynnar verksamheten i slutändan.  
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5. Tolkning

 

I detta kapitel så kommer vi att analysera och presentera uppsatsens innehåll utifrån 

samma struktur som vid det empiriska avsnittet. Vi kommer därmed att jämföra det som 

skrivits i teorin kontra vad som sägs i empirin. 

 

5.1 Upptiningsfasen 

En upptiningsfas ska enligt teorin kännetecknas av ett antal egenskaper såsom riklig och 

direkt information samt ifrågasättandet och utvärderandet av de metoder och koncept 

som skall bytas ut. Denna första fas startas på initiativ av styrelse/ledning och kan 

därmed se väldigt olika ut från organisation till organisation. Lago menar att första 

fasen är väldigt beroende på ägarförhållandet då aktieägare påverkar upptiningsfasen på 

så sätt att deras intresse ska vägas in vid besluttagande. I organisationer som styrs mer 

eller mindre av en person som har majoritet av aktierna så sker denna upptiningsfas 

oftast i ”huvudet” på ägaren och sedan accepteras och införs på resten av företaget. 

Fröding har en annorlunda syn och hävdar att denna upptiningsfas är något besvärlig vid 

stora organisationers förändringar som fusionsarbeten etc. Detta beror framförallt på det 

faktum att det är svårt att nå ut med detaljrik och exakt information till hela 

organisationen fastän det är målet. Drené instämmer med Fröding om att det är oerhört 

viktigt att nå ut med information till alla delar i organisationen som kommer att beröras 

av förändringen.  

Vår tolkning med utgångspunkt utifrån både empiri och teori är den att upptiningsfasen 

äger rum oavsett om det sker i huvudet på en enstaka ägare i två veckor eller om det är 

på styrelsens agenda i ett halvår. Informationen och kommunikationen är definitivt det 

som är av betydelse under denna fas då man bör undvika oroligheterna som en 

förändring utan information för med sig. 

5.2 Förändringsfasen 

Teorin beskriver förändringsfasen som en tydligt strukturkrävande process, på så viss 

uppnår förändringsarbetet både förtroende och legitimitet bland de parter som berörs av 

förändringen. Genom ett klart mål och syfte med förändringen som ges ”uppifrån” 

(styrelsen/ledningen) så ska själva förändringen ske i enheterna som berörs. Lago stöder 
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teorin och hävdar att när dressman gick igenom ett gigantiskt sortiment ökning så sattes 

målet till en 25 procentig ökning i hela Sverige, det var en av faktorerna till att det 

förändringen gick så bra och smidig att dressman nådde en 23 procentig ökning det året. 

Drené instämmer delvis med teorin och säger att man på EON väljer att jobba med att 

sätta upp preliminära tider för att få en övergriplig bild av hur förändringsarbetet går till 

och därmed kunna jobba mot ett uppsatt mål.  

Fröding hävdar att verkligheten och teorin skiljer sig åt då han menar att en ett 

förändringsarbete är något som är mer eller mindre pågående hela tiden, men att 

konsten ligger i att kunna hitta nya vägar och metoder allteftersom. Tyrberg instämmer 

med Fröding och säger att det är framförallt små förändringar som bildar ett 

förändringsarbete i det hela ”Den som ska gå långt, tar många små steg.”. 

Tolkningen av det som skrivs i teorin gentemot vår insamlade empiri är att en tydlig 

måluppsättning är av vikt då detta gör det tydligt för hela organisationen vad 

förändringen ska föra med sig och när förändringen är genomförd. Men i en stor 

organisation så är dessa mål väldigt ambitiösa och kräver ett mycket jobb för att uppnå 

på det sätt som det är tänkt från första början. En ambitiös måluppsättning som går att 

motivera och ställa sig bakom i kombination med ett kontinuerligt jobb i strävan om att 

uppnå de mål är förblir tolkning av denna fas. 

5.3 Återinfrysningsfasen 

Vid stora organisationsförändringar som byten av datasystem samt fusioner så är 

återinfrysningsfasen en långvarig process som kräver ett ständigt arbete med små 

förbättringar hävdar Fröding. Detta kan vi styrka med att Lago också ser denna sista fas 

som en ständig förbättringsfas.  

Återinfrysningsfasen är i teorin den fas då förändringen ska stabiliseras och endast 

mindre korrigeringar sker över en längre tid. Även Tyrberg hävdar att 

återinfrysningsfasen är något som sker över lång tid med ändringar av mindre karaktär. 

Inom handelsbanken har man jobbat med ett oerhört välfungerande koncept och väljer 

att endast modernisera och utveckla detta. 

Drené har en avvikande åsikt när det gäller denna sista återinfrysningsfas då hon säger 

att i EON så finns det ingen återinfrysning utan hävdar att det är förändringar som sker 
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hela tiden. Olikt teorin och övrig empiri så menar hon att man i EON ser all förändring 

som betydande och därmed utesluter korrigeringar av mindre slag.  

Vi har gjort våra tolkningar utifrån data som vi samlat in och använt oss utav i denna 

uppsats, benämningen på denna sista ”återinfrysning” fas har en negativ klang och 

detta framkommer stundtals i empirin. Då man som i en stor organisation gärna vill se 

sig själva som levande, flexibel och dynamisk som organisation så väljer man att ta lite 

avstånd och se det som ett kontinuerligt ständigt jobb. Vi ser skillnad på korrigeringar i 

en återinfrysningsfas efter en förändring gentemot att ständigt förbättra sin verksamhet. 

Vår tolkning är av en återinfrysningsfas är den att vid ett förändringsarbete av stor 

karaktär där mål sätts upp för att uppnå så går det inte att ständigt jobba efter det att 

målet är uppnått, utan att vi då särskiljer dessa ”ständiga” förbättringar och 

korrigeringar och kategoriserar det kontinuerliga jobbet som delar av andra förändringar 

och utvecklanden.  

 

5.4 Första och andra ordningen 

Teorin beskriver förändringar av första ordningen mer som dem förändringar som görs i 

det dagliga arbetet och det som japanerna kallar kaizen.  Ändringar av första ordningen 

kan ses mer som snabba kortsiktiga lösningar och med en mer uppskjutande karaktär. 

Första ordningen har ofta även en anknytning som kan härledas till vad som ses som 

”det sunda förnuftet”. 

För att en förändring ska anses vara av andra ordningen så ska förändringen föra med 

sig ett nytt sätt att jobba på och ändra på det som tidigare setts som problemet samt 

ändra rutiner för att främja nytänkandet. En ändring av andra ordningen är en ändring 

som medför att organisationen byter riktning ifrån tidigare arbetssätt.   

Lago hävdar att Dressman är en organisation som jobbar mycket med förändringar av 

andra ordningen då ägaren Petter Varner helt orädd sätter igång stora förändringsarbeten 

utan att tveka. Ett exempel som är värt att lyfta fram är det vi tidigare nämnt som den 25 

procentiga målsättningen som skulle leda till en ökning av sortimentet och försäljningen 

i Sverige, resultatet blev en 23 procentig ökning vilket är en lyckad förändring men som 

är en ändring av första ordningen då inget nyskapande sker.  
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Drené anser att en organisation i E.ON´s storlek ständigt jobbar med förändring och 

ständigt befinner sig i alla dem tre tidigare ovannämnda stadierna. Hon nämner även att 

förändringar som kan anses som små blir stora när det talas om organisationer i E.ON´s 

storlek. På E.ON så har man utarbetat en modell som används vid införandet av större 

förändringar i organisationen. Modellen består av tre huvudsakliga grenar och är 

riktlinjer för E.ON att jobba utefter vid stora förändringar. 

På Handels banken menar Tyrberg förändringar av andra ordningen inte är så vanligt 

förekommande då företaget går väldigt bra inom branschen och inte behöver ta åt sig av 

något radikalt förändringsarbete. Den vanligast förekommande typen av förändring är 

mer av förbättring och mindre utvecklings karaktär, alltså en förändring av vad vi 

klassar som första ordningen.  

Vi instämmer med Fröding då han hävdar att fusionen som ägde rum 1997 som ledde 

till Swedbank var en förändring av andra ordningen. Detta grundar vi på flertalet 

faktorer som miljöombyte, nyskapande, omorganisering av organisationen och nya 

datasystem som samtidigt behövdes implementeras i en och samma organisation som 

just blivit sammansatt. 

Vår tolkning av vad teorin och empirin är att företag gärna ser förändringar som äger 

rum som förändringar av andra ordningen då detta symboliserar något helt nytt.  I själva 

fallet handlar det enligt oss om att förändringar ska medföra en förbättring istället för att 

klassificera det som något helt revolutionerande som chefer gärna gör för att lyfta fram 

just deras eget förändringsarbete. 

5.5 Multistandardorganisationen, ett ideal 

Med utgångspunkt ur teorin så är multistandardorganisationen ett ideal för 

förändringsarbete då en sådan organisation besitter egenskaper som att upptäcka, 

hantera och genomföra förändringar. Vi tolkar detta ideal som nästintill ouppnåeligt 

men något som organisationer bör sträva efter att nå. Genom hur teorin beskriver MS-

organisationen så kommer vi utifrån våra tolkningar jämföra det med företagen vi har 

intervjuat.  

Vi finner en koppling mellan det teorin kallar upptagningsförmåga och det Drené 

berömmer E.ONs verksamhet för. Hon menar att E.ON som organisation har en 

välutvecklad administrativ sida då Drené själv arbetar som ”Change Manager” och 
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menar att det finns sådana liknande arbetsposter på de allra flesta medelstora till stora 

kontor. Till skillnad från Dressmann där medarbetarna inte har så mycket samma 

påverkan på upptagningsförmågan då detta måste gå genom Petter Varner och sedan ut i 

organisationen. Vår tolkning är att en person inte kan ha lika bred upptagningsförmåga 

som idealet (MS-organisationen). 

Det som teorin benämner stor frikopplingskapacitet anser vi gå hand i hand med 

kontextperspektivet, då det inte finns ett genomgående recept som kan appliceras för 

alla typer av organisationer. Detta ser vi är tydligt förekommande i handelsbankens 

organisation i helhet, då varje kontor är oberoende från den andra vilket således innebär 

att de är lokalt styrda för att på bästa möjliga sätt möta slutkunden. Med detta vill vi 

poängtera att förändringsarbetet sker olikartat beroende på den geografiska platsen. 

Detta vill vi ännu en gång sätta i kontrast till Dressmanns koncernens agerande då de 

ständigt strävar efter att nå ett bästa koncept som skall kunna generaliseras och 

appliceras på hela organisationen, oberoende av ort. I Dressmanns fall är de helheten 

som styr snarare än delarna, de har ett alltmer holistiskt tankesätt kring förändring.  

Översättningskapaciteten är något vi anser endast att Swedbank berört vid 

förändringsarbetet, detta med hänvisning till fusionen som tillträdde 1997 mellan 

sparbanken och föreningsbanken. Fröding påpekar att utåtsätt så sågs handlingen som 

en fusion men i verkligheten så var det ett uppköp av sparbanken för att nå 

stordriftsfördelarna. Dem anställda på föreningsbanken fick därmed anpassa sig till 

sparbankens arbetssätt, och detta tolkar vi som påvisat översättningskapacitet av 

Swedbank.  

Vi vill lyfta fram Handelsbanken och Dressmann som två organisationer där sättet att 

arbeta på innefattar testande innan införandet av förändringar. Med tanke på 

utgallringskapacitet så tolkar vi Handelsbankens sätt att använda sig av pilotkontor 

samt Dressmanns sätt att använda sig av testsortiment för att påvisa egenskaper av 

utgallring. Visar sig dessa koncept fungera så väljer de att applicera/bibehålla detta på 

organisationen i helhet.   

För oss råder ingen tvekan om att alla fyra organisationer vi har valt att intervjua har 

kapacitet att lagra det som vi i teorin kallar recept att jobba utefter. Men vår tolkning är 

att konsten att kunna lagra och sedan kunna ta fram dem lagrade recepten/koncepten vid 
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senare behov skiljer sig åt stort i organisationer där majoriteten av medarbetarna har 

inflytande jämfört med strikt ägarstyrda verksamheter.  

5.6 Företagskultur 

Vår tolkning av företagskultur vid förändringar är att den sätter grunden för hur väl en 

förändring kan äga rum med medarbetarnas samtycke. En starkt förankrat företagskultur 

blir inkörsporten för genomförandet av förändringsarbetet. Vi instämmer med Fröding 

då han hävdar att ha två olika företagskulturer komplicerar förändringsprocessen. Det är 

först när medarbetaren känner en viss samhörighet med organisationen som de finner 

viljan att se företaget förändras och kan därmed se förändringsarbetet som något positivt 

och till och med en möjlighet att utvecklas istället för ett hot mot den egna positionen.   
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel så kommer vi att svara på våra frågeställningar och syfte med 

utgångspunkt från tolkningsavsnittet.

 

Vad karaktäriserar förändringsarbetet vid stora förändringar i organisationer? 

Utifrån vad vi har utläst ur den teorin och empirin vi samlat in samt vår tolkning av 

dessa delar har vi kommit fram till ett flertal faktorer som vi anser karaktärisera 

förändringsarbetet i stora organisationer. Det är dessa följande sex faktorer som 

karaktäriserar förändringsarbetet vid stora förändringar i organisationer enligt vår 

mening. Sedan drar vi fortsättningsvis slutsatsen att stora förändringar i organisationer 

karaktäriseras starkt av huruvida förändringen är av första eller andra ordningen. 

Information 

Från vad vi har framställt under uppsatsens gång är att riklig och direkt information är 

av stor betydelse för att uppnå framgång vid förändringsarbetet. Att sprida information 

kring förändring är av stor betydelse genom hela förändringsprocessen, däremot tycker 

vi att informationen som sprids inför inledningsfasen är den som är viktigast då vi anser 

att medarbetarna skall vara underrättade om hur och varför förändringsarbetet ska gå 

till. Med detta vill vi även poängtera att vi anser att förändringar görs i faser, trots att det 

inte alltid ses som så av företagen själva.  

Utvecklingsvilja 

Viljan att utvecklas är vad vi anser vara en utav de centrala karaktärsdragen vid 

förändringsarbeten, det är först när viljan för utveckling uppkommer som företag väljer 

att genomföra en förändring. Kaizen är en del av den utveckling som vi anser företag 

använder sig av fast i olika former. Begreppet är inte vanligt förekommande bland de 

företag vi intervjuat, detta på grund av brist på kunskap kring ekonomiska termer. 

Måluppsättning 

Vi har även kommit fram till att förändringsarbetet skall inneha en klar och stark 

måluppsättning med vad förändringen skall bidra med samt åstadkomma. Detta i sin tur 

blir en form av vägledning för förändringsarbetet. Målen kan ses som olika beroende på 
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position i organisationen anser vi, men det är viktigt att målen uppfattas som gemensam 

oberoende av position. Målen möjliggör utrymme för möjligheter som kan uppstå.  

Tidsaspekten 

Genom att sätta upp en preliminär tid för när förändringen ska äga rum samt vara 

avklarad så fungerar detta som en främjande faktor för förändringsarbetet. Detta är en 

viktig egenskap vid förändringar, även om det är svårt att avgöra, kan det vara bra för 

alla involverade i förändringen att ha en ungefärlig tidsuppfattning.  

Modernisering 

När företagen utför stora förändringar är förhoppningen att det ska leda till en 

modernisering av företaget. Modernisering är ett sätt för företagen att nå ut den till de 

nya generationerna av kunder som finns på marknaden, denne kund är mer avancerad 

när det gäller teknologin anser vi, och företag måste moderniseras för att hålla tempot 

och möta trenderna som uppkommer. Samtidigt får inte modernisering av företag ske 

alltför snabbt eller drastiskt då befintliga kunder skall behållas.  

Företagskulturen 

Kulturen anser vi vara något som påverkar många delar av företaget och däribland 

förändringsarbetet. Vi tycker att organisationer skall satsa på att skapa/bibehålla en 

stark kultur i organisationen, en starkt förankrad företagskultur gynnar 

förändringsarbetet då den anställde blir mer tillmötesgående vid förändringar då den 

känner en gemenskap. Företagskultur skapar en ”vi” känsla inför föringsarbeten och 

detta medför att den enskilde förändras med företaget snarare än företaget som något 

skilt från individen.  

Förändring av och andra ordningen 

Vi har dragit slutsatsen att förändringar av första och andra ordningen är något som 

ledningen bör använda sig av för att förbereda sina medarbetare inför en förändring. 

Genom att exempelvis informera om att en förändring kommer att vara av andra 

ordningen så vet alla som berörs av förändringen att kommer att vara ett nytt 

tillvägagångssätt som kommer vara resultatet av förändringen. 
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Figurföreteckning 

Figur 1.1 källa: Angelöw 

(1991:133). Det goda förändringsarbetet: om individ och organisation i förändring. 
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