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I 
 

Förord 
 
Välkommen in i vår studie – det som just nu ligger framför dig är ett resultat av tio veckors 

heltidsstudier med fokusering på ledarskap under förändringsarbete. I början av vårt 

uppsatsskrivande fann vi att ämnet ”att leda i förändring” som mycket intressant. Vi hade 

förändringsarbete som vi ville studera och vår inriktning var från början att undersöka hur 

förändringsarbetet hade genomförts med inriktning på ledarskapet. Efter en undersökning av 

litteratur, vetenskapliga artiklar och en mer noggrann undersökning av förändringsarbetet 

hade genomförts insåg vi att vi funnit en ingång genom att specificera oss mot en del i 

ledarskapet i förändring snarare än hela förändringsarbetet. Ledarskapet under 

förändringsarbetet som vi ville undersöka hade varit utsatt för stort motstånd, vilket i 

litteraturen beskrevs som ett vanligt förekommande problem och med flera sidor av orsaker – 

men det fanns desto mindre information om hur det är att leda ett förändringsarbete under 

motstånd. Vi kände att denna ingång både fick oss att sikta högre med vad vi ville uppnå med 

studien och samtidigt belyste en problematik som vi uppfattade som mycket intressant.  

 

I med att det inte fanns så mycket forskning eller studier på området har det också gjort att det 

har varit svårt att finna artiklar och litteratur som är relevant för hur det är att leda i motstånd. 

Därför har vår inriktning fått bli att först konstatera om förändringsarbetet kan klassificeras 

som att de har varit under motstånd. För att sedan plocka ut de olika uttalanden och 

förklaringar i vår empiriska undersökning för att kunna dra slutsatser hur det har upplevts från 

ledarsidan.  
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Abstract 
 
It has become increasingly more common with change management recently, where municipalities transform 

their centers to make them more attractive to both shop in and visit. In many cases problem occur when new 

changes is carried out. It can often lead to a resistance arising from various stakeholders and it´s something that 

leaders have to deal with in different ways. When we look at the research available on the subject are described 

that in order to succeed with a change management  leaders must work to involve stakeholders and obtain their 

views on the different proposals. Those who are opposed to it must be motivated to become positive and it can 

be done if the organization communicates the vision and goals that exist regarding the project in such a 

convincing manner that they can overcome the negative aspects. 
The literature describes how resistance can arise in particular when management is not responsive and does not 

allow employees to participate in the decision-making. The more complex the change, the greater the risks the 

business must take. It raised the importance of communicating outwards to all interested parties so no 

misunderstandings occur and that all involved have a complete picture of why changes are taking place and what 

consequences they may entail. 

As a practical example and the study's survey data is the process of change in Kinna center. It is not uncommon 

to read headlines about the change process: "The millions who disappeared," "Poor signage" and "Shop forced to 

close" is just a few headlines that is described in the local media who had come as an result of the change 

process. Criticism has been directed in particular towards the project from citizens and merchants. There is a 

debate about the reconstruction and according to many it´s both unnecessary and ill thought out because it just 

lacks what people in today's society want. The reason for the rebuild of Kinna Center has arguably not yet 

reached the ground dweller that has created confusion that led to their opposition to change. 

The purpose of this paper is to examine how it is to lead the opposition in a change process. To answer the 

research question has affected politicians, officials and traders been interviewed to hear their story of how they 

perceived resistance or conduct in connection with the change process. The reason of this study is to find the 

"right" answers or some truths, but the goal is to illustrate an example of how it is to lead the resistance. 

The essay is written in Swedish and the text above is only a composite summary of the content. 
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IV 
 

Sammanfattning 
 
På senare tid har det blivit allt vanligare med förändringsarbeten där kommuner bygger om sina centrum för att 

göra dem mer attraktiva att både handla och vitsas i. I många fall uppstår dock problem i samband med nya 

förändringar. Det kan i sin tur leda till att motstånd uppstår från olika aktörer, vilket är något som ledarna måste 

handskas med på olika sätt. När vi ser till den forskning som finns inom ämnet förändringsarbete och motstånd 

beskrivs det bland annat; för att lyckas med en förändring måste ledningen arbeta med att involvera intressenter 

och få deras synpunkter på de olika förslagen som tas fram. De som är negativt inställda måste motiveras till att 

bli positiva och det kan ske genom att organisationen förmedlar de visioner och mål som finns angående 

projektet på ett sådant övertygande sätt att de kan övervinna de negativa aspekterna. 

I litteraturen beskrivs även att motstånd kan uppstå bland annat när ledningen inte är lyhörd och inte tillåter 

medarbetarna vara med i beslutsfattandet. Desto komplexare en förändring är desto större risker måste 

verksamheten ta. Det tas upp vikten av att kommunicera utåt mot alla berörda parter så inga missförstånd sker 

och att alla involverade får en fullständig bild av varför förändringen sker och vilka konsekvenser den kan 

innebära.  

Som praktiskt exempel och studiens undersökningsmaterial tas förändringsarbetet i Kinna centrum upp. Det är 

inte ovanligt att läsa rubriker angående förändringsarbetet av Marks kommuns största centrum – Kinna: 

”Miljonerna som försvann”, ”Dålig skyltning” och ”Butik som tvingas stängas” är bara några som beskrivs i de 

lokala medierna som kommit till följd av förändringsarbetet. Kritik har bland annat riktats mot projektet från 

medborgare och handlare. Det finns en debatt om själva ombyggnationen som enligt många både är onödig och 

dåligt genomtänkt. Anledningen till ombyggnaden av Kinna Centrum har enligt många inte heller nått ut till 

markborna vilket skapat förvirring som lett till att de motsätter sig förändringen.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det är att leda under motstånd i ett förändringsarbete. För att svara på 

forskningsfrågan har berörda politiker, tjänstemän och handlare intervjuats för att höra deras historia om hur de 

uppfattat motståndet och ageranden i samband med förändringsarbetet. Meningen med studien är inte att söka 

efter de ”rätta” svaren eller några sanningar utan målsättningen är att belysa ett exempel om hur det är att leda 

under motstånd. 
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1. Inledning   
 

I det här kapitlet beskrivs valet av ämnet och hur vi kom i kontakt med det. Här beskrivs 

studiens problembakgrund gällande förändringsarbete. Därefter presenteras en 

problemdiskussion som innefattas av vetenskapliga artiklar och befintlig forskning inom 

ämnesområdet – förändring och motstånd. Till sist redogörs uppsatsens syfte och 

frågeställning för att slutligen beskriva en disposition av uppsatsens upplägg.  

1.1 Problembakgrund  
 

De senaste åren har förändringsarbeten blivit allt mer förekommande (Christensen et al, 

2010). Det finns många tidningsartiklar som beskriver pågående förändringsarbeten runt om i 

Sverige där bland annat kommuner bygger om sina fysiska centrum. Exempel på kommuner 

som bygger om sina centrum är Vallentuna som har som mål att skapa ett mer levande 

område med fler butiker och bostäder. Det centrumet är byggt på 1950- talet och en 

förändring borde ske tycker kommunen (sr.se, 2011). Även i Partille kommun genomförs ett 

förändringsarbete där hela centrumet ska genomgå en genomgripande utveckling. Där 

kommer torgen bli mindre, utökade handelsmöjligheter och bostäder kommer byggas i form 

av ett höghus (expressen.se, 2012). Många av de projekt som drivs har inte fått positiva 

reaktioner utan arbeten ifrågasätts och kritiseras från olika aktörer. Ledarna inom projekten 

försöker svara på kritiken och med hjälp av ledarskap lösa problemen som uppkommer (sr.se, 

2011). Kommunalrådet Stefan Svennson uttalar sig kritiskt angående förändringsarbetet av 

Partilles centrum;” Torget är inte speciellt trevligt, det är ganska dött i synnerhet på kvällstid”. 

Stark kritik har riktats mot projektet och resultatet trotts att kommunen lagt ner mycket pengar 

(expressen.se, 2012). Ombyggnaden av Västerås Centrum har bland annat fått kritik från 

handikappade eftersom det har införts stoppförbud i hela centrumet som drabbar färdtjänst 

och i sin tur de handikappade. Enhetschefen för trafikmyndigheten i Västerås stad replikerar 

att de ska se över om det finns saker att förbättra (sr.se, 2011). Även ombyggnaden av 

Mölndal centrum fick kritik från både allmänhet och myndighet eftersom ombyggnaden blev 

mindre omfattande än vad kommunen från början tänkt. Planeringsutskottet i Mölndal svarade 

på kritiken med att förmedla att de ska göra en ny utställning där de ska presentera det något 

enklare förslaget för allmänheten (molndal.lny.se, 2011).  

Enligt Bringselius (2008) är det många ledare som handskas med problem som uppstår i 

samband med förändringar. Inom förändringsforskning är personalmotstånd ett centralt 

begrepp och Bringselius (2008) förklarar att det ofta sker motsättningar mot nya förändringar 

inom organisationer.  

Det är inte ovanligt att läsa rubriker angående förändringsarbetet av Marks kommuns största 

centrum – Kinna: ”Miljonerna som försvann”, ”Dålig skyltning” och ”Butik som tvingas 

stängas” (markbladet.se, 2012 & sr.se, 2012). Dessa är bara några som tas upp i de lokala 

medierna som kommit till följd av förändringsarbetet. Kritik har bland annat riktats mot 

projektet från medborgare och handlare. I Markbladet (markbladet.se, 2012) förklaras bland 

annat att skyltningen varit dålig under ombyggnationen – vilket har gjort att markborna har 

parkerat på ytor som egentligen inte varit avsedda för parkering. Det har också startats en 

debatt om själva ombyggnationen som enligt många både är onödig och dåligt genomtänkt 

eftersom den just saknar det som människor i dagens samhälle vill ha. Anledningen till 

ombyggnaden av Kinna Centrum har enligt många inte heller nått ut till markborna som via 

kommentarsfältet på bland annat markbladet.se förklarat sitt missnöje.  

http://molndal.lny.se/
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Avsikten med arbetet är att undersöka hur ledare har agerat, uppfattat och reagerat under 

kritiken och det motstånd som uppkommit i förändringsarbetet av Kinna Centrum. Målet är 

inte att finna någon lösning utan snarare belysa ett exempel på hur ett ledarskap i motstånd 

har arbetat och sedan analysera utförande och reaktioner utifrån relevant litteratur och 

vetenskapliga artiklar. 

1.2 Problemdiskussion 
 

För att ta oss närmre problemområdet och identifiera problem har vi sett över vad det finns för 

relevant forskning om ämnet, hur diskussionerna går och vad det finns för uppdaterade teorier 

kring förändring och motstånd – samt vilka referenser den senaste forskningen använder sig 

av för att få en relevant grund till vårt forskningsområde som sedan kan användas till den 

teorietiska referensramen. 

Bogner & Elfanbaum (2011) beskriver det som anses vara kärnan till framgångsrik förändring 

och refererar bland annat till John Kotter och argumenterar för att ledningen måste arbeta för 

att få involverade intressenter från att vara negativa till att bli motiverade och positiva, genom 

att de förmedlar en vision av förändringen som är övertygande nog att övervinna de negativa 

förutfattade meningar som kan finnas i projektet. Cronin & Endersby (2011) drar slutsatsen 

att kommunikation är avgörande för effektivt och bra förändringsarbete och att det bör 

kommuniceras konsekvent, tidigt och ofta – samt genom flera kanaler.  

McCarthy & Nolan (2009) förklarar att oavsett om det handlar om en förändring av 

människor, teknik, produkter, miljöer eller affärsmodeller – så innebär alla förändringar 

risker. De klarlägger att den senare tidens diskussioner kring förändringar och risker menar att 

desto större komplexitet förändringen innebär – desto större risk. Lee et al (2011) förklarar 

hur viktigt det är att ha en kommunikationsstrategi i centrum när det ska genomföras 

förändringar. I den bör en fullständig bild av varför förändringen sker och de konsekvenser 

den kommer innebära för alla inblandade innefattas, för att sedan förmedlas med flera 

kommunikationsmedel med syftet att säkerhetsställa att samtliga inblandade är medvetna om 

dess verkningar – utan risk för överföringsmissförstånd. Studien visar även att de är viktigt att 

personalen ständigt informeras om de framsteg som gjorts och har möjlighet att ställa frågor 

för att förstå förändringen så snart arbetet har börjat. Cronin & Endersby (2011) förklarar 

även att människor kommer söka möjlighet att översätta sina bekymmer och känslor inom 

förändringsarbete till ord – för att kunna förstå till fullo vad det är som händer i projektet. De 

argumenterar också för betydelsen av att de ledande i projektet konstant söker feedback på 

hur arbetet hanteras. De bör ställa sig frågan om intressenterna får tillräkligt med information 

och om den kommer i rätt format, samt fråga intressenterna vilken den senaste oron är och 

vilka rykten som går (Cronin & Endersby, 2011).  

 

Brunsson & Olsen (1993) förklarar att de som innefattas i förändringsarbete kan göra 

motstånd mot den – om de inte är överrens med de som leder förändringen – ofta på grund av 

att de inte har samma syn på vad som är bra resultat eller lösningar. De förklarar också att det 

är vanligt beskrivet i organisationslitteraturen att motståndet från ledningsperspektiv känns 

irrationellt och bakåtsträvande och som ett försvar för särintressen eller resultat av 

vanetänkande. Bringseluis (2010) beskriver att motstånd är ett vanligt resultat av 

förändringsarbete när ledningen inte är lyhörd och inte tillåter medarbetarna vara med i 

beslutsfattandet. De anställda kan även ställa sig negativa till förändringsarbete om deras 

praktiska erfarenheter innebär att de vet att förslagen som drivs igenom bygger på felaktiga 

antaganden (Brunsson & Olsen, 1993). Lee et al (2011) förklarar att man genom att ta bort 

personers psykologiska skyddsnät genom att revidera deras traditionella arbetssätt kan skapa 
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attitydproblem hos de som innefattas i förändringen vilket i sin tur kan skapa oförutsedda 

konsekvenser. Lee et al (2011) förklarar fortsättningsvis att problem med inställningen anses 

som vanligt förekommande inom förändring och att den första chocken förändringen innebär 

– många gånger följs upp av förnekelse och ilska. Isaksson (2010) förklarar att det finns en 

risk att problem och eländeshistorier är det enda som återges och reproduceras när processer 

av konflikt, motstånd och utmaning finns under föreningsarbete. Isaksson (2010) understryker 

därför vikten av att ledare och ledningen aktivt visar sitt stöd i förändring och pekar på studier 

som visat att det är ledarens centrala roll att driva förändringsarbeten framåt.  

 

Isaksson (2010) menar att brist på kunskap, ovilja och motstånd till förändringar kan innebära 

frånvaro av förändringar. Cronin & Endersbys (2011) förklarar att kvaliteten på ledarskap i 

förändringsarbete kan få psykiska konsekvenser – och drar slutsatsen att dålig kvalitet på 

ledarskap kan kopplas till stress, utbrändhet och depression. Slutsatserna av Lee et als (2011) 

studie påvisar att det inte finns någon ”One size fits all” lösning utan att alla 

förändringsarbeten kräver olika strategier för att hantera motstånd som kan uppstå. Isaksson 

(2010) beskriver att ledningen kan förmedla att kritik endast får framföras om det leder till 

förbättring. Det väcker enligt honom frågor om det finns utrymme för motstånd, förhandlingar 

och alternativa uppfattningar inom förändringsarbeten. 

 

Utifrån vår problemdiskussion drar vi slutsatsen att ämnesvalet att leda under motstånd både 

är relevant, viktigt och uppmärksammat av forskningen. För att ge ytterligare en bild av hur 

förändring under motstånd kan uppfattas och hanteras samt för att bidra till forskningen vill vi 

belysa ett exempel på förändringsarbete under motstånd och hur ledarna i det 

förändringsarbetet agerade. Vi tar utifrån vår undersökning av forskning och de aktuella 

diskussioner som finns inom ämnesområdet med oss författare som Kotter och Alvesson & 

Sveningsson samt delar av de artiklar och slutsatser som dragits i de artiklar som nämnts ovan 

av Bringselius, McCarthy & Nolan och Bogner & Elfanbaum till den teoretiska referensramen 

för att få en tydlig och relevant bild av ämnesområdet i studien.  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det är att leda under motstånd. För att få ett konkret 

exempel kommer ledarskapet, agerandet och genomförande under förändringsarbetet och 

ombyggnaden av Kinna Centrum undersökas. För att svara på syftet ställs följande 

forskningsfråga: 

 Hur är det att leda ett förändringsarbete när det finns motstånd till förändringen?  
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1.4 Uppsatsens disposition 
 

För att läsaren skall få en bättre överblick över studien presenteras här en disposition.   

 

Kapitel 2 – Metod 
 
Den här studien är gjord med en kvalitativ ansats och i metodkapitlet förklaras varför det valet 

gjorts. Det följs sedan av en kritisk granskning och kapitlet avslutas med en redogörelse av 

datainsamling och källkritik. 

 

Kapitel 3 – Teori 
 
Det tredje kapitlet behandlar teorin om studiens problemområde vilken hämtas från litteratur, 

vetenskapliga artiklar och elektroniska källor. Delen innefattas av teorier från bland annat 

Kotter, Czarniawska och Alvesson. I slutet av kapitlet presenteras en sammanfattning där de 

viktigaste frågorna tas upp som även ingår i studiens analysmodell. 

 
Kapitel 4 – Empiri 
 
I kapitel fyra redovisas relevant data för studiens syfte som insamlats från tre intervjutillfällen 

med politiker och tjänstemän men även de sex intervjuer med handlare som gjorts, samt 

artiklar och debattinlägg från media.  

 
Kapitel 5 – Analys 
 
I det femte kapitlet görs en analys av de teorier som presenteras i kapitel tre med den 

insamlade empiriska data från intervjuerna i kapitel fyra. I den här delen används studiens 

analysmodell som ett hjälpmedel till komma uppnå studiens syfte. 

 

Kapitel 6 – Slutsats 
 
I det sista kapitlet framförs författarnas slutsats av studien i relation till uppsatsens syfte och 

frågeställning. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning inom området. 
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2. Metod  
 

I det här kapitlet beskrivs de metodval som används i studien och vilka utgångspunkter som 

använts samt en motivering till dessa. 
 

2.1 Vetenskaplig undersökningsmetod  
 

Syftet med studien är att undersöka hur det är att leda under motstånd och i det här fallet tas 

förändringsarbetet i Kinna centrum upp som praktiskt exempel. För att få svar på vår 

forskningsfråga har en kvalitativ undersökning gjorts för att få en djupare kunskap kring 

ämnet. Den kvalitativa undersökningsmetoden är ett bra val när forskaren vill ha en mer 

detaljerad beskrivning av ett problemområde vilket vi ansåg vara angeläget. Resultaten blir 

olika breda beroende på informantens sätt att uttrycka sig och vår förmåga att sedan analysera 

den data som samlats in. En kvalitativ ansats studerar en verklighet för att skapa en 

helhetsförståelse men även ett meningssammanband och en närhet till dem som intervjuas 

(Johannessen & Tufte, 2010). 

Eftersom valet blev att använda sig av en kvalitativ ansats har ett antal intervjuer genomförts, 

dels djupgående men även ytliga. I den kvalitativa ansatsen ges en större flexibilitet i 

jämförelse med den kvantitativa undersökningsmetoden vilket betyder att författaren har en 

större möjlighet att styra informanten och därmed få ut mer information angående 

forskningsfrågan. Strukturen kan även ändras med tidens gång vilket kan leda till att nya 

förhållanden kan hittas som man inte tänkt på i förväg (Johannessen & Tufte, 2010). 

Intervjuer har genomförts med projektansvariga från kommunen och berörda handlare. Den 

här studien kunde genomföras på flera olika sätt och vi är medvetna om att informanterna kan 

vara förtegna om att lämna ut svar som kan skada deras rykte, särskilt vid studiens ämne- att 

leda under motstånd. Anledningen till att flera olika parter intervjuades var för att få olika 

synvinklar av förändringsarbetet. Syftet var aldrig att leta efter ”rätt” eller ”fel” – utan snarare 

att få höra deras verklighet och se hur de olika parterna agerat och uppfattat händelserna kring 

projektet. Det var något som vi även informerade informanterna om innan varje intervju.  

 

Studiens empiriska material är baserat på vad informanten säger under intervjun vilket sedan 

sammanställts till en flytande text. Intervjuerna skedde strukturerat utifrån ett fastställt 

frågeformulär med öppna frågor vilket innebär att det inte finns färdigformulerade 

svarsalternativ (Johannessen & Tufte, 2010). Det ledde till att vi kunde få ut mer kontext runt 

svaren vilket ansågs betydelsefullt när materialet sedan skulle analyseras. Framtagning av 

frågeformuläret skedde med hjälp av den teoretiska referensramen där ett antal frågor togs 

fram för att informanterna skulle beskriva sina åsikter och tankar kring förändringen. 

Anledningen till att intervjuerna skedde strukturerat var även att olika svar lätt kunde jämföras 

med varandra. En nackdel med att använda sig utav strukturerade intervjuer kan vara att 

viktiga åsikter och synpunkter inte tas upp som det tidigare inte tänkts på (Johannessen & 

Tufte, 2010). Problemet löstes genom att vi frågade informanterna om det gick bra att 

återkomma om det skulle uppstår fler frågor. Det behövdes dock inte någon ytterligare 

kontakt med informanterna.  

För att få ut så relevant fakta som möjligt under intervjutillfällena fick ledarna för projektet 

och handlarna olika frågeformulär då de har olika positioner när det gäller projektet. Slutligen 

har även åsikter från medborgarna i kommunen tagits med i form av insändare och 

debattartiklar från den lokala median för att få en ytterligare bred och fler synpunkter.  
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2.2 Framtagning av den teoretiska referensramen 
 
För att besvara studiens forskningsfråga har vi först och främst läst in oss på de tidnings- och 

debattartiklar som diskuterats i lokala media för att förstå hur ämnet har dokumenterats. Här 

har vi uppfattat att förändringsarbetet i Kinna centrum har genomförts under motstånd. För att 

sedan få en bra teoretisk bakgrund till studien har framtagningen av den teoretiska 

referensramen gjorts genom en litteraturundersökning och en genomgång av den befintliga 

och uppdaterade forskningen som fanns inom ämnet. Litteratursökningen skedde genom 

sökning på olika databaser bland annat Googleschoolar och Högskolan i Borås sökmotor. 

Böcker lånades på högskolan i Borås bibliotek men även på Kinna bibliotek. De sökord som 

användes var bland annat; ledarskap under motstånd, förändring, förändringsarbete, motstånd, 

kommun, Leading Change och Change Management. De olika teorierna sammanställdes 

sedan i slutet av kapitlet för att på så sätt ge en bra överblick för läsaren och även underlätta 

analysarbetet. 

 

2.3 Val av informanter 
 

Valet av informanter som sedan innefattar det empiriska materialet genomfördes i olika 

stadier. Vår första tanke var att enbart intervjua berörda politiker och tjänstemän från 

kommunen vilket ledde till att vi skickade ut ett mail till en allmän kontakt adress till 

kommunen. I mailet frågade vi efter personer som ansågs vara ansvariga för projektet och 

som skulle kunna tänka sig ställa upp på intervju. Som svar fick vi mailadresser till tre 

personer, två politiker och en tjänsteman som har huvudansvaret för förändringen. Dessa 

skickade vi mail till och frågade om de ville ställa upp på intervjuer som beräknades ta en 

timma angående förändringsarbetet i Kinna. Samtliga tre ställde upp och datum och platser 

bokades in. Trots att vi blev tilldelade informanterna från kommunen anses det inte vara något 

negativt för studien då personerna i fråga är de som är högst uppsatta inom planering och 

utförande av förändringen och kan därför ge så detaljerad information som möjligt. 

Nedan beskrivs de datum när intervjuerna genomfördes och med vem:  

 Karl Lundgren 2012-04-18 Tjänsteman 
 Pär-Erik Johansson 2012-04-24 Politiker 
 Bo Petterson 2012-04-24 Politiker 

Dessa intervjuer genomfördes på informanternas kontor för att göra dem mer bekväma vilket 

är viktigt enligt Johannessen & Tufte (2010). Vi bandade även samtalet för att senare kunna 

återskapa intervjuerna på ett så bra vis som möjligt. 

När de första tre intervjuerna var färdigställda kändes materialet en aning tunt för att svara på 

forskningsfrågan och valet att genomföra intervjuer med berörda handlare gjordes. Precis som 

de första intervjuerna skickades först ett mail ut med förfrågan om de ville ställa upp på 

intervjuer och totalt skickades elva mail ut. De intervjuerna valdes att göras kortare och att vi 

istället skulle intervjua fler personer för att få en bred syn vad de tyckte och tänkte kring 

projektet. Efter en vecka hade ingen svarat och beslutet togs att gå runt och fråga dem 

personligen vilket ledde till att sex verksamheter och sju personer ställde upp. Dessa 

intervjuer skedde i butiken där informanterna arbetade, även dessa intervjuer spelades in. 

 Intervjutillfällen med berörda handlare skedde under perioden 2012-05-01 till 2012-

05-07 
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2.4 Sammanställning av intervjuer 
 

I empirin kommer först en bakgrund till det påstådda motståndet vid förändringsarbetet av 

Kinna centrum, delen har tagits fram med hjälp av lokal media och debattforum. Sedan 

presenteras studiens primärdata som består av tre djupgående kvalitativa intervjuer samt sex 

kortare intervjuer. Intervjuerna med kommunens informanter är sammansatta under olika 

kategorier för att få en bättre överblick av det gemensamma ledarskapet. Det ansågs som ett 

bra sätt att presentera materialet eftersom samtliga tre är ledare som arbetar mot samma mål i 

projektet. Handlarnas intervjuer presenteras var och en eftersom vi ville framföra dem på ett 

tydligt vis där läsaren lätt ska följa med i deras olika resonemang.  

 

2.5 Kvalitativ dataanalys 
 
Johannessen & Tufte (2010) beskriver fyra olika typer av datamaterial vilka kan analyseras 

kvalitativt. I valet hur studiens data skulle analyseras har vi utgått från analys av 

meningsinnehåll. Den här metoden koncentrerar sig på innehållet av datamaterialet. I det här 

fallet vad informanterna berättat i sina intervjuer. Första steget är att intervjuanteckningar görs 

om till sammanhängande texter, dessa texter organiseras sedan i olika kategorier där olika 

teman tas fram. I vårt fall kommer teman vara teoretisk härledda, det vill säga deduktiva. 

Därefter sorteras datamaterialet så man upptäcker likartade uttalanden, olika mönster, 

skillnader och likheter. Till sist tas identifierade mönster upp och ställs mot befintlig 

forskning och teorier och det skapas en uppsättning av överförbar kunskap. Den väsentliga 

delen av analysarbetet är att utgå från de olika kategorierna man tagit fram så som olika 

mönster, olika samband och processer som man kan kondensera så att de blir överförbara på 

en hög abstraktionsnivå (Johannessen & Tufte, 2010). Vi har utifrån det här tankesättet skapat 

en modell som sedan används som ett analysverktyg. När modellen skapades plockades det ut 

vad som ansågs vara de gemensamma nämnarna från den teoretiska referensramen och utifrån 

dem utvecklades tre huvudfrågor som utgör modellen. Med hjälp av modellen kommer vi till 

en slutsats och får även svar på vår forskningsfråga.  

 

2.7 Källkritik 
 

Utifrån vår problembakgrund- och diskussion samt vårt syfte och forskningsfråga har vi sökt 

efter litteratur som anses beröra vårt område och som anses vara relevant för studien. Under 

uppsatsens gång har det funnits en kritisk framförhållning och vi har kontrollerat 

tillförlitligheten till den litteratur, elektroniska källor och vetenskapliga artiklar som används. 

Vi anser att de fakta som använts är av hög relevans då den är skriven av författare som ofta 

refereras till i olika vetenskapliga artiklar. Under arbetets gång har vi ställt oss frågor som; 

vilken typ av källa det är, när den skapades, vem som har gjort den, var källan kom till och 

hur den används? Vi har även sett både brister och fördelar med de källor som hittats och på 

så sätt sållat ut relevant och tillförlitlig information. Vissa av de författare som använts har 

skrivit flera böcker om samma ämne vilket stärker tillämpligheten. Kurslitteratur har används 

för att leta referenser till andra böcker som sedan använts vilket anses som pålitliga källor.  

 

  



8 
 

3. Teoretisk referensram 

 

Det tredje kapitlet behandlar teorin om studiens problemområde vilken hämtas från litteratur 

och vetenskapliga artiklar. Vi vill se på förändringsarbeten, motstånd och de 

förändringsmodeller som beskrivs i den befintliga litteraturen och forskningen för att sedan 

kunna jämföra med vårt empiriska material. Intresset i studien ligger i att belysa hur ledare 

agerar i förändringsarbete när det uppstår motstånd till förändringen.  

3.2 Problem under förändringsarbete 
 

Bogner & Elfanbaum (2011) ställer frågan hur förändringsarbete ska genomföras om 

förändringen är svår eller påfrestande för intressenterna och beskriver metaforen ”Rider, 

Elephant and Path” där de belyser tre viktiga områden som de anser att ledare bör ha i 

beaktning inför förändringsarbeten. The Rider beskriver bland annat att intressenter inte kan 

stödja förändring innan hon eller han kan förstå syftet med den samt de konkreta förändringar 

som sannolikt kommer inträffa. The Elephant handlar om våra undermedvetna och 

känslomässiga nivåer där Elephant kan påverkas genom kommunikation som skapar positiva 

känslor och dämpar de negativa som exempelvis kan vara misstro, oro och ilska. 

Kommunikationen kan fokusera på hur förändringen kommer lösa existerande problem som 

eventuellt har irriterat intressenter. The Path handlar om att förändringar i den fysiska miljön 

påverkar de inblandade (Bogner & Elfanbaum, 2011). 

 

McCarthy & Nolan (2009) menar att dagens förändringar ofta sker snabbt och dramatiskt 

vilket innebär att det finns ett behov att ledningen och styrelseledamöter förstår att 

förändringsarbeten kan få katastrofal inverkan på verksamheten om de inte identifierar vilka 

problem som kan uppstå. Oavsett vilken typ av förändring det är som sker är det viktigt att 

den och de risker den innebär kommuniceras så att exempelvis lämpliga riskreducerande 

åtgärder, interna kontroller och förslagna åtgärder kan genomföras. För att lyckas måste 

ledaren se till att kommunikationen fungerar och att relationerna mellan intressenterna i 

förändringen är goda. De menar därför att ledningen regelbundet måste bedöma den kritiska 

anpassningen som behöver ske på grund av riskerna och att årliga eller halvårsvisa 

bedömningar är olämpliga.  

 

I boken Translating Organizational Change (Czarniawska & Sevón, 1996) beskrivs hur 

organisationer under ett förändringsarbete försöker förändra sig genom att hitta ett koncept 

som passar deras givna profil. Många försöker genomföra reformer genom att använda 

modeller som recept vilket ofta resulterar i att försöken att förändra misslyckas. Det de borde 

göra är att se vad som fungerat innan och ta lärdom av de erfarenheterna de har, snarare än att 

ta in information utifrån hur förändringsarbetet bör genomföras. Ordet förändring behandlas 

som om det hade samma betydelse och innehåll i olika sammanhang. På grund av det skapas 

förväntningar på generella modeller som innehåller ordet förändringar för det är en del i en 

större termologi som indirekt kopplas till. Företag och organisationer anser sig därför redan 

veta innebörden när de implementerar dem. För att lyckas med en förändring behövs det mer 

förståelse vad det betyder för just din verksamhet. När organisationer utforskar ett nytt 

område, använder sig nya termologier, agerar i en ny miljö och utvecklar nya förväntningar 

och även möter nya förhoppningar från intressenter så skapar organisationen en ny identitet. 

Det blir en anpassning till nya intressen och relationer. En förändring kan vara det första 

steget till en rad framtida projekt som utvecklar nya effekter på dagliga operationer 

(Czarniawska & Sevón 1996). 
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Om den lokala organisationen jämför sig med andra liknande förändringsarbeten som passar 

ihop med de hopp och förväntningar som de själva vill uppnå – skapas problem. De upptäcker 

inte skillnaden mellan deras egen situation med det andra (Czarniawska & Sevón 1996). Ett 

resonemang som får medhåll av Kotter (1996) som belyses mer djupgående när han förklarar 

hur han anser att ledare ska agera i ett förändringsarbete. Han beskriver olika stadier som en 

organisation går igenom i ett förändringsarbete och vad de bör tänka på. Han konstaterar 

även; att veta hur en verksamhet ska gå vidare vid en förändring samt att se hur ett 

förändringsarbete rör sig över tiden kan vara svårt. Han har därför med hjälp av olika stadier 

framställt hur en förändringsprocess rör sig över tid. Stadierna behöver inte ses som ett linjärt 

schema utan att de olika stadierna överlappar enligt Kotter (1996) varandra. En viktig del är 

även att organisationen även måste gå tillbaka till tidigare stadier för att få ett så bra resultat 

som möjligt (Bolman & Deal, 2005). 

 

Kotter (1996) belyser att det kan vara en fördel när det uppmärksammas att stora reformer 

sker inom företagsvärlden samt att verksamheter ständigt måste genomföra förändringar för 

att hänga med i utvecklingen. Han menar att det leder till att företag känner sig tvingade till 

att minska kostnader, öka kvalitén på sina produkter och service, lokalisera nya möjligheter 

för tillväxt och öka produktiviteten. Det hjälper sedan organisationer att anpassa sig till 

rådande och skiftande förhållandena som sker i företagsvärlden vilket i sin tur skapar 

konkurrensföredelar och positionerar verksamheter mot en bättre framtid. Kotter (1996) 

understryker dock att även om det finns fördelar med förändringar finns det även nackdelarna 

som verksamheter bör ha i beaktning. Han förklarar att många förändringsarbeten leder till 

besvikelse med bortkastade resurser och frustrerade anställda. Till en viss grad är nackdelarna 

i ett förändringsarbete enligt Kotter (1996) oundvikligt, för när människor och samhällen är 

tvingade att anpassa sig till rådande förhållanden finns det lidande. Nedan beskrivs några av 

de vanligaste problemen i förändringsarbeten (Kotter, 1996). 

3.2.1 Problem 1 – För hög självgodhet 
 

När ledare tar förhastade beslut utan att skapa tillräcklig förståelse för medarbetare och för 

andra intressenter kan det uppstå problem i förändringsarbete. Det problemet kan vara 

förödande för en reform och kan leda till att ledningen misslyckas med att uppnå mål när 

deras självgodhet är hög. Om människor inte heller känner att problemet är brådskande ger de 

inte heller den extra ansträngning som ofta behövs. Ett resultat blir att de sätter sig emot 

initiativ från ledningen vilket leder till att nya strategier inte blir implementerade på ett 

effektivt sätt. Idéer som tas fram blir således mer byråkratisk prat än något subjektivt som går 

att använda (Kotter, 1996). 

3.2.2 Problem 2 – Att misslyckas med styrningskoalition 
 

Det sägs att stora förändringar är omöjliga att genomföra om inte ledningen av organisationen 

deltar aktivt, men det är enligt Kotter (1996) mer komplicerat än så. För en lyckad förändring 

måste medarbetarna visa ett engagemang för att öka prestationen och arbeta som ett team. 

Gruppen som bildas för att öka prestationen består nästan aldrig av alla de högsta i hierarkin 

till en början och därför understryker han vikten av få medarbetarna engagerade. Det fungerar 

inte för en ensam individ att genomföra alla handlingar själv förutom i små organisationer. Så 

organisationer som försöker genomföra en förändring som saknar starka band mellan de 

involverade kan till en början genomföra strukturella förändringar – men förr eller senare 

fallerar det. Många organisationer med svaga band tror att det är en lätt uppgift att skapa en 

teamwork känsla och att Human Resources ansvariga kan leda medarbetarna till ett bra 
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samarbete. Men det spelar ingen roll hur kapabla eller engagerade de än må vara, det behövs 

ändå ett starkt ledarskap för att genomföra förändringar (Kotter, 1996).  

3.2.3 Problem 3 – Underskatta kraften av visioner 
 

Av de element som finns med i en lyckad förändring så finns det ingen som enligt Kotter 

(1996) är viktigare än en vision. Visioner spelar en betydelsefull roll i förändringsarbetet, dels 

för att veta vad som ska göras, men också för att inspirera stora delar av personal inom 

verksamheten. Utan en relevant vision kan ett förändringsarbete upplösas till en lista av 

förvirrande, oförenliga och tidskrävande projekt som är på väg i fel riktning. Utan en stadig 

vision kommer inte de människor som innefattas i förändringen lägga ner den kraft och energi 

som krävs för att på rätt sätt implementera initiativen. Ledningen måste vara medveten om de 

svårigheter det innebär för vissa människor att genomföra en förändring. Det kan leda till att 

de som inte förstår innebörden diskuterar händelser bakom kulisserna och avsiktligt undviker 

alla typer av offentlig diskussion. Därför måste det finnas en vision som kan vägleda 

beslutsfattandet, för utan den kan varje val medarbetarna gör leda till en ändlös debatt (Kotter, 

1996). Han understryker att små förändringar som genomförs utan medarbetarnas förståelse 

kan innebära upprörda konflikter som tar energi och förstör den moral som finns inom 

organisationen. Diskussionerna som är till följd av problemet kan slösa oändligt många 

timmar av viktig tid (Kotter, 1996). 

I många förändringar finns planer och program som ska verka som en roll i visionen, det kan 

innehålla mål, metoder och deadlines. Men det kan uppstå ett problem som leder till att alla 

planer och program får negativ effekt om det inte förklaras vad det leder till. I många fall kan 

ledningen ha en viss aning vart förändringen ska leda, men den bilden är ofta för komplicerad 

för att kunna användas (Kotter, 1996).  

3.2.4 Problem 4 – Inte kommunicera visionen 
 

Kotter (1996) förklarar att stora såväl som kortsiktiga förändringar går oftast inte att 

genomföra om medarbetarna inte är villiga att hjälpa till. Han menar att människor inte är 

villiga att göra uppoffringar även om de inte gillar sin nuvarande situation, det är bara ifall de 

ser potentiella fördelar av förändringen och om de tror att den veklingen går att genomföra 

som de kan tänka sig att hjälpa till. Det leder till att om ledningen inte klarar av att på ett 

trovärdigt sätt kommunicera visionen så kommer medarbetarna aldrig gå med på 

förändringen. Vidare beskrivs hur det finns olika vägar att gå när kommunikation ska ske 

inom företaget. Vilket sätt ledningen än väljer att kommunicera är det viktigt att de på ett 

trovärdigt sätt kan kommunicera visionen för annars kommer medarbetarna inte genomföra 

förändringen. Ledarna måste även inse att kommunikation både sker genom ord och 

handlingar. Det sistnämna är troligen den mest kraftfulla – inget påverkar mer än handlingar 

av viktiga individer i företaget. 

3.2.5 Problem 5 – Tillåta hinder att blockera den nya visionen 
 

För att implementera en större förändring krävs ett stort antal människor. Nya initiativ 

misslyckas alldeles för ofta även om medarbetarna har tagit till sig den nya visionen. Det sker 

för att de känner sig maktlösa av stora hinder som finns i deras väg. Oftast är det bara mentala 

blockeringar som behöver lösas upp men ibland finns det även fysiska. Kotter (1996) 

förklarar att hindret ibland kan vara organisationsstrukturen. Stora problem som kan 

uppkomma är när exempelvis några medarbetare väljer mellan den nya visionen eller att 

arbeta så att de gagnar dem själva. Om ledningen själva sätter sig emot orsakas även det stora 
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problem. Ett sådant stort problem kan orsaka ett stopp i förändringen som sedan inte går att 

ändra. Här behöver alla berörda motiveras för att kunna se vinningen i förändringen och tro 

att det behövs en utveckling för att anamma den. När ledningen undviker att konfrontera 

hinder som uppstår så underminerar de såväl medarbetarna som förändringsarbetet (Kotter, 

1996). 

3.2.6 Problem 6 – Misslyckas med att skapa kortsiktig vinst 
 

Kotter (1996) förklarar att förändringsarbete tar tid. Komplexa ansträngningar för att förändra 

strategier och bygga om företaget riskerar därför att mista drivkraften om organisationen inte 

firar kortsiktiga mål. Om verksamheten inte har några kortsiktiga mål kommer många 

anställda ge upp eller gå med dem som satt sig emot förändringen. Att skapa kortsiktiga 

vinster är skillnad mot att hoppas för dem, förklarar Kotter (1996). Han menar att hoppas är 

en passiv handling medens att skapa är en aktiv. I lyckade förändringsarbeten söker ledaren 

efter vägar att ständigt utveckla nya mål och uppnå dem, samt att belöna människor med 

befordran eller pengar. Ledare som inte ser de små ansträngningarna och fastnar i den stora 

visionen löper en stor risk att misslyckas. Även om det är bra att arbeta mot det slutgiltiga 

målet behöver människor kortsiktiga mål och se resultat för att fortsätta arbeta. Även här är 

kommunikationen viktig för att projektet ska överleva (Kotter, 1996). 

 

3.3 Förändringsarbete som leder till motstånd  
 

Brunsson & Olsen (1993) förklarar att bristfälliga genomföranden av förändringar många 

gånger kan grunda sig i att ledningen stött på problem under förändringen som har lett till 

motstånd mot de förändringsplaner de lagt fram från aktörer inom- eller utom organisationen.  

De förklarar även att förändringsarbeten har blivit vanliga men också att de delvis blivit 

rutinartade. De menar dock att det ändå inte är ovanligt med kombinationen omfattande 

förändringar och misslyckade förändringsarbeten. Genomförandet är särskilt problematiskt 

om förändringsarbetet kräver uppslitning från de som ska förändras och om själva 

genomförandet kräver samarbeten mellan flera olika organisationer. Vidare beskrivs 

problematiken att förändra symboler och beteenden. Därför kan förändringar få oväntade och 

oönskade effekter som innebär att konflikter och motstånd uppstår (Brunsson & Olsen, 1993). 

Inom förändringsforskning beskrivs personalmotstånd ett centralt begrepp och idag sker det 

ofta motsättningar mot nya förändringar inom organisationen. Det finns även en begäran om 

delaktighet i samband med förändring vilket kan uttrycka sig som en ansvarskänsla mot 

verksamheten och en känsla att vilja medverka i förändringen. Om det inte är möjligt så 

uppstår det enligt Bringselius (2010) motstånd. Fortsättningsvis förklaras att om ledningen 

inte är lyhörd för varningssignaler från intressenter och medarbetare samt om de inte tillåter 

dem vara med i beslutsfattandet kan också ett motstånd uppstå. Med motstånd avses idag 

normalt invändningar från medarbetare. I allmänhet tenderas organisationsforskningen att 

betrakta personalmotstånd som problematiskt och frågeställningar kretsar kring hur 

motståndet kan motverkas av ledningen (Bringselius, 2008). 

Christensen et al (2010) beskriver hur förändringar inom offentlig sektor kan medföra 

förändringar i relationen mellan organisationen och medborgarna vilket i sin tur kan bidra till 

komplikationer för både administrativa och politiska ledare. Fortsättningsvis förklaras det här 

genom att ansvarsförhållandena mellan medborgare och politiska ledare har blivit allt mer 

komplicerade. Det beror på att politikerna ska vara lyhörda för medborgarnas önskemål – 

vilket försvåras i moderna förändringsarbeten, samt att medborgarna som klienter ska kunna 

hålla politikerna direkt ansvariga för tjänsteutövande. Eftersom politikerna enligt Christensen 
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et al(2010) många gånger är löst kopplade till den producerande nivån skapas därför 

spänningar och konflikter när det gäller placering av ansvar – detta förklaras vara särskilt 

vanligt när kriser och problem uppstår.  

Christensen et al (2010) förklarar att organisationer kan inrätta egna enheter för frågor, bygga 

upp kunskapsgrund och kunna påverka inom förändringsarbeten. Inom dessa enheter kan 

intresseorganisationer och även anställda bli invävda om de uppfattas ha information och 

kunskaper som är viktiga om konsekvenserna för de aktuella förändringsåtgärder eller om det 

uppfattas som lättare att genomföra förändringsarbetet med deras medverkan. Det finns dock 

en risk att ledningen ser till att aktörer som är motståndare till förändringsarbetet sållas ut och 

de som stödjer ledningen organiseras in. Det understryks dock att det kan vara lättare om 

intresseorganisationerna deltar i processen även före själva genomförandet. Vikten av att 

klarlägga vilka olika aktörer som kan tänkas bli berörda av förändringsarbetet understryks 

slutligen Christensen et al (2010) som menar att det utgör en viktig bas för ett lyckat 

förändringsarbete.  

 

3.4 Ledarskap för att hantera motstånd i förändringsarbete 
 

Företag lägger ned oändligt mycket pengar på förändringsarbeten vilket kan resulterar i både 

positiv respons men i många fall sker inga förbättringar eller får en motsatt effekt och 

förvärrar situationen (Bolman & Deal, 2005). En viktig tanke är att när världen runt omkring 

oss förändras är det lönlöst att hålla fast vid gamla synsätt och övertygelser. Du som ledare 

måste vara flexibel och våga pröva nya vägar för att lyckas i en snabbförändlig värld 

(Johnson, 1998). Problem kan fortfarande uppstå och det är viktigt att informera människor 

vad det är de ska förändra annars blir de ängsliga och förvirrade. Det krävs en klarhet i vem 

som gör vad så det inte blir att de hamnar i en situation där alla tror att någon annan har 

ansvaret vilket leder till att ingenting blir genomfört. Ledaren eller chefen måste se till sina 

egna styrkor utveckla dem med hjälp av sina medarbetare (Bolman & Deal, 2005). 

Ur ett politiskt perspektiv är konflikter en naturlig del av arbetet. Konflikter hanteras genom 

köpslående och olika förhandlingar för att komma fram till en lösning. Förmågan att 

sammanfoga nya idéer med befintlig praxis är ofta avgörande för ett lyckat förändringsarbete. 

Förändring skapar i de flesta fall splittring och konflikter mellan konkurrerande intressenter. 

För att skapa framgång krävs det av ledarna att de kan sätta perspektiv på de aktuella frågorna 

och bygga allianser där motsättningar kan göras om till fungerande överenskommelser 

(Bolman & Deal, 2005).  

Alvesson & Sveningsson (2007) beskriver att formler för att lyckas med förändringar inom 

organisationer är av måttligt värde. De menar att det krävs en anpassning och utvärdering för 

varje specifikt fall istället för en föreställning angående vad som är bra eller inte. De påpekar 

också att det är vanligt att chefer använder sig av ett vagt och allmänt språk när de artikulerar 

i förändring och argumenterar mot den typen av vardagligt språkval eftersom de menar att 

effekten av den blir svag. Det vardagliga språket är för välbekant för de som innefattas av 

förändringen – vilket gör att de framstår som plattityder och förlorar dragningskraft. Alvesson 

& Sveningsson (2007) understryker därför hur viktigt det är att använda tal, handlingar och 

praktik på ett vis så det uppfattas som sammangängande, pekar i samma riktning och som 

tilltalar det som målgruppen uppfattar som relevant, viktigt och meningsfullt. För att lyckas 

behövs bland annat att ledaren bör vara noggrann i sin situationsanpassning så den passar in i 

den aktuella kontexten.  
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Enligt Alvesson (2009) så beskrivs den nya ekonomin på ett vis som gör att den tycks kräva 

snabba förändringar och att gamla paradigm på management och att de måste ersättas av nya. 

Han fortsätter med att beskriva hur prat om revolutionär och radikal förändring är vanligt 

förekommande – men visar en vilseledande bild av verkligheten. Att den bild som populär 

managementlitteratur många gånger beskriver med karismatiska och hjältemodiga ledare som 

driver igenom radikala förändringar, inte förekommer så ofta som vi tror. Han förklarar dock 

att storskalig förändring sker till viss grad men att den som vill förstå förändring måste förstå 

sig på andra typer än de storskaliga och toppstyrda projekt som omfattas av litteraturen och 

som i vissa fall leder till framgång. Alvesson (2009) menar fortsättningsvis att världen 

befinner sig i ständig förändring som beror på att samhället gradvis förändras i med nya idéer 

om exempelvis annat könsroller, managementidéer, auktoritet samt att människan hela tiden 

riktar vår uppmärksamhet från och till olika fenomen som bland annat miljöproblem, sociala- 

och hälsofrågor vilket gör att organisationer är den del av en ständigt föränderlig social 

verklighet. Varje försök till att medvetet och systematiskt förändra föreställningarna kräver 

därför ledare som är uppmärksamma på dessa pågående kulturella förändringar. Vidare 

beskrivs att materiella och strukturella förändringar kräver ett samspel mellan 

föreställningsnivån och beteendenivån. Kulturella budskap måste därför bland annat anknyta 

till den materiella nivån för att de ska fastna i människors känslor och tankar – och för att de 

ska uppfattas som trovärdiga för dem.  

Brunsson & Olsen (1993) förklarar att studier har visat att det i praktiken kan vara att besluta 

om-, att genomföra beslutande-, att uppnå de eftersträvade effekterna- och att lära sig av 

erfarenheten från tidigare förändringsarbeten. Fortsättningsvis beskrivs att förändringar som 

ses som modernisering har större chans att lyckas än andra. Det förklaras genom att vara 

modern ofta knyts till förbättring, utveckling och framsteg i vår kultur och det är därför 

många gånger svårt att argumentera mot förändringsarbeten som syftar till att modernisera. 

Ibland kan även vaghet tillsammans med enkelhet göra att de som leder förändringsarbetet 

samt dess omgivning får en stark tro på att förändringen är riktig – det beror enligt Brunsson 

& Olsen (1993) på att vagheten möjliggör ett önsketänkande och skapar förhoppningar för 

goda preciseringar i framtiden. De understryker dock att det finns en risk att vagheten gör 

idéerna svåranvändbara i den komplexa verkligheten och i genomförandet samt att de som 

berörs av förändringen klagar på att de inte får information samt att det inte finns någon 

användbar information tillgänglig.  

Brunsson & Olsen (1993) beskriver även att det är vanligt att organisationer gör allt fler och 

mer komplicerade kalkyler – men att de sedan har liten betydelse för vad för vägar ledarna i 

slutändan väljer i förändringsarbeten. De förklarar att det är vanligt att det sätts upp budgetar 

– men att de inte följs. Det är också vanligt förekommande att det samlas stora mängder 

information som sedan i slutändan inte används alls när det ska fattas beslut. De förklarar att 

de idéer kring förändringen kan förändras som ett resultat av att de väckt reaktioner från 

exempelvis utom organisationen när de presenterades. Ett annat exempel som beskrivs är att 

idéer kan förändras när människor inom organisationen byts ut – exempelvis att en ny chef 

kommer in. Det beror på att de reagerar på de idéer som finns för förändringen.   
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3.5 Studiens modell 

 

Utifrån den teoretiska referensramen har en modell utformats för att analysera det svar som 

informanterna gett i den empiriska undersökningen.  

 

Figur 1 

 

Modellen är utvecklad utefter vad vi anser vara de gemensamma nämnarna i de teorier som 

beskrivs ovan. Avsikten med modellen är att undersöka olika teman som sedan ska besvara 

studiens forskningsfråga. Dessa frågor ska användas genom teori, empiri och analys som ett 

hjälpmedel för att komma fram till en slutsats. Tanken är också att modellen ska underlätta för 

läsaren som ska kunna följa de olika delarnas syn på frågorna och på så vis ha lättare att följa 

resonemangen. För att tydligöra teorin och empirins syn på de områden som berörs av 

modellen så presenterar vi en sammanfattning i slutet av avsnitten. Analysen berörs sedan helt 

och hållet av frågorna i modellen.  
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3.6 Sammanfattning av teori 

 

3.6.1 Varför uppkommer motstånd? 

 

Bolman & Deal (2005) , Brunsson & Olsen (1993), Johnson (1998) och Kotter (1996) 

beskriver de problem som kan uppstå under ett förändringsarbete och hur de leder till 

motstånd. Om samarbete sker mellan många olika intressenter där det finns många åsikter 

finns stor chans att konflikter uppstår. Det är viktigt att det förklaras vem som gör vad och 

vem som bär ansvaret. Om inte ledarna kan sätta perspektiv på de aktuella frågorna och bygga 

allianser där motsättningar kan göras om till fungerande överenskommelser kommer 

förändringen att misslyckas. Kotter(1996) förklarar att ledare kan ta förhastade beslut som 

leder till problem när intressenter inte hinner få tillräckligt med förståelse för de beslut som 

tagits. 

 

De klargör även hur ledningen måste förklara för alla inblandade orsaken till förändringen och 

att alla måste vara med och arbeta mot samma mål om inte det sker så uppstår motstånd. En 

ensam individ kan inte genomföra en förändring. Det måste finnas starka band mellan de 

inblandade och för att de ska uppstå behövs ett starkt ledarskap. Det kan skapas med hjälp av 

att arbeta med visioner för att motivera människor att genomföra förändringen. Om de 

inblandade inte förstår vad de ska uppnå så uppstår diskussioner som leder missnöje. De 

måste se potentiella fördelar med förändringen och ledningen måste visa det med både ord 

och handlingar. Att sätta upp kortsiktiga mål anses vara viktigt då det driver projektet framåt, 

människor måste se att förändringen förs framåt för att fortsätta att engagera sig och inte sätta 

sig emot förändringen (Bolman & Deal, 2005), (Brunsson & Olsen, 1993), (Johnson, 1998) & 

(Kotter, 1996). 

3.6.2 Vem gör motstånd? 

 

Brunsson & Olsen (1993) beskriver vilka det är som kan göra motstånd till en förändring. De 

förklarar att motstånd ofta kommer från medarbetare, intressenter och aktörer både inom- och 

utom organisationen. Bringselius (2010) förklarar att personalmotstånd är ett centralt begrepp 

när det gäller förändring och Christensen et al (2010) beskriver även att medborgarna kan 

göra motsättningar mot ledare i förändringsarbete.  

3.6.3 Hur hanteras motstånd? 

 

Alvesson & Sveningsson (2007), Bogner & Elfanbaum (2011), Christensen et al (2010), 

Kotter (1996)  och McCarthy & Nolan (2009) beskriver hur en ledare ska agera om motstånd 

till en förändring uppstår. De förklarar vikten av att använda sig av ett språk som alla 

involverade förstår och kan identifiera sig med. Det är även angeläget att förklara syftet och 

händelseförloppet för alla intressenter för att inte skapa förvirring vilket kan leda till att 

motstånd uppkommer. Att intresseorganisationer får vara med och delta i processer före själva 

genomförandet kan minska kritiken. Det som ledningen måste göra är att vara lyhörda och 

lyssna på alla berörda och om problem uppstår måste stor vikt läggas på kommunikation mot 

alla intressenter. Kommunikation kan användas för att dämpa negativa känslor som uppstår. 

För att lyckas med en förändring behövs bland annat att ledaren bör vara noggrann i sin 

situationsanpassning så den passar in i den aktuella kontexten om det inte sker uppfattas 

förändringen som ointressant av utomstående. McCarthy & Nolan (2009) förklarar att det är 
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viktigt för ledarna i förändring att se riskerna samt att regelbundet bedöma anpassningen som 

behöver och att årliga eller halvårsvisa bedömningar är olämpliga.  

 

Brunsson & Olsen (1993) och Czarniawska & Sevón (1996) beskriver att ledarna måste ta 

lärdom av tidigare erfarenheter och att det inte finns något givet sätt att genomföra en 

förändring på. Vidare beskrivs att om förändringen är till för att modernisera har de större 

chans att lyckas än andra förändringar. Moderniseringar uppfattas som en förbättring, 

utveckling och som framsteg. Därför är det svårt att argumentera mot förändringsarbeten som 

syftar till att modernisera.     

 

Fortsättningsvis beskrivs att det är vanligt att organisationer gör kalkyler – men att de sedan 

har liten betydelse om vilka vägar de i slutändan väljer i projektet. De förklarar även att det är 

vanligt att budgetar sätts upp – men sedan inte följs. Ekonomin är en viktig del i 

förändringsarbeten eftersom ekonomiska frågor ofta skapar motstånd. De förklarar även att 

idéer kring förändringen kan förändras som en följd av att de väckt reaktioner från exempelvis 

intressenter när de presenterats (Brunsson & Olsen, 1993) (Czarniawska & Sevón, 1996).   
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4. Empiri 
 

I den här delen av studien redovisas först och främst en bakgrund till förändringsarbetet i 

Kinna centrum som är baserad på intervjuer med ansvariga ledare i projektet. Sedan 

presenteras artiklar och åsikter som uppkommit i samband med förändringen. Därefter 

kommer tre intervjuer med berörda politiker och tjänstemän. Till sist presenteras intervjuer 

med berörda handlare.  

4.1 Bakgrund till förändringsarbetet 
 

I Marks Kommun pågår i nuläget en uppmärksammad ombyggnad av vad som benämns som 

kommunens största centrum – Kinna. Beslutet att göra en förändring av Kinna centrum 

började i form av ett förslag som kallades – ”Kinna-Blomsterstaden” som skulle göra Kinna 

till något speciellt och få orten att sticka ut i mängden. De sades att det var för mycket asfalt i 

centrumet vilket ledde till att projektet att förändra Kinna Centrum tog fart 2006. I det stadiet 

tog kommunen fram en budget och idéskisser. 2008 fanns det första utkastet för hur det kunde 

tänkas se ut och i det stadiet var arbetet uppdelat i olika etapper vilka beskrev hur arbetet 

skulle genomföras. I det här skedet kallades intresseorganisationer, medborgare, politiker, 

tjänstemän och andra intresserade till ett antal stormöten där alla fick chansen att komma med 

åsikter och förslag om hur projektet skulle se ut. 

Anledningen till förändringen var framför allt för att trivselfaktorn skulle bli högre och att 

centrumet skulle bli en mötesplatts för kommuninvånarna. Innan ombyggnaden präglades 

centrumet av mycket biltrafik vilket skapade oro bland dem som vistades där. Kommunen 

ville skapa ytor där medborgarna kunde stanna upp, prata och kommunicera. Det skulle finnas 

ett cykelstråk och det skulle bli ett mysigare och tillgängligare centrum. En plats på 

människornas villkor och inte bilarnas. Många ansåg från början att det var ett projekt de 

skulle genomföra, men det fanns dock ingen politisk enighet varken från början eller under 

projektet. Projektet skulle kosta runt 16 miljoner när det startade, men det fanns enligt inga 

exakta kalkyler utan de hade snarare tänkt ”mellan tummen och pekfingret”.  

Det har funnits gestaltningsgrupper som har varit med och tagit fram passande material och 

använt sig av olika modeller för att göra förändringen så bra som möjligt.  Ursprungsidén har 

utvecklats med tiden. Men om ett beslut tagits så har det även genomförts. Kommunen har 

under hela projektet försökt göra det så smidigt som möjligt för handlarna och deras kunder så 

att de alltid ska kunna nå fram till butiken. De har alltid informerat handlarna om beslut som 

tagits som när vissa partier kommer vara avstängda. Viktigt att säga är att de handlare som var 

med i de projektgrupper som startades från början har varit nöjda under hela projektet. 

 

4.2 Artiklar om motståndet i mark 
 

Miljonerna som försvann, dålig skyltning, parkeringskaos, parkeringsanarkister och butik som 

tvingas stängas är bara några av rubrikerna som beskriver förändringsarbetet i Kinna centrum 

i de lokala medierna. Det finns många åsikter och kritik har riktats mot projektet från både 

medborgare, handlare och politiker. Frågetecken är många kring förändringen och nedan 

beskriv några av dem (markbladet.se, 2010,2011, 2012). 

 

Två av de stora samtalsämnena som tas upp är ekonomin och den dåliga informationen från 

kommunen. Kostnaden av Kinna centrum rusar iväg och inte ens kommunen vet vart 
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pengarna tar vägen. Det var under de sista månader 2012 som kostnaden för projektet stack 

iväg med två miljoner kronor. ”Vi är lite frustrerade eftersom vi inte kan få någon förklaring 

från tjänstemännen” säger teknik- och servicenämndens ordförande Pär-Erik Johansson (M). 

Kostnaden för projektet skulle från början kosta 16 miljoner men notan för förändringen har 

sprungit iväg och förra rapporten från teknik och serviceförvaltningen pekade på en 

slutsumma på 23 miljoner kronor som idag beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. En ökning 

med nästan 10 miljoner mer än den ursprungliga siffran. En anledning kan vara att arbetet 

tagit längre tid än planerat vilket skapat oväntade kostnader (markbladet.se, 2012). 

 

Vidare är det många som har reagerat på parkeringsutbudet i Kinna centrum sedan 

ombyggnationen startat. Markborna själva parkerar där de själva känner för och det finns 

ingen som stoppar dem eftersom det inte finns någon skyltning om parkeringsförbud. 

Ytterligare kritik har riktats mot kommunen eftersom de tagit bort centrala parkeringsplatser 

och ersatts dem med ett torg - vilket upprört många. Markbladet (2012) frågar medborgarna 

om parkeringsmöjligheterna i Kinna och det finns både positiv och negativ respons, några av 

de negativa säger ”Det är inte jättebra. Häromdagen tog det 20 minuter att hitta en 

parkeringsplatts så det finns för få” en annan säger att ” Det finns gott om dem, däremot är det 

inte så bra skyltat kring de som finns”. De positiva säger ”Jag ska inte klaga det finns värre 

ställen” och ” Jag tycker det är helt okej. Jag är nöjd för det finns gott om parkeringsställen 

runt om centrum”. Polisen har även svårt att rycka in då de inte kan göra något så länge det 

inte finns förbud mot parkering (markbladet.se, 2011).  

 

Under 2012 har handlarna i Kinna gjort en namninsamling som de lämnat till kommunen med 

180 namn om att få tillbaka parkeringsplatser som tagits bort, men svaret blir nej. Upprörda 

kommuninvånare säger ”Varför ta bort något som varit bra både för kunder och men också 

handlare? Det verkar ju finnas plats kvar för torghandel, uteserveringar med mera ändå i 

centrum, om det överlever vill säga”. En annan säger ”Kinna ligger åt fel håll. Finns bättre 

och billigare affärer utanför Marks Kommun. Blir även förbannad över alla miljoner som 

placerats i Kinna, istället för att sprida alla dessa pengar över HELA kommunen så att alla 

invånare kan få ta del av kakan och inte bara ett fåtal”. En sista säger ” parkera inte här, kör 

inte fortare än 7 km i timmen för då får du böter. Kom inte hit. Åk till något annat ställe och 

handla är budskapet från kommunen. Det ökande antalet tomma affärslokaler vittnar att folk 

har börjat hörsamma er önskan” (markbladet.se, 2012). 

 

Förändringen av Kinna centrum har som sagt både uppmärksammats och kritiserats. Kaos har 

förekommit under arbetet som pågick sommaren 2011 – eftersom ombyggnaden hade fortgått 

i över ett år och information om orsaken till förseningen inte förmedlats – dock menar Pelle 

Pellby (kommunalråd) att orsaken till förseningen är ekonomin. Han förklarar att markborna 

är införstådda med situationen och att ”det går alldeles utmärkt att handla i butikerna här i 

Kinna” Han säger även att ”Det finns andra saker som har haft högre prioritet. Saker och ting 

ligger i olika faser. Vi har valt att göra på det här sättet” (sr.se, 2012).  

 

Handlarna har dock kritiserat och kommit med klagomål kring projektet och menar på att 

förändringen resulterat i att butiker lagts ned på grund av dålig tillströmning av kunder. ”Det 

är absolut arbetena i centrum som tvingar mig att stänga. Sedan kommunen startade har 

antalet kunder minskat väldigt mycket”, säger Thomas Törnström, som lägger ned sin affär i 

Kinna. Kommunens förnyelse av centrumet har lett till att flera butiker tappat kunder och 

stora delar av sin omsättning – uppemot 40 procent (bt.se, 2010). 
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4.3 Intervjuer med ledare från Marks kommun  

4.3.1 Informanternas bakgrund 
 

I Marks Kommun finns det totalt 350 anställda och huvudkontoret är placerat i Kinna som är 

den största orten i kommunen och det är även där förändringsarbetet genomförs. De tre ledare 

som har medverkat i undersökningen arbetar samtliga på Teknik och Servicenämnden i Marks 

Kommun och är Karl Lundgren – förvaltningschef, Pär-Erik Johansson(M) – ordförande och 

Bo Petersson(S) – vice ordförande. För att få en klarare syn på deras positioner förklarar 

Lundgren att hans roll hade beskrivits som motsvarande till VD om de arbetat inom den 

privata sektorn och Johansson & Petersson hade suttit i styrelsen. Han förklarar 

fortsättningsvis att nämndens uppgift är att fatta beslut som sedan genomförs av honom. 

 

Alla tre arbetar aktivt med förändringsarbetet av Kinna Centrum, men Lundgren har inte varit 

med i början av projektet utan han tillträdde i oktober 2011 och har därmed kommit in när 

besluten för projektet redan var klara. Petersson och Johansson har däremot varit med sedan 

starten och är väl insatta i de beslut som tagits fram tills idag. Politikerna har en stor inverkan 

på de beslut som tas och det är dem som exempelvis har tagit fram idéer och budgeterar 

kostnaderna för förändringsarbetet. I projektet har politikerna i kommunen ställt stora krav på 

budget och genomförande.  

4.3.2 Problem under projektet 

 

Ekonomi  

Problem som uppstått under projektets gång är bland annat ekonomin. Trotts budgeten så gick 

kommunen över ekonomin med två miljoner under 2011 vilket var en stor brist. Kommunen 

tappade även viktiga människor vilket var en del i att de inte hade koll på ekonomin. Större 

delen av projektet var inte upphandlat vilket medförde stora problem och var något som 

kommunen såg till att göra vid de sista delarna i förändringsarbetet. Anledningen till att de 

inte upphandlade hela projektet från början var för att det togs ett beslut i fullmäktige som 

sedan fullföljts. En annan anledning var att det i början fortfarande fanns flera oklara delar i 

projektet. Det gjorde att förvaltningen ville göra mycket själva och men i efterhand erkänner 

dem att de delar som var upphandlade flöt på bättre.  

Vidare problem som har uppmärksammats under projektet var att ett antal fakturor fastnat i 

kommunens ekonomisystem. De hade som system att den som beställde en vara även skulle 

notera det och följa upp. Men det skedde inte – vilket skapade problem och ineffektivitet 

inom det området. Det förklaras att i framtiden så har kommunen lärt sig av sina misstag och 

de kommande etapperna har blivit upphandlat och de sista etapperna ska troligen kunna spara 

in de pengar de tidigare överstigit. 

Projekttid 

Att projektet tagit lång tid har många anledningar, problem som uppstod under arbetets gång 

var exempelvis att ledningar i marken inte låg där de skulle och de behövdes bytas ut. Att byta 

dem vid det tillfället drog ut på tiden men var något som behövdes göras. I det här skedet 

skedde inga direkta reaktioner det vilket beskrivs troligen berodde på att de inte var framme i 

centrum än. Under de första etapperna var kostnaderna fortfarande inom ramen för projektet – 

men att det blev reaktioner när det var uppgrävt eftersom det var svårt att komma fram och 

dåligt skyltat. Den kritiken anser de dock vara befogad – kommunen hade från början tänkt 

sig en maffig skyltning för att kommuninvånarna tydligt skulle se hur det planeras att se ut. 

Men i själva verket blev det ingen stor skylt vilket de menar var beklagligt. Reaktionen blev 

att media uppmärksammade att ingen visste vad som händer i projektet, att det var svårt att 
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komma fram samt att arbetet tog lång tid. För att hantera reaktionerna hade de åtskilliga 

möten med handlare där de samlades och pratade igenom projektet – reaktionen blev att de för 

det mesta blev lugnade.  

I och med att projektet gick framåt och till följ av klagomålen så fick Skanska uppdraget att 

lägga stenarna på väg ytan i Kinna Centrum – eftersom de hade skaffat en ny maskin som 

skulle lägga stenen fort och smidigt. Efter arbetet var alla väldigt nöjda eftersom gatan var 

öppen och alla kunde köra på vägarna, tanken var att man skulle göra samma sak för 

gångbanorna 2011 – men samtidigt som detta skulle genomföras kom det upp att 

entreprenören som lagt stenen vid kommunhuset hade använt sig av kinesisk sten till trappan 

vilket fick stor kritik. Tanken var att det skulle läggas samma sten på resterande delen av 

arbetet – men förvaltningen fick kalla fötter och gjorde om upphandlingen även om det aldrig 

var definierat vart stenen skulle komma ifrån i projektet. Att upphandlingen gjordes om och 

att det beslutades att i det kommande arbetet skulle det läggas svensk sten gjorde enligt 

Petersson att det blev närmre en miljon dyrare. Han förklarar att de hade som val att det skulle 

bli väsen om vart stenarna kom ifrån eller om priset och eftersom kommunen precis blivit en 

”fair trade city” och att Kina inte är speciellt öppenhjärtliga med arbetsförhållanden så kunde 

de inte riskera att de skulle bli en medial jakt på att anmärka på stenarna – därför blev det ett 

enkelt val att välja de dyrare svenska stenarna. Efter den nya upphandlingen förklarar 

Petersson att det inte har uppmärksammats eller blivit några skriverier alls.  

Petersson förklarar att i ett stort projekt blir det alltid lite förändringar och att det är 

ofrånkomligt. De valde bland annat att bygga en ny och extra parkering efter kritik om att det 

finns för få parkeringsplatser, det i kombination med de dyrare stenarna gjorde att det blev 

dyrare och de hade gått över projekttotalsumman med 1,8 miljoner kronor. Det meddelade de 

till kommunfullmäktige som anslog pengarna – och det har varken varit någon diskussion 

eller någon som frågat i efterhand.  

Personal- och kunskapsförluster 

Att den dåvarande förvaltningschefen slutade var till stor skada för projektet anser Petersson. 

Han förklarar att även om man försöker dokumentera allt så finns det alltid viss information 

som finns i huvudet. Sedan sjukskrevs en enhetschef på ”gata park” samt sektorchefen för den 

instansen vilket enligt Petersson innebar att de blev tomma på människor under en tid, dock 

understryker han att anledningen till sjukskrivningarna och avhoppen inte hade något med 

projektet att göra. Avbräcket ledde dock till att ansvaret kom att flyttas ner till arbetsledare – 

där kommunikationen samt informationen om vad som gällde inte var speciellt bra. Att 

arbetsledarna fick ansvaret var inget beslut utan det bara blev så, eftersom mycket skedde 

under sommaren och att det gick mycket fort. 

Sedan skedde något som enligt Petersson var olycklig, en av arbetsledarna avropade(att köpa 

varor eller tjänster och hänvisa till ett tidigare träffat ramavtal) det fortsatta 

plattsättningsarbetet som gjordes av Skanska – vilket gjorde att det gick åt mer pengar än 

väntat utan att de visste om det. Petersson förklarar också att det sedan ”valsades runt i 

media” att två miljoner kronor försvann och att ingen vet vart. Men det förklarar han var till 

följd av att kommunen infört det nya system för att ta emot inkommande fakturor som nämnts 

ovan – vilket innebar att det var fem fakturor från Skanska som försvann och de 

uppmärksammades inte innan Skanska krävde kommunen på pengarna. Så Petersson menar 

att om datorsystemet hade fungerat så hade de långt tidigare kunnat se att de hade avropat det 

fortsatta arbetet med Skanska och således kunnat ge förklaringar och vidtagit åtgärder. Men 

de var hela tiden övertygade om att pengarna inte hade försvunnit. Men för att svara på 

medias kritik så tillsatte de en utredning för att se om de blivit överdebiterade. Den 
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utredningen visade enligt Petersson snabbt att det inte fanns några formella fel någonstans. 

Han säger också att de i efterhand inte kan säga ”vad hade hänt om vi istället hade frågat på 

detta arbete? Hade det blivit billigare?” – eftersom det blev på löpande räkning tack vare 

avropningen. För arbetet var redan gjort – så nämnden fick enligt Petersson skriva till 

fullmäktige att det gått åt två miljoner mer än vad det skulle göra. Papper enligt Petersson just 

passerat budgetberedningen och ska upp till fullmäktige inom den närmsta framtiden.  

Den enda kritiken som uppstått efteråt är att revisorerna skrivit om projektstyrningen och 

anser att den borde varit bättre och att kunskapsöverföringen när en person slutar bör ses över. 

Det är något som kommunen tagit till sig. Angående kritiken att projektet blivit dyrare än 

planerat och att kommunen borde lägga pengar på viktigare saker så svarar Lundgren att 

kommunen har pengar på banken som är avsatta för dessa projekt.  

4.3.3 Motstånd mot förändringsarbetet 

  
Kritiken uppstod inte till en början utan uppkom i samband med att projektet kom in i de 

centrala delarna där allmänheten berördes mera. Som när parkeringsplatser togs bort – 

handeln gjorde då namn listor och krävde mer parkeringar. Men som svar på namnlistorna 

berättar Lundgren att beslutet är tagit och det kommer inte ske några förändringar. 

Kommunen måste enligt Lundgren arbeta med att ge den information direkt till näringslivet 

vilket förhoppningsvis kommer ske innan sommaren. Det finns även en förvirring med 

skyltningar och det beskrivs att det finns pågående projekt som ska lösa det problemet. Idag 

har det varit så mycket kritik mot just parkeringarna och skyltningen att exempelvis boråsarna 

tror att de inte är någon mening att åka hit säger Lundgren. Anledningen till att ta bort en stor 

del av biltrafiken är för att undvika skador för springande barn och handikappade, det är också 

den information de vill förmedla till handlarna och allmänheten.  

Att förändringen kostat för mycket har även blossat upp i media och skapat debatt, men det 

förklaras genom att alla projekt nästan blir större än ursprungsidén. Många kommuninvånare 

vill inte ens att kommunen skulle göra förändringsarbetet i Kinna överhuvudtaget. Johansson 

förklarar att människor även har ställt sig kritiska till hur kommunen kan lägga pengar på ett 

förändringsarbete när socialen behöver pengar. På det här svarar Johansson att det finns en 

skillnad på livspengar och investeringspengar. Även om projektet kostar 25 miljoner ska de 

avskrivas på 33 år och då blir det inte så mycket så stor årskostnad. Petersson menar att de har 

större kostnader inom andra områden. Kommentarer som ”kommunen kan inte lägga pengar 

på socialen men kan lägga pengar på stenar” är något som kommunen inte valt att bemöta 

överhuvudtaget. En av anledningarna till det är de även har ett ansvar att leverera till 

kommuninvånarna och att när de har sett på vad över 80 % har efterfrågat så har det handlat 

om gator och vägar. De finns även de som menar att kommunen borde satsa lika mycket på 

kommunens alla delar, något som Petersson anser är omöjligt – de har beslutat att Kinna är 

kommunens administrativa och kommersiella centrum och menar att då får satsningen utgå 

ifrån det.  

Kommunikation 

Det förklaras att handlare inte brydde sig om när papper med information skickades ut – vilket 

i sin tur blev en oroskälla, de visste om informationen men kom ändå och klagade när det stod 

en grävmaskin utanför dörren – även om det informerats om händelsen som varit känd att den 

skulle inträffa i fyra-fem år så klagade handlarna. Under de mötena som hölls i början av 

förändringsarbetet kom kommunen överrens med handeln hur projektet skulle drivas 

tidsmässigt. Handeln begärde även att torget skulle vara fritt under vissa tider och 
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tillställningar under exempelvis julhandeln och då anpassade de sig efter deras önskemål och 

väntade med det fortsatta arbetet.  

Lundgren tror att anledningen till att handlarna framför så mycket kritik är att de kanske inte 

förstår är hur mycket pengar förändringen kostar och att det är för dem som det här projektet 

görs, men understryker att de får kritik för minsta lilla missförstånd. Han tror att det skulle 

kunna lösas med bra kommunikation men han tror inte att de varit tillräckligt tydliga med det. 

Han förklarar fortsättningsvis att handlarna skyller på politikerna, men menar att om de varit 

med i starten för projektet och kommit med förslag redan då så kanske de känt sig mer hörda 

vilket lett till att det här hade fungerat bättre. Ett problem med kommunikationen är även 

enligt Petersson att det är oftast bara är den negativa kritiken som hörs och får stor publicitet. 

Ett problem annat problem som ökat motståndet är den lokala median som till skillnad från 

median på andra platser drivit upp händelser och gjort dem större än vad de egentligen är 

förklarar Petersson.  

En annan kritik som framkommit är att flera ansett att det är onödigt att byta beläggningen i 

centrumet. Men Petersson förklarar att det inte bara är önskemålet att förnya som ligger till 

grund, utan även en lagstiftning som säger att i allt som är stadsliknande tätorter ska det finnas 

en tillgänglighet till butiker och allmänna lokaler för handikappade. Det är något som han har 

försökt förklara ett flertal gånger när media ringt – men när han exempelvis förklarade 

bakgrunden för reportern så kom det inte med utan endast klagomålet från en viss handlare 

belystes i artikeln.  

Till skillnad från Lundgren och Petersson säger Johansson däremot att han inte uppfattat att 

projektet haft så många motgångar under tiden som gått. Den största kritiken som han anser 

de fått är att det tagit för lång tid, men under hela det här projektet har kommunen svarat upp 

för de önskemål som handeln haft kring det här förändringsarbetet. Under vinterhalvåret har 

arbetet stått stilla under en stor del på grund av snö och det har resulterat i att det tagit längre 

tid än de har tänkt sig. Kommunen hade en budget men de var inte så slaviskt bundna att leva 

upp till den. Så internt var det mycket diskussioner kring projektet, de har även haft möten 

med handeln för att informera om förändringen och det skedde med den förra 

förvaltningschefen som var med fram till och med 2010. Så Johansson upplevde att de visade 

upp projektet ganska tidigt för de berörda. Förutom handeln har de haft publika möten för 

allmänheten tidigt i projektet. Så alla var med på vad som hände men det som kanske gick fel 

var att när förändringsarbetet väl genomfördes har en del människor inte uppfattat vad de på 

kommunen egentligen sagt och då tycker människor att de gått för sakta. Ett problem som 

kvarstår är att människor vill köra in i butikerna och de ger upphov till kritik men besluten är 

tagna och kommunen har anpassat sig till butikerna så det ska fungera så bra som möjligt. I 

många fall är en förändring nödvändig och så var fallet med Kinna men det säger ju inte att de 

inte är svårt avslutar Johansson.  

 

4.3.4 Hantering av kritik 
 

För att hantera kritiken har kommunen berättat för alla varför det blivit dyrare så som att det 

blivit för stort och att de inte har haft tillräckligt med kompetent personal. De upptäckte inte 

kostnadsökningar och därför blev det dyrare än det trodde från början. Men det har med 

styrning att göra, de har inte haft en tillräckligt bra projektorganisation. Hanteringen av det 

blir för Lundgrens del att han tar kontakt med styrelsen och beslut om mer pengar tas av 

kommunfullmäktige. Den här processen tar flera månader och om man är mitt i ett projekt är 

det svårt att pausa det förklarar han. Det gäller att vara på tårna för inom kommunen är det 

långa beslutstider. För att inte skapa några oroligheter har de hela tiden varit öppna mot alla 
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berörda. Om budgeten överskrids så är det bara att säga ”det blev för mycket”. När ett det tas 

upp i nämnden att vi behöver mer pengar blir de uppgifterna offentliga och medierna får tag 

på dem snabbt och publicerar artiklar – vilket enligt Lundgren leder till att kommunen själva 

inte får ge en förklaring vad som hänt innan media visar sin bild av det.  

Det är viktigt för kommunen att ha ett långt tidsperspektiv. Om de får in namnsamlingar så 

vet de att det problemet inte kommer vara aktuellt ett halvår senare när det arbetet är mer 

genomfört. Det är en viktig egenskap i så här stora projekt. Lundgren förklarar att man ibland 

måste vara hård och om människor parkerar där de inte får så vidtar de åtgärder - för att det 

blir farligt och måste göras även om det kan tänkas komma stor kritik från allmänheten. Men 

inte en kommentar har uppkommit efter att kommunen satt hårt mot hårt när det gäller 

felparkeringar. Det kan finnas någon övertro till dialog och samtal tycker Lundgren.    

Johansson förklarar att de flesta delar av projektet har kommunen gjort i egen regi och det har 

sedan visat sig att förändringen har blivit en kostsam historia då notan som dök upp visade sig 

vara mycket större än beräknat. Det beror enligt Johansson på att de har samlat på sig många 

småarbeten som inte var inräknade från början. Kommunen har försökt hantera detta genom 

att de har talat med berörda människor och försökt förklara vad de är de gjort. Handeln har de 

kommit överens med innan förändringen startade säger Johansson. 

Men det viktigaste vid kritik är att inte ta det personligt. Besluten som tagits har inte varit 

personliga och om kritik kommer så är det mot hela ledningen.  Men det är viktigt att fullfölja 

beslut så man inte börja svamla när man kommit fram till en rimligt och bra beslut då 

försvinner hela konceptet menar Johanson. Men det är klart om man har fattat ett dåligt beslut 

då får man ändra sig, men det här förändringsarbetet tycker han inte är ett dåligt beslut och de 

har haft ett bra upplägg. Deras ursprungliga ide stämmer väldigt bra överens med hur de hade 

tänkt från början. De har inte backat med någon punkt förutom småsaker som varit för 

kostsamma eller svåra att genomföra. 

De har även haft projektgrupper som haft möten fyra till sex gånger per år där olika problem 

tagits upp. Angående namnlistorna från handlarna så visade det sig att samma personer gått 

från butik till butik och skrivit under och att det sammanlagda antalet som vill ha parkeringar 

närmre butikerna inte är så många. Men för att hantera kritiken har de beslutat att de ska 

skylta en parkeringsslinga med designade skyltar så bilisterna tydligt ska se att det finns 

parkeringar – vilket Petersson tror kommer göra att kritiken upphör. De ska sättas upp en staty 

där det i vintras blev en vild parkering, men att de håller informationen om statyn hemlig 

eftersom en organisation fått det uppdraget – och de får själva välja när det ska offentliggöras. 

Att informationen om statyn inte kommit ut har skapat mindre reaktioner och de har enligt 

Petersson inte hanterats alls utan de inväntar bara att organisationen ska leverera statyn. Han 

är dock medveten om att de inom den närmsta framtiden ska sätta grunden till statyn – vilket 

han tror kommer skapa reaktioner.  

Slutligen förklaras att kommunen har hanterat uppkommande kritik genom att de längs vägen 

av hela arbetet annonserat och informerat vad de olika etapperna innebär så att alla 

involverade ska förstå vad som händer. De har haft en plan för att kommunicera med 

kommuninvånarna – där de informerat vad som händer den närmsta tiden och sett till att allt 

står vecka för vecka. Information som han också menar har varit korrekt tidsmässigt och 

funkat bra. Men han understryker dock att det är svårt att nå ut till alla och speciellt de som 

inte vill ta emot informationen. Men även om de tycker att de varit tydliga med informationen 

så tar människor upp- och åt sig det negativa. Petersson förklarar att de visste att det skulle 

skapa stora reaktioner när de byggde om Kinna Centrum – eftersom att de påverkar så många. 

Han beskriver dock hur nöjda de är med att arbeta i projektgrupper där alla inblandade får 
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vara med och tycka till. Ett arbetssätt som han menar att de kommer använda sig av när de i 

framtiden ska bygga om i andra delar av kommunen. Men samtidigt förklarar han att det inte 

går att få alla nöjda – ”man måste alltid avvisa någon för alla tycker inte likadant”.  

Kritiken har mestadels kommit från de som ställt sig utanför, sen när de märker att något 

händer så hör de av sig. Men Petersson understryker att de också har fått chansen att komma 

in i efterhand. Till följd av kritiken har de blivit mycket noggrannare med att beskriva tydligt i 

förväg vad de gör och varför. De sista etapperna också haft upphandlingar eftersom de lärt sig 

av sina misstag och de avtal som gällt i upphandlingarna är också det som försökts 

kommuniceras. När det har skickats ut menar Petersson att det inte blivit någon diskussion.   

 

4.3.5 Framtiden 
 

Till kommande projekt måste kommunen räkna in de små detaljerna och inte glömma bort 

vad de kommer kosta förklarar Petersson.  Att även skylta mera är viktigt så ingenting är 

oklart för människor som vistats i centrumet under ombyggnaden. Även att få fram 

information om när projektet blir färdigt så medborgarna vet när allt är klart och att de 

kommer bli bra är en viktig aspekt menar Lundgren. Angående kritik som exempelvis 

parkeringsplatserna så kommer det självklart finnas de människor som vill parkera i närmre 

anslutning till affärer förklarar Petersson. Men han hoppas på att de kommer de tycka att det 

deras beslut är ett bättre alternativ när förändringsarbetet är klart. Petersson konstaterar 

slutligen ”att lyckas med att få ut information är svårt” och förklarar att även om de haft 

informationskampanjer till alla delarna i projektet så sker missuppfattningar och det är då 

kritiken uppstår. I framtiden hoppas de på ökad tydlighet vilket kommer resultera i att det blir 

mindre missförstånd. 

De är alla eniga om att centrumet kommer bli mysigare och mer människor som kommer 

handlar där när projektet är färdigt. Slutligen säger Johansson att det är lätt att säga att man 

ska genomföra en förändring men att det alltid är svårare än det oftast är tänkt. Han ser ändå 

förändringsarbetet som ett lyckat projekt trotts mycket skriverier och att det ska bli spännande 

att se hur det blir när det är klart. Han hoppas även att de människor som varit kritiska ska se 

tanken bakom projektet tydligare när det är klart och inse hur bra och fint det blev.  
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4.4 Intervjuer med handlare  
 
4.4.1 Handlare 1 – Bokhandeln 

 

Bokhandlaren har bara varit aktiv i projektet sedan två år tillbaka. Hon förklarar att det har 

varit några möten där de fått information och kunnat uttrycka sig angående projektet. Men 

hon tycker det är svårt att säga om de gjort några ändringar utifrån deras önskemål. Hon 

tycker snarare att det har varit möten när problem redan har varit ett faktum. Om kommunen 

kommit med information om delar som de säkerligen visste skulle uppröra innan de 

genomförts skulle hjälpt. 

Därför menar hon att de borde haft en tydligare uppföljning på vad som skett efter alla möten 

och hur de har hanterat deras synpunkter.  

Hon förklarar att hon anser att ombyggnaden har tagit för lång tid och att de borde skyndat på 

projektet. Hon förklarar också att hon inte tror att de från kommunalt håll hade koll på hur 

mycket ombyggnaden skulle påverka livet i centrum och handeln som pågår där. Något som 

hon också säger är lätt för dem att påpeka i efterhand, därför anser hon att de borde lagt mer 

resurser på gjort klart projektet snabbare. Hon förklarar dock att de inte har lagt ner någon tid 

och kraft på att ge motstånd förutom att ha varit med på alla möten och velat påverka – för i 

grund och botten så anser de i butiken att det är en positiv sak att de lägger ner pengar på att 

bygga om centrumet.  

 

4.4.2 Handlare 2 – Klädaffären  

 

Två av ägarna till en klädaffär i centrala Kinna förklarar att deras butik inte fanns när allt 

började planeras för många år sedan. Men eftersom de slog upp portarna innan ombyggnaden 

började har de varit aktiva på informations- och planeringsmöten och uttryckt vad de anser 

om olika delar av projektet. De menar också att de har fått chansen att påverka hur 

ombyggnaden skulle genomföras med ett antal alternativ som de har kunnat rösta på – 

gällande torget och hur det ska se ut utanför butikerna. De anser att det är mycket snyggare nu 

än vad det var innan – men understryker dock att de inte varit med och påverkat så mycket.  

Genom hela projektet menar de att de konstant har frågat sig vad det är för planering 

kommunen har – för de tycker inte att det känns genomtänkt. Det har varit en negativ aspekt 

som de även har yttrat på möten. De anser också att projektet tagit en oerhörd tid och att de är 

långsamma i arbetet; ”vi vet inte riktigt vad de gör just nu – för tjälen har gått ur marken för 

länge sedan men det är fortfarande ingen här och jobbar”. De förklarar också att de tror att det 

planeras en hel del utan att det händer något, eftersom de varit på flera möten där de förklarat 

etappsteg och vad som kommer hända – men sen efter det så händer inget. De misstänker 

också att det är en av anledningarna att de blivit så dyrt.  

Klädhandlarna säger även att media har rapporterat en hel del kring ombyggnaden, något som 

de menar inte fungerat som de hade velat. De förklarar att de kontaktat tidningarna långt 

innan allt liv om ombyggnaden blossade upp – men då ville de inte skriva något om 

parkeringar eller vad som planeras ske i centrumet. Utan de menar att tidningarna började 

skriva när beslutet var tagit och de inte fanns något att göra åt det. Det är också efter beslut 

har klubbats igenom som de ringer och vill ha en kommentar förklarar en av butiksägarna. 

Därför menar de båda att tidningarnas artiklar inte har gagnat deras vilja och butik alls.  
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Angående ombyggnaden så menar de att ett hett ämne hos deras kunder har varit 

parkeringarna. De själva tycker att det har varit dåligt skyltat vilket har gjort att kunderna 

spritt ut sig överallt och parkerat fel. Men i stort så menar de båda att de inte är ett så stort 

problem och understryker att det är ganska få parkeringar som tagits bort – så det är inget de 

har klagat på själva till de ansvariga för projektet. Dock har de haft namninsamlingar på grund 

av att deras kunder har klagat och velat ha ändring – men de anser sig inte fått något gehör 

eller gensvar alls sedan de skickat in de underskrifterna.  

Slutligen förklarar de att de tror att några av de andra handlarna har skapat lite av ett ”svart 

får” – för handeln har inte gått så bra i Kinna centrum det senaste och att det har gjort att 

många tagit chansen att skylla på att det beror på arbetet. De själva försöker snarare se det 

som något positivt att de bygger om – vilket de även försöker sprida till sina kunder. Även om 

de anser att det finns mycket som de borde gjort annorlunda i projektet.  

 

4.4.3 Handlare 3 – Blomsteraffären  
 

De förklarar att de inte vet så mycket om ombyggnaden – men att deras synpunkt är att den 

inte varit så bra eftersom de blivit så få parkeringar. De har även haft en namnlista i butiken 

för att deras kunder ska kunna skriva under och för att sedan visa de ansvariga att kunderna 

inte vill ha det som de planerat. Utfallet är de dock osäkra på – det är rädda att de inte 

kommer bry sig om de underskrifter de lämnat in.  

De förklarar också att de varit på en del möten men också missat några eftersom de inte har 

haft tid. Slutligen förklarar de att det är svårt att säga hur ombyggnaden har påverkat butiken 

– de har haft en liten ner period, men det kan samtidigt bero på annat. Dock har det väsnats en 

hel del från kunder och i media om ombyggnaden och de tror att det kan ha skrämt folk att 

åka till Kinna centrum. Deras affär har heller inte funnits med sedan början av projektet.  

 

4.4.4 Handlare 4 – Optikern  

 

En av ägarna till den centrala optikerbutiken i Kinna förklarar att de har varit med på vad de 

tror är ”från början” och några av de möten som varit, men menar samtidigt att det varit svårt 

att uppfatta sedan hur lång tid tillbaka de haft möten där de kunnat påverka. Hon beskriver att 

de har gjort motstånd mot ombyggnaden eftersom de anser att de blir för få parkeringar – 

vilket har gjort att de blivit tomt utanför butiken. De har haft namninsamlingar som de lämnat 

in och sett till att ”rätt” personer har fått dem. Men de tycker att det har blivit dåligt hanterat – 

för det har inte hänt något och de har inte fått något gehör alls. De förklarar att de fått reda på 

att det inte kommer hända något via tidningarna och även de tycker de är dåligt.  

Hon tror att anledningen till att det blivit som det blivit är på grund av att det inte finns några 

pengar kvar och att det är väldigt synd för det ser så tråkigt ut på torget. Hon förklarar att de 

har fått höra att det ska bli roligare och finare i framtiden med vatten och buskar – men att de 

inte vet hur de tänkt och när det blir gjort. Hon är rädd att det inte kommer hända något på 

flera månader.  

Slutligen anser hon att det är synd att ingen har lyssnat på handlarna – för det är de som vet 

hur allt fungerar i Kinna, de har funnits där länge och vet hur kunderna vill ha det.  
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4.4.5 Handlare 5 – Presentbutiken  

 

På presentbutiken i centrala Kinna anser de att det varit dåligt att politikerna och de ansvariga 

inte lyssnat på dem när de förklarat att de vill ha fler parkeringar. De menar att om de vill att 

kunderna ska komma till Kinna så krävs det att de ansvariga börjar lyssna. De menar också att 

det är konstigt att de hanterar det som de gör, eftersom de måste vilja ha kvar butikerna – 

annars hade de aldrig börjat bygga om från början. Men att de inte har tänkt färdigt riktigt – 

vilket gör att det fattas en bit.  

De har varit med på lite möten och förklarar att det från början bara varit lite luddiga skisser 

på vad som förmodligen skulle göras – vilket gjorde att de egentligen inte hade koll på vad 

som var på gång. De hade inte en aning om hur stort projektet skulle bli och anser nu i 

slutändan att de ansvariga själva förmodligen inte hade koll på det heller eftersom 

tidsplaneringen varit så dålig.  

De menar att det varit jobbigt den senaste tiden för kunder frågar hur det kommer bli och se 

ut, men de har inte fått några klara besked – vilket har gjort att de inte tror att de som 

bestämmer har någon koll heller. De kunderna som frågar efterlyser enligt butiksansvarig mer 

parkeringar. Hon förklarar att kunderna tycker att det är bedrövligt att de måste parkera 

någonstans långt bort för att ta sig till deras butik. Hon förklarar också att i Kinna så uträttar 

kunde det den ska, sen åker han eller hon därifrån – att kunderna i Kinna inte vill gå runt och 

flanera på byn. Till följd av det menar hon att många kunder har kommit in till butiken och 

varit irriterade och sura över att parkeringarna är borta. Hon förklarar att till följd av det har 

de haft namnlistor i där de som vill få ändring har kunnat skriva under – något som hon 

förklarar att väldigt många har gjort. Hon är dock besviken över resultatet när de lämnat in 

underskrifterna för att inget händer och det enda svar de fått är att allt ska fortsätta som 

vanligt. Hon förklarar att de även har pratat med en politiker och sagt att de vill ha mer 

parkeringar och att han bara svarat att det inte blir några.  

Under jul så förklarar hon att kunderna ställde sig utanför butiken även om det inte var 

parkering där. Hon förklarar att de i butiken bara skrattade då och sa att det är roligt att torget 

används till något vettigt. Hon säger också att kunderna tycker att det ser tråkigt ut utanför 

butiken och att kunden inte förstår varför de har gjort ombyggnaden. Hon anser att politikerna 

borde varit noggrannare med information och att de måste lyssna på vad handlarna säger – 

och det understryker hon att de inte tycker att de gör.  

Slutligen förklarar hon dock att de alltid försöker vara positiva mot sina kunder, de förklarar 

bara att de har efterlyst fler parkeringar utanför butiken utan att ha fått något gehör. Hon 

understryker dock att de inte riktigt har slutat hoppas ändå och att de tänker att de kan ändra 

sig.  
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4.4.6 Handlare 6 – Damklädbutiken 

 

Ägaren av damklädbutiken i Kinna förklarar att hon anser att ombyggnaden har tagit för lång 

tid. Det har enligt henne gjort att kunderna har flytt och inneburit att de ska lägga ner butiken. 

Hon förklarar att de har försökt få de ansvariga att förstå – men att de inte lyssnar.  

Hon beskriver också att hon var aktiv på informations- och planeringsmöten i början av 

projektet, men att hon efter ett tag känt att hon inte orkar mer. Hon förklarar att det tog för 

mycket kraft och det anser hon inte att det ska göra – ”möten är till för att det ska bli bättre 

och lättare för oss – men så blev det inte, det tog bara tid och kraft och vi fick inget gehör”. 

Hon menar att de ansvariga inte lyssnar och förklarar att hon för två och ett halvt år sedan 

nämnt på möten att det är viktigt att det kommer upp parkeringsskyltar så kunderna vet vart 

de ska ta vägen istället och att det än i dag inte finns några skyltar – även om de ansvariga har 

lovat det. Slutligen förklarar hon att en ombyggnation ska gynna samhället och handlarnas 

kunder – som ska tycka att det har blivit lättare och trevligare men några såna yttringar har 

hon inte hört alls utan de allra flesta säger att det blivit tvärtom.  
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4.5 Sammanfattning Empiri 

4.5.1 Varför har det uppkommit motstånd? 
 

Motståndet förklaras ha uppkommit bland annat eftersom förändringsarbetet har tagit för lång 

tid, det har kostat för mycket pengar och det har stört befintliga verksamheter som berörts av 

ombyggnaden. Handlare förklarar även att arbetet inte har uppfattats som genomtänkt, utan 

det planeras – men det händer inget. Invånare och handlare beskriver att de ansvariga inte vet 

vad de egentligen vill ha och inte lyssnar på berörda aktörer. Handlare förklarar att det varit 

dåligt med information och uppföljning av synpunkter vilket har gjort att det uppfattas som att 

de ansvariga inte bryr sig. Vissa handlare menar att förändringsarbetet är anledningen till att 

butiker tvingas läggas ner.  

4.5.2 Vem gör motstånd? 
 

De som gjort motstånd i förändringsarbetet har varit handlare, politiker och kommuninvånare.  

 

4.5.3 Hur uppfattas ledarnas hantering av motståndet av berörda aktörer? 
 

Information till händelser har enligt vissa aktörer inte förmedlas. Andra säger att information 

har förmedlats, men att inget har hänt därefter. Det förklaras också av flera aktörer att de 

ansvariga ledarna inte lyssnar, att det är svårt att påverka och att de inte får något gehör. Flera 

anser att ledarna inte håller vad de lovar på de möten de haft och vissa är rädda att ledarna inte 

kommer bry sig om motståndet – medens andra säger att det är svårt att bedöma om något 

skett. Dock finns det även de som påpekar att chansen att påverka på möten har funnits under 

förändringsarbetet. Berörda aktörer anser dock att de borde varit noggrannare med 

information, de anser även att en hel del av kritiken blivit dåligt hanterad och att de fått svar 

på kritiken via media istället för från ansvariga ledare – vilket ses som något negativt.  Det 

poängteras även av flera att det borde funnits en tydligare uppföljning om vad som skett efter 

de olika mötena och hur synpunkter samt kritik har hanterats.  

Något som anses vara dåligt hanterat är att de många gånger varit möten när problem redan 

varit ett faktum istället för att komma med information om delar där ledarna visste att det 

skulle bli problem – innan det blev problem.  

Det finns också uppfattning om att ledarna varit oklara i sina beskrivningar om projektet och 

att de skisser som visades i början av projektet och på alla möten var luddiga. Detta är också 

något som bekräftas av ledarna som förklarar att mycket att projektet beräknades mellan 

tummen och pekfingret och att de inte riktigt visste vart de skulle landa i slutändan.  

 

4.5.4 Hur har motståndet hanterats och uppfattats av ledarna inom förändringen?  

 

För att hantera motståndet har ledarna informerat, kommunicerat och förklarat för berörda 

genom bland annat informationsmöten och annonsering i bland annat tidningar. Kritik har 

många gånger uppkommit från de som inte medverkat på möten eller tagit del av befintlig 

information – men de har fått chansen att delta i efterhand. Ledarna vill också ständigt vara 

öppna med information eftersom all information kommer ut oavsett i efterhand. De förklarar 

dock att de anser att det är svårt att lyckas med att få ut information och att nå ut till alla. I 

framtiden tror de på att en ökad tydlighet i förväg om vad de gör och varför – kommer 

resultera i mindre missförstånd.  
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Ledarna tror att snabba beslut är viktiga, samtidigt som att ha ett långt tidsperspektiv eftersom 

en stor del av kritiken kommer vara glömd i framtiden. En ledare ska inte heller ta kritik 

personligt och vara noggrann med att fullfölja beslut när det är ett bra beslut och om det har 

fattats dåliga beslut ska man ändra sig. Ibland är det även viktigt att vara hård och inte ha en 

övertro till dialog och samtal.  

I vissa fall har reaktioner inte hanterats alls, även om ledarna tror att de kommer skapa 

reaktioner i framtiden. De visste även att det skulle skapa reaktioner vid förändringsarbetet av 

Kinna Centrum eftersom de påverkar så många – men de konstaterar att de inte kan få alla 

nöjda.  

De hoppas att människor som varit kritiska i framtiden kommer tycka att ledarnas beslut varit 

ett bättre än de tidigare trott och de hoppas också att de personer som varit kritiska ska se 

tanken bakom projektet tydligare när det är klart.  
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5. Analys 

5.1 Uppkomst  

 

Brunsson & Olsen (1993) beskriver att intressenter samt aktörer både inom- och utom 

organisationen kan göra motstånd mot förändringsarbete och får medhåll från Christensen et 

al (2010) som även belyser att medborgarna kan göra motstånd. Deras teorier stämmer in på 

förändringsarbetet av Kinna Centrum där i första hand handlare och kommuninvånare har 

varit de som gjort motstånd mot förändringen. 

 

Brunsson & Olsen (1993) förklarar att projekt som har till avsikt att modernisera har en större 

chans att lyckas än andra. Kommunledningen beskriver att anledningen till att förändringen 

äger rum är att få ett nybyggt och attraktivt centrum, vilket bör göra att projektet från början 

hade bra chanser att lyckas. Kotter (1996) nämner även att ledningen måste veta om 

svårigheten med att genomföra en förändring – något som kommunen beskriver att de hade 

vetskap om innan arbetet började. Dock motsäger de sig själva när de konstaterar att projektet 

i slutändan blev större än vad de själva har kunnat hantera – och därför kan de inte haft koll på 

allt inom projektet. Om kommunen inte vet vad de ger sig in på finns en risk att en del 

människor som inte förstår innebörden av projektet diskuterar händelser tyst bakom kulisserna 

och avsiktligt undviker offentlig diskussion (Kotter, 1996). Den minsta förändring som görs 

utan att medarbetare förstår innebörden kan generera upprörda konflikter som kräver stor 

energi och förstör moralen som finns inom arbetet (Kotter, 1996). Något som bekräftas av 

vissa handlare som förklarar att de inte vet varför projektet har genomförts.  

 

Den största stötpelaren under projektet har enligt de ledande inom projektet varit ekonomin. 

Upphandling av arbeten var dåligt genomförda och en anledning till det var att mycket stod 

oklart angående projektet. Varför ekonomin varit dåligt genomtänkt och skapat problem går 

att knyta an till ett vanligt problem som Brunsson & Olsen (1993) beskriver. De förklarar att 

organisationer gör flera  och mer komplicerade kalkyler än de behöver och att uträkningarna 

sedan har liten betydelse för vilka vägar de i slutändan väljer. De förklarar även att det är 

vanligt att det sätts upp budgetar – men att de inte följs. Det är också vanligt förekommande 

att det samlas stora mängder information som sedan i slutändan inte används alls när det ska 

fattas beslut (Brunsson & Olsen, 1993).  

Ledarna under projektarbetet tror att en av anledningar till att det funnits motstånd till 

förändringsarbetet varit att handlarna inte brytt sig om när papper med information skickats ut 

och sedan kommit klagande i efterhand när arbetet påverkar deras affär. Kotter (1996) 

beskriver att för en lyckad förändring måste förutom ledningen även övriga intressenter(i det 

här fallet handlarna) visa ett engagemang för att öka prestationen och arbeta som ett team. 

Men handlare 1,2,4,5 och 6 säger i sina intervjuer att de varit aktiva under möten som skett 

och försökt att komma med förslag om hur projektet skulle bli bättre. Men känner att de inte 

fått något gehör och att det inte känns som att ledningen själva har koll på vad som händer i 

projektet. Handlarna beskriver även att de fått någon uppföljning på om deras förslag 

genomförts. 

Ahrenfeldt (2001) beskriver att förändring inte alltid leder till långsiktig förändring av 

agerande och beteende eftersom den rådande kulturen kan vara svår att rubba. Om 

kommuninvånarna uppfattar att de längre kan parkera där de alltid har parkerat så kan det vara 

svårt att få dem att inse att det nya alternativet som togs fram kommer gynna dem och handeln 

i längden.  
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Handlarna menar även att det varit med på mötena men att det är ifrån deras kunder som 

kritiken och motståndet kommit. Kunderna har krävt att handlarna gör namnlistor vilket de 

även har gjort och lämnat in till kommunen. Ett konstaterande som kan dras av det är att 

kommunen varit inställda på sin ursprungliga plan och varit svåra att påverka under tidens 

gång. När namnlistorna skickats in har de blivit ignorerade. Detta har skett för att kommunen 

anser att det problemet kommer försvinna när projektet är klart. Bringselius (2008) förklarar 

att det finns en risk att ignorera varningssignaler från intressenter och menar att det kan leda 

till motstånd.  

Bolman och Deal (2005) menar att många företag lägger ned oändligt mycket pengar på 

förändringsarbeten vilket kan resultera i positiv respons, men de förklarar också att det i 

många fall inte sker några förbättringar och att det kan få en motsatt effekt och förvärra 

situationen. I Kinnas fall kommer förbättringar enligt ledarna ske på sikt, men flera handlare 

är skeptiska och bland annat handlare 6 förklarar att de inte tycker att det skett någon 

förbättring alls – vilket har medfört att de gjort motstånd till förändringen.  

Projektledarna har förklarat att det inte går att få alla parter nöjda samt att det ibland finns en 

övertro till dialog, vilket har gjort att de har satt hårt mot hårt och ibland även valt att inte ta 

tag i de problem som uppkommit. De har stället valt att fortsätta bygga och tänkt ta tag i 

problemen när arbetet är slutfört. Dock understryker Kotter (1996) att det kan bli problem i 

förändringsarbeten när ledningen undviker att konfrontera hinder som uppstår.  

 

5.2 Hantering och agerande 
 

Vid vissa händelser har information både innan och efter inte förmedlas förklarar några av 

handlarna, andra säger att de faktiskt tagit del av information– men att inget har hänt därefter. 

Flera aktörer menar också att ledarna inte lyssnar och att de inte får gehör. Alvesson & 

Svenningsson (2007) argumenterar för hur viktigt det är att använda tal, handlingar och 

praktik så det uppfattas som sammanhängande och att det tilltalar målgruppen som förstår 

innebörden. Flera anser att ledarna inte håller vad de lovar på de möten de haft och vissa är 

rädda att ledarna inte kommer bry sig om motståndet – medens andra säger att det är svårt att 

bedöma om något skett. Det kan kopplas till Christensen et als (2010) teorier som 

understryker vikten av att vara lyhörd för intressenters önskemål, men förklarar samtidigt att 

det kan försvåra moderna förändringsarbeten och skapa komplikationer för både 

administrativa och politiska ledare.  

Christensen et al (2010) beskriver även att det är av stor vikt att klarlägga vilka olika aktörer 

som kan tänkas bli berörda av förändringsarbetet. De understryker även att det kan vara lättare 

om intresseorganisationerna deltar i processen även före själva genomförandet, det är något 

som kommunledningen förklarar att de har gjort och som således bör ha underlättat processen. 

Handlarna förklarar också att de fått chans att delta på möten och komma med åsikter. Det går 

därför att konstatera att det har skett ett försök till att få allmänheten engagerade och 

delaktiga.  

Czarniawska & Sevón (1996) menar att de är svårt att anpassa sig till nya intressenter och 

deras reaktioner. De beskriver även hur problematiskt det kan vara att förklara projektet för 

många olika parter. Något som kan bekräftas av förändringsarbetet i Kinna där ledningen 

hade stora problem att få alla att förstå varför de genomfört projektet. I vissa fall har även 

ansvariga uttalat sig att det kan finnas en övertro till dialog vilket kan vara en syn som har lett 

till problem.  
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Förmågan att sammanfoga nya idéer med befintlig praxis är ofta avgörande för ett lyckat 

förändringsarbete. Förändring skapar i de flesta fall splittring och konflikter mellan 

konkurrerande intressenter. För att skapa framgång krävs det av ledarna att de kan sätta 

perspektiv på de aktuella frågorna och bygga allianser där motsättningar kan göras om till 

fungerande överenskommelser (Bolman & Deal, 2005). Om handlarna inte är nöjda måste 

kommunen se det som ett faktum och anordna flera möten där diskussion om lösningar kan 

ske. 

För att hantera motståndet mot förändringsarbetet har ledningen försökt att arbeta med att föra 

ut positiva budskap till samhället. Alvesson (2009) förklarar dock att budskap måste kunna 

anknyta till det materiella för att människor ska förstå och för att de ska uppfattas som 

trovärdiga. Om budskapen som kommunen pumpat ut inte haft någon synlig betydelse i den 

materiella ombyggnaden av Kinna Centrum kan således kommunikationen enligt Alvesson 

(2009) varit förgäves.  

Det förklaras att idéer kring förändringen kan förändras som ett resultat av att de väckt 

reaktioner från exempelvis intressenter när de presenterades (Czarniawska & Sevón, 1996). 

Något som bekräftas av bland annat Petersson som förklarar att de efter uppståndelse efter 

vissa deletapper valde att ha fler informationsmöten för att reda ut eventuella problem. Dock 

förklarade Johansson att de har haft som målsättning att inte vika sig om de själva anser att ett 

bra beslut är taget. Vidare beskriver Kotter (1996) att i lyckade förändringsarbeten söker 

ledaren efter vägar att alltid utveckla nya mål och uppnå dem. Ledarna i ombyggnaden har 

snarare satt mål från början och gjort allt de kan för att hålla fast vid dem och snarare uttalat 

det som något negativt om mål blivit omformulerade eller tillkommit. Kotter (1996) förklarar 

att människor behöver kortsiktiga mål och se resultat för att fortsätta arbeta och att 

kommunikationen är viktig för att projektet ska överleva. Det kan kopplas till när 

projektledarna satte upp olika etapper och delmål i projektet för att lyckas – något som de 

också förklarar att de är nöjda med. Men Kotter (1996) beskriver även att ledare som inte ser 

de små ansträngningarna och fastnar i den stora visionen löper en stor risk att misslyckas. 

Ledarna tror att snabba beslut är viktiga, samtidigt som att ha ett långt tidsperspektiv eftersom 

en stor del av kritiken kommer vara glömd i framtiden. Alvesson (2009) förklarar dock att det 

är vanligt beskrivet att det krävs snabba beslut och förändringar – men att det kan ge en 

vilseledande bild av verkligheten. Även Kotter(1996) förklarar problemet när ledare tar 

förhastade beslut och menar det kan leda till problem om intressenterna inte hinner få 

tillräckligt med förståelse för besluten.  

I framtiden tror de på att en ökad tydlighet i förväg om vad de gör och varför – kommer 

resultera i mindre missförstånd. Att ta lärdom av tidigare erfarenheter anses av Brunsson & 

Olsen (1993) samt Czarniawska & Sevón (1996) vara smart.  
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6.1 Slutsatser  
 

Det finns teorier som menar att det kan vara bra att vara vag i sina beskrivningar i planeringen 

av ett projekt för att de som involveras i projektet ska måla upp en bild av projektet som 

passar dem och på så vis möjliggör ett önsketänkande och skapar förhoppningar. Under 

förändringsarbetet av Kinna centrum sägs det att ledarna vara vaga och otydliga i sina 

beskrivningar av genomförandet. Flera olika intressenter menar att de inte vet vad som 

händer, varför saker genomförts och vad som ska hända vilket gjorde att motstånd uppstod. 

Därför kan leda under motstånd innebära; att vara vag i beskrivningar – kanske eftersom en 

osäkerhet uppstår i att ta raka beslut. Vi frågar oss vad som hade hänt om kommunen inte 

varit så vag i sina beskrivningar under projektet? Kanske hade det lett till en reaktion av 

intressenter som de kunde göra något åt direkt – istället för att skapa en bild av att de själva 

inte hade koll, som i sig skapade starka reaktioner senare i projektet. 

  

Att leda förändringsarbete under motstånd är dock i vissa fall att slå hårt mot hårt och agera. 

Samt att – inte föra dialog utan fullfölja arbetet som planerat, eftersom det enligt ledarna kan 

finnas en övertro till att kommunicera med aktörer i förändringsprojekt. Hade ledarna tagit in 

namnlistorna och den kritik som uppkommit genom att bemöta och kommunicera istället för 

att ignorera, hade kanske motståndet inte varit lika stort mot arbetet. Men att leda under 

motstånd kan medföra; att ledarna ignorerar motståndet.  

Projektledarna förklarar att de visste att det skulle bli en stor och svår förändring att 

genomföra, men de motsäger sedan sig själva när de beskriver att projektet blev större än vad 

de kunde hantera. Men eventuellt så var det inte projektet i sig som blev större, utan det var 

motståndet som gjorde att projektet blev mer omfattande? Slutsatsen vi drar är; ett projekt 

som hamnar under motstånd kan innebära ett projekt som blir mer omfattande än vad det 

ursprungligen var tänkt.  

Olika teorier beskriver att det kan vara svårt att förändra agerande och beteende. I 

förändringsarbetet av Kinna Centrum har det beskrivits från flera håll att kommuninvånarna 

vill ha fler parkeringar inne i centrumet och att kommunledningen inte förstår sig på hur de 

vill agera i Kinna. Kommunledningen i sin tur beskriver att de hoppas att kommuninvånarna i 

framtiden kommer anse att kommunens alternativ är det bästa för medborgarna. Det leder till 

slutsatsen att leda under motstånd kan medföra; att ledarna hoppas på att aktörerna som gjort 

motstånd förstår sig på förändringen först efter att projektet är klart.  

I Marks kommun har ledarna beskrivit att de anser det som viktigt att ta snabba beslut, vilket 

dock inte alltid har slagit åt rätt håll. Att leda under motstånd kan alltså innebära; att ta snabba 

beslut, även om det enligt vissa teorier i sig kan medföra motstånd. Vi frågar oss vad som 

hade hänt i projektet om kommunen varit lugnare i början av projektet och inte tagit massa 

snabba beslut utan istället sett till att alla inblandade verkligen hade koll på vad som skulle 

ske. Att leda under motstånd kan också, i och med att snabba beslut tas, vara att kommunicera 

enkelspårigt och inte anpassa sitt managementprat till olika intressenter. Det förklaras av 

litteraturen att det kan vara problematiskt att förklara förändringsprojekt för olika parter och 

när väl något skulle genomföras och snabba beslut togs i projektet blev förklaringen som 

skickades ut generell och kom till såväl handlare som kommuninvånare. Hade de tagit sig 

tiden och anpassat förklaringarna tydligare så hade motståndet kanske sett annorlunda ut?  

Ledarna i projektet beskriver att de tror att en stor anledning till att motståndet uppkommit är 

att de olika intressenterna som funnits i projektet inte har brytt sig om alla de brev och utskick 

som kommunen har gjort. När arbetet väl börjar så känner intressenterna att de inte vet vad 
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som händer och därför klagar dem. Flera handlare har beskrivit att de känner att delta på 

informationsmöten och att vara involverad i projektet har tagit allt för mycket kraft av dem. 

Det leder det till tanken att intressenterna inte orkar lyssna på all information som pumpas ut 

vilket kan vara en anledning till att motstånd uppstår.  

Projektledningen beskriver att de anser att det varit bra att dela upp projektet i olika 

deletapper. De förklarar att de ständigt har som målsättning att fullfölja vad de anser är bra 

beslut och att det hade ansetts som något dåligt att ändra på besluts som redan tagits. När väl 

en etapp var klar så kommunicerade de ut till allmänheten vad de gjort men även vad de 

innebär. Men eventuellt så var etapperna för stora delmål vilket gjorde att projektledarna 

fastnade i den stora visionen och när mindre projekt genomförts så kommunicerades det inte 

ut. Det i sig kan ha fått handlare och kommuninvånare att tro att inget sker i projektet vilket i 

sig skapade irritation och mer motstånd. Hade projektet delats in i mindre delmål hade kanske 

motståndet sett annorlunda ut. Men när kommunledningen har som inställning – ”nu bygger 

vi klart, så får vi kommunicera efteråt”, så är det svårt för invånarna och andra intressenter att 

få en inblick i vad som sker i projektet. Vad kommunledningens inställning kommer betyda 

på längre sikt är svårt att säga – men att leda under motstånd kan vara; att agera, men inte 

kommunicera.  

Det leder oss till en övergripande slutsats av studien, vi frågade ledarna; hur är det att leda 

under motstånd? Ledarna för projektet svarade under sina intervjuer; hur de har agerat. Därför 

drar vi slutsatsen; att leda förändringsarbete när det finns motstånd till förändringen är att 

agera. Frågan vi slutligen ställer oss då är; vad hade hänt om ledningen inte hade haft fokus på 

att agera, utan istället hade satt sig ner och pratat med intressenterna. Den övergripande 

känslan är att ledningen vill svara på motståndet och kritiken genom att bevisa att det är ett 

bra beslut att bygga om Kinna centrum. Eftersom de fått kritik att projektet har genomförts 

långsamt leder det till att ledningen känner att de måste ta snabba beslut, vilket i sin tur leder 

till att kommunikationen till intressenter blir lidande. Dessa faktorer skapade mer problem och 

mer irritation mot projektet vilket i sin tur skapade mer motstånd och drog ner 

förändringsarbetet i en negativ spiral. Kanske hade arbetet sett annorlunda ut om att leda i 

motstånd inte av största vikt hade varit att agera.  
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6.2 Förslag till fortsatta studier  
 

Efter avslutad studie kan vi konstatera de möjligheter som finns till vidare forskning inom 

ämnet ”att leda under motstånd i ett förändringsarbete”. Vi har funnit det intressant att se på 

de svar som samlats in i den undersökning som genomförts. Förhoppningen är att belysa ett 

problem som andra ledare kan ta del av så att de själva kan se över sitt ledarskap och hur det 

hanteras när motstånd uppstår. Ett intressant sätt att genomföra studien på hade varit att se hur 

resultatet hade sett ut med en kvantitativ ansats. Att exempelvis undersöka hur de anställda 

inom kommunen upplevt ledarskapet genom förändringen och om det även där funnits ett 

motstånd? 

Att genomföra studien på ett liknade projekt hade varit intressant för att se om det finns 

likheter och skillnader och om det finns gemensamma nämnare för olika förändringsarbeten 

som leds under motstånd. Dock vill vi påpeka att det då inte kommer tas fram ett recept för 

hur det ska utföras utan snarare se till stora frågor som sedan behandlas individuellt 

exempelvis att lära sig av sina misstag och kommunicera med berörda aktörer.  

Vi anser att den här studien främst kan användas praktiskt av projekt med en liknande 

situation men även av de ledare som anser sig leda under motstånd. Ett vidare 

forskningsförslag skulle vara att se på hur motstånd hanteras inom andra områden istället för 

förändringsarbete. Ur en teoretisk synpunkt skulle studiens upplägg kunna användas för att 

andra ska kunna genomföra likande studier men även använda sig av de referenser som 

används för att läsa vidare inom ämnet. Slutligen vill vi påpeka att vi anser oss ha fått ut det 

som var målet med studien och hoppas den gett läsaren något att reflektera kring.  
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8.1 Bilaga 1- Intervjufrågor till projektledare 
 

Introduktion – Vem är du? 
Berätta om din bakgrund, utbildningar 

Vad har du för ställning i organisationen? 

Hur länge har du arbetat som ledare/ chef?  

 

Organisation och förändring: 
1. På vilket sätt blev det klart att det behövdes en förändring i Kinna centrum? 

2. När började planeringarna av förändringen i Kinna centrum? 

3. Hur skedde initiativet till förändringsarbetet i Kinna centrum? 

4. Vad är din roll i förändringsarbetet?  

a. Vilka är dina arbetsuppgifter?  

b. Hur har du uppfattat projektet?  

5. Berätta lite vad som har hänt i projektet. Exempelvis med och motgångar? 

6. Har ni följt någon speciell modell när ni implementerade förändringen? 

a. Berätta om er strategi? 

 

7. Vad hade ni för vision och mål?  

a. Hur har de påverkas av olika faktorer? 

 

8. Hur ser du på förändringar och skapandet av visioner? 

9. Hur hanteras kommunikation med de involverade i förändringen?  

10. Hur hanteras kommunikationen utåt mot kommuninvånarna? 

11. Hur arbetar ni för att få förtroende inom organisationen och från kommuninvånarna? 

a. Hur såg planen ut för att övertyga kommuninvånarna att förändringen är 

nödvändig?  

 

12. Hur skapar ni förtroende gentemot kommuninvånarna? 

13. Hur uppfattar du att politiska beslut påverkar din organisation? 

14. Vilka konflikter kan uppstå mellan uppsatta mål och utsatta resurser? 

15. Hur mäts effektivitet och funktionalitet när det gäller förändring? 

16. Hur har ni hanterat svåra situationer och motgångar som uppstått? 

17. Hur ser du på framtiden med förändringen i Kinna centrum? 

 

18. Under projektets gång, har ni någon gång känt av motstånd från kommuninvånarna?  

a. Hur har ni arbetat under de förutsättningarna?  

b. Vad hände i projektet när ni insåg att det fanns motsättningar?  
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8.2 Bilaga 2- Intervjufrågor till handlare 
 

1. Hur har ni uppfattat ombyggnaden av Kinna Centrum(Även positiva och negativa 

aspekter på hur politiker och tjänstemän har agerat)? 

2. Hur har ombyggnaden påverkat dig och din butik?(Ge gärna exempel) 

3. Hur involverad har du varit i ombyggnaden? 

a. Känner du att du har kunnat påverka händelseförloppet i ombyggnaden av 

Kinna Centrum? 

b. Har du blivit kallad till möten? 

c. Har du gått på möten? 

i. Om svar ja på C – Hur uppfattade du dessa? 

ii. Om svar nej på C – Varför valde du att inte gå?  

4. Vad tror du att ombyggnaden kommer betyda för din butik när den är klar?  

5. Har du eller någon från er butik på något vis gjort motstånd mot förändringen?  

6. Har du något övrigt att tillägga angående ombyggnaden? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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