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Sammanfattning 

Uppsatsens titel är En organisationsförändring inom en storbank och dess utfall - en kvalitativ 

studie och är författad av Richter, Hanna och Sténhoff, Amanda under vårterminen 2017 i 

kursen Examensarbete i Företagsekonomi på Högskolan Väst. 

 

Inledningsvis utfördes en problematisering kring ämnet organisationsförändringar för att få en 

djupare kunskap. Problemet kring det studerade ämnet grundar sig i att förändringar idag är en 

viktig och fundamental del för organisationer att genomgå för att kunna verka effektivt och 

anpassningsbart på den dynamiska marknad som organisationer idag är verksamma på. En 

organisationsförändring har ofta goda ambitioner och intentioner inledningsvis men trots detta 

misslyckas 70 procent av alla förändringsinitiativ. För att studera denna problematik har syftet 

med studien varit att undersöka om det går att urskilja om en formellt utsatt 

organisationsförändring uppnått sitt initiala förändringssyfte utsatt av ledningen. Vidare ämnar 

uppsatsen undersöka hur medarbetare, utifrån ett öppet och tolkande perspektiv uppfattat och 

hanterat organisationsförändringen. Problematiseringen grundar sig i en nyligen genomförd 

organisationsförändring i form av en sammanslagning mellan två lokala bankkontor till en 

samlad enhet på en svensk storbank. Undersökningen har utförts med en kvalitativ ansats i form 

av djupintervjuer med tio respondenter på de lokala bankkontoren. Teorin består utav 

tidigarelagd forskning i form av vetenskapliga artiklar med huvudområdena ledarskap, 

kommunikation och förändringsmotstånd kopplat till organisationsförändringar. Empirin har 

samlats in på de lokala bankkontoren som är berörda av sammanslagningen med ett 

intervjuunderlag via en öppen ansats i syfte att fånga medarbetares upplevelse och 

uppfattningar kring den omorganisering som ägt rum. Övergripande mönster som framkommit 

i analysen är främst bristfällig kommunikation och ett bristfälligt förändringssyfte samt även 

positiva aspekter sett till ledarens roll som stöttande och positiv i förändringsprocessen. Utfallen 

är inte helt homogena, och i flera avseenden spretar svarsutfallen, men nyss nämnda mönster 

återspeglas av betydande majoritet av organisationsanhängarna. Det finns mycket som pekar 

på att flertalet av medarbetarna upplever att syftet kring förändringen varit bristfälligt från 

förändringsledaren sida och att detta kan ha bidragit till ett ifrågasättande kring varför 

förändringen genomförs samt vad den skall föra med sig för positiva aspekter i slutändan. 

 

Nyckelord: Organisationsförändringar, förändringsmotstånd, kommunikation, ledarskap, bank, 

sammanslagning 

  

  



Abstract 

The title of the essay is An organizational change within a major bank- and its outcome – a 

qualitative study and is written by Richter, Hanna and Sténhoff, Amanda during the spring 

semester of 2017 in the course Degree Project in Business Administration at the University of 

West Sweden.  

 

Initially, problematization was carried out on the topic of organizational change in order to gain 

deeper knowledge. The problem of the subject studied is that changes today are an important 

and fundamental part of organizations to undergo in order to function effectively and adaptably 

in the dynamic market in which organizations today are active. An organizational change often 

has good ambitions and intentions initially, but despite this, 70 percent of all change initiatives 

fail. To study this problem, the purpose of the study has been to investigate whether it is possible 

to find out if a formally adopted organizational change has achieved its initial purpose 

detemrined by management. Furthermore, the paper aims at investigating how employees, from 

an open and interpretative perspective, perceived and managed the organizational change. The 

problematization is based on a recent organizational change in the form of a merger between 

two local bank branches into a single entity on a Swedish bank. The survey has been conducted 

with a qualitative approach in the form of focus interviews with ten respondents at the local 

bank offices. The theory consists of earlier research in the form of scientific articles with the 

main areas of leadership, communication and change resistance associated with organizational 

changes. Empirical data has been collected at the local banking offices who were affected by 

the merger through an interview paper, through an open mind to capture employee experiences 

and perceptions about the reorganization that took place. Overall patterns identified in the 

analysis are mainly inadequate communication and a lack of purpose to change, as well as 

positive aspects seen as the leader's role as supportive and positive throughout the change 

process. The outcome is not entirely homogeneous, and in several respects the answers differs 

throughout the research, but the pattern mentioned above is reflected by a significant majority 

of the organizational followers. There are many indications that most of the employees find that 

the purpose of the change has been inadequate while communicated from the change leader and 

that this may have contributed to an issue of why the change is being implemented and what 

positive aspects it should eventually have resulted in. 

 

Keywords: Organizational change, restistance regarding organizational change, leadership, 

bank, merger 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund   
I dagens samhälle är förändring någonting som på ett eller annat sätt påverkar alla 

organisationer på alla marknader. Förändring ses numer ofta som en dynamisk process eftersom 

bolag fortlöpande måste anpassa sig på grund av bland annat ökad konkurrenskraft. Det är svårt 

att förutsäga ett verkligt och slutgiltigt förändringsutfall genom att enbart utgå från den 

inledande förändringsintentionen eftersom vägen dit kan ta många sidospår. För att en 

organisationsförändring skall ske framgångsrikt är detta avhängt på hänsynstagande till 

organisationskontexten där bland annat kultur, organisatoriska resurser samt externa faktorer 

ingår (Balogun & Hope, 2004). Organisationsförändringar kan ta sig i uttryck på många olika 

sätt och vara av mer eller mindre banal karaktär sett till påverkan på medarbetares rutiner och 

organisatoriska tillvaro. Förändringar som är av mer omfattande och komplex karaktär bäddar 

för större risk kring att motstånd och konflikter uppkommer i samband med att medarbetare 

ofta lägger ner mer engagemang och kraft vid dessa initiativ jämfört med om förändringen är 

av mindre omvälvande karaktär (Sveningsson & Sörgärde, 2015). Om en organisatorisk 

förändring skall kunna genomföras framgångsrikt är detta ytterst avhängt på att individerna 

inom organisationen förändras vilket medför svårigheter för förändringsledare sett till 

kontrollaspekter eftersom det handlar om individens egna vilja kring att anamma eller inte 

anamma förändringar (Balogun & Hope, 2004). 

 

Organisationsanhängares intressen och förväntningar formas av den roll som en individ får från 

att vara en del av organisation (Simon, 1991). I samband med att alla individer har en roll i en 

organisation bidrar detta till ett mer fokuserat lärande inom specifika områden (Foss & Mahnke, 

2003). Organisatoriska mål och fördelning av arbetsuppgifter bidrar till vilka områden som 

individen kan komma att intressera sig för. En individs rutiner och erfarenheter skapar 

förväntningar på vad som sker samt hur information uppfattas och används (Simon, 1991). 

Individer inom en organisation verkar inom en specifik organisationsstruktur och söker ständigt 

efter problem eller lösningar inom det området som individen är verksam inom. En 

organisations struktur kan bidra till att det inte blir något samband mellan vad individer säger 

och vad de faktiskt gör (Laegreid & Olsen, 1978) De svenska storbankerna klassificeras som 

koncerner sett till sin storlek och sina arbetsuppgifter och det faktum att de har flera olika 

regionala och lokala förankringar runt om i landet och även utomlands. 

 

Faktum är att flera svenska storbanker har idag etableringar utanför Sveriges gränser i bland 

annat Polen, Danmark, Singapore, Kina, Ryssland, Tyskland och Estland med flera. Denna 

internationella tillväxt är en effekt av att de lokala marknaderna inledningsvis skapade tillväxt 

som sedan utmynnade i globaliseringsstrategier och gränsöverskridande lösningar för att skapa 

effektivare lösningar samt ökad konkurrens som i slutändan ämnar gynna konsumenten. 

Svenska storbanker har en viktig roll sett till att bland annat omvandla sparande till finansiering 

samt att hantera olika risker. Bankerna är en viktig del i den svenska infrastrukturen och ett 

bevis på detta är exempelvis att utlåningen i samband med bostadsköp år 2013 uppgick till hela 

2 952 miljarder svenska kronor. Detta ger också en inblick i koncernens övergripande storlek 

och roll som samhällsaktör (Svenska Bankföreningen, 2014). Banksektorn genomgår idag stora 
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förändringar. Vidare upplever de traditionella bankerna ökad konkurrens från nya bolag som 

erbjuder smarta och digitaliserade finansiella tjänster. För att bankerna inte skall riskera att bli 

utkonkurrerade av andra aktörer är anpassning till marknaden viktigt. Idag har flera banker tagit 

tillvara på olika innovativa och nya lösningar som nyligen utvecklats så som Mobilt Bank-id 

och Swish som underlättar betalningsflöden för privatpersoner och bolag. Det prognostiseras 

dock att branschen sannolikt kommer präglas av fortlöpande förändringar framöver för att för 

att erbjuda kunder mer personaliserade och användaranpassade banktjänster (Malmström, 

2016).  

  

I sökandet efter att frambringa de bästa förutsättningarna för genomförandet av 

förändringsprocesser framlyfts kommunikation och organisatorisk delaktighet som viktiga 

faktorer. För att kommunikationen skall ha mest verkan anses det vara av vikt att den sker i de 

inledande faserna i förändringsarbetet, detta för att möjliggöra ett tydligare engagemang hos 

medarbetarna samt för att de skall kunna förbereda sig inför sin nya roll i den förändrade 

organisationskontexten (Företagande.se, 2014). Det finns även tidigarelagd forskning som 

påvisar att kommunikation och delaktighet leder till ömsesidigt förtroende mellan 

förändringsledarna och medarbetarna som i sin tur leder till arbetstillfredsställelse (Gupta & 

Singla, 2016). Kommunikation kan vara av både formell och informell karaktär. Den formella 

kommunikationen härrör till organisationers hierarkiska system medan den informella 

kommunikationen är en kontinuerlig process som pågår mellan medarbetarna. Den formella 

informationen som ledningen förmedlar granskas visa den informella kommunikationen. 

Kommunikation av informell karaktär sprider information snabbare än vad den av formell art 

gör (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Medarbetares roll i samband med organisationsförändringar 

beskrivs enligt en idealbild karakteriseras av motivation, förtroende samt sakkunnighet utöver 

organisatoriskt engagemang. Vidare har även ledningen en viktig roll i att försäkra att rådande 

organisationsförhållanden vid förändringar tillåter och främjar utveckling, förnyelse och 

lärande bland medarbetarna (Sveningsson & Sörgärde, 2015). 

 

Trots att det finns flertalet forskare som påvisar vikten av kommunikation och organisatorisk 

delaktighet som viktiga punkter att premiera och inkludera i lyckade förändringsprocesser är 

det förvånansvärt många organisationsförändringar som på ett eller annat sätt ändå misslyckas. 

Endast 25 procent av de förändringsförsök som genomförs inom organisationer uppnår det som 

förändringen inledningsvis avsåg enligt Svenningsson och Sörgärde (2014). Djupgående 

organisationsförändringar kan påverka individens nivå av känslighet och graden av acceptans 

sett till förändringar i omgivningen och parallellt med det kan vikten av tillit mellan 

medarbetare och förändringsledare understrykas ytterligare (Sackmann, Eggenhofer-Rehart & 

Friesl, 2009). 

 

Organisationskultur definieras som gemensamma normer, värderingar och grundläggande 

antaganden för organisationen tas ofta för givna av den enskilda individen. Individer som är 

verksamma inom en organisation inte alltid själva behöver vara medvetna om vad det är som 

styr deras handlingar. Ett arbetsteam med flertalet medarbetare som arbetar nära varandra 

skapar tillsammans gemensamma normer och värderingar (Janis, 1972). Organisationskultur 

som innebär gemensamma organisatoriska grundläggande antaganden, värderingar och normer 
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i en social kontext är en faktor som påverkar graden av förtroende mellan medarbetare och 

ledare (Pfeffer, 1997). Vid en hög förekomst av förtroende innebär det också ett reducerat 

behov av övervakning och kontroll. Förtroende är en viktig del sett till kulturella aspekter men 

det ett fenomen som är tidskrävande att konstruera och samtidigt relativt lätt att bryta ner. 

Organisationskultur kan vara en viktig del sett till styrmedel inom en organisation men kulturen 

kan även medföra svårigheter och problematik gällande bolagsstyrning (Peters & Waterman, 

1982) Kulturen som organisatorisk faktor beskrivs vara en viktig del till varför många 

organisationsförändringar går i stöpet. Vid fusioner av organisationer i exempelvis 

effektiviseringssyften kan respektive kultur ha svårigheter att förändras vilken kan utmynna i 

en typ av förändringsmisslyckande (Lien & Meyer, 1997). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Förändringar är idag en viktig och fundamental del inom organisationer för att verka effektivt 

och anpassningsbart på marknaden (Flach, 2006; Dougan, 2015; Edgelow, 2011). Trots detta 

vanligt förekommande och viktiga inslag inom moderna organisationer är det en stor andel av 

alla förändringsinitiativ som misslyckas då det är tal om att cirka 70 procent av alla 

organisationsförändringar utmynnar i ett annat utfall än det som inledningsvis avsågs (Burnes 

& Jackson, 2011; Tobias, 2015). 

 

Vissa organisationsförändringar sker fortlöpande och spontant på en naturlig och är således inte 

lika uppenbara i den bemärkelsen medan mer omvälvande förändringar kräver styrning. 

Planerade, mer omfattande förändringar kan innebära utvecklandet av medarbetares 

organisatoriska kapaciteter genom att påverka individers inställningar kring nya rutiner och 

samarbetsformer (Flach, 2006). Anledningen till att förändringar av nyss nämnda karaktär inte 

får det utfall som initierades kan bero på problematiken kring att organisationens intressen inte 

sammanfaller med de berörda organisationsanhängarnas intressen (Burnes & Jackson, 2011). 

Detta kan i sin tur leda till att organisationer inte följer med i utvecklingen på marknaden på 

grund av obenägenheten att förändras (Dougan, 2015). 

 

En relativt stor del av den tidigarelagda forskning som finns inom området fokuseras främst 

kring hur förändringsledare skall kommunicera ut strategier och andra förändringsaspekter för 

att framgångsrikt kunna genomföra framlagda förändringar samt minimera motstånd (Dougan, 

2015; Tobias, 2015). Förändringsledarens intentioner och planering kring organisatoriska 

förändringar är väsentliga men ett område som bör belysas tydligare är medarbetares roll i 

samband med organisationsförändringar samt hur de uppfattar och anammar eller inte anammar 

förändringen i fråga. 

 

För att kunna förstå hur medarbetare uppfattar situationen kan ett tolkande perspektiv anammas 

som inkluderar fokusering kring kontextuella förhållanden och öppenhet för olika tolkningar. 

Det lägger en grund för mångsidighet sett till olika intressen för de involverade i 

förändringsprocessen (Sveningsson & Sörgärde, 2015). Genom att studera problemet utifrån de 

kontextuella förhållanden som råder på banken i fråga samt ta del av både medarbetares och 

förändringsledares uppfattningar är intentionen att kunna klarlägga bristfälligheter kring 

organisationsförändringen samt varför utfallet inte korrelerar med intentionen. Denna kunskap 

kommer framläggas så att den skall kunna vara till nytta dels för banken som förändringen i 

uppsatsen berör samt andra organisationer som genomgår liknande förändringar inom en 
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liknande kontext. Det områdesfokus som valts inom studien är en lokal nivå trots att koncernen 

i sin helhet är rikstäckande och därmed omfattande totalt sett.  

 

1.3 Forskningsfrågor 
 Hur har medarbetarna inom en svensk storbank upplevt och hanterat en 

organisationsförändring i form av omorganisering? 

 Skiljer sig det verkliga organisatoriska förändringsutfallet mot den av ledningen 

formellt utsatta förändringsplanen och i så fall på vilket sätt och varför? 

 

1.4 Syfte                           
Denna rapport har upprättats i syfte att undersöka om det går att urskilja om en formellt utsatt 

organisationsförändring uppnått sitt initiala förändringssyfte utsatt av ledningen. Vidare ämnar 

den undersöka hur medarbetare, utifrån ett öppet och tolkande perspektiv uppfattat och hanterat 

organisationsförändringen. Klarlägganden kring detta kan bidra med ökad kunskap kring både 

medarbetares och förändringsledares roll i en organisatorisk förändring som kan vara behjälplig 

att ha vetskap om inför framtida förändringsprocesser inom organisationer. 
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2. Metod 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
För att uppnå rapportens syfte har ett tolkningsperspektiv med hermeneutiskt synsätt tillämpats 

då vi undersökt hur medarbetare upplever och hanterar organisationsförändringar. Perspektivet 

grundas i en öppenhet för tolkning och fokus ligger på ett öppet synsätt för att inte utesluta 

alternativa infallsvinklar som kan vara av vikt (Bryman & Bells 2013). 

 

Eventuella samband kan upptäckas i vissa kontexter men vara mer diffusa i andra. Detta medför 

därför att utfallen som framkommit kan vara aningen relativa. Vårt incitament med uppsatsen 

är att inte klassificera information som rätt eller fel utan istället skapa en djupare förståelse samt 

tolkning kring valt forskningsområde och därmed uppnå syftet med rapporten. (Bryman & Bell 

2013). Anledningen till att vi valt att studera ämnet ur ett hermeneutiskt perspektiv och inte ur 

ett positivistiskt är på grund av att vi kunnat samla in kvalitativt material genom djupintervjuer. 

Detta anser vi vara bäst lämpat för att kunna för att på djupet kunna ta del av medarbetarnas 

uppfattningar genom förståelse och tolkning som fundament i rapporten. Eftersom 

forskningsfrågorna härrör till medarbetarnas upplevelser och uppfattningar av sin tillvaro 

korrelerar detta väl med den tolkande ansats som antagits i detta studiesyfte och det appliceras 

även på den senare tolkningen som görs av författarna gällande den insamlade datan.  

 

2.2 Undersökningsansats 
Undersökningsansatsen som valts för studien är kvalitativ i form av djupintervjuer med en 

utvald mindre grupp individer motsvarande tio personer eftersom denna studie ämnar 

undersöka medarbetares uppfattningar och tankar kring sin arbetstillvaro efter att en 

organisationsförändring trätt i kraft. Vidare bedöms denna öppna undersökningsansats vara 

lämplig då uppsatsen även ämnar undersöka det verkliga förändringsutfallet som upplevs inom 

organisationen i fråga kontra de formella utsatta direktiven. Djupintervjuerna syftar till att inte 

ruta in respondenternas tolkningar av sin omgivning utan istället bädda för egna reflektioner 

och ställningstaganden via öppna frågor. 

  

Vi har som intervjumetod använt oss av en narrativ metod som inspiration för att få 

respondenterna att svara av berättande karaktär. Detta för att fånga respondenternas 

uppfattningar, förväntningar och tolkningar av den sociala verkligheten de verkar inom istället 

för att ställa ledande frågor. Vi har valt denna typ av intervjumetod med anledning av att vi vill 

undvika fenomenet kring analytiska avbrott där intervjupersonen kontinuerligt avbryts av 

informanten genom intervjuprocessen med multipla, spontana delfrågor. Vid utförandet av 

djupintervjuer har vi medvetet valt att ställa öppna frågor samt följdfrågor för att få vetskap om 

hur individen som berörts av förändringen uppfattat sin organisatoriska tillvaro och omgivning 

inom den aktuella kontexten (Bryman & Bell, 2013). Följdfrågorna har även använts för att 

undvika att enbart få ett ja- eller nej svar från respondenterna och för att främja mer utvecklade, 

personliga och berättande svarsutfall.  

 

2.3 Upprättandet av en intervjuguide 
Vid upprättandet av intervjuguiden utformades frågorna i syfte att förhålla sig till de teman som 

uppsatsen behandlar men inte vara av ledande karaktär. Språkbruket vidhölls enkelt för att i 

största möjliga mån undvika missförstånd. Vidare togs även hänsyn till respondenternas 

position och roll i organisationen för på ett djupare plan kunna sätta individens svar i ett relevant 

sammanhang. Processen kring upprättandet av intervjuguiden började med att först se till de 

övergripande teman som uppsatsen behandlar för att sedan utmynna i mer konkreta 

frågeställningar, intervjuteman och intervjufrågor som sedan granskades och genomgick vissa 
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omformuleringar där det fanns risk för tvetydighet för att avslutningsvis utmynna i en slutgiltig 

utformning. 

 

Vid intervjutillfällena spelade vi in respondenternas svar för att inte distraheras av att hinna 

skriva ner allt som framkom. Detta för att efter intervjuerna avslutats kunna fokusera enbart på 

att transkribera det inspelade materialet. Samtliga intervjupersoner gav sitt samtycke till att bli 

inspelade via ljudupptagning. Valet kring att spela in intervjuerna var också gynnsamt för att 

vid behov kunna ställa uppföljningsfrågor till respondenterna där de fick möjlighet att 

framlägga ett mer utvecklat svar gällande vissa frågemoment (Bryman & Bell, 2013).  

   

2.4 Förändringsledaren 
Intervjuunderlaget1 som upprättats för förändringsledaren explicit har konstruerats efter att 

medarbetarna genomfört sina intervjutillfällen. Ämneskategoriseringarna som legat till grund 

för upprättandet består av samma huvudkategorier sett till båda intervjuguiderna i form av 

ledarskap, kommunikation samt förändringsmotstånd - däremot skiljer sig innehållet något åt 

under respektive kategori eftersom förändringsledarens roll skiljer sig så pass mycket från 

övriga medarbetares roll i sammanhanget. Vi anser att om förändringsledaren skulle utsättas 

för exakt samma underlag som medarbetarna hade den empirin blivit bristfällig i viss 

utsträckning. Ett exempel på detta är att vi är intresserade av hur chefen uppfattar sitt 

informations-och kommunikationsflöde och sin relation gentemot sina medarbetare och inte 

enbart mot den regionala chefen som i intervjuunderlaget2 för medarbetarna skulle inta rollen 

som ”den närmsta chefen” eller ”förändringsledaren”. Enhetschefen kommer i det empiriska 

underlaget även komma att kallas för förändringsledare samt respondent. 

 

2.5 Datainsamling 
Datainsamlingen har genomförts med kvalitativa djupintervjuer i anslutning till den studerade 

miljön. Vi har fört mailkontakt och telefonkontakt med lokal kontorschef och en regionchef 

med personalansvar inom organisationen och stämt av vilka intervjutillfällen som lämpar sig 

bäst för båda parter. Vi har intervjuat både medarbetare och individer med ledningsbefattning 

för att få en så nyanserad bild som möjligt av förändringen och innebörden av den. 

Intervjupersonerna kontaktades i första hand av vår lokala kontakt på företaget för att sedan 

kontaktas av oss för att bestämma tid. Vid varje enskilt intervjutillfälle ställdes samtliga frågor 

ur intervjuunderlaget. Vi har använt oss utav en semistrukturerad muntlig tillbakablickande 

intervju där samtliga deltagare ställs inför samma frågor och har stor frihet i att utforma svaren 

på sitt eget sätt (Bryman och Bell, 2013). 

 

Samtliga organisationsanhängare på den berörda enheten har erbjudits att delta i 

undersökningen med förhoppningen om att majoriteten är villiga att medverka. Detta för att 

inte exkludera några eventuella intressanta infallsvinklar och för att möjliggöra multipla 

tolkningsförslag. Totalt har tio intervjutillfällen ägt rum med respondenter som har olika 

ansvarsområden. Eventuella problem som kan uppkomma vid insamlingen av empiri kan vara 

att respondenter väljer att avbryta intervjun på grund av att de känner sig obekväma. Detta är 

inget vi kan påverka i större utsträckning. Dock anser vi att risken för att problemet uppstår kan 

reduceras genom att vi tydligt informerar om konfidentialitet och fullständig anonymitet samt 

inkluderar information om de etiska kraven innan intervjuprocessen påbörjas med respektive 

individ. Genom detta förhållningssätt anser vi att sannolikheten ökar kring att fler respondenter 

kommer ge mer öppna svar och bidra till ett större engagemang. 

                                                 
1 Se bilaga 2. 
2 Se bilaga 1.  
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Vår motpart har varit villiga att tillhandahålla konfidentiella och formella dokument som berör 

organisationsförändringen förutsatt att vi undertecknat vissa sekretessavtal. Därutöver har 

motparten, efter att vi extraherat den information vi ansett vara väsentlig att inkludera i 

uppsatsen, godkänt och försäkrat sig om att informationen inte raserar bankens anonymitet. De 

formella riktlinjer som finns i dokumenten anser vi vara av vikt att inkludera för att reducera 

informationsasymmetrin samt för att kunna uppfylla vårt syfte kring att jämföra det verkliga 

förändringsutfallet mot det initiala. 

  

2.6 Forskningsetiska principer 
Vi har valt att informera respondenterna om studiens syfte samt deras roll kring deltagandet 

och de villkor som anammas i forskningssyftet. Vi har informerat samtliga respondenter att det 

är frivilligt att deltaga i undersökningen och att de har rätt att avbryta intervjun och avsluta sin 

medverkan när som helst under intervjun om så önskas. Genom att förmedla denna information 

till respondenterna uppfylls det etiska informationskravet gentemot individer som medverkar i 

forskningssammanhang. För att samtyckeskravet skall vara uppfyllt skall informationskravet 

först vara uppfyllt. Genom att ha säkerställt informationskravet har vi även kunnat säkerställa 

att samtycke finns hos samtliga respondenter som deltar i undersökningen. Vi har i vår studie 

varit mycket tydliga gällande konfidentialitet då det varit ett krav från motparten att det skall 

råda full anonymitet både sett till både organisationen i fråga samt verksamma individer inom 

det. Vi väljer att inte presentera eventuell yrkestitel eller liknande då det kan komma att 

äventyra anonymiteten och således konfidentialitetskravet. Sett till ovanstående uppfyller vi 

samtliga forskningsetiska principer (Dalen, 2015). 

 

Utöver nyss nämnda principer har vi även säkerställt att det inte finns någon beroendeställning 

mellan forskarna och respondenterna. Respondenterna har dessutom fått information kring att 

utfallen i intervjuunderlaget enbart kommer att användas i studien och ingen annanstans 

(Rienecker & Jörgensen, 2014). 

 

2.7 Analysmetod 
Inledningsvis formades en forskningsfråga utan koppling till teori. Frågeställningen 

framställdes efter att en problemdiskussion färdigställts. På så vis arbetade vi inledningsvis 

induktivt. Istället för att börja med insamlandet av empiri påbörjades insamling av delar av 

teorin med anledning av att skapa goda förutsättningar för att upprätta ett intervjuunderlag som 

gick att koppla med teorin. I och med detta arbetssätt arbetade vi deduktivt. Studien präglades 

först av ett induktivt förhållningssätt för att sedan övergå till ett deduktivt arbetssätt. 

Avslutningsvis, för att kunna analysera materialet noggrant ställde vi teori och empiri mot 

varandra för att anamma ett abduktivt arbetssätt. Under tolkningsprocessen av både teori och 

empiri utvecklades en djupare förståelse kring vilka teman som skulle komma att bli intressanta 

att undersöka. En förutsättning för att kunna arbeta deduktivt är att det insamlade materialet är 

väl bearbetat, tolkat och analyserat (Dalen, 2015). 

 

Data har samlats in genom djupintervjuer via besök på kontoren hos de berörda enheterna inom 

organisationen via användandet två olika intervjuunderlag med ljudupptagning vid samtliga 

tillfällen. Dessa transkriberades senare för att ingenting av relevans skulle gå till spillo. I 

samband med insamlandet av empiri har vi valt att koda respondenternas svar till tre kategorier 

fortlöpande under intervjuprocessens gång. Kodningsschemat upprättades i syfte att underlätta 

den senare analysen i uppsatsen. Kodningsschemat användes vid respektive intervjutillfällen i 

syfte att kunna kategorisera de olika svar och utfall som framkom från respondenterna under 
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respektive kategori och ämnesområde i analysmodellen. Detta valdes för att möjliggöra ett 

smidigt arbetssätt vid transkriberingen av den insamlade materialet.  

 

 

2.8 Källkritik 
Vid insamlingen av primärdata i form av djupintervjuer ställdes intervjufrågor utan att styra 

respondenten i viss riktning med anledning av att eftersträva objektivitet samt neutralitet. Vi 

vill även lyfta fram det faktum att samtliga respondenter har varit verksamma inom företaget 

under en längre tidsperiod och förutsätts därmed vara relativt väl involverade samt ha en bra 

inblick i organisationen. Vi bedömer att studiens data är av hög aktualitet med anledning av att 

studien utförts i företagets nutida miljö. 

 

Vi har en viss förförståelse för bank- och finansbranschen då vi båda är verksamma inom denna. 

Detta leder till att det är svårt att hantera studien förutsättningslöst. Principen om objektivitet 

kan därför i viss grad ifrågasättas. Det faktum att vi redan har en viss kännedom om branschen 

har bidragit till vikten av att ställa förutsättningslösa öppna situationsorienterade frågor med 

anledning av att lämna utrymme för respondenternas egna värderingar. Respondenterna har inte 

fått ta del av intervjuunderlaget innan intervjutillfället, detta med anledning av att öka 

sannolikheten kring ett mer sanningsenligt utfall i studien i form av respondenternas svar då de 

inte hinner förbereda ett determinerat svar. 

 

Vid utförandet av djupintervjuer kan bias ha förekommit. De bias som det finns risk för i vår 

studie är bland annat prestigebias och urvalsbias. Eventuellt prestigebias kan framkomma där 

respondenterna känner en viss prestationsångest i sina svar och väljer att uppge ett svar som 

innehåller information som de tror att intervjupersonen tillskriver mer värde. För att motverka 

denna bias, som kan uppkomma under djupintervjuer, valde vi att hålla en lugn och avslappnad 

samtalston för att skapa en trygg atmosfär. Vi upplevde sett till respondenternas kroppsspråk 

att de kände sig bekväma och avslappnade i situationen och vi anser att det ökade sannolikheten 

för ärligare svarsutfall från respondenternas sida. Intervjuerna utfördes även med en respondent 

i taget istället för i grupp för att ytterligare öka sannolikheten för ärligare svar. Ett annat sätt att 

motverka detta är att ställa kontrollfrågor. Detta gjorde vi genom att ställa liknande fråga med 

en annan utformning under ett senare tillfälle i intervjun för att säkerställa att svaret är 

sanningsenligt med det som respondenten upplevt. Urvalsbias har vi valt att motverka genom 

att samtliga blivit tillfrågade och uppmanade att deltaga eftersom vi redan avgränsat 

populationen genom att koncentrera undersökningen till en lokal nivå och till en separat 

avdelning. 

 

2.9 Kriterier för kvalitativa undersökningar 
För att få ett trovärdigt utfall av organisationsanhängarnas uppfattningar har vi säkerställt att 

forskningen har utförts i enlighet med de etiska krav som finns samt att vi har rapporterat 

resultatet till de berörda respondenterna som är en del av det sociala kontext studien har utförts 

i (Bryman & Bell, 2013).  Överförbarheten sett till studien anses vara relativt begränsad 

eftersom den fokuserar på ett antal individers uppfattningar på lokal nivå kring organisatoriska 

förändringar och uppfattningar kring dessa. Sett till rapportens omfattning anser vi att dock att 

överförbarheten inte är utesluten sett till antalet deltagare och i en likvärdig 

organisationskontext. Vi har genom att producera utförliga redogörelser, motiveringar och 

argumentationer strävat mot att uppnå en hög grad av pålitlighet som vid granskning bör framgå 

tydligt. Tillförlitligheten i denna kvalitativa studie i form av extern reliabilitet anser vi vara 

förhållandevis hög eftersom vi anser att andra forskare med samma ansats sannolikt skulle 

kunna upptäcka likvärdiga strukturer i ett liknande sammanhang. Sett till intern reliabilitet 
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bedömer vi vara lägre eftersom andra forskare kan finna andra begreppsbeskrivningar relevanta 

än det som vi valt ut sett till det empiriska innehållet. 

  

Anledningen till att citaten i empiriavsnittet är så pass få sett till antalet är på grund av den höga 

nivån av anonymitet och konfidentialitet som vi ombetts att upprätthålla gentemot den berörda 

banken och medarbetarna i samband med studien. Eftersom respondenterna är förhållandevis 

få sett till antalet samt att flertalet av dem har yrkesspecifika och utmärkande arbetsuppgifter, 

som i flera fall nämnts av respondenterna i samband med de olika intervjutillfällena, har citaten 

som inkluderats varit av mer anonym karaktär. Den huvudsakliga delen av empirin redogörs 

för genom en berättande ansats från intervjuledarna för att filtrera bort eventuell information 

som framkommit och som kan röja identiteterna eller grupptillhörigheten hos de berörda 

parterna.  

 

Genomgående under insamling av såväl empiri som teori har vi haft i beaktning att i största 

möjliga utsträckning inte låta förutfattade meningar eller egna åsikter styra oss i en viss riktning. 

Dock tror vi att eftersom vi haft detta i beaktning och inte medvetet låtit egna intressen påverka 

har högsta möjliga objektivitet efterföljts. Vi har även ställt oss själva frågan om 

undersökningen återspeglar en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar av den 

organisationskontexten som undersökts. Genom att presentera arbetet för samtliga deltagare har 

vi även gett motparten möjlighet att få en överblick över hur samtliga medarbetare och ledare 

uppfattar det kontext de verkar inom och på så vis även få möjlighet att bli medvetna gällande 

eventuella förbättringsmöjligheter inom organisationen (Bryman & Bell, 2013). 
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3. Litteraturval/Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras och diskuteras tidigare vetenskapliga studier och 

teori för det valda problemområdet i relation till uppsatsens forskningsfråga. Syftet är att visa 

hur tidigare studier och teori kan bidra till att besvara uppsatsens forskningsfråga samt uppfylla 

dess syfte. 

 

Sökord 

Nedanstående sökord har primärt använts vid insamlandet och urvalet av artikeldata. De har 

vid de upprepade söktillfällena använts i olika kombinationer och olika kronologiska 

ordningsföljder. 

 

Bank, change, commitment, exchange, influence, leadership, organisation, organization, 

percieve, process, resistance, social, strategic, structure 

 

Vi har mestadels använt tidigarelagd forskning mellan årsspannen 2000–2017 som avgränsning 

för att inkludera så aktuell forskning som möjligt i vår studie. Kedjesökningarna har även 

förekommit för att lokalisera användbara originalkällor och detta har medfört att vissa källor 

även härrör till 1990-talet. Databaser som har använts är ABI/INFORM Global, Taylor and 

Francis Group och Google Scholar. I samband med kedjesökningarna i referenslistor som i 

vissa fall tillämpats har detta medfört att en av artiklarna som använts inom den teoretiska 

referensramen finns tillgänglig på en annan databas än nyss nämnda i form av Wiley Online 

Library som är en hemsida med publikationer från över 1500 vetenskapliga journaler inom flera 

olika ämnesdiscipliner. 

 

Databaser som använts för insamlandet av tidigarelagd forskning 

ABI/INFORM Global är en sökdatabas som bland annat innehåller fullständiga journaler, 

avhandlingar, arbetsdokument, branschfokuserade rapporter samt ekonomiska tidskrifter. Vi 

har valt att alltid avgränsa oss genom att enbart välja artiklar som genomgått vetenskaplig 

granskning, erbjuder fulltext samt är en del av en vetenskaplig journal. 

Google Scholar är en sökdatabas som innehåller flera olika dokument och tidskrifter, däribland 

vetenskapligt granskade artiklar, akademiska journaler, patent samt böcker. Denna databas har 

primärt använts i samband med att finna ursprungskällor som innehåller relevant information 

via kedjesökningar med utgångspunkt i utvalda vetenskapliga artiklar som valts ut i 

ABI/INFORM Global. 

 

Taylor and Francis Group är en vetenskaplig journal med publikationer inom multipla 

ämnesdiscipliner så som ekonomi, politik, matematik och utbildning. Taylor and Francis Group 

är en del av det börsnoterade bolaget Informa som också fokuserar på akademiska publikationer 

och som är verksamma inom över 20 länder med över 7500 medarbetare. Vi har i uppsatsen 

valt att fokusera på en specifik Journal som heter Journal of change management där det 

fokuseras kring ämnena organisatoriska förändringar, management och ledarskap. 

 

3.1 Ledarskap vid organisationsförändringar 
För att en organisationsförändring skall kunna genomföras effektivt finns det enligt Donnelly 

(1991) vissa krav som behöver säkerställas. Det finns risker kring att medarbetare kan uppleva 

att ledningen, via sitt val att framlägga förändringar, verkar manipulativa sett till att driva 

igenom organisationsförändringen. Därmed är det viktigt med ett ömsesidigt förtroende 

medarbetare och chefer emellan. Detta medför även att det är av stor vikt att ledningens klimat 

inom organisationen speglar trovärdighet och lojalitet utan inslag av oärlighet (Donnelly, 1991). 
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Gill (2002) understryker betydelsen och vikten kring att en ledare använder sin egen övertygelse 

för att både ledare och medarbetare tillsammans skall kunna arbeta mot ett gemensamt mål och 

för att få med sig medarbetarna i förändringsprocessen. Det beskrivs även vara viktigt med en 

gemensam vision för att organisationsanhängarna skall känna motivation och engagemang och 

Gill (2002) menar att en gemensam vision som karakteriseras av genomförbarhet, önskvärdhet, 

överförbarhet och flexibilitet är nyckeln till framgångsrika organisationsförändringar. Enligt 

Choi (2011) finns det vissa ledaregenskaper som sannolikt leder till mindre 

förändringsmotstånd om de anammas av förändringsledaren. Medarbetare beskrivs värdera ett 

mer avslappnat och öppet förhållningssätt hos förändringsledaren samt även tillit och 

engagemang som även Gill (2002) nämner som viktiga faktorer. Vidare framläggs vikten av att 

förändringsledare måste vara trovärdiga i förändringsprocesser, något som även Donnelly 

(1991) nämner som en viktig faktor för framgångsrikt ledarskap. Trovärdighet hos ledare 

beskrivs utstråla från ärlighet, kompetens och ledaren förmåga att inspirera och motivera de 

anställda. Motivation härrör i sin tur till kortsiktiga vinningar och belöningar med 

organisationens mål och individens behov, önskningar och värderingar i harmoni (Gill ,2002). 

 

Vid en förändring är det också viktigt att förändringsledarna främjar förståelse kring vad 

förändringen innebär samt organisatoriskt engagemang som leder till att medarbetarna slutligen 

känner ett personligt ansvar kopplat till den utsatta förändringen (Miller, 2010). Ledningen har 

det slutliga ansvaret för resultatet och bör kontrollera situationen genom att stämma av 

förändringen fortlöpande via delmål samt kontrollera att utsatta regler följs av medarbetare 

under förutsättning att medarbetarna är väl bekanta med de regler som finns att följa. Finns det 

något hinder sett till ledarstil, formellt utsatta förändringsstrategier, kultur eller egenskaper hos 

anställda kan dessa agera motverkande i en förändring (Donnelly, 1991). Pasmore (2012) 

nämner att en ledare har en viktig roll inom förändringsprocesser då denne förväntas styra 

medarbetare genom förändringen, lösa komplexa problem som uppkommer och stabilisera 

organisationen inför framtida organisationsförändringar. Strategiska förändringar i 

verksamheten sägs kräva strategiska förändringar i ledarskapsstrukturen sett till kompetens. I 

samband med att organisationer gör vad som krävs för att skapa en genomtänkt 

ledarskapsstrategi sägs detta ofta utmynna i en framgångsrik omorganisering. 

 

Gill (2002) beskriver att anledningen till att förändringsprocesser ofta misslyckas är på grund 

av bristfällig ledning i form av dålig planering, övervakning och kontroll och bristfälliga 

resurser. Om det föreligger brister kring övertygelser om att förändringen behövs bland 

organisationsanhängarna, som utmynnar i ett ifrågasättande kring betydelsen och värdet för de 

som berörs av förändringen, kan detta leda till bristande förändringsmotivation (Gill, 2002).För 

ett framgångsrikt genomförande av en organisationsförändring krävs att förändringsledaren är 

tydlig med att kommunicera ut vad det bakomliggande syftet för förändringen är i form av att 

tala om behovet av en förändring varför den behöver genomföras. Att förklara syftet med 

förändringen har visat sig vara mest framgångsrikt genom att påvisa behovet av förändringen 

samt behovet av ett ökat samarbete mellan medarbetarna. Det har också visat sig vara gynnsamt 

att skapa en grupp av ledare som agerar som en stödgrupp i samband med förändringsinsatsen. 

Stödgruppens ansvar är att skapa en vision för förändringen och kommunicera ut detta till 

samtliga medarbetare för att uppmuntra till handling. Ledningen har samtidigt ett ansvar att 

skapa kortsiktiga mål i syfte att klargöra hur långt processen har fortskridit. Det är också av 

vikt för ledningen att förankra ett nytt önskat beteende hos medarbetarna som kan driva 

förändringsprocessen framåt (Tobias, 2015). 

 

Förändringsledare inom organisationer som erbjuder stöttning i samband med 

förändringsprocesser upplever sannolikt att medarbetarna i större utsträckning accepterar den 
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utsatta förändringen (Armenakis A, Self R, & Schraeder, 2007). Även om förändringsledare 

kan spela en betydande roll gällande hur medarbetare väljer att bemöta en förändring är det i 

slutändan individens egen uppfattning om sin organisatoriska tillvaro som väger tyngst. Detta 

är speciellt märkbart om det är tal om förändringar som påverkar individer radikalt genom att 

det exempelvis finns överhängande risker för att individer skall bli uppsagda i takt med att 

förändringen fortskrider. Om en medarbetare upplever sig ha en begränsad och smärre kontroll 

över organisatoriska förändringar kan en stark relation till närmaste chef vara nyckeln till att 

bibehålla det organisatoriska engagemanget fortlöpande genom förändringsprocessen. 

Relationen mellan medarbetare och chef är upphängd på medarbetares tillit till chefen. 

Ledarskap har en stark effekt på anhängares beteenden och attityder. Ledare anses även vara så 

kallade kulturskapare när en organisation skall grundas. Ledare kan även ha en inverkan på att 

forma kulturen genom att agera som förebild via exempelvis belöningssystem som motiverar 

medarbetare, genom hantering av rekryteringsprocesser, genom struktur och strategi för att 

ändra den fysiska miljön. (Richa & Vijayalakshmi, 2011). 

 

Vid en organisationsförändring är det även viktigt att ledning och chefer är trygga i sina 

arbetsroller. Det finns risk för att osäkra chefer kan komma att uppfatta alla som deltar i 

förändringen som hot gentemot deras auktoritet. Ledningen måste vara självsäkra nog att ge 

beröm för kompetenta och relevanta idéer och kunna ge förklaringar till idéer som verkar 

tvivelaktiga. Det är således också viktigt att ledningen är öppna för de anställdas förslag. Har 

ledningen en förutbestämd lösning kommer delaktigheten hos medarbetarna att ta en mindre 

betydande plats (Donnelly, 1991). Sagnak (2016) understryker också vikten av samspel mellan 

ledare och medarbetare och påpekar att det är viktigt med delaktighet och närvaro från 

ledningens sida och menar vidare att deltagande och närvarande ledare uppmanar medarbetare 

att hitta nya möjligheter, att generera nya idéer och att utföra handlingar. Ett deltagande och 

närvarande ledarskapsbeteende påverkar således också medarbetarnas delaktighet i en 

förändringsorienterad process. En medarbetares deltagande i beslutsfattande bidrar till 

självförverkligande hos varje enskild individ. Forskning visar också att delaktiga och 

närvarande ledare bidrar till att medarbetare blir mer motiverade. 

 

3.2 Förändringskommunikation 
För att en formellt utsatt förändring skall kunna genomföras mer friktionsfritt kan 

förändringsledarna fokusera på tydlig kommunikation gällande förändringskonsekvenser som 

kommer att ha direkt och indirekt påverkan på medarbetarnas dagliga arbete. Ett tydligt och 

konsekvent kommunikationsflöde leder till att medarbetarna upplever ökad kontroll över 

situationen och vad förändringen i slutändan utmynnar i som i sin tur leder till ökad trygghet 

hos individerna. Medarbetare värderar chefer som talar öppet och ärligt om organisatoriska 

förändringar högt (Neves & Caetano, 2007). Van Dick och Van Dijk (2009) nämner att det ofta 

talas om vikten av öppen kommunikation mellan förändringsledare och medarbetare i samband 

med organisationsförändringar. Dock framlyfter de även vikten av vad som faktiskt görs av 

medarbetarnas åsikter och konstruktiva kritik när de når förändringsledarna. Ledarna kan 

uppmuntra till deltagande och åsikter kring organisationsförändringar från medarbetare men 

om medarbetarna upplever att deras förslag och funderingar inte ges en genuin eftertanke kan 

detta vara grunder för att motstånd skall uppkomma. 

 

I samband med beslutandet av organisationsförändringar framlyfts inte enbart öppen 

kommunikation som ett nyckelmoment utan även vikten av att individer konstruktivt lyssnar 

på varandra. Konstruktiv kritik kan leda till att förändringen som skall träda i kraft justeras i 

upplägget efter att nya insikter framkommit från berörda parter. Dialoger mellan medarbetare 

och förändringsledare bäddar för att ledningen skall möjliggöra tillgång till mer och fördjupad 
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vetskap om vad medarbetarna känner kring förändringen snarare än när det är tal om en formellt 

utsatt monolog som explicit utgår från förändringsledaren. Konstruktiva samtal där ledare 

interagerar med medarbetare ansikte mot ansikte beskrivs kunna vara tillitsbyggande och leda 

till mer öppenhet mellan medarbetare och förändringsledare (Lawrence, 2015). 

 

Appelbaum m.fl. (2015) nämner att kommunikation kan vara avgörande för att en förändring 

skall få ett lyckat utfall. Forskning visar att rätt kombination av organisatorisk drivkraft och 

belöningar, i kombination med en viss organisationskultur, kan uppmuntra delaktighet i 

förändringsprocessen bland medarbetare. En teambaserad struktur och en förtroendeorienterad 

kommunikation är faktorer som påverkar ett lyckat delaktighetsinitiativ hos medarbetare. Om 

en organisation inte fullt ut kommunicerar ut förändringsprocessen i syfte att främja 

delaktighetsinitiativ hos medarbetare kommer initiativet med stor sannolikhet att misslyckas. 

Processen kommer att misslyckas redan inledningsvis om kommunikationen brister med 

anledning av att de anställda i detta fall inte kommer att acceptera eventuella nya 

ansvarsområden om de inte känner full stöttning och delaktighet från deras närmsta chef. Det 

är också viktigt att det sker en aktiv styrning och kommunikation från ledningen sida. En 

kombination av initiativ och belöningar tillsammans med en viss typ av organisationskultur har 

visat sig kunna främja delaktighet i förändringsprocesser hos medarbetare. En annan viktig 

aspekt som framläggs är att ledningen kommunicerar med medarbetare kring deras vilja, önskan 

och förmåga om att göra sig delaktiga och att acceptera ett eventuellt ökat ansvar som kan 

komma att uppdagas i samband med en organisationsförändring. Detta anser Appelbaum m.fl. 

(2015) vara avgörande för om delaktighetsinitiativ från ledningens sida applicerat på 

medarbetarna skall lyckas eller misslyckas. 

 

Enligt Richa & Vijayalakshmi (2011) finns det en möjlighet för förändringsledare att i viss mån 

kunna försöka påverka i vilken utsträckning medarbetarna upplever förändringen vara 

nödvändig. Detta kan göras genom kommunikation där förändringsledaren kan konstruera 

möjliga bilder om hot eller möjligheter som kan associeras till en förändring eller en utebliven 

förändring. Miller (2010) nämner att för att individer skall förändras i den riktningen som den 

utsatta förändringen pekar mot är det fundamentalt att ledarna som initierat förändringen får 

medarbetarna att aktivt deltaga i processen samt vid framsteg kopplat till förändringen belönar 

sina medarbetare. Vidare menar han att individer inom en organisation förändras genom 

interaktion med varandra där de resonerar kring olika idéer och huruvida ledare är engagerade 

i organisationsförändringen eller inte. 

 

Enligt Choi (2011) är det viktigt att individer inom organisationen som har personalansvar 

förklarar och inte slår ifrån sig förändringsmisslyckanden om de förekommit historiskt sett. 

Detta förklaras genom att nya organisationsförändringar som sker fortlöpande ofta har en viss 

förankring i äldre förändringsinitiativ. Det framlyfts även att det är viktigt att medarbetare 

erbjuds organisatorisk stöttning vid förändringar kring arbetsrutiner från individer med 

personalansvar samt att dessa främjar öppen kommunikation som leder till tillit bland de 

anställda. Ett brett utbyte av information samt involverade medarbetare sägs också bädda för 

mer lyckade organisationsförändringar. Gill (2002) menar att om det föreligger 

kommunikationsbrist eller otydlig kommunikation kring ändamålet och syftet med en 

organisationsförändring kan detta leda att medarbetarna känner en brist kring att vilja 

genomföra förändringen. 
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3.3 Förändringsmotstånd 
Huruvida en organisationsförändring kan genomföras mer eller mindre lyckat korrelerar starkt 

med i vilken utsträckning medarbetarna anammar den eller inte (Neves & Caetano, 2007; 

Lawrence, 2015; Suwarya, Daryanto & Malulana 2015). Genom att ledningen främjar 

delaktighet på medarbetarnivå vid skapandet av formella riktlinjer omvandlas nya värden, 

vanor och rutiner på dessa områden inom verksamheten. Detta har visat sig vara ett 

framgångsrikt tillvägagångssätt för att skapa delaktighet hos medarbetare. När inte medarbetare 

är delaktiga bidrar de istället till ett motstånd av förändringen (Guerreiro, Pereira och Frezatti, 

2006). Förändringsmotstånd kan reduceras genom att medarbetarna som är en del av 

förändringen blir mer involverade i processen. Vidare bör förändringsledarna uppmuntra 

medarbetarna till deltagande, tillitsbyggande, acceptans av konstruktiv kritik, tillämpa 

transparens samt kommunicera kring på vilka grunder förändringen sker (Suwarya, Daryanto 

& Malulana 2015). Neves och Caetano (2007) menar att acceptans bland medarbetare samt att 

de upplever sig ha ett eget syfte, en betydande roll i förändringen och en plan också medför att 

organisatoriska förändringar kan implementeras lättare och möta mindre motstånd.   

 

Goltz & Hietapelto (2003) menar att organisatoriskt motstånd till förändringar kan utmynna 

från flera olika faktorer, däribland rädsla för vad förändringen kommer innebära för 

organisationsanhängare, rädsla för att den utsatta förändringen kommer att misslyckas, misstro 

mot förändringsledare, grupptryck mot att motstå förändringar samt rädsla att förlora sin 

individuella status inom organisationskontexten. Förändringsmotstånd kan enligt dem uppstå 

hos enskilda medarbetare men även i arbetsgrupper inom bolag, speciellt när det är tal om att 

förändringen innebär en direkt eller indirekt reducering sett till makt inom den berörda gruppen. 

För att en förändring skall ha mer slagkraft och möta mindre motstånd inom en grupp är det 

väsentligt att ledaren framlägger vilken grupp inom organisationen som förväntas genomföra 

förändringarna och i och med detta kommer emotse någon typ av belöning när förändringen 

implementerats inom gruppen. Om detta inte står klart för grupperna inom organisationen finns 

det en överhängande risk för att samtliga grupper uppträder motstridigt kring att genomföra 

förändringen överlag (Goltz & Hietapelto, 2003). Även om en förändring genomförs för att 

åstadkomma organisatoriska förbättringar och överlevnad kan det ändå förekomma att anställda 

agerar motståndskraftigt i ett förändringsarbete. Denna negativa reaktion bör lyftas fram enligt 

Rune (2006) eftersom förändring medför ökat tryck, stress och osäkerhet för medarbetare. 

Medarbetarna sätter sig inte nödvändigtvis inte emot förändringen i sig utan snarare eventuella 

oönskade resultat av förändringen eller processen. 

 

Framgångsrika förändringar i organisationer oavsett storlek är enligt Donnelly (1991) sådana 

som involverar lägre nivåer i hierarkin i form av medarbetare i processen. Antingen genom att 

medarbetare definierar problem och alternativa lösningar eller att de definierar lösningar först 

efter att en högre nivå i form av ledningen har definierat problemet. Medarbetare som förväntas 

genomföra förändringen är således också involverade redan i planeringsskedet. En gemensam 

strategi sett till olika formella organisatoriska nivåer för att genomföra en organisatorisk 

förändring är ofta eftersträvansvärd då det innebär ansträngningar från både överordnade och 

underordnade under hela processen. En gemensam strategi för organisationsförändringar där 

både över- och underordnade är involverade kan bidra till demokrati och rättvisa. Det finns 

olika faktorer som gör en organisatorisk förändring framgångsrik eller inte; ledningens roll sett 

till klimatet i organisationer av bankkaraktär, den formella strukturen samt kultur. Ledningens 

klimat härrör till arbetsmiljön inom organisationen i form av ledarstil och tillvägagångssätt. 

Förändringar misslyckas ofta när ledningen antar att förändringen enbart skall utföras av 

medarbetare. 
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Choi (2011) menar att om organisationsanhängare anses vara en central del sett till huruvida en 

utsatt organisationsförändring är mer eller mindre lyckad är det viktigt att få medarbetarna att 

stötta förändringsprocessen i fråga. En faktor som beskrivs påverka om en medarbetare stöttar 

förändringsprocessen eller inte är i vilken utsträckning personen är förändringsredo. Med 

begreppet förändringsredo avses organisationsanhängares förväntningar, antaganden och 

intryck kring hur förändringen sannolikt kan påverka både dem och organisationen positivt. En 

annan faktor som framlyfts av Choi (2011) är organisatoriskt engagemang kring 

förändringsprocessen som innebär individers beteendeintentioner och konsekvenser av deras 

beteenden som kan härröras till olika former av engagemang kring förändringen. Vidare 

beskrivs öppenhet kring förändringen också kunna påverka om individer verkar stöttande eller 

ej i förändringssyfte. Enligt Gill (2002) kan förändringsmotstånd hos organisationsanhängare 

uppkomma om de upplever att det inte finns tillräcklig övertygelse och tydligt framlagda 

fördelar med att förändringen genomförs. Vidare menar han att de mest kraftfulla 

förändringsmotstånd oftast är av emotionell karaktär. Bland dessa nämns rädsla för det okända, 

rädsla för misslyckande och de negativa påföljderna som det kan medföra samt förändringar 

och störningar i praxis, vanor och relationer. 

 

När befintlig organisationskulturella karakteristiska drag inte överensstämmer med 

förändringens innebörder tenderar det organisatoriska deltagandet att bli högre än när 

organisationskultur och aktuell förändring innehåller många gemensamma element. Denna 

effekt förklaras kunna härröras till en omvänd relation där den ökade effekten av det 

organisatoriska deltagande, trots att organisationsförändringen inkräktar på den befintliga 

kulturen, blir starkare i takt med att förändringen symboliserar och involverar positiva 

förändringsaspekter sett till ökad arbetsvariation (Ahmad m.fl., 2011). 

 

3.4 Analysmodell 
Analysmodellen ovan har konstruerats för att lättare förstå empirin som följer i nästkommande 

avsnitt. Både den teoretiska referensramen samt det empiriska avsnittet kommer struktureras 

enligt samma huvudkategoriseringar för att senare i uppsatsen kunna underlätta i 

analysavsnittet. Den teoretiska referensramen kommer innehålla tidigarelagd forskning som vi 

anser härrör till organisationskontexten som vi undersökt. Eftersom vi har valt att arbeta 

abduktivt har vi primärt utgått från vår insamlade data och dess innehåll för att kunna 

underbygga och stärka vår analys genom att eftersöka likvärdiga utfall samt avvikande utfall 

sett till tidigarelagd forskning som kan förklara organisationsanhängarnas beteenden och 

resultatet av dem. 

 

Ledarskapsmomenten härrör primärt till hur en formellt utsatt chef beter sig i 

organisationsförändringssituationer samt mot medarbetare i allmänhet på arbetsplatser. 

Kommunikationsfaktorn vid förändringsprocesser innebär primärt kommunikation från chefens 

sida till sina medarbetare och vice versa samt medarbetare sinsemellan- denna är således av 

både formell och informell karaktär. Ämneskategorin förändringsmotstånd härrör till 

medarbetares uppfattningar och huruvida det förekommer eller inte förekommer, samt i vilken 

skepnad det är urskiljbart. 
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Figur 1 - Analysmodell, egen. 
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4. Empiri 
Under empiriavsnittet kommer dels medarbetarnas uppfattningar och upplevelser presenteras 

och även förändringsledarens tankar kring förändringsprocessen. Data kommer att återfinnas 

under tre olika ämneskategorier i form av ledarskap, kommunikation och förändringsmotstånd 

för att på ett smidigare sätt kunna ställa olika respondenternas svar mot varandra och därmed 

kunna återfinna mönster och olikheter under respektive kategori. Den data som extraherats från 

medarbetarna kommer presenteras inledningsvis i detta avsnitt för att sedan övergå till data som 

erhållits från förändringsledaren. Trots att förändringsledaren och medarbetarna har utsatts för 

olika intervjuunderlag kommer ämneskategoriseringarna bestå av samma faktorer för att 

underlätta och möjliggöra en starkare analys. 

 

4.1 Organisationsförändringen utifrån formella riktlinjer och dokument 
Nedanstående information har extraherats från ett formellt policydokument som 

tillhandahållits oss från en regional nivå. Dokumentet är konfidentiellt och kommer således 

inte att återfinnas som bilaga. Vi har tolkat och omformulerat vissa delmoment i texten nedan 

för att inte riskera att röja varken banken eller de berörda organisationsanhängarnas identitet. 

Nedanstående information ger en överblick kring hur den formellt utsatta förändringsplanen 

ser ut. 

 

Den huvudsakliga orsak som banken anger gällande förändringsintentionen är att åtgärden 

kring sammanslagningen av de lokala kontoren, som inte inneburit en fysisk sammanslagning 

av lokalerna och samtlig personal, skett på grund av en kostnadsfråga. Anledningen till 

förändringen i form av en omorganisering är för att ledningen insåg att de formellt utsatta 

kostnadsmålen inte skulle uppnås enligt den utsatta tidsramen. 

 

Det finns flera orsaker som lett till beslutandet av omorganiseringen och bland dessa återfinns: 

 De lokala kontoren behöver kunna möta kunder förväntningar samt att kundtrycket på 

en specifik avdelning idag är för stort. 

 Vidare är syftet att förbättra produkter och tjänster samt att skapa samt skapa mer 

engagerade och nöjdare medarbetare 

 Syftet är även att öka kompetenserna och flexibiliteten på de båda kontoren genom 

lärande mellan enheterna 

 Syftet är dessutom att uppnå ett likvärdigt arbetssätt på båda enheterna för att möjliggöra 

mer flexibilitet 

 Vidare framgår att antalet medarbetare sett till de två kontoren inte kommer att minska. 

Förändringen innebär att chefsstrukturen för de båda kontoren kommer förändras i den 

bemärkelsen att chefens fysiska närvaro på kontoren totalt sett kommer att minska på 

grund av ett ökat ansvarsområde. Chefsstrukturen kommer även se annorlunda ut på det 

sättet att de lokala kontoren tidigare haft var sin chef för respektive enhet och i samband 

med förändringen kommer en individ att utses vara chef för båda de lokala kontoren. 

 

Omorganiseringen innebär mer konkret att personal kommer flyttas runt internt för att 

omlokalisera personal på ett effektivare sätt mellan enheterna. De individerna som förändringen 

ytterst kommer att beröra har själva fått vara delaktiga genom att vara med och besluta i 

processen. Vidare beskrivs kommunikationen kring förändringen och vilka den ska komma att 
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beröra först ha nått de individer som blev föremål för att byta avdelning och därefter hela 

personalstyrkan. 

 

Ledningen som upprättat dessa formella, informativa dokument beskriver även att 

inkörningsproblem kan uppkomma i samband med förändringsprocessen. Vidare har en 

SWOT-matris upprättats för att framlägga eventuella styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

som kan associeras i samband men organisationsförändringen. Bland svagheter nämns bland 

annat svårigheter kring rekryteringar av personal utanför den lokala förankringen och bland hot 

nämns risken kring att förlora kunder i samband med omorganisering av befintlig personal. 

 

4.2 Organisationsstruktur och arbetsuppgifter 
4.2.1 Chefsmatris 
Nedanstående chefsmatris förklarar övergripande hur ledningsstrukturen ser ut inom de två 

lokala bankkontoren- både på enhetsnivå samt lokal nivå. Anledningen till att detta är för att 

bättre kunna tolka och förstå den empiriska data som kommer presenteras. Förändringsledaren 

eller den som benämns som ytterst ansvarig för förändringen är enhetschefen medan 

ledningsfrågor som berör den närmsta chefen kan variera mellan de tre biträdande cheferna. 

 

 
Figur 2 - Chefsmatris, egen 
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4.2.2 Medarbetarmatris 
Nedanstående modell ämnar exemplifiera medarbetares olika ansvarsområden som 

framkommit i samband med intervjutillfällena för att visa bredden i respondenternas olika roller 

inom banken. Totalt har tio medarbetare intervjuats i samband med uppsatssyftet, vilket även 

inkluderar förändringsledaren. 

 

  

  

Figur 3 - Medarbetarmatris, egen. 
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snarare minskat än ökat. Detta upplevs av vissa respondenter som konstigt medan andra anser 

att det fungerar bra trots minskad närvaro från den närmsta chefen. Ett fåtal respondenter som 

fått en helt ny närmsta chef har inte fått tilldelad någon information om hur förändringen skulle 

påverka den nya chefens roll då de blev tilldelade en ny chef och den tidigare chefen fick ett 

annat ansvarsområde. 

 

Den närmsta chefen upplevs av flertalet av respondenterna har varit lyhörd, delaktig och öppen 

för förslag. Vissa nya förslag som medarbetare har framlagt för att underlätta arbetsprocesser 

har anammats, dock har det tagit lite tid att driva igenom förändringen fullt ut. Ett fåtal 

respondenter har inte haft någon åsikt kring denna punkt då de inte har haft någonting att 

invända och föreslå som kopplats till den nya förändringen. En liten andel av de tillfrågade 

medarbetarna upplever inte att chefen är inkluderande sett till förändringen. Flertalet av 

medarbetarna beskriver sin relation till sin chef präglas av öppenhet och ömsesidighet. 

 

Flertalet av respondenterna beskriver att förändringen för dem kom hastigt. En respondent sa 

under intervjutillfället ”Ja, den kom väl lite helt plötsligt”. Majoriteten av respondenterna 

beskriver även att förändringsledaren i början av processen inte tydligt framlade och kunde 

peka ut syftet kring förändringen. Detta utmynnade för vissa av medarbetarna i tankemönster 

kring varför förändringen skulle vara nödvändigt att genomföra över huvud taget om det var 

svårt för förändringsledaren att kunna peka ut en verklig vinst och mening med 

sammanslagningen. Vissa av respondenterna uppfattade förändringsintentionen vara beordrad 

från högre hierarkiska nivåer och ansåg att detta kan vara en förklaring kring varför 

förändringsledaren på lokal nivå hade svårt att förklara syftet eftersom tanken kring själva 

förändringen inte föddes på lokal nivå utan snarare implementerades där. En respondent 

beskrev att förändringsledaren verkade lite vilsen kring vad som skulle göras när informationen 

om sammanslagningen först kommunicerades ut till medarbetarna i samband med ett större 

möte. En annan medarbetare anser att det framlades att sammanslagningen inte kommer 

innebära några större förändringar. 

 

Respondenternas uppfattningar om förändringsledarens kommunikation kring innebörden och 

genomförandet av förändringen spretar i vissa svarsutfall mellan de nio individer som berörs 

sett till empirin som extraherats från medarbetarna. Andra intressanta, men mer enstaka, utfall 

som är intresseväckande att nämna är att en individ nämnde att kontoren har splittrats samman 

och slagits ihop flera gånger innan längre tillbaka i tiden och att denna ansats inte var helt 

oväntad att dyka upp inom en snar framtid. En annan medarbetare nämner att 

sammanslagningen organisatoriskt sett innebär att moment, i form av olika 

prestationsmätningar, skall mätas gemensamt då de två enheterna ses som ett samlat kontor. 

Dock anser respondenten att vissa saker som enbart är positivt för ett kontor ändå lyfts fram 

trots att kontoren egentligen skall mätas gemensamt. Som svar på detta har medarbetaren 

framfört sitt missnöje till den berörda chefen men upplever då att chefen har skyllt ifrån sig på 

regionala krav. 

 

Majoriteten av respondenterna anser inte att förändringsledaren har varit med och 

kommunicerat ut vad syftet var med förändringsansatsen. Ett fåtal respondenter väljer att 

beskriva förändringen som trög sett till den inledande perioden i den totala processen. 

 

4.3.2 Förändringskommunikation 
Samtliga respondenter nämner att det förekommer ett så kallat stormöte en gång varje måndag 

en gång per månad. Ett fåtal respondenter har uppfattningen om att information går till cheferna 

som i sin tur meddelar sin grupp på kontoren. Ett flertal respondenter menar att viss mailkontakt 



 21 

även förekommer mellan grupperna. Det finns medarbetare som spekulerar kring att vissa 

grupper inom enheten har mer frekvent kontakt mellan kontoren än andra. Det har skapats nya 

maillistor men flera av medarbetarna menar att dessa inte används som det inledningsvis var 

tänkt. Majoriteten av medarbetarna menar att det inte skett någon markant förändring 

kommunikationsmässigt efter förändringsprocessen. En minoritet av respondenterna 

framlägger att det inom den gruppen de är verksamma inom förekommer möten mer 

regelbundet på veckobasis. Detta framlyfts som positivt i bemärkelsen att ett utbyte av 

erfarenheter och kompetens sker i samband med sammanträdena. En annan respondent talar om 

att samverkan mellan kontoren har ökat i form av erfarenhetsutbyte och nämner att ”Vi har 

kommit en bit på vägen men vi har en bit kvar”. 

 

Sett till om sammanslagningen stött på någon vidare kritik framkommer skilda åsikter kring 

detta bland medarbetarna. Majoriteten anser att det funnits kritik i form av bland annat vad som 

kommer tjänas på förändringen och vad den ska vara till för egentlig nytta. En respondent 

uttrycker att det fanns en viss oro och härrör detta främst till utbytet av personal och hur mycket 

den skulle komma att påverka varje medarbetares enskilda arbetsuppgifter. Samma respondent 

uttrycker också en viss oro kring problematiken att det är hög arbetsbelastning på båda kontoren 

som kan göra att utbytet av personal blir svårt. Kritiken som framkommit kring 

sammanslagningen beror enligt ett flertal av respondenterna på att det inte funnits tydliga 

instruktioner från förändringsledaren sida. En respondent nämner att förändringsledarens 

kontorsfrånvaro inte upplevs positivt bland medarbetarna. Respondenten upplever själv och 

hänvisar till att det var större harmoni när denne var på ett och samma ställe. En respondent 

påpekar även vikten av att den chef som är ansvarig är närvarande och för en kommunikation 

kring när han eller hon är på plats på kontoret. 

 

Majoriteten av respondenterna upplever att det finns ett ökat samarbete mellan kontoren sett till 

en medarbetargrupp men inte inom en annan. Detta förklaras även genom flera respondenter att 

den gruppen där samarbetet har ökat har fått en ny närmsta chef. Här lyfter även ett antal 

respondenter fram de månadsvisa stormöten som ett ökat samarbete där det finns utrymme för 

utbyte och feedback. En respondent nämner att samarbetet har ökat och lett till ett gemensamt 

arbetssätt och samma målsättning medan en annan respondent lyfter samarbetet ytterligare och 

anser att det i dagsläget förekommer mycket samarbete med sin egen roll som utgångspunkt. 

 

Kommunikation kring sammanslagning har enligt majoriteten av respondenterna skett enbart 

inledningsvis. En respondent som är av nyss nämnda åsikt menar att dock att även om 

informationen inte varit särskilt omfattande genomgående har den mängden vart nog för den 

individen. Flera respondenter uttrycker en önskan kring att vilja ha en mer underbyggd 

kommunikation inledningsvis och en respondent uttrycker sin oro kring att ingen i början riktigt 

visste vad som skulle hända med orden ”Det är inte bra att göra en sådan här förändring utan 

att vara väldigt tydliga med vad som kommer att ske och vilka den drabbar. Förändringen borde 

ha varit mer förberedd enligt min mening”. Majoritet av respondenterna nämner att de hade 

önskat ta del av mer information i samband med att förändringsinitieringen presenterades i de 

inledande faserna. En respondent nämner att det hade uppskattats att mer handfast göra 

någonting och inte bara låter förändringsprocessen fortgå medan en annan medarbetare menar 

att det är en naturlig process att förändringen sker fortlöpande. Flertalet av respondenterna anser 

ändå att en förändringsprocess bör kommuniceras ut från ledningens sida som det gjort i 

samband med den initierade förändringen men att det snarare varit bristfälligt i omfånget sett 

till innehållet än själva tidpunkten och sammanträdet för när kommunikationen skedde. 
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4.3.3 Förändringsmotstånd 
Majoriteten av respondenterna upplever att förändringen har genomförts på ett relativt smidigt 

sätt och beskriver att många saker känns som förut, innan sammanslagningen. Flera av 

respondenterna upplever också att de inte märker någon markant skillnad sett till sin 

arbetssituation då det inte skett någon större omställning för dem. En respondent förutsätter att 

sammanslagning gått smidigt till då respondenten inte upplever att någon utav medarbetarna 

märkt av det i större utsträckning. Flertalet medarbetare anger också att en effekt av 

förändringen är att de ser mindre av sin ordinarie chef. Vissa nämner den reducerade 

chefsnärvaron som ett faktum som de inte verkar känna några större problem kring medan några 

respondenter tycker att den effekten är en försämring jämfört med strukturen som fanns innan 

förändringen. En respondent nämner också att denne upplever problematik i att chefens roll 

numer upplevs som mer splittrad. Flera medarbetare beskriver även förändringen lett till en 

sämre grupptillhörighet på lokal nivå och beskriver stämningen på kontoret som mer 

sammansvetsad innan och en respondent nämner att ”Det har blivit lite fattigare på kontoret, 

det var mer sammansvetsat innan”. En respondent beskriver att kontoren är stora nog för att 

enbart drivas separat och inte som en samlad enhet och nämner vidare att om det hade varit tal 

om en väldigt liten enhet hade det möjligtvis funnits kompetensbrister och då kunde 

sammanslagningen varit mer nödvändig än vad den är i dagsläget. En respondent nämner att 

sammanslagning genomförts på ett så smidigt sätt som möjligt då man har letat sig fram till 

lösningar. Samma respondent upplever också att sammanslagningen har skett väldigt naturligt 

eftersom de enskilda kontoren ligger geografiskt nära varandra. 

 

Majoriteten av respondenterna upplever att deras arbetsrutiner är oförändrade jämfört med 

innan förändringen trädde i kraft. Dock finns det en minoritet som har fått växla arbetsplats 

mellan kontoren för att öka flexibiliteten och de som gjort detta temporära miljöombyte 

beskriver ett positivt utbyte med andra kollegor. Dock framlägger en respondent, som själv inte 

drabbats av någon markant förändring i sina arbetsrutiner, att trots att flexibiliteten har ökat kan 

är det svårt att släppa ordinarie personal från ett kontor till ett annat eftersom kontoren ofta är 

lika belamrade av kunder samtidigt. En respondent upplever att denne har fått utökade 

arbetsuppgifter i samband med att sammanslagningen trädde i kraft. 

 

Respondenternas olika upplevelser av delaktighet i samband den organisatoriska 

förändringsprocessen är splittrade. Vissa individer anser sig vara mindre delaktiga på grund av 

den typen av kunder som hanteras i samband med deras roll inom organisationen inte berörs i 

samma utsträckning av förändringen. En annan medarbetare anser sig enbart ha varit involverad 

i början av processen när personal växlade mellan de två kontoren. Det finns även respondenter 

som känt sig involverade och delaktiga i den mån som deras grupp och roll påverkades. En 

respondent upplever att denne enbart blivit informerad och det bara har varit att lyda order. 

 

När frågan kring hur och i vilken mån gruppsammanhållningen har påverkats av förändringen 

ansåg de flesta respondenter att den stora gruppen som inkluderar båda de lokala kontoren har 

en bra sammanhållning. Flera nämner i samband med detta att det är trevligt och givande att 

närmare lära känna nya medarbetare både under och utanför arbetstid. En respondent ansåg att 

sammanhållningen blivit mer splittrad efter förändringen och pekade på att det i dagsläget fanns 

en grupptillhörighet för mycket att ta hänsyn till. 

 

När medarbetarna uppmuntrades att reflektera över hur arbetsklimatet kan ha påverkats av 

förändringen stod samtliga respondenter enade och ansåg att det inte förändrats något. Det finns 

enbart en utstickande åsikt från en respondent som menar att arbetsklimatet har blivit bättre i 

samband med sammanslagningen. Dock nämner flera att deras arbetsmiljö idag präglas mer 
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stress och press men hänvisar till att det är ett resultat av andra faktorer som inte kan härröras 

till förändringen i fråga.   

 

Vid frågan kring om förändringen lett till något bättre eller om det var bättre innan den trädde 

i kraft skiljer sig respondenternas åsikter åt. Vissa respondenter nämner att förändringen för 

dem innebär en försämring då känslan i gruppen på det lokala kontoret blivit sämre och likaså 

sammanhållningen. En medarbetare anser att förändringen är positiv för att effektivt kunna 

förflytta humanresurser mellan kontoren ifall någon exempelvis blir sjuk och det är kort om 

medarbetare på det ena kontoret. En respondent säger sig inte ens ha märkt av förändringen 

förutom de månadsvisa gemensamma stormöten som numera är en rutin. Det finns medarbetare 

som har fått arbeta på båda kontoren och har tyckt att det varit en rolig och lärorik upplevelse. 

Dock nämner även denna medarbetare att man är tacksam över det arbetsteam man redan har 

på kontoret som man vill umgås med. 

 

4.4 Förändringsledaren 
4.4.1 Ledarskap vid organisationsförändringar  
Vid frågan kring om förändringsledaren anser att han har fått stor del i själva utformningen 

kring förändringsprocessen framkommer att beslutet kring att förändringen över huvud taget 

skulle ske kom från en högre, regional instans. Däremot skulle den nya enhetschefen få utforma 

förändringsprocessen och hantera den rent praktiskt på de berörda kontoren. 

Förändringsledaren förklarar processen i form av att ”Ansvaret för utformningen ligger på mig. 

Beslutet var toppstyrt men utförandet var mindre toppstyrt”. Förändringsledaren nämner också 

att så länge utfallet ser bra ut kan han fortsätta på samma bana som han i nuläget följer. 

 

Tanken med sammanslagningen är att kontoren skall bli mer sammansvetsade. Dock framlyfter 

respondenten att det är omöjligt för medarbetarna att vara riktigt duktiga inom flera 

huvudområden som finns på respektive kontor. Detta förklaras genom att det skiljer sig så pass 

mycket i kunskaper mellan de olika grupperna, däremot kan grupperna hjälpa varandra genom 

att förmedla kunder mellan grupperna baserat på kundärendet i fråga. Förändringsledaren 

uttrycker det enligt följande: ”De interna grupperna slussar kunder mellan varandra vid behov 

och det är jätteviktigt”. Förändringsledaren menar också att om alla skall kunna allt blir det för 

komplext och spetskompetenserna reduceras. 

 

Gällande gemensamma mätningar av olika faktorer mellan kontoren framför 

förändringsledaren att resultatet mäts gemensamt eftersom de två lokala förankringarna numera 

är ett kontor. Dock kan enhetschefen, i de fall målen inte fullt ut uppnås, välja att se till varje 

enhet separat. Detta för att analysera om det skiljer sig åt mellan enheterna och om det i så fall 

kan utnyttjas genom att se till vad de som presterar bra gör för att hjälpa dem som inte riktigt 

når fram. Det framförs att detta kan växla mellan orterna. Förändringsledaren mäter även 

personalens prestationer individuellt och då spelar inte den lokala kontorstillhörigheten någon 

roll utan då fokuseras feedback från närmsta chef som innebär att ansvaret fördelas ned till 

någon av förändringsledarens tre biträdande chefer. Dock pekar förändringsledaren på att 

gruppmålen är mycket viktigt och uttrycker sig på följande vis: ”Samtidigt så är gruppmålet 

jätteviktigt- någon kan göra ett visst jobb som underlättar för alla andra”. 

 

Medarbetarnas vinning sett till förändringens effekter beskrivs bestå i att de får en möjlighet att 

utveckla sig på en större enhet. Förändringsledaren säger även att det finns möjlighet att växla 

mellan de två huvudgrupperna som finns på kontoren och att en större enhet underlättar denna 

förflyttning lokalt sett. Dessutom menar enhetschefen att vissa spetskompetenser tas tillvara på 

i större utsträckning i samband med sammanslagningen. 



 24 

4.4.2 Förändringskommunikation 
Vid frågan kring hur syftet och konsekvenserna av förändringen presenterades har 

förändringsledaren svårt att dra sig till minnes hur detta gjordes mer detaljerat och specifikt. 

Det som framkommer är att förändringen presenterades i form av ett gemensamt kontorsmöte 

samt att medarbetarna på båda de lokala kontoren hade en gemensam kickoff. 

Kommunikationen mellan enhetschefen och regionen beskrivs bestå i att regionen fortlöpande 

stämmer av med förändringsledaren och att detta är kopplat till kontorsmålet. Varje biträdande 

chef har uppföljningssamtal med sina medarbetare ibland en gång varannan vecka eller en gång 

i månaden. Hur ofta samtalen förekommer beror på enligt enhetschefen. Dock fokuseras inte 

allt som sker i medarbetarnas tillvaro kunna härröra till förändringen utan respondenten menar 

att det dagliga arbetet som sker inom banken är det som ligger i fokus och ”Om man fokuserar 

på att allt som sker beror på sammanslagningen blir det lite fel”. 

 

När enhetschefen ombads att redogöra för hur kommunikationen sett ut i samband med 

förändringsprocessen blev svarsutfallet att kommunikationen inte vart den bästa. 

Förändringsledaren tror att “Vi kunde ha gjort en sådan kommunikation bättre än vad vi har 

gjort egentligen”. Dock förklaras detta bero på att det är svårt att uppnå när det händer så mycket 

inom banken just nu men många olika nya system och regelverk. 

 

När det kommer till feedback från personalen som är hänförbar till förändringen och dess 

innebörder framkommer det att personalen ibland vänt sig till förändringsledaren och ifrågasatt 

varför förändringen sker. Feedback kring detta har enligt enhetschefen primärt framkommit i 

samband med spontana och informella möten då medarbetarna uppmanas att uttrycka sina 

åsikter fritt. 

 

I början av förändringsprocessen var kommunikationen enligt enhetschefen mer påtaglig. 

Senare i processen har den fortskridit efter behov enligt honom. En långsiktig förändring som 

förändringsledaren ämnar uppnå är att utväxla personal mellan kontoren under längre perioder. 

Anledningen till att just detta moment ännu inte är någonting som i praktiken tillämpas menar 

enhetschefen beror på att tillfället i dagsläget inte är det rätta vid uttalandet ”Det har ännu inte 

skett på grund av att ett av kontoren har bytt mycket personal samt att ett av kontoren kommer 

utsättas för en ombyggnation som också kan leda till annat jobb och provisorium”. Vidare 

nämns att de biträdande cheferna också har en viktig roll sett till kommunikation gentemot 

medarbetarna. Förändringsledaren anser också att kommunikationen i förändringsprocessen 

kan komma att öka om någon speciell situation uppkommer, både om det är tal om problem 

och möjligheter i anslutning till förändringen. 

 

4.4.3 Förändringsmotstånd 
Enhetschefens bedömning av organisationsförändringsutfallet är att rutinmässigt så anser han 

att det i dagsläget ser likartat ut mellan kontoren vilket var ett mål. Även resultatmässiga 

prestationer går framåt samt att kundhanteringen ser likartad ut. Dock nämner han att utfallet 

inom den ena huvudgruppen på kontoren är uppnått till skillnad från inom den andra 

huvudgruppen. Han nämner även att en kostnadsreducering som eftersträvades har uppnåtts 

och effekterna av denna. Förändringsledaren nämner även att ”...våra kostnader har minskat 

sedan sammanslagningen i form av reducerad personal. Detta belastar den kvarvarande 

personalen hårdare”. 

 

Tanken med organisationsförändringen är enligt enhetschefen att den i slutändan skall påverka 

alla medarbetare trots att den är tydligare förankrad och har fortskridit längre inom ena 

huvudgrupperingen som nyss nämnt. En ytterligare grundtanke är att kunna växla personal 
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mellan kontoren för att kunna hjälpa och avlasta kontoren vid behov. Det finns dock svårigheter 

i denna grundtanke enligt förändringsledaren, ”problemet här är att när det är mycket på ett 

lokalt kontor tenderar det att vara mycket även på det andra kontoret - detta försvårar idén om 

att ta hjälp av varandra”. En lösning som han framlägger för att i framtiden kunna förverkliga 

månadsvisa utbyten är att digitalisera spontana kunder för att minska på kundtrycket. Å andra 

sidan nämner han även att vissa kunder redan kan sköta vissa bankärenden själva men att de 

söker den personliga kontakten med medarbetare i form av att besöka ett bankkontor. 

 

Enhetschefen upplever att sammanslagningen lett till något bättre då det förekommer fler 

gemensamma träffar mellan medarbetarna som ger möjlighet till ett större utbyte. Han nämner 

vidare att på ett av kontoren har det varit större personalomsättningar på grund av 

pensionsavgångar och andra skäl. Detta beskriver han medföra nya gruppsammansättningar. ”I 

och med detta börjar man om i gruppsammansättningen och sättet att hantera varandra 

egentligen. Har man jobbat länge ihop kan den processen bli lite jobbigare”. 

 

På grund av att ett fåtal av respondenterna, som varit verksamma inom banken på de regionala 

nivåerna som berörs under en längre tid, vid sina intervjutillfällen tagit upp att kontoren vid 

tidigare tillfällen slagits samman och splittrats upp valde vi att ta upp denna fråga även med 

enhetschefen. Vid frågan kring varför detta skett innan för att sedan raseras och nu sker igen 

svarar han att han inte vet varför det sett ut så historiskt och uttrycker sig: ”Ja du, det är en bra 

fråga. För cirka åtta år sedan var vi sammanslagna med ytterligare en enhet utöver den som vi 

är sammanslagna med idag. Senare beslutande man sig för att separerar grupperna och jag vet 

faktiskt inte riktigt varför. Jag vågar inte svara på det riktigt”. 

 

Vid frågan kring hur sammanhållningen har påverkats på respektive kontor i samband med 

förändringen anser enhetschefen att det inte skett en så stor förändring sett till den faktorn. Om 

sammanhållningen påverkats kan det enligt honom snarare bero på utbytet av personal samt att 

individer kan känna oro kring att klara sig utan personer som av olika anledningar inte arbetar 

kvar. Dock anser han att oron oftast är kortsiktigt betingad och att saker och ting i slutändan 

ändå känns bra. 
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5. Analys och tolkning 
5.1 Ledarskap vid organisationsförändringar 
Donnelly (1991) och Miller (2010) nämner att ett ömsesidigt förtroende, medarbetare och 

ledare emellan, främjar förståelse kring vad en organisationsförändring kommer att innebära. 

Donnelly (1991) lyfter även fram vikten av att förändringsledaren bör stämma av fortlöpande 

med sina medarbetare. Brister kring övertygelser från ledarens sida leder till brister i 

förändringsmotivation hos medarbetarna. En gemensam vision som framgår tydligt är viktigt 

för motivation och engagemang enligt Gill (2002). Empirin visar att flera medarbetare upplever 

att ledningen inte har varit tydlig med vad organisationsförändringen kommer att innebära för 

de berörda parterna i slutändan. Detta påpekar även förändringsledaren själv och det föreligger 

ett scenario där kommunikationen från förändringsledaren inte varit ultimat enligt honom själv 

samt att medarbetarna upplever kommunikationen vara bristfällig. Utfallet är inte uteslutande 

homogent mellan medarbetarna även om det är flertalet som anser att informationen och syftet 

kring förändringen har varit bristfälligt. Detta tyder på att konsekvenserna av detta samband 

kan leda till att medarbetarna varit mindre motiverade att genomgå förändringen fullt ut under 

processens gång. 

 

Armenakis, Self och Schraeder (2007) påstår att förändringsledare som erbjuder stöttning bidrar 

till mer acceptans kring förändringen hos medarbetare. Många av respondenterna upplever att 

deras närmsta chef varit stöttande i samband med processen och enbart ett fåtal av de tillfrågade 

medarbetarna upplever inget stöd i samband med organisationsförändringen. Detta mönster 

tyder på att förändringsledaren och ledningsgruppen, i stor utsträckning, har verkat 

framgångsrikt genom förändringsprocessen i sina roller som stöttande chefer vilket även bör ha 

kunnat bidragit till en större grad av acceptans bland organisationsanhängarna.  

 

Donnelly (1991) menar att det är viktigt att en ledare är öppen för sina medarbetares förslag. 

Lawrence (2015) talar om att konstruktiv kritik kring förändringen kan bidra till att det skapas 

möjligheter kring justeringar i upplägget efter att nya insikter framkommer från berörda parter. 

Konstruktiva samtal där ledare interagerar med medarbetare beskrivs kunna vara 

tillitsbyggande och skapa en öppenhet mellan medarbetare och förändringsledare. Flertalet av 

respondenterna upplever att det funnits en öppenhet kring att framföra förslag till sin närmsta 

chef. Ett fåtal respondenter anser att deras närmsta chef har varit exkluderande. Eftersom många 

av respondenterna upplever att de har kunnat framföra sina åsikter kring förändringen bör detta 

ses som ett mer lyckat utfall. Ett än mer ultimat utfall hade varit om samtliga respondenter 

uttryckt att de hade kunnat vara öppna gentemot sin chef. Förändringsledaren nämner att han 

har stött på spontana ifrågasättanden kring varför förändringen genomförs, och att detta snarare 

diskuterats än följt upp med olika åtgärder. Respondenternas åsikt kring huruvida de varit 

delaktiga i förändringsprocessen eller ej har varit spretiga. En större delaktighet från samtliga 

berörda medarbetare hade sannolikt kunnat bidra till en högre tillit och öppenhet gentemot deras 

närmsta chef och förändringsledaren. 

 

Suwarya, Daryanto och Malulana (2013) menar att huruvida en organisationsförändring kan 

genomföras mer eller mindre lyckat korrelerar starkt med i vilken utsträckning medarbetare 

anammar den eller inte. Sagnak (2016) talar om att delaktighet och närvaro från ledningens sida 

skapar ett inflytande och samspel mellan medarbetare. Detta i sin tur uppmanar medarbetare att 

finna nya möjligheter och generera nya idéer samt att utföra eftersträvansvärda handlingar. 

Appelbaum m.fl. (2015) nämner också att kommunikation kan vara avgörande för en mer eller 

mindre lyckad förändringsprocess. Främjas inte ett delaktighetsinitiativ löper en organisation 

stor risk för att förändringen misslyckas. Guerreiro, Pereira och Frezatti (2006) nämner att utan 
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delaktighet finns det risk för uppkomsten av förändringsmotstånd. För att reducera denna risk 

bör en organisation ha en ledare som stöttar och främjar delaktighetsinitiativ. I den formellt 

utsatta förändringsplanen framgår att den förändrade chefsstrukturen kommer att leda till 

minskad närvaro för vissa chefer. Ett fåtal medarbetare uttrycker att det var större harmoni när 

de upplevde en högre fysisk närvaro av deras närmsta chef. En lägre chefsnärvaro kan bidra till 

mindre trygghet hos medarbetare som i sin tur medför en reducering kring nya idéer och 

handlingskraft. För att sträva mot att uppnå ett större deltagande från medarbetare bör ledningen 

stötta dem i förändringsprocessen med sin närvaro, i den utsträckning som det finns möjlighet 

till, och föra en mer öppen kommunikation och dialog. 

 

Enligt Choi (2011) är ett avslappnat och öppet förhållningssätt från ledningens sida att 

eftersträva. Viktiga ledaregenskaper som medarbetare värderar beskrivs vara tillit och 

engagemang. Ett öppet förhållningssätt och nyss nämnda egenskaper sägs bidra till mindre 

förändringsmotstånd. Förändringsledaren talar om att målet är att kontoren skulle bli mer 

sammansvetsade och öppna i och med sammanslagningen. En förutsättning för att 

medarbetarna i högre grad skall anamma att kontoren och de själva ska arbeta närmare varandra 

och i en ny struktur i samband med sammanslagningen bör kunna vara tillit mellan 

förändringsledare och organisationsanhängare. Flertalet av respondenterna anser sin närmsta 

chef vara ambitiös, positiv och engagerad vilket korrelerar med den efterfrågade öppenheten 

och det avslappande förhållningssättet i viss bemärkelse. Detta utfall anses vara positivt och 

bör leda till minskat förändringsmotstånd. 

 

5.2 Förändringskommunikation 
Neves och Caetano (2007) framlyfter vikten av tydlig och konsekvent kommunikation inom 

organisationer. Detta kan enlig dem bidra till att medarbetare upplever ökad kontroll över sin 

situation och känner en ökad trygghet. De anser att medarbetare värderar chefer som talar öppet 

om förändringen som skall genomföras. Van Dick och Van Dijk (2009) menar att det är av stor 

vikt vad som faktiskt görs av medarbetares åsikter när de når förändringsledaren. Om dessa inte 

tas tillvara på kan detta leda till ett förändringsmotstånd. Sett till empirin framgår det att 

kommunikationen inte är konsekvent från förändringsledaren utan princip enbart skett 

inledningsvis i samband med förändringsinitiativet. Viss samverkan sker i form av stormöten 

där båda kontoren deltar, vid ett tillfälle, varje månad. Det finns ingen tydlig mängd 

respondenter som anser att det är för lite kommunikation sett till mängden men däremot 

understryks det av flera respondenter att innehållet uppfattats som bristfälligt. Vidare framför 

förändringsledaren att medarbetare ifrågasatt förändringen men det framkommer inte vad som 

i praktiken görs av medarbetares funderingar och åsikter. Deras åsikter och ifrågasättanden kan 

tyda på att det hade varit fördelaktigt för förändringsledaren att koppla ett tydligare grepp kring 

förändringsprocessen genom att sätta in fler informativa mötesmoment med 

organisationsanhängarna för att framlägga syftet tydligare. Därutöver bör det kunna vara 

positivt om förändringsledaren tydligare framlägger vilka åtgärder som kommer vidtas eller 

inte vidtas vid de tillfällen som feedback och åsikter når honom från medarbetarnas sida.  

 

Enligt Richa och Vijayalakshmi (2011) kan en förändringsledare påverka i vilken utsträckning 

medarbetare upplever förändringen vara nödvändig. Richa och Vijayalakshmi (2011) nämner 

också att en organisation förändras framgångsrikt genom interaktion mellan medarbetare i form 

av utbyten av idéer. Empirin från respondenterna visar här på ett spretigt utfall. Respondenter 

tillhörande en grupp på enheten talar om att erfarenhetsutbytet har utvecklats och blivit mer 

påtagligt i positiv bemärkelse för deras del. En annan grupp respondenter talar om att 

situationen ser ut som den gjort innan förändringen trätt i kraft och att samarbetet för dem inte 

har ökat. Ett fåtal respondenter som talar om att samarbetet inte har ökat mellan de två kontoren 
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nämner att det hade varit önskvärt med ett större erfarenhetsutbyte än det som förekommer i 

nuläget. Utfallet har resulterat i att en grupp har kommit längre än den andra sett till interaktion 

och erfarenhetsutbyte mellan kontoren. Ett mer önskvärt utfall för att öka möjligheterna kring 

en lyckad förändringsprocess är att samtliga medarbetare upplever större interaktion och ett 

större utbyte. Detta bör även kunna ha positiva effekter sett till i vilken bemärkelse 

medarbetarna upplever förändringen som mer nödvändig att genomföra.   

 

Choi (2011) nämner att det är viktigt att chefer med personalansvar förklarar och inte slår ifrån 

sig eventuella förändringsmisslyckanden. Detta med anledning av att nya 

organisationsförändringar ofta har en förankring i tidigare förändringsinitiativ. Enhetschefen 

tillika förändringsledaren kan inte ge något svar på varför det historiskt sett har skett 

sammanslagningar av de berörda kontoren som sedan utmynnat i en splittring av kontoren efter 

en tid. Det faktum att kontoren tidigare har varit en sammanslagen enhet men sedan splittrats 

upp är någon som framkommer att vissa medarbetare har vetskap om. För att få en tydligare 

förankring i tidigare förändringsinitiativ och förstå nya omorganiseringar är det viktigt att den 

som är ansvarig har och framför information inom organisationen kring detta. 

 

Gill (2002) framlyfter att kommunikationsbrist eller otydlig kommunikation kan leda till att 

medarbetarna känner en ovilja kring att genomföra förändringen. Enhetschefen nämner själv 

att kommunikationen varit bristfällig sett till processen. Han uttrycker att de hade kunnat göra 

det momentet bättre genom att föra mer kommunikation inledningsvis men också vid senare 

tillfällen efter behov. Kommunikation kan enligt honom öka vid både problem eller 

möjligheter. Medarbetare nämner att det var bra med kommunikation inledningsvis men att 

innehållet hade kunnat vara mer omfattande. Utfallet är bra sett till att kommunikation 

utfärdades kring att förändringen skulle träda i kraft vid förändringens början. Dock kan de 

kommunikativa tillfällena öka för att få medarbetarna att vilja genomföra förändringen i större 

utsträckning, alternativt att de få informativa samtal som genomförs innehåller tillräckligt 

omfattande och matnyttig information som med tydlighet klargör förändringsläget för alla 

organisationsanhängare. 
                                                                                   

5.3 Förändringsmotstånd 
Goltz och Hietapelto (2003) nämner att en förändring kan innebära rädsla för medarbetarna. En 

eventuell rädsla för förändring kan bidra till motstånd. I samband med detta är det aktuellt att 

ytterligare reflektera kring frågan gällande att förändringsledaren inte kan svara och redogöra 

kring varför kontoren slagits samman och splittrats upp flertalet gånger tidigare. Med detta 

faktum i åtanke har det också medfört att vissa av medarbetarna, som har vetskap om detta, 

uttrycker sig vara aningen skeptiska till förändringen och att det inte inledningsvis tydligt 

framgått vad förändringen i form av sammanslagningen skulle komma att innebära mer konkret 

för deras arbetssituation. Osäkerheten kring vad förändringen innebär som återfanns hos vissa 

av medarbetarna inom den berörda organisationen kan vara ett tecken på rädsla. Skepsisen hos 

medarbetarna kan ses som en typ av förändringsmotstånd i bemärkelsen att de inte fullt ut 

accepterar och anammar förändringen. 

 

Enligt Goltz och Hietapelto (2003) kan förändringsledaren framföra vilken grupp inom 

organisationen som förväntas genomföra förändringen i syfte att få mer slagkraft i processen. I 

annat fall löper en organisation större risk för ett motstridigt beteende hos medarbetare. Rune 

(2006) menar att medarbetarna inte nödvändigtvis sätter sig emot förändringen i sig utan istället 

reflekterar över eventuella oönskade resultat av förändringen eller processen. Eftersom 

förändringsledaren enligt han själv och enligt policydokumentet framfört att förändringen 

slutligen skall beröra två grupper men i nuläget primärt och mer tydligt berör en grupp bör detta 



 29 

kunna ha viss påverkan på medarbetarnas förhållningssätt gentemot förändringen. Eftersom 

förändringen inte fått det tilltänkta utfallet kan det vara grunder för att ett visst motstånd 

uppkommit som inte har med hela förändringen totalt sett att göra utan snarare det oönskade 

resultatet av processen i form av att målen inte uppnåtts helt. 

 

Donnelly (1991) menar att förändringar ofta misslyckas när ledningen antar att förändringen 

enbart skall utföras av medarbetare. Respondenterna är relativt eniga kring att deras närmsta 

chef har varit delaktig och närvarande i processen. Således borde denna faktor inte bidra till 

förändringsmotstånd i den specifika organisations-och förändringssituationen som studerats. 

 

Enligt Gill (2002) kan förändringsmotstånd hos organisationsanhängare uppkomma om de 

upplever att det inte finns tillräcklig övertygelse och tydligt framlagda fördelar med att 

förändringen genomförs. Choi (2011) talar om begreppet förändringsredo som innebär 

organisationsanhängares förväntningar, antaganden och intryck kring hur förändringen 

sannolikt kan påverka både dem och organisationen positivt. Flertalet av medarbetarna säger 

sig ha svårt att förstå syftet med förändringen och vissa medarbetare nämner även att 

förändringsledaren själv verkar ha svårt att förstå innebörden och målet fullt ut. Detta tyder på 

att flera av organisationsanhängarna inte är förändringsredo vilket också kan ha bidragit till en 

viss nivå av motstånd kopplat till förändringsprocessen. 

 

Ahmad m.fl. (2011) nämner att när befintliga organisationskulturella karakteristiska drag inte 

korrelerar med förändringens innebörder leder detta ofta till ett högre organisatoriskt 

deltagande. Trots att en organisationsförändring inkräktar på befintlig kultur kan medarbetare 

involveras genom att positiva förändringsaspekter upptäcks i form av en ökad arbetsvariation. 

Stöd för ovanstående har funnits i empirin hos ett fåtal respondenter. De respondenter som fått 

nya arbetsuppgifter och i vissa fall även en mer varierad arbetsmiljö och ett större utbyte har 

visat tecken på att uppskatta deras nya organisationsroll trots att det strider mot tidigare 

strukturer och kulturer i viss utsträckning. 
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6. Slutsats    
6.1 Slutsats 
Vår studie visar att utfallet sett till hur medarbetarna hanterat och uppfattat en formellt utsatt 

organisationsförändring och omorganisering är inte homogent sett till de olika 

ämneskategoriseringarna som undersökts i samband med studien. Det finns mycket som pekar 

på att flertalet av medarbetarna upplever att syftet kring förändringen varit bristfälligt från 

förändringsledaren sida och att detta har bidragit till ett ifrågasättande kring varför förändringen 

genomförs samt vad den förväntas föra med sig för positiva aspekter i slutändan som direkt 

eller indirekt påverkar organisationsanhängarna. Vidare upplever flertalet att de har haft 

möjlighet att uttrycka sina åsikter kring förändringen då de anser att relationen mellan dem och 

sin närmsta chef präglats av öppenhet. Vissa av de medarbetare som upplever att de, på grund 

av organisationsförändringen, har fått ett större erfarenhetsutbyte tillskriver förändringen som 

mer lyckad och positiv än de medarbetare som inte fått lika stor del i erfarenhetsutbytet. Dock 

ska det nämnas att utfallet gällande nyss nämnda punkt visade på spretiga uppgifter i 

empiriavseendet. 

 

Vår studie visar även att det verkliga förändringsutfallet skiljer sig mot det initiala som 

presenteras i policydokument i den bemärkelsen att syftet med förändringen inte är uppnått fullt 

ut sett till den ena gruppen som finns på respektive kontor. Det faktum att förändringsutfallet 

inte motsvarar det som inledningsvis avsågs fullt ut är något som både förändringsledaren och 

flertalet av de tillfrågade medarbetarna har vetskap om. Förändringsledaren nämner själv att det 

funnits vissa brister i kommunikationen kopplat till organisationsförändringen som genomgåtts. 

Flera av medarbetarna håller med i den bemärkelsen att de beskriver det kommunikativa 

innehållet som bristfälligt framlagt och efterfrågar ett mer omfattande innehåll. Detta kan tolkas 

som ett tecken på att förändringen även medfört en viss grad av förändringsovilja och ett visst 

motstånd från några av de berörda organisationsanhängarna.  

 

6.2 Reflektion över studiens genomförande 
Studien har vissa begränsningar sett till att den berör en specifik kontext eftersom empirin 

inhämtats från en storbank på lokal nivå där medarbetares upplevelser varit i fokus kring en 

sammanslagning mellan två kontor till en enhet. Det resultat som framkommit speglar enbart 

den specifikt undersökta kontexten och den särskilda förändringssituationen. En stor del av 

uppsatsen fokuseras kring medarbetares uppfattningar och upplevelser och är beroende av 

respondenternas sanningsenliga svar. Således går det inte att exkludera det faktum att svaren 

kan vara situationsberoende och utfallet kan möjligtvis komma att se annorlunda ut trots att en 

likvärdig metodansats anammas i stor utsträckning. 

 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
Det finns fortsatta studieransatser som kan vara intressanta att anamma inom samma grundtema 

och likvärdiga ämneskategoriseringar som denna uppsats utgår ifrån. En mer storskalig studie 

för att eftersöka om det finns fler konsekventa mönster att återfinna gällande mer eller mindre 

lyckade organisationsförändringar hade kunnat vara ett värdefullt bidrag. De fortsatta studierna 

skulle förslagsvis enbart beröra banksektorn för att vidare kunna undersöka om vissa mönster 

eller icke-mönster som kan återfinnas i anslutning till organisationsförändringar som verkar 

branschspecifika går att urskilja. Därutöver hade ett intressant bidrag också inneburit en 

fokusering på kontorssammanslagningar i effektiviseringssyfte inom olika lokala regioner runt 

om i Sverige. 
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6.4 Rekommendationer till företaget 
Organisationen i fråga bör för ett mer lyckat förändringsutfall ha en klarare bild kring 

förändringssyftet att förmedla både till medarbetarna samt använda som uppföljning och 

utgångspunkt genomgående i förändringsprocessen. Vidare upplever flertalet av medarbetarna 

ledarskapet och chefskapet, sett till sin närmsta chef, i stor utsträckning vara stöttande och 

positivt och den ledarstilen är sannolikt någonting som ledningen bör hålla fast vid för att 

upprätthålla goda relationer gentemot sina medarbetare.                                          
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Bilaga 1 Intervjuunderlag medarbetare 
Inledande fråga 

 Kan du kort beskriva vad du har för arbetsuppgifter? 

Ledarskap 

 Tycker du att din närmsta chef har varit stöttande i samband med förändringen? 

 Har din chef förklarat hur hans eller hennes roll kommer att förändras i samband med 

förändringen? 

 Tycker du att din chef har varit lyhörd, delaktig och öppen för förslag? 

 Har den chef som är ansvarig för förändringen kommunicerat ut vad den innebär och varför 

den genomförts? samt hur den kan komma att påverka både organisationen och dig? 

Kommunikation 

 Har ni några gemensamma möten mellan enheterna? Hur utbyter ni information? 

 Upplever du att förändringen har mött någon kritik internt, både av sådan karaktär som inte 

nått cheferna samt sådant som förmedlats till dem? 

 Finns det en tydligt uppdelad arbetsfördelning mellan enheterna eller har samarbetet mellan 

kontoren ökat? 

 Har kommunikation kring förändringen skett fortlöpande under hela förändringsprocessen 

eller enbart i samband med att förändringen först presenterades? 

 Hade du tyckt att något annat sätt att kommunicera ut förändringsprocessen hade varit 

bättre? 

Förändringsmotstånd 

 Tycker du att förändringen har genomförts på ett smidigt sätt eller har det uppkommit 

problem i samband med förändringen? 

 Har sammanslagningen bidragit till förändring i dina arbetsrutiner? På ett bra eller dåligt 

sätt? 

 Kände du dig delaktig i förändringsprocessen? 

 Hur upplever du att sammanhållningen i gruppen har påverkats av förändringen? 

 Upplever du att arbetsklimatet har förändrats i samband med förändringen? På vilket sätt? 

 Anser du att förändringen lett till något bättre eller var det bättre innan den trädde i kraft? 

·        

  

  



 37 

Bilaga 2 Intervjuunderlag förändringsledare 
Ledarskap 

 Tycker du att du har fått vara en stor del sett till utformningen av förändringen? Eller är det 

styrt från högre instans? 

 Är tanken en tydligare uppdelning på respektive kontor mellan de interna grupperna? Eller 

är fokus mer sammansvetsning både på respektive kontor samt mellan kontoren? 

 Vilka faktorer mäts numer gemensamt mellan kontoren i samband med 

förändringsgenomförandet? 

 Vad får medarbetarna ut av förändringen och hur har det presenterats? 

Kommunikation 

 Hur presenterades syftet och konsekvenserna av förändringen? 

 Stämmer övergripande kontorschefen av med regionen angående förändringsutfallet? 

 Stämmer kontorschefen av med personalen om hur de upplever sig ha påverkats av och 

uppfattar förändringen? 

 Hur såg kommunikationen ut genomgående sett till förändringsprocessen? 

 Har kontorschefen fått/möjliggjort feedback från personalen? I vilka sammanhang? 

 Hur kommunicerar ni mellan kontoren? 

Förändringsmotstånd 

 Tycker du att förändringen har fått det utfallet som initierades? 

 Vilka ska förändringen påverka enligt den utsatta planen? Privat/företag? Hur mycket? 

 Är det ”bättre” nu än innan förändringen trädde i kraft sett till vad den ämnade att uppnå? 

 Varför har kontoren slagits samman och splittrats upp flera gånger sett till tidigare åtgärder? 

 Hur upplever du att sammanhållningen har påverkats på respektive kontor? 
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