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Förord 

 

Efter tre år på Mälardalens högskola avslutas studierna på kandidatnivå genom att presentera denna 

kandidatuppsats. Kandidatuppsatsen har som mål att skapa en ökad förståelse av ämnet 

organisationsförändringar.    

Vi vill tacka alla som har varit involverade i denna studie genom att först och främst tacka företaget 

Sparbanken Rekarne i Eskilstuna som ställt upp på våra intervjuer och bidragit med information. Ett 

stort tack till vår handlare Agnelina Sundström som har varit till hjälp och väglett oss genom förslag 

och tips till vår uppsats. Vi vill dessutom tacka våra opponenter som bidragit med synpunkter och 

förslag på förbättringar som varit till stor hjälp.  
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Frågeställning:  Hur lyckades Sparbanken Rekarne med sitt förändringsarbete?  

Vilka bakomliggande faktorer var avgörande under förändringsarbetet? 

Syfte: Uppsatsen syftar till att beskriva hur ledare inom bankverksamhet 

arbetar för att genomföra ett lyckat förändringsarbete. 

Metod:  Denna uppsats har studerat Sparbanken Rekarnes förändring av 

arbetsmetod på allexpeditionen. Undersökningen genomfördes av 

kvalitativ ansats för att skapa förståelse av ämnet. Teorier har erhållits 

främst från vetenskapliga artiklar och litteraturböcker, empiriavsnittet 

har insamlats med hjälp av de fem intervjuer som genomförts på 

Sparbanken Rekarne i Eskilstuna. 

Slutsats:  De slutsatser som undersökningen kunde påvisa är att ledare ska 

förmedla betydelsen och målet med förändringen, för att skapa 

förtroende för de involverade personerna, detta är viktigt för att få med 

sig människor i förändringen. Delat beslutsfattande och idéskapande vid 

förändringar kan skapa ökad förståelse och därmed bidra till att minska 

missförstånd vid implementering av förändringar. För att undvika 

motstånd och skapa goda förutsättningar under förändringsprocessen 

är det viktigt som ledare att vara lyhörd, ödmjuk, flexibel samt involvera 

medarbetarna i förändringen. Viktiga faktorer för att lyckas med en 

förändring är kommunikation, ett starkt arbetslag, involvering samt 

delat beslutsfattande.  
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Purpose: This paper aims to describe how leaders in banking have been working 

to implement a successful organizational change. 

Method:  The survey was conducted by a qualitative research method to create 

an understanding of the subject. Theories have been obtained primarily 

from scientific articles and literature books, the empirical section have 

been collected with the help from five interviews conducted at 

Sparbanken Rekarne in Eskilstuna.  

Conclusion:  The conclusion that this study could prove is that leaders should convey 

the meaning and goal of the change, in order to create confidence in 
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1. Inledning  
I det inledande kapitlet kommer den valda forskningsfrågan organisationsförändringar med en 

beskrivande bakgrund att presenteras. Denna bakgrund kommer att diskuteras för att sedan leda till 

problemformuleringen.  

 

1.1 Problembakgrund  

Samhället förändras i allt snabbare takt, detta leder till att kraven på förändringar blir allt större. 

Detta är ett krav som påverkar samhället och organisationer (Golembiewski, Hilles & Kagno, 1974; 

Jacobsen, 2013, s.13). Den ökade dynamiska miljön som organisationer befinner sig i medför att 

organisationer ständigt behöver genomgå förändringar (Armenakis, Harris & Mossholder, 1993; 

Biedenbach & Söderholm, 2008; Gilley, McMillan & Gilley, 2009).  

Ökad konkurrens och ekonomiska kriser påverkar och skapar stress inom organisationen, där 

kreativiteten på arbetsplatsen kan påverkas negativt. Detta medför att nytänkandet behöver ligga på 

en högre nivå. Organisationer bör arbeta proaktivt i den ökade förändringstakten där de har 

omvärlden i åtanke och samtidigt ha fokus på kunder och interna värderingar (DN1, 2012). Detta kan 

organisationer göra genom att skapa en trivsam arbetsplats för sina anställda, dessutom kan nya 

värderingar inom organisationen vara av betydelse för att klara sig på arbetsmarknaden och i 

samhället som ständigt förändras (DN2, 2012). Rodriguez (2012) hävdar att det är stor konkurrens 

mellan organisationerna i banksektorn, vilket gör att organisationerna ständigt behöver förbättras. 

Den konkurrenskraftiga miljön som råder gör att banker behöver anpassa sitt arbetssätt och bli mer 

proaktiva mot sina kunders efterfrågan. Då skillnaden mellan tjänster och produkter som banker har 

att erbjuda är liten behöver kunden sättas i fokus, där kundnöjdhet och kundlojalitet ska beaktas 

extra mycket (Rodriguez, 2012). Den konkurrenskraftiga marknaden gör att organisationer sällan får 

stå stilla i utvecklingen, vilket gör att det blir allt mer betydelsefullt för företag att utveckla 

organisationen genom förändringsarbeten (Kalyani & Sahoo, 2011). Organisationer som inte 

utvecklas och förändrar sin verksamhet efter marknaden samt de konkurrenter som agerar kommer 

ha det svårt att fortsätta vara konkurrenskraftiga (Jacobsen, 2013, s. 39).  

Rehn (2013) belyser att organisationsförändringar är ett fenomen som är komplext, det finns flertal 

olika metoder och tillvägagångsätt inom litteraturen som föreslår hur förändringsledare kan ta sig 

tillväga, dock är det oklart om vilket arbetssätt som är det rätta. Trots all kunskap som finns 

tillgängligt om förändringsarbete misslyckas cirka 70 procent av alla organisationers 

förändringsarbeten (Maurer, 2010; Judge & Douglas, 2009; Rosenberg & Mosca, 2011; Angelöw, 

2010; Rehn, 2013; McVanel-Viney, 2009). 

1.2 Problemdiskussion 

En lyckad förändring sker genom att ledningen och de involverade personerna har positiv inställning 

till förändringar (Rehn, 2013; Kee & Newcomer, 2008). Det är en stor bedrift att få alla pusselbitar på 

plats och lyckas med förändringen (Kee & Newcomer, 2008). Faktorer som ledarskapet, kulturen och 

att organisationen är kapabel till förändring är viktiga beståndsdelar för att processen ska drivas 

framåt och lyckas, en betydande roll för ledaren är att skapa en företagskultur där medarbetarna är 

öppensinnade för nya idéer och förändringar (Rosenberg & Mosca, 2011). Det är i stor del ledarens 

ansvar att se till att en förändring ska kunna ske, dock behöver medarbetarna ha rätt inställning till 

förändringsarbetet för att den nya implementeringen ska kunna fastställas i organisationen (Wilson, 

2001). För att genomföra en förändring är det viktigt att bygga upp en struktur inom organisationen 
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genom att skapa ett öppet förhållningssätt samt ha rätt inställning till förändringen som ska 

genomföras (Kee & Newcomer, 2008). Många förändringar är svåra att genomföra, för att en 

förändring ska lyckas krävs det att många delar går ihop. Det är viktigt att hålla alla pusselbitar på 

plats i form av att veta vilka som ska vara delaktiga och leda förändringen, samt vad som ska ingå i 

förändringen. Även om det finns flertal olika modeller och tillvägagångsätt vid förändringsarbeten så 

har det visat sig vara svårt att genomföra ett lyckat förändringsarbete (Kee & Newcomer, 2008). 

Getz, Jones & Loewe (2009) anser att problemet kan vara att de strategierna som används för att 

driva förändringen kan vara enkla men svåra att utföra. Det finns bra strategier som blir dåligt 

implementerade, vilket leder till att resultatet inte blir som beräknat. 

Litteraturstudien visade att framgångsrika förändringsarbeten i banksektorn inte har studerats till 

stor del och därmed skapades fokus om att studera ett lyckat förändringsarbete inom banksektorn 

(jämför Sopranot, 2011; Judge & Douglas, 2009; Crane, Dillard & Hamilton, 2003; Lee & Yu, 2004; 

Farnham, Horton & White, 2003; Invernizzi & Romenti, 2012; Kalyani & Sahoo, 2011). Ett exempel på 

ett framgångsrikt förändringsarbete inom bank är Sparbanken Rekarnes förändring av arbetsmetod. 

Kunderna på Sparbanken Rekarne var missnöjda vilket gav dåligt resultat för banken, detta 

resulterade i att ett förändringsinitiativ uppstod i organisationens ledning. Detta innebar ledningen 

ville åtgärda problemet genom att förändra arbetsmetoden för avdelningen allexpeditionen. Därför 

kan Sparbanken Rekarnes lyckade organisationsförändring bidra med ökad förståelse av hur 

organisationer inom bankbranschen arbetar med organisationsförändringar. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur en lyckad förändring inom en bankorganisation kan 

genomföras, dessutom kommer uppsatsen att bidra till en fördjupad förståelse av ledarskapets 

betydelse inom förändringsarbete. Detta genom att utgå från hur Sparbanken Rekarne genomfört 

deras förändring. 

1.4 Frågeställning 

Hur arbetade ledarna i Sparbanken Rekarne vid implementering av en ny arbetsmetod för 

avdelningen allexpeditionen?  

Hur lyckades Sparbanken Rekarne med sitt förändringsarbete?  

Vilka bakomliggande faktorer var avgörande under förändringsarbetet? 
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2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen presenterar väsentliga teorier för studien. Detta för att skapa en ökad 

teoretisk förståelse för läsaren kring den valda forskningsfrågan. Dessa teorier kommer även att vara 

av betydelse samt för att kunna skapa en större förståelse i det kommande empiriavsnitt. 

 

2.1 Organisationer 

En organisation är en plats där samlade människor arbetar med syftet att vara lönsamma, dessutom 

beskrivs en organisation som ständigt utvecklande över tiden (Roberts & Armitage, 2006). På denna 

plats sker en samverkan individer och samlade människor  med gemensamma intressen (NE, 2014). 

Komplexitet, överraskningar samt bedräglighet är något som kan utmärka den omgivning som 

organisationer befinner sig i (Bolman & Deal, 2012, s. 68). Detta är en spännande plats där nya 

utmaningar ständigt sker (Bolman & Deal, 2012, s. 54) En tjänsteorganisation är en icke-materiell 

verksamhet som är inriktad på att skapa service för kunder, där värderingen av att genomföra en 

tjänst för kunden är viktigare än andelen varor eller produkter som produceras. (Aarnio, 1999) 

2.2 Organisationsförändringar 

Globaliseringen har medfört ökad konkurrens för den finansiella marknaden och har under de 

senaste åren förändrats drastiskt, detta har medfört att organisationer behöver göra förändringar 

(Gilley et. al, 2009). Den dynamiska och ständigt förändrade marknaden sätter press på 

organisationer till att förändras, detta medför att organisationerna behöver kontinuerligt vara 

flexibla, kreativa, och innovativa i sitt förändringsarbete. Organisationer behöver ständigt utveckla 

nya sätt att utmärka sig på den konkurrenskraftiga marknaden (Biedenbach & Söderholm, 2008). Nya 

värderingar från människor driver fram krav på organisationsförändringar därmed måste 

organisationer anpassa sig efter dessa krav. Initiativen till organisationsförändringar handlar om att 

skapa en förnyad organisationskultur.  För att förändringsarbeten ska kunna genomföras bör det 

finnas förutsättningar för förändringsarbeten, vidare medför detta att företagskulturen behöver 

beaktas (Alvesson & Svenningsson, 2011, s. 11). En definition av företagskultur är att den behandlar 

beteenden, värderingar, attityder och övertygelser som delas av en grupp personer (Taormina, 

2008). Definitionen av kultur präglas av individernas och organisationens gemensamma beteende. 

Individerna arbetar på ett sätt i ett system av delade kognitioner med gemensamma betydelser och 

symboler (Kim, Lee & Yu, 2004). En av orsakerna till varför vissa organisationer misslyckas med 

förändringsarbeten handlar bland annat om att aspekter i organisationskulturen har förbisetts 

(Balogun & Johnson, 2004). För att överleva i denna konkurrens behöver ledare ha kunskap om det 

som krävs för att implementera organisationsförändringarna, detta på ett sätt som även fungerar för 

de anställda. Det är ovanligt med effektiva organisationsförändringar, en tredjedel av 

förändringsarbeten som görs är enligt ledare lyckade (Armenakis & Harris, 2009). En marknads-

orienterad organisation kan se om det finns möjligheter till att utveckla sin organisation för 

exempelvis kunderna. Detta kan vara bland annat genom förändring av produkter eller tjänster 

(Zhou, Tse & Li, 2006).  

Målet med att införa förändringar i organisationen är att utvecklas för få långsiktig överlevnad på 

marknaden i förhållande till konkurrenternas påfrestningar. Dock finns det svårigheter som innebär 

att förändringar ständigt behöver ske då konkurrenterna är i samma situation, vilket innebär att de 

också vill dominera marknaden (Biedenbach & Söderholm, 2008). Förändringar ska bidra till att 

framställa lösningar externt respektive internt i organisationen, som vidare ska genomföra och driva 

fram nya förändringsprocesser för organisationsutveckling (Soparnot, 2011). Förändringar är en 
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komplicerad fas i organisationer där det kan finnas blandade känslor och uppfattningar mellan 

organisationens medlemmar (Invernizzi et. al, 2012). Att inte genomgå förändringar är oundvikligt i 

dagens marknad. Implementering av olika förändringar är en faktor till varför en organisation får 

långsiktiga och kortsiktiga framgångar (Appelbaum, Habashy, Malo & Shafiq, 2012). Ju större 

organisationsförändring som ska utföras desto svårare kommer förändringen vara att genomföra. De 

olika faktorer som påverkar ett beslut om en förändring kan vara interna och externa faktorer. 

Interna faktorer kommer från bland annat ledningen och medarbetarna. Externa faktorer är kunder, 

konkurrenter och andra omvärldsfaktorer som påverkar organisationen i den mån till att en 

förändring behöver ske inom organisationen. Det finns flera olika typer av organisationsförändringar: 

personella, strukturella, system, kultur, mål och strategi förändringar, beroende på vilken förändring 

organisationen vill utveckla eller åtgärda finns det olika tillväggångssätt för att implementera dessa i 

organisationen (Forslund, 2011, ss. 316-317). Det finns många faktorer som bidrar till hur 

implementeringen av en förändring lyckas. (Armenakis et. al, 1993)  

En organisationsförändring påverkar främst individernas förutsättning och förmåga att kontrollera 

den nya situationen. Utan stöd som utbildning och möjlighet till att delta i förändringsprocessen kan 

de anställda bli till ett hinder för utvecklingsprocessens framfart. Den nya förändringen påverkar de 

rådande rollerna och relationsmönstren vilket vidare kan skapa förvirring och osäkerhet. Därför 

behöver förändringens strukturella mönster anpassas för den nya implementeringen av förändringen 

(Bolman & Deal, 2012, ss. 456-457). När individer är involverade i en förändringsprocess är det 

naturligt att personerna som är inblandade kan ha olika meningsskiljaktigheter. Detta är någonting 

som förändringsledare behöver tänka på och agera utifrån. Medarbetarna inom organisationen är en 

av de viktigaste resurserna och är signifikanta för att en förändring ska kunna ske (Kalyani & Sahoo, 

2011).  

Även om förändringar implementeras för positiva syften är det vanligt att det kan uppstå negativa 

attityder till förändringar från de anställda. Detta för att en förändring skapar stress, press och 

osäkerhet hos de anställda, vilket är en av de vanliga anledningarna till varför inte en förändring blir 

lyckad. Därför är det viktigt att bygga positiva uppfattningar, föreställningar och attityder till 

förändringsarbetet (Jones, Watson, Hubman, Bordia, Gallois & Callan, 2008).  

En förändring kan skapa konflikter mellan de individer som tjänar respektive inte tjänar på 

förändringen. För att förhindra dessa konflikter behöver man upprätta en plats där förhandlingar kan 

ske och där den politiska kartan kan omstruktureras (Bolman & Deal, 2012, s. 459). En förändring 

underlättas genom att det finns ett tydligt förändringsbehov, därmed behöver en motivation till 

varför en förändring ska ske och implementeras i organisationen kommuniceras ut till de som berörs 

av förändringen. Vid denna motivation behöver ledningen visa att det finns ett gap mellan den 

situation verksamheten befinner sig idag och visionen om det önskade läget (Forslund, 2011, s. 321).  

Förändring är nära förbundet med tidsaspekt vilket medför att det blir svårt att förstå sig på en 

organisationsförändring med en kort överblick, utan detta är något som är mer förankrat med en 

långsiktig syn (Pettigrew, Woodman & Cameron, 2001).  

2.2.2 Påfrestningar som leder till förändringar 

Det finns flertal olika anledningar till varför organisationer väljer att implementera en ny förändring. 

Det finns interna faktorer som exempelvis en top-down-förändring som innebär att ledningen har 

genomfört en omvärldsanalys eller en analys inom organisationen, vilket leder till att en ny 

förändringsidé skapas. En annan intern faktor är bottom-up-förändring som innebär att det kommer 

påfrestningar från medarbetarna i organisationen där missnöje kan leda till att ledningen behöver 

genomföra nödvändiga förändringar. Här kan det även vara nya arbetsmodeller eller nya produkter 
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som skapar förutsättningar för övriga organisationen där en förändring behöver ske av den nya 

påfrestningen. Utvecklingen sker i olika faser där vissa kräver mer radikala åtgärder för att 

verksamheten inte ska dö ut. De olika faserna kan ge organisationen en naturlig anledning till att 

genomgå en organisationsförändring (Forslund, 2011, s. 318). 

Det är inte enbart de interna faktorerna som påverkar organisationers behov av förändring. Externa 

faktorer som exempelvis kunder kan sätta press på underleverantörer för prissänkning, 

kvalitetscertifiering samt nya krav på produkter och tjänster. Detta leder till att organisationer 

behöver omorganisera sig för att uppfylla kraven från kunderna. Konkurrenter är en annan extern 

faktor som innebär att organisationen blir påverkad av konkurrenternas nya ageranden. Genom att 

använda rätt handlingsalternativ kan organisationen fortsätta att konkurrera om resurser och 

överlevnad på marknaden. Andra omvärldsfaktorer som bland annat valutakurser, råvarupriser och 

konjunkturläge som kan påverka organisationer. Förändrade lagar och skatteregler kan också vara 

andra bidragande faktorer till varför organisationer behöver utföra en organisationsförändring 

(Forslund, 2011, s. 318). 

2.2.3 Förändringar  

Det finns flertal olika typer av förändringar som organisationer kan genomföra. Vid implementering 

av ett visst förändringsarbete kan flera olika faktorer påverkas av beslutet, vilket innebär att en 

förändring inte behöver exkludera en annan typ av förändring, då vissa kan behöva ett samspel 

mellan varandra för genomförandet av en förändring (Forslund, 2011, ss. 316-317).  

 

Personella förändringar 

Innebär att exempelvis en chef kan få ökat eller minskat ansvar i sitt arbete, vilket kan innebära att 

ansvarstagandet i andra avdelningar ökar respektive minskar. Detta är vanligt i organisationer som 

arbetar med många olika projekt utöver det operativa arbetet. 

Strukturella förändringar 

Förändring som rör organisationens avdelningar, hur kommunikationen ska ske samt hur de olika 

arbetsfördelningarna ska utföras. 

Systemförändringar 

I vissa organisationer finns det alltid något system att förändra. Denna förändring innebär byte av 

exempelvis manuella till automatiska system i organisationen. Här räknas även lönesystem, 

produktionssystem, säljsystem och ekonomisystem. 

Kulturförändringar 

Företagskulturens uppbyggnad i förändring. Där förändringen kan innebära att organisationen ändrar 

sina värderingar, hur individerna bland annat beter sig mot varandra, kunder och leverantörer. 

Mål- och strategiförändringar 

Dessa förändringar innebär att organisationen kompletterar, ändrar eller tar bort de redan 

existerande målen och strategierna.   

(Forslund, 2011, ss. 316-317)  

2.3 Ledarskap 

Det finns flertal olika uppfattningar inom begreppet ledarskap (Forslund, 2011, s. 259) där forskare 

har svårt att sätta en universal definition på vad ledarskap är (Inyang, 2013). Ledarskap är en ledares 

beteende som förändrar och inspirerar medarbetare till att utföra prestationer. Inom ledarskapet ska 

ledaren giva mening och uppmuntra medarbetarnas prestationer med hjälp av budskap som 
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inspirerar personerna för att väcka känslor och uppmuntra dessa till att tänka på nya sätt (Guay, 

2013). Ledarskap definieras på olika sätt beroende på forskarnas individuella perspektiv till 

definitionen av ledarskap (Forslund, 2011, s. 258).  En definition som kan användas är:  

”En process där en person utövar avsiktlig påverkan på andra människor i syfte att uppnå ett mål” 

 – (Forslund, 2011, s. 259)  

En ledare på organisationsnivå arbetar med frågor angående relationer, ageranden samt 

organisationens överlevnad och utveckling på marknaden (Forslund, 2011, s. 262). Med egenskaper 

som förtroende, omtanke samt moraliskt arbetande med människor ska ledaren tillsammans med en 

grupp agera för att uppnå viktiga mål i organisationen (Mastrangelo, Eddy & Lorenzet, 2004; Ford, 

2005). Dessutom skapar ledaren möjligheter för att uppnå dessa mål genom olika processer och 

tillvägagångsätt. Inom begreppet ledarskap finns det dock invändningar, där ledarskap kan uppfattas 

som ett åtagande alla individer kan utöva vid olika situationer. Därmed är det svårt att definiera 

skillnaden mellan ledare och ledda. Ledarskap handlar om utveckling och förändring där ledaren 

arbetar med visioner och möjligheter för framtida utveckling (Forslund, 2011, s. 260). 

2.3.1 Ledarskap i organisationsförändringar 

Organisationsledare behöver arbeta effektivt för att genomföra en lyckad organisationsförändring. 

Förändringen ska vara till nytta och influera de anställda på ett sätt som gör att de kommer att införa 

nya beteenden som krävs.  En viktig beståndsdel som avgör utfallet av en förändring är ledarens 

förmåga att skapa förutsättningar för organisationen till att lyckas med förändringsarbetet (Matzler, 

Bailom, Anschober & Richardson, 2010). Genom att beröra de involverade medarbetarna i 

förändringsarbetet i form av att skapa starka relationer och delaktighet i organisationen, ledaren 

kommer att få ett ökat förtroende hos de anställda, vilket vidare skapar stora förutsättningar för en 

lyckad förändring (Edgelow, 2011). En deltagarvänlig organisation ger medarbetaren i företaget 

möjligheten att utvecklas och växa för att kunna nå sin potential, individer som får vara med och 

delta i beslut tenderar att vara mer nöja och accepterande till förändringar. Varje individ som jobbar i 

en organisation är involverad i en dynamisk relation till organisationen därmed är det viktigt att 

skapa möjligheter för personligt engagemang och delaktighet för organisationens medarbetare 

(Mohrman & Lawer, 1988). För att skapa ökad tillfredställelse för medarbetarna på gruppnivå är det 

viktigt att skapa möjligheter för medarbetarna att delta i olika aktivitetsgrupper (Mohrman & Lawer, 

1988; Farnham, Horton & White, 2003). En strategi som influerar de anställda och ger rätt signaler 

angående förändringen medför till en ökad chans för att lyckas och nå de önskade målen med 

förändringen (Holt, Self, Thal & Lo, 2003). 

Betydelsen av ledarskap i förändring fokuserar inte enbart på vilken strategi som blir vald för att 

genomföra sin förändring, därtill har initiativtagarens ledarskap en stor påverkan till hur förändringen 

kommer att genomföras. Några färdigheter ledare behöver vid förändringar är bland annat förmågan 

att kommunicera, motivera och skapa ett team. Dessa egenskaper medför att ledaren får lättare att 

genomgå förändringsarbeten (Gilley et. al, 2009). Utöver detta är visioner om förändringen och 

organisationens framtid en motivationsfaktor för medarbetarna i organisationsförändringen (Groves, 

2006). Ledare inom organisationsförändringar rekommenderas att inte endast genomföra 

förändringar som utvecklar organisatoriska mål och projekt, ledarna bör dessutom agera på 

kontinuerlig basis för marknadens skiftningar och krav (Ford, 2005). Vikten av en kompetent ledare 

som har färdigheterna som krävs för att implementera en organisationsförändring är uppenbar 

(Gilley et. al, 2009). 

Det finns barriärer som kan påverka hur en organisationsförändring kommer att resultera. En av 

dessa barriärer är kommunikation som i förändringsprocesser präglas av beteendemässiga reaktioner 
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mellan aktörerna i organisationen.  Ledningen bör i sin kommunikation vid förändringsarbete vara 

mycket noggrann för att undvika osäkerhet, dessutom kan en god kommunikation skapa en känsla av 

tillhörighet och gemenskap inom organisationen. Kommunikation underlättar beslutstagande och är 

en viktig del i förändringen (Invernizzi, Romenti & Fumagalli, 2012). Bristfällig kommunikation och 

dålig introduktion till förändringen mellan ledaren och de involverade medarbetarna i organisationen 

kan bland annat försvåra implementeringen av ett förändringsarbete (Gilley et. al., 2009). Hänsyn 

och acceptans från olika åsikter som kan komma från de anställda är något som ledaren behöver 

beakta för att överkomma missförstånd och motstånd. Att kommunicera ut vad förändringen innebär 

och skapa en god attityd till förändringar är något som dessutom är bra för att undvika motgångar 

som kan uppstå under förändringsprocessen. Ledare behöver ha legitima anledningar till varför en 

förändring ska ske (Holt et. al, 2003). Detta för att förtydliga varför gamla rutiner behöver bytas ut 

mot nya (Zhou et. al, 2006). Komplexiteten och den röriga fasen som organisationen genomgår vid en 

förändring medför känslomässiga sammandrabbningar mellan personerna i förändringen (Inevernizzi 

et. al, 2012).  

Många möjligheter uppstår i tider av förändring, denna tid medför möjligheter för utveckling och 

tillväxt. I detta stadie behöver ledarna vara mångsidiga. Kreativitet, tankar och aktsamhet till de nya 

anpassningarna som uppstår i organisationen vid förändringsarbetet innebär att ledaren behöver ta 

hänsyn till hur personalen påverkas av detta (Darling & Heller, 2011). Därmed är det viktigt för 

företagsledare att ta sig an och betrakta förändringar som det är något som måste ske kontinuerligt 

och inte temporärt (Jacobsen, 2013, s. 39).   

2.4 Ledarstilar 

Jacobsen (2004) nämner att det finns två typer av ledarstilar där han presenterar två olika typer inom 

ledarskap vid organisationsförändringar, dessa är ledarstil E och ledarstil O. 

2.4.1 Ledarstil, E 

Ledarstil E karakteriseras av att kunna hantera motstånd, resurser samt övertalande där makt utövas 

från ledaren för att nå ett önskvärt resultat av förändringen. Denna typ av ledarstil utmärks av att 

ledaren inte bryr sig om förändringsmotståndet som förekommer hos medarbetarna, utan fokuserar 

på att övertala de anställa till att ändra sig. Detta i form av att medarbetarna i organisationen arbetar 

enligt ledarens direktiv och önskningar, så länge medarbetarna kompenseras av belöning i utbyte. 

Ledarstil E fokuserar inte på att leda förändring av medarbetarnas värdesystem utan skapar 

beteendeförändring i organisationen och därmed inte tar hänsyn till vad medarbetarnas syn är på 

förändringen. (Jacobsen, 2004, s. 237) 

2.4.2 Ledarstil, O 

Den mjuka ledarstilen, ledarstil O bygger på medarbetarnas förståelse och vilja i förändringsarbetet, 

då personalen frivilligt förlitar sig på ledarens initiativ och inte för att detta är ett krav. Denna 

ledarstil ser organisationen som en gemensam kultur med gemensamma normer och värderingar. 

Denna typ av ledarstil präglas av en symbolisk ledning som fokuserar på att förändra sitt eget 

beteende först, för att sedan kunna ändra personalens beteende och inställning. Detta gör att 

ledaren ses som en viktig symbol och inspirerar de anställda i organisationen. (Jacobsen, 2004, s. 

237). 

För att lyckas med ett förändringsarbete är det viktigt att ledningen ansvarar för den förändring som 

ska implementeras, där ledaren motiverar medarbetare till varför en förändring bör genomföras och 

skapa en förståelse för mening av förändringen. Lika viktigt är det för ledaren att hjälpa 

medarbetarna i organisationen, genom att tydliggöra mål och visioner med implementeringen av 
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förändringen samt kunna hantera beteenden och reaktioner från medarbetarna som kan dyka upp 

under förändringsprocessen. Oavsett vilken typ av förändring som ska genomföras är den viktigaste 

faktorn att ha medarbetarna med sig i processen (Jacobsen, 2004, s. 206- 209). 

2.5 Kotters 8-stegsmodell 

John Kotter och Dan Cohen beskriver i boken The heart of change 2002, en åtta stegs modell för 

organisationsförändringar. Denna åttastegsprocess förklarar stegvis hur förändringsledare bör agera 

för att implementera en förändring på ett framgångsfullt sätt. Trots att Kotters modell inkluderar 

många aspekter i förändringsprocessen, så är det svårt att använda sig av dessa strategier för 

implementering i förändringsprocesser då de inte alltid blir lyckade (Rosenberg & Mosca, 2011). 

Denna modell är en av de mest refererade och använda modellerna inom området 

förändringsarbeten se exempelvis (Appelbaum et. al, 2012; Parker, Charlton, Ribeiro & Pathak, 2013; 

McLaughlin, 2010; Whelan-Berry, 2013; Ronneberg, Graham & Mah, 2011; Self & Schraeder, 2009; 

Taskinen & Smeds, 1999; Isaksson, 2006; Ansari & Bell, 2009). Modellen har dessutom ett bra 

utgångsläge för olika managers till att implementera en förändring i organisationen (Appelbaum et. 

al, 2012).  

 

Steg 1 – Skapa en känsla av angelägenhet  

Det är viktigt att upplysa medarbetarna om att det finns ett behov av förändring i organisationen. 

Detta kan göras genom att visa medarbetarna att det finns bevis för att en förändring är nödvändig. 

Förändringsledare ska aldrig undervärdera det motstånd som finns även i en bra och fungerande 

organisation (Kotter & Cohen, 2002, s. 36). Genom att agera på detta sätt kan en förändring ske på 

ett effektivt sätt. Om man inte upplyser medarbetarna om att en förändring är nödvändig så kan det 

vara svårt att starta ett förändringsarbete. Genom att bryta ned negativa attityder gentemot 

förändringsarbetet kommer ett genomförande att kunna ske.  Faktorer som stolthet, rädsla och en 

pessimistisk syn på förändringsarbetet kan vara barriärer och hinder i förändringen (Kotter & Cohen, 

2002, s. 17).  

Steg 2 – Skapa en ett gemensamt arbetslag  

Enligt Kotter och Cohen är skapandet och vägledningen av ett arbetslag som har förmågan till att 

genomföra en förändring en viktig del i detta steg. Engagemang och åtagande är en viktig del för att 

hitta rätt människor till arbetslaget. Struktur och samarbete är betydelsefullt för att undvika 

frustation och skapa förtroende. Genom att skapa en grupp med individer som har kunskap om 

omvärlden, kontakter, trovärdighet och information om hur den interna verksamheten fungerar samt 

kan planera, organisera och ta kontroll. Denna grupp behöver dessutom ett ledarskap som kan skapa 

motivation, kommunikation och visioner. Dessa egenskaper gör att arbetsgruppen kan bryta ner 

barriärer, skapa kortsiktiga vinster vilket är viktiga beståndsdelar i ett förändringsarbete (Kotter & 

Cohen, 2002, s. 46). 

 

Steg 3 – Skapa rätt vision och använd rätt strategier  

Genom att skapa visioner som är tydliga och strategier som gör att visionerna blir uppfyllda är en 

betydelsefull del i detta steg. En bra budget, en tydlig planering, en användbar strategi samt en tydlig 

vision är signifikant för att inte överstiga sin budget eller tid.  En tydlig och bra strategi minskar risken 

till bli låst i sitt agerande. Visionen gör att förändringsprocessen går åt rätt riktning och kan vara 

motiverande för de involverade personerna i förändringen (Kotter & Cohen, 2002, ss. 68-69).  
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Steg 4 – Skapa förståelse genom att kommunicera förändringen  

Kommunikationen är en viktig faktor, kommunikationen ska inte vara komplex utan simpel och 

förståelig. Målet är att visionen ska bli verklighet genom att kommunikationen ska involvera så 

många anställa som möjligt (Kotter & Cohen, 2002, s. 83). Brist på klarhet i kommunikationen är en 

av anledningarna till att visionen inte uppfattas av de anställda. Detta innebär att steg 3 i denna 

modell har blivit dåligt utförd. Bra ledare visar och kommunicerar med de anställda på ett sätt som 

visar acceptans till de oklara frågorna som anställda kan ha, och ge dessa en förståelse och logik 

bakom förändringen (Kotter & Cohen, 2002, s. 84).  

 

Steg 5 – Utförande och agerande 

Att agera effektivt vid hinder och barriärer som uppstår är kärnan i steg 5. Vid förändringen bör man 

hitta individer som har erfarenhet av förändringar, denna person kan genom anekdoter medföra 

självförtroende till andra anställda som är delaktiga vid förändringen. Belöningssystem och 

uppmärksammande vid ett förändringsarbete är en metod till att inspirera, bygga upp 

självförtroende samt skapa optimism hos de anställda (Kotter & Cohen, 2002, s. 123).  

 

Steg 6 – Skapa kortsiktiga vinster  

Kortsiktiga vinster har tendensen till att skapa energi för personerna i förändringsprocessen. Uppnå 

små vinster som kan ses enkla är av betydelse även om de enbart är en del av den stora visionen. 

Dessa vinster kan skapa mening och bryta ned emotionella barriärer hos de anställda (Kotter & 

Cohen, 2002, s. 141). Kortsiktiga vinster har fyra viktiga syften, vinsten ger ledarna feedback på 

tillämpligheten av strategierna och visionerna i förändringsarbetet. Vinsterna är dessutom en viktig 

del för att ge de hårt arbetande personerna en känsla av att visionen går att uppnå, samt bygger 

detta förtroende hos de personer som inte är aktiva i förändringen (Kotter & Cohen, 2002, s. 127).  

 

Steg 7 – Ge inte upp  

Ett av de vanliga problemen i steg 7 är att känslan av angelägenhet blir av minskad betydelse. 

Anledningen till detta är att de kortsiktiga vinsterna kan påverka känslan av att förändringen inte 

längre är brådskande (Kotter & Cohen, 2002, ss. 144-146). Även om angelägenheten är på en hög 

nivå och de involverade personerna arbetar för att genomföra förändringen kan utmattning göra att 

förändringen misslyckas (Kotter & Cohen, 2002, s. 152). Människor behöver avkoppling och nöje i sitt 

arbete för att överkomma tyngd som kan förekomma i arbetet (Kotter & Cohen, 2002, s. 155).  

 

Steg 8 – Förankra förändringen   

En förändring är inte avklarad förens den är förankrad i företagskulturen. En stödjande företagskultur 

skapar större möjligheter till att förankra förändringar (Kotter & Cohen, 2002, s. 161). Dock kan det 

finnas svårigheter i att skapa nya normer då äldre normer som är förankrade är svåra att förändra 

(Kotter & Cohen, 2002, s. 165). För att undvika osäkerhet är det viktigt att ta hänsyn till aspekter i 

organisationsförändringen. Den nya företagskulturen ska komma sist och förankra förändringen 

(Kotter & Cohen, 2002, s. 175).  
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3 Metod  
Metodavsnittet redogör för valet av metod och har därmed två huvudsyften: Att beskriva för läsaren 

vilka teorier och ansatser som uppsatsen har nyttjat samt att realisera för andra forskare som vill 

analysera och undersöka liknande område. I metoden presenteras valet av litteraturområde, teori, 

empiri samt presentera tillvägagångsättet för intervjuer. Detta metodkapitel kommer att avslutas med 

att påvisa arbetets tillförlitlighet. 

 

3.1 Metodval 

I denna uppsats har Sparbanken Rekarnes förändring av arbetsmetod på allexpeditionen studerats. 

Studien har med utgångspunkt från en litteraturundersökning studerat organisationsförändringar. Till 

följd av detta uppstod valet av att undersöka ett lyckat förändringsarbete.  Innan studien påbörjades 

fanns det tidigare kunskap om Sparbanken Rekarne i Eskilstuna. 

Valet av studieobjekt byggde på accessen som fanns till Sparbanken Rekarne på grund av tidigare 

samarbete med bankens VD Mats Bengtsson samt på grund av att banken haft ett lyckat 

genomförande av ett förändringsarbete. Detta är dessutom av stor vikt för att få en bredare syn på 

det fokusområde som undersöks. Fokus av denna studie har varit att studera hur Sparbanken 

Rekarnes förändringsarbete av arbetsmetod vid allexpeditionen. För att skapa en djupare förståelse 

gällande fokusområdet inleddes denna undersökning med att inhämta information från tidigare 

forskningsstudier och böcker, detta för att vidare samla empiri för att kunna se om teorin 

överensstämmer med den insamlade empirin. 

Undersökningen genomfördes med kvalitativ ansats för att skapa förståelse av fenomenet, detta i 

form av att skapa en detaljerad och innehållsrik empiridata. För beskriva ämnet tolkades detta 

utifrån den teoritiska och empiriska insamlingen. Därmed styrker valet av studiens tillvägagångsätt 

genom valet av denna metod. (Wertz, 2014; Bryman & Bell, 2011, ss. 355-357) 

Vid kvalitativ forskning läggs fokus på ord och inte siffror vid insamlandet av analys och data, det vill 

säga att tyngden ligger på att försöka förstå sig på beteenden samt värderingar (Bryman & Bell, 2011, 

s. 591). Syftet med en kvalitativ forskning är att begripa beteenden och upplevelser hos människor, 

därmed kommer studieobjekten respondenterna från sparbanken Rekarne vara i fokus till uppsatsen 

då deras syn på förändringsarbetet kommer ligga till grund för analysavsnittet. (Wertz, 2014; Bryman 

& Bell, 2011, s. 322)  

Det genomfördes en kvalitativ intervju med ett målinriktat urval där respondenterna noggrant valdes 

samt hade en bra koppling till studiens syfte. Syftet med intervjuerna var att förstå sig på ämnet ur 

respondentens egna perspektiv på förändringsarbetet. För att skapa en bredare förståelse 

genomfördes intervjuera med olika respondenter som har olika positioner och var starkt involverade 

i förändringsarbetet (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 39-43). Styrkan med att ha flera olika 

respondenter med positioner är att det skapar en bredare bild i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 181).  

3.1.1 Val av teori 

Valet av de teorier som ligger i grund för uppsatsen är Kotters organisationsförändringsmodell. 

Denna modell är vald då modellen presenteras i ett flertal vetenskapliga artiklar samt litteratur. 

Fördelen med att göra detta är att modellen är anpassningsbar och behandlar dessutom ämnet 
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organisationsförändringar på ett brett sätt. Tillförlitligheten med denna modell är hög på grund av 

den flitiga användningen som forskningsvärlden har påvisat. Forskning förutsätter att undersökaren 

utgår från en eller ett flertal teorier (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 96). 

3.1.2 Insamling av litteratur 

För att finna de teorier som har varit till hjälp för att undersöka forskningsområdet har Mälardalens 

högskolas databaser ABI/Inform och Emerald nyttjats, där sökorden: Organizational change, 

implementation of changes in organization, leadership, successful organizational change, 

organizational development och change management varit som grund för sökningen av de 

vetenskapliga artiklarna. Biblioteket på Mälardalens högskola har dessutom varit betydelsefull för 

utlåning av litteraturböcker.  

Fokus har varit att samla flertal vetenskapliga artiklar för att stärka de påståenden och slutsatser som 

genomförts, dessutom ger dessa vetenskapliga artiklar en förståelse av ämnet och fler perspektiv i 

hur ämnet har behandlats. För att skapa ett tillförlitligt arbete har det säkerställts och granskats att 

informationen från tidigare forskning varit pålitlig, i form av att söka efter författare samt utgivare för 

att säkerställa trovärdigheten för böcker respektive artiklar. Jacobsen (2002, s. 63) Påvisar att 

minskning av antalet litteraturböcker och fokusera på vetenskapliga artiklar stärker tillförlitligheten, 

detta togs hänsyn till när insamlingen av data genomfördes.   

 

3.1.3 Val av respondenter 

Med ett ledar-perspektiv valdes 5 ledare som var involverade i förändringsarbetet på Sparbanken 

Rekarne. Den första intervjun var med Sparbanken Rekarnes VD Mats Bengtsson som vidare hjälpte 

till att få fler intervjuer med alla ledare som var involverade i förändringsarbetet.  

Respondent Position i organisationen 

Mats Bengtsson  VD 

Anders Skepplund Administrativ Chef 

Charlotte Andersson Strategi & Utveckling 

Nebojsa Vidakovic Chef för Telefonbanken 

Åsa Frisk Tillförordnad Chef för 
Allexpedition 

Tabell 1, Egen tabell över val av respondenter 

3.1.4 Semistrukturerad intervju  

Valet av intervjuform var en semi-strukturerad intervju. Detta för att skapa struktur i intervjufrågorna 

samt utrymme för respondenterna att besvara dessa frågor. Fördelen med detta är att respondenten 

får möjligheten att utforma sina svar med stor frihet. Frågorna som ställs vid intervjun var 

ämnesspecifika och upprättas i en intervjuguide (se bilaga A), denna metod ger forskarna en 

möjlighet att ställa frågor som rör ämnet som ska behandlas och dessutom vara till fördel för flertal 

olika frågeställningar (Bryman & Bell, 2011, s. 363). En semistrukturerad intervju ger forskaren 

möjlighet till flexibilitet vid intervjuer. När denna guide ska upprättas är det viktigt att fråga sig vad 

det är som är oklart eller osäkert, där frågorna är anpassade till frågeställningarna som finns för att 

undersöka forskningsfrågan. Några faktorer som är att tänka på vid intervjun är att formulera 

frågorna på ett begripligt sätt som passar intervjupersonerna, där frågorna ska anpassas efter det 

fokus som undersöks (Bryman & Bell, 2011, s. 369).  
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3.1.5 Intervjuer 

Valet av den kvalitativa data insamlingen genom intervjuer låg till grund för att få in primärdata till 

empirin med detaljerade svar från respondenterna. Genom personliga möten med respektive 

respondenter underlättades följdfrågor vid intervju tillfället om respondenterna hade svårt att 

besvara frågan, därför kunde följfrågor uppstå för att besvara på följdfrågan som var närliggande till 

frågan som tidigare inte kunde besvaras. Intervjuguiden som skapades utifrån den semistrukturerade 

intervjuformen med koppling till de valda teorierna skapar möjligheten för att samla in data till 

undersökningen. Valet av att skapa en intervjuguide har sin grund i att skapa struktur och 

underlättning för respondenten till att veta vad som efterfrågas i intervjun. Intervjuguiden är 

upprättad i nummerordning med start av inledande frågor om personen och dennes arbetsuppdrag 

därefter kommer det frågor som behandlar organisationsförändringens händelseförlopp.     

3.1.6 Dokumentation och genomförande av intervju 

Det genomfördes fem intervjuer med respondenter i olika positioner. Platsen där intervjuerna 

genomfördes var i ett av kontoren på Sparbanken Rekarne där platsen var förutbestämd av 

respektive respondent. Första intervjutillfället var tillsammans med Sparbankens VD samt 

Administrativa chef där det disskuterades vilket förändringsarbete som skulle undersökas. Efter 

överenskommelse bestämdes framtida intervjutillfällen för insamlandet av data. Varje intervju 

genomfördes individuellt med respektive respondent. Intervjuerna inleddes genom att introducera 

respondenten med en presentation av uppsatsens syfte för att klargöra vilken typ av output som 

förväntas av intervjun. För att dokumentera intervjun användes en diktafon samt anteckningar. Detta 

för att säkerställa att informationen finns tillgänglig när den ska transkriberas och sammanställas, 

dessutom är det en viktig del för att tolkningen av respondenternas svar inte ska avvika ifrån vad som 

sägs från intervjun. Genom att vara närvarande på plats med respondenterna har en mer detaljerad 

information erhållits.  

Intervjuerna transkriberades för att säkerställa att information som finns i empirin stämmer överens 

med vad respondenterna har sagt. Dessa transkriberingar har sammanställts och blivit den empiriska 

datan som uppsatsen presenterar. Det var tidskrävande att sammanställa varje enskild intervju till 

empirin för att sedan användas i analysen. Kvalitativa forskare spelar in sina intervjuer för att få en 

detaljerad analys. Detta sker genom användningen av diktafon för att sedan kunna sammanfatta och 

transkribera data. Dessutom ska den som håller i intervjun vara lyhörd till respondenten för att följa 

upp frågor på ett godtyckligt sätt. En ostörd miljö är viktig för att inte påverka inspelningen av 

intervjun, dessutom är det till fördel för respondenten då personen inte behöver oroa sig för att 

någon ska se eller höra intervjuns innehåll och vad som talas under denna. (Bryman & Bell, 2011, s. 

370; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 105) Genom att skriva ned delar av röstinspelningen vid upprepade 

tillfällen säkerställs meningsinnehållet att det förblir densamma (Larsson et. al, 2005, s. 99). En 

individuell intervju ansågs vara mest anpassad för att få möjlighet till djupare svar från 

respondenterna. 

3.1.7 Empirisk insamling 

Valet av att göra intervjuer är för att få en fördjupad förståelse i undersökningen som genomfördes. 

Den kvalitativa forskningsansatsen förutsätter användningen av intervjuer som tillvägagångssätt. 

Eftersom studiens valda fokus är komplext har intervjuerna varit till stor fördel för att få en förståelse 

av Sparbanken Rekarnes organisationsförändring. Intervjuerna varade cirka 30-70 minuter med 

respektive respondent (se tabell 2). Under intervjuerna var respektive två intervjuare på plats då en 

hade i uppgift att föra fram frågorna och den andra hade i uppgift att notera viktiga delar av 

intervjun. 
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Respondent Position i organisationen Datum Tid 

Anders Skepplund Administrativ Chef 2014-04-09 0:56:27 

Mats Bengtsson VD 2014-04-09 
& 

 2014-04-11 

0:28:18 
+ 

0:68:33 

Charlotte Andersson Strategi & Utveckling 2014-04-16 0:42:36 

Nebojsa Vidakovic Chef för Telefonbanken 2014-04-22 0:32:52 

Åsa Frisk Tillförordnad Chef för 
Allexpedition 

2014-04-22 0:32:09 

Tabell 2, Egen tabell över intervju information 

 

3.1.8 Operationalisering 

Operationaliseringen kopplar intervjufrågorna till teoretiska referensramen (se tabell 3). Detta för att 

undersöka det fokusområdet som valts inom organisationsförändring med ledarperspektiv. 

Dessutom medför operationaliseringen en tydligare bild på vilka frågor som rör respektive teori. 

Bryman & Bell (2011, s.593) beskriver att detta begrepp visar hur man mäter det begrepp som 

undersökningen har syfte till. 

OPERATIONALISERING 

Teori Intervjufrågor 

Organisationsförändring 2.3,3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 
3.11, 3.12, 3.13, 4.1, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.15, 
4.16, 4.17, 4.18 

Ledarskap 2.2, 2.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.13, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14.  

Strategi 3.4, 3.7, 3.8, 4.4, 4.6, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 

Koppling till Kotters 8-stegsmodell 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 
3.11, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 

Ledarstil  2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 3.13, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.11, 
4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 

Tabell 3, Egen operationaliserings tabell 

3.1.9 Genomförandet av analys  

För att skapa en förståelse om det valda fokusområdet samlades teori som låg till grund för den 

intervjuguide som användes för att intervjua respondenterna. Efter intervjuerna transkriberades och 

sammanställdes informationen. Denna sammanställning användes för att skapa analysen, vid detta 

tillfälle kategoriserades delar från empirin för att koppla dessa till teorin. De olika kategorierna var: 

organisationsförändringen, ledarskapet i förändringen, roll i förändringen, strategi och reflektion om 

förändringsarbetet. Dessa kategorier medförde att analysen på ett enklare sätt kunde genomföras.  

3.1.10 Kvalitets reflektion 

Till en början av arbetet fanns ett synsätt på hur arbetet skulle genomföras, detta är något som 

ändrade sig under arbetets förlopp då omstrukturering och anpassning till ny relevant information 
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samt nya modeller behövde införas. Dessutom önskades det att få ett medarbetarperspektiv från 10 

slumpvalda medarbetare, på grund av tidsbrist kunde detta inte genomföras. Genom användning av 

flertal litteratur och vetenskapliga artiklar fanns avsikten av att skapa hög kvalitet då en bredare syn 

av forskningsområdet genomfördes. Genom inspelning och transkribering av intervjuerna gick ingen 

viktig information förlorad. Tolkningen och kontrolleringen av teorier och data som erhållits stärker 

tillförlitligheten i denna uppsats. Trovärdigheten för detta arbete stärks då användandet av flertal 

forskare som stödjer vissa påståenden. Nationella och internationella vetenskapliga artiklar påvisar 

att det finns gemensamma problem som kan uppstå vid organisationsförändringar.           

Intervjuerna som genomfördes individuellt med respondenterna som har olika positioner inom 

organisationen ger en bredare bild av förändringsarbetet inom Sparbanken Rekarne, detta skulle 

försvårat analys avsnittet i denna studie om respondenterna endast skulle arbeta inom samma 

position. Respondenternas svar vid intervjutillfället skiljde sig delvis, vilket visar den enskilda synen 

som fanns vid förändringen. Styrkan med detta skapar en större helhetsbild av förändringen och inte 

enbart en syn vid upprepade tillfällen. Respondentera fick själva bestämma om de ville vara 

anonyma. Då respondenterna valde att inte vara anonyma kan deras svar påverkas av detta. Därmed 

valdes det att tolka informationen som insamlades vid intervjutillfällena som respondenternas 

enskilda svar på intervjufrågorna. Då tidigare samarbete med Sparbanken Rekarne funnits kan detta 

påverka denna uppsats genom att det finns ett förtroende mellan samarbetet, vilket bidragit till bra 

kommunikation samt riklig informationsinhämtning genom intervjuerna.  
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4 Empiri 
Det empiriska avsnittet presenterar den insamlade informationen, i form av data som intervjuerna 

givit. Denna information presenteras utifrån ansatsen som tagits, härmed tydliggörs och introduceras 

resultatet från undersökningen. Detta kapitel kommer endast att presentera resultatet från 

intervjuerna, därmed kommer ingen analys att presenteras. 

4.1 Organisationsbeskrivning 

Sparbanken Rekarne är en lokalt dominerande regionalbank i Eskilstuna som startades år 1827 och 

har under dessa år förändrats. Idag ägs banken till 50 procent av Swedbank och resterande andel av 

Sparbankstiftelsen Rekarne, organisationen har kontor i Eskilstuna och Strängnäs & Mariefred med 

totalt cirka 115 anställda (Sparbanken Rekarne1, 2014). Allexpeditionen är en avdelning på 

Sparbanken Rekarne där medarbetarna hanterar vardagliga banktjänster som inte är bokade i 

förhand. Här får kunderna hjälp att söka lån och rådgivning om privatekonomin. Denna avdelning 

består av sammanlagt 16 medarbetare (Sparbanken Rekarne2, 2014).  

4.1.1 Organisationens förändring 

Sparbanken Rekarne har genomgått ett förändringsarbete där arbetsmetoden för allexpeditionen 

förändrades. Arbetsmetoden innebar att från det ursprungliga kölappssystemet arbetar personalen 

på allexpeditionen numera närmare kunderna och inte utefter kölappssystemet. Förändringen 

medförde en ombyggnation för att tillgodose det nya arbetssättet med en kassadisk där kundens 

ärende sorteras utefter storlek av ärende och självbetjäning. Sorteringen av ärende gör att det blir 

lättare för personalen att tillgodose rätt kompetens för det specifika ärendet, detta skapar en 

möjlighet för medarbetarna att hjälpa kunden med småärenden genom att berätta hur lång tid det 

kommer ta tills att kundens ärende kommer att avhjälpas. Förändringen pågick mellan september 

2011 till juni 2012 (Andersson, 2014; Bengtsson, 2014; Frisk, 2014; Skepplund, 2014; Vidakovic, 

2014). 

4.2 Intervjuresumé från respondenter 

Intervjuresumén är uppdelad i olika avsnitt där förändringen har diskuterats med varje enskild 

respondent, nedan finns beskrivningen av detta i varje avsnitt med information som besvarar 

intervjuguiden. Dessa avsnitt representerar endast den enskilda respondentens svar.  

4.2.1 Mats Bengtsson, VD  

Bengtsson har arbetat inom banken sedan år 2000. Under förändringen var Bengtsson 

affärsrörelsechef, i dagsläget är han VD för Sparbanken Rekarne. Idag är han ledare över cirka 115 

medarbetare och är ansvarig för hela verksamheten. 

Ledarstil 

Bengtsson ser sig själv som en lösningsorienterad lagledare. Han vill gärna vara på golvet där han kan 

synas och arbeta med sina medarbetare och kunder, inte bara med de närmsta i ledningen.  När det 

kommer till olika idéer och beslut som tas är det viktigt att prata med flera medarbetare än bara de 

som är berörda, det är viktigt att få med sig så gott som alla men han förtydligar att det finns tillfällen 

som detta inte är möjligt. Vid förändringsarbetet var det viktigt att använda sig av alla kontakter 

inom banken som krävdes för att genomföra förändringen. Förändringen började genom att 

diskutera med chefen på allexpeditionen om hur de kunde arbeta för att effektivisera arbetet mot 

kunderna, idéerna som uppstod testades och justerades med tiden för att se om det skulle kunna gå 
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att genomföra. Bengtsson tycker att det är viktigt att arbeta mycket med förankring vid förändringar 

och beslutsfattande (Bengtsson, 2014).     

Relationer  

Det är viktigt att hålla sina medarbetare informerade om vad som pågår i organisationen. För att göra 

detta behövs närhet till sin personal för att skapa starka relationer. Relationerna ska inte vara 

formella. Medarbetarna ska känna sig sedda och betydelsefulla. Det är viktigt att ha roligt på arbetet, 

det ska dessutom finnas förståelse när relationerna behöver vara mer allvarliga. Bengtsson tycker att 

det är bättre att lägga ned tid före förändringen och förklara och beskriva vad som kommer att ske 

än att lägga ned denna tid efter förändringen är genomförd (Bengtsson, 2014).  

Förändringen 

Idén om att göra en förändring av arbetsmetod kommer från Bengtsson. Han vill inte arbeta som en 

typisk bank. Anledningen till att förändringen uppstod är att det var många kunder som kom till 

banken och därför skapades det långa kötider. Detta medförde att medarbetarna fick slita hårt för att 

klara av den pressen som uppstod, där arbetsmiljön inte var speciellt trevlig och kunderna var 

missnöjda med servicen. Dessutom hade styrelsen krav på högre vinster, banken var inte lika 

framgångsrik som många andra banker var. Därför uppstod frågorna om hur banken skulle kunna 

arbeta för att hantera mer kunder med mindre antal anställda. Det var viktigt att förändringen skulle 

ha en balans mellan kunder, medarbetare och vinst. Projektet startade med att diskutera om hur 

Sparbanken Rekarne skulle bli en speciell bank och hur de kan effektivisera sitt arbete. Tidigare fick 

kunderna alltid en kölapp oavsett vilka ärenden kunden hade. Numera sorteras dessa ärenden och 

rätt kompetens sätts in för att hantera detta ärende. Medarbetarna på allexpeditionen försöker nu 

lära kunderna att hantera vissa ärenden själva, så kallad hjälp-till-självhjälp. Med kunden som stort 

fokus i denna förändring så var det viktigt att skapa en trevlig miljö och en känsla av välkomnande, 

dessutom skulle det nya arbetssättet kräva en ombyggnation för att detta praktiskt skulle vara 

genomförbart. Ombyggnationen innebar att ta bort det gamla kölappssystemet och tillsätta en 

kassadisk. Vid kassadisken sortaras kundernas ärenden där mindre ärenden hanteras direkt, det 

behövde även skapas utrymme och kunddatorer för att det skulle skapas ett bättre flöde av 

kunderna. Nu när förändringen är avklarad ser Bengtsson detta som en lyckad förändring, där 

medarbetarsiffrorna har ökat, kunderna har blivit relativt mer nöjda och bankens resultat har 

förbättrats sedan förändringen uppstod. Några egenskaper som varit extra viktiga under 

förändringen är att ständigt vara ifrågasättande och utmana situationer för att utvecklas. Detta 

medför att medarbetarna får kravet på sig att bli bättre i sitt arbete. Det ska vara kul att arbeta på sin 

arbetsplats. Det är viktigt att gasa och bromsa samtidigt för att genomföra förändringar, där 

medarbetarna är delaktiga vid skapandet och genomförandet av förändringar. De nya kraven som 

ägare och ledningen har skapar en drivkraft för att genomföra förändringar och utveckla 

verksamheten. Alla förändringar syftar till att förbättra, oftast med kunden i fokus. Vår strategi är att 

nöjda kunder och nöjda medarbetare leder till ett bra resultat i kronor (Bengtsson, 2014).  

 

4.2.2 Anders Skepplund, administrativ chef 

Skepplund är administrativ chef och ansvarar för allt som inte har med affärsrörelsen att göra. Han 

arbetar bland annat med personalfrågor, IT och säkerhetsfrågor samt ekonomin på Sparbanken 

Rekarne. 

Förändringen 

Skepplund kom in rätt sent i projektet men berättar att initiativet till förändringen kom från 

ledningen där fokus var på att bli färre medarbetare och minska kundernas väntetider. De som 
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arbetar på allexpeditionen skulle få en bättre arbetsmiljö att arbeta i och en arbetsplats som de 

kunde vara nöjda att arbeta i, många kunder och kölappssystemet kunde vara påfrestande för 

medarbetarna. Krav på vinster inom banker har ökat, medarbetare ska göra mer på något sätt och 

förväntningar av höga resultat har uppstått. Dåligt resultat och service till kunderna samtidigt som att 

färre personer som ska hjälpa dessa kunder var faktorer som medförde att de var tvungna att hitta 

en lösning och resonera fram förändringen, vilket resulterade i förändringen till det nya arbetssättet 

uppstod. Projektet startade med att en grupp satt tillsammans för att komma med idéer, dessa idéer 

konkretiserades för att skapa en greppbar idé för att genomföra förändringen för att se hur 

medarbetarna praktiskt ska arbeta med kunderna. Kölappssystemet skulle tas bort och ersättas med 

nya redskap och en kassadisk där kunders olika ärenden kunde sorteras och bli besvarade med rätt 

kompetens. Det gamla kösystemet gjorde att det inte var enkelt att besvara olika kunders ärenden på 

ett snabbt och effektivt sätt. Chefen och medarbetarna i allexpeditionen var som mest involverad i 

detta och arbetade fram en modell för hur de ska arbeta med det nya sättet. Alla fick vara med och 

säga sin åsikt och de fick argumentera varför de skulle arbeta på ett visst sätt. Det fanns ett antal 

personer i denna process som var drivande i genomförandet av denna förändring och arbetade extra 

hårt för att få med de andra medarbetarna på denna idé. Personalens idé om hur de skulle arbeta var 

att bygga upp det nya arbetssättet mer riktat mot arbetsmiljön och de visste vad de ville ha ut av 

detta projekt. Det uppstod diskussioner mellan medarbetarna och chefen om arbetssätt, praktiska 

verktyg och hur denna förändring ska genomföras, vilket senare anpassades under projektets gång. 

Har medarbetarna själva varit med vid förändringen och gemensamt kommit fram till beslut och 

lösningar vid det nya arbetssättet uppstår en stolthet då de själva varit med och bestämt detta, vilket 

även medför att medarbetarna kommer ha svårt att gnälla då de gemensamt kom fram till detta 

arbetssätt. (Skepplund, 2014) 

Banksystemet är inte riktigt gjort för att arbeta på det sätt som förändringen innebar, banker i sig har 

i princip samma tjänster och därför upplever Skepplund att det nya arbetssättet och utseendet på 

Sparbanken Rekarne ger en annan känsla än en traditionell bank. Genomsnittskunden går till banken 

cirka en gång per år, vissa är mer frekventa än andra och därför kan det nya intrycket ha en stor 

påverkan på hur kunden uppfattar banken. Då banken är relativt liten är det lätt att genomföra 

förändringar inom banken, då ett nära samarbete mellan medarbetare och ledningen finns. Ett större 

kontor hade säkerligen behövt ta in en förändringskonsult, byggkonsult och en HR-partner för att 

genomföra en liknande förändring som Sparbanken Rekarne genomfört. Många externa parter 

kommer att tillföra att det uppstår en mindre koppling mellan medarbetarna i förändringen, då det 

istället blir en starkare koppling mellan högre ledning och dessa konsulter. Därför är det nog lättare 

att vara en mindre bank och att arbeta mer internt vid förändringar (Skepplund, 2014). 

Planläggning 

Det har inte använts någon specifik strategi vid genomförandet av förändringen. Generellt sätt så 

byggs arbetet på sunt förnuft, cheferna är ganska olika i sitt tankesätt där de hjälpts åt att genomföra 

eller plocka ner idéerna. Lärande från tidigare erfarenheter har använts då banken i sig har 

genomgått många olika förändringar. Förändringen hade säkerligen blivit mycket större om banken 

inte hade genomgått förändringar tidigare. Vid förändringar är det viktigt med förankring för att alla 

ska ta åt sig förändringen. Ständiga förändringar är ständiga förbättringar. Samarbetsavtal förbinder 

Sparbankerna att agera enligt vissa direktiv, sparbankerna får hitta på egna lösningar så länge de inte 

är illojala och agerar konkurrenter mot Swedbank. Stora friheter finns till att genomföra en 

förändring, samtidigt finns det rekommendationer från Swedbank om hur Sparbanken ska vara. 

(Skepplund, 2014). 
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Sessioner  

Under förändringen uppstod det löpande möten där beslut fick tas under processens gång, det fick 

inte uppstå några beslut innan gruppen gemensamt var överens om att beslutet kunde tas. Därför 

var de tvungna att diskutera idéer och tillvägagångssätt innan något gemensamt beslut kunde 

genomföras (Skepplund, 2014). 

Återspegling  

Det blev en stor omställning och med facit i hand så fungerade detta bra. Medarbetarna arbetade 

bra och återkopplingen till arbetsgruppen var lyckad. Det som var mindre lyckat var appliceringen av 

denna förändring på kontoret som finns i Strängnäs då detta mer kunde se ut som en ombyggnation, 

istället för en helförändring av arbetssätt som kräver ombyggnad. De var inte riktigt säkra på vad 

förändringen innebar, då fick några medarbetare från kontoret i Eskilstuna komma för att hjälpa till 

och applicera det nya arbetssättet. När förändringen sedan skulle uppstå vid kontoret i Mariefred 

hade erfarenheterna från Strängnäs tagits i åtanke. Förändringen i Mariefred blev därmed mer 

lyckad.  Många studiebesök från andra banker och verksamheter ger en stolthet med förändringen 

vilket vidare gör att personalen som arbetar på Sparbanken Rekarne blir stolta över att arbeta på sin 

arbetsplats (Skepplund, 2014). 

 

4.2.3 Charlotte ”Lotta” Andersson, Strategi och Utveckling 

Andersson har arbetat inom banken i 25 år. Under förändringen var hon privatmarknadschef. Nu 

arbetar hon med affärsutvecklingen inom banken, det vill säga strategi och utveckling inom banken. 

Relationerna 

Mats Bengtsson var i högsta grad involverad i hela organisationen, det är han som funderar på hela 

verksamheten. Idén på att göra denna förändring kom ifrån VD och ledningen. Nebojsa Vidakovic var 

viktig vid förändringen i allexpeditionen men även att det var centralt att avdelningen skulle vara 

med i förändringen (Andersson, 2014).   

Förändring 

Förändringen startade genom att tänka hur bankmiljön kommer att se ut i framtiden om 10 år, alltså 

bank 2020 dessutom ville ledningen att varje medarbetare ska kunna hjälpa mer kunder samtidigt. 

Vid funderandet kring detta satt en kreativ grupp av människor som tog ut svängarna i sitt tänkande. 

Det skapades stora idéer som till slut blev mer påtagliga och mer hanterbara. Tidigare var kunderna 

överallt och det var ingen trevlig miljö för dem att vänta och inte heller för medarbetarna att arbeta 

i. Detta var något som gjorde att gruppen ville genomföra en förändring. Under förändringen fanns 

en grupp fria hjärnor som tänker annorlunda. Ledningen var inte de som kom på alla idéer utan 

denna grupp fick vara med och bestämma. Ju mer konkret tankarna blev desto mer blev avdelningen 

delaktig vid förändringen och slutlösningen. Gruppen ändrades över tid och i slutet var det mest bara 

allexpeditionen, chefen för den avdelningen och Andersson. Hög involvering av personalen i 

förändringen skapar större aktivt arbete vilket gör att medarbetarna ser förändringen som deras 

egen. Genom att få med personalen i detta kunde de se att det var deras idé. Nu är det mer frihet i 

arbetet där alla ärenden sorteras personligen. Inga nummerlappar som gör att kundernas ärenden 

kan behandlas snabbare. Numera kan kunderna genom den mer personliga hjälpen genomföra 

mindre ärenden. Nu är det mer effektivt än tidigare. Det fungerar inte att göra en förändring och sen 

presentera den till arbetarna. Förändringen blev välförankrad redan när det nya arbetssättet 

startades. Förändringen ingick i det dagliga jobbet för medarbetarna och var som en belöning i sig då 

medarbetarna fick vara med och påverka sin vardag och arbetssätt. Medarbetarna brukar arbeta och 

genomföra det mesta som de blir engagerade i, organisationen arbetar ständigt med förbättringar 
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utan att locka medarbetarna med olika belöningar. Det finns belöningar som medarbetarna kan få 

men det har inte använts kopplat till enskilda förändringar som genomförs i banken (Andersson, 

2014). 

Förberedelse 

Det fanns en budget att hålla sig vid, styrelsen behövde ge kapital för att denna förändring skulle 

kunna genomföras. Det kommer att kosta pengar samtidigt tjänar banken på detta. Det fanns ingen 

detaljerad veckobudget eller bestämning av tidsplanering som var primär, detta var något som 

istället uppstod genom en muntlig överenskommelse. De använde sig av en grov plan som blev mer 

detaljerad ju närmre de kom att genomföra förändringen. Det fanns en struktur i vardagen men inte 

enligt en projektplan. Gruppen diskuterade om vad som skulle göras där de punktade upp vad som 

gjorts och vad som behöver göras. Förändringen av arbetssättet är kontinuerlig då den ständigt 

behöver förfinas, vilket är något som behöver göras oavsett var en person jobbar. Andersson 

beskriver att planeringen var att träffas varje morgon för att fördela och diskutera dagens planering 

samt vad som gick bra respektive mindre bra föregående dag. (Andersson, 2014). 

Uppfattning  

Andersson anser att det är roligt när saker sker, det är viktigt att ständigt förbättras och utvecklas 

oavsett vad som händer, något vi alltid stävar efter är att utvecklas. Denna förändring är något som 

Andersson såg positivt på samt att det var något som kommer att förbättra för bankens medarbetare 

och kunder. (Andersson, 2014). 

Kultur 

Kulturen inom banken har tidigare sett annorlunda ut, numera finns det en kultur inom banken som 

är öppen för förändringar. Vd:n för Sparbanken Rekarne involverade medarbetarna i beslutsfattande 

och arbetade för att skapa en trivsam arbetsplats. I denna förändring vann den positiva inställningen 

över den negativa till förändringsarbetet. Genom att skapa tydliga riktlinjer och visioner till 

förändringen utmanas medarbetarna till att bli acceptererande och öppna för förändringar.  Under 

de senaste åren har det varit stort fokus på ledarskap och på medarbetarna. Ett tillvägagångsätt för 

att klara av förändringen var att involvera alla som arbetar där och ta tillvara på deras tankar och 

idéer. Det är inte alltid att de som sitter högre upp i ledningen tänker bäst bara för att de har en 

högre position eller vet bättre än alla andra. Hög involverande grad från Bengtsson (VD) i denna 

förändring är något som smittar av sig till de andra ledarna, vilket vidare sipprar nedåt i 

organisationen. Rekrytering av personer som tänker på detta sätt är något som är betydelsefullt. 

Cheferna är företrädande till deras medarbetare, en okomplicerad och prestigelös ledare som inte 

tar all berömmelse för prestationer och har en nära relation till medarbetare är några värderingar 

som Bengtsson (VD) sprider ut, vilket är något som Andersson även står för (Andersson, 2014). 

Planläggning 

Det fanns ingen modell som användes vid förändringen. Det viktigaste var att involvera arbetarna 

och att ha regelbundna möten för att kommunicera med varandra. I detta fall var det inga 

strukturerade möten, vilket kunde ha hjälpt till i tidsplaneringen. Dock kan för mycket struktur ha 

kunnat påverka och hämmat slutresultatet, därför är det bra att ingen ordning följdes vid denna 

förändring (Andersson, 2014). 

Effekt 

Förändringen bidrog till förkortade kötider för kunderna, direkthjälp för de kunderna med kortare 

ärenden och hjälp-till-själv hjälp har gjort att kundnöjdhetssiffrorna har ökat. Kunderna är mer nöjda 

med det bemötande och den hjälp som finns. Det nya systemet underlättar för kunderna att 

självständigt kunna välja hur de vill göra med sitt ärende, då de kan få en bekräftelse på hur länge ett 
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ärende ungefärligt kommer att ta. Detta ger kunderna ett val och mer förklaring för till varför en sak 

ser ut på ett visst sätt. Det nya arbetssättet har gjort att allexpeditionens medarbetare arbetar mer 

likt en helpdesk. Kunddatorerna har blivit allt mer användbara och används nu av personalen som 

hjälper kunderna att lära sig att självständigt utföra vissa ärenden. Allexpeditionen är en harmonisk 

grupp som fungerar bra ihop. Arbetssättet har utvecklats kontinuerligt efter förändringen blev utförd 

(Andersson, 2014). 

Reflektioner 

Andersson anser att förändringen genomfördes på ett bra sätt. Det finns säkert något som skulle 

kunna göras bättre. Att vara mer beredd på oförberedda händelser. En mer strukturerad planering 

skulle kunna vara till hjälp, dock kunde planering påverka slutresultatet. Förändringen kunde ha 

effektiviseras genom att få in fler möten. Det kunde även uppstå resursbrist när det är så pass många 

involverade. Förklaring till kunderna angående denna förändring på ett bättre sätt är något att tänka 

på nästa gång något liknande genomförs. Småsaker finns alltid att förbättra, denna förändring fick 

mycket tid vilket var positivt (Andersson, 2014). 

Återspegling 

Andersson har alltid trott på att involvera, nu efter denna förändring har denna känsla blivit allt 

starkare, även att kraften hos medarbetarna och viljan att arbeta extra för att genomföra saker har 

påverkats. Många människor är inte villiga men det är fler personer som är villiga att till sig extra 

uppdrag. Denna förändring gav även en förståelse av att Sparbanken Rekarne arbetar på ett annat 

sätt än många andra banker, bland annat genom närheten som finns till ledningen och VD.  Mycket 

av detta är något som hon tidigare trodde på innan men känslan av detta har blivit allt starkare efter 

förändringen (Andersson, 2014). 

4.2.4 Nebojsa Vidakovic, Chef telefonbanken 

Vidakovic har arbetat inom Sparbanken Rekarne sedan år 2001. Under förändringsarbetet var han 

chef för allexpeditionen. Började år 2012 som chef för telefonbanken. 

Planläggning  

Genom en tidsaxel kunde man se vad som skulle vara avklarat vid vilken tidpunkt, men även när de 

behöver få in de nya redskapen som krävs för den förnyade arbetsmetoden (exempelvis 

kontorsmaterial) (Vidakovic, 2014). 

Kommunikation 

Samtalen som pågick under förändringen var mellan avdelningar och individuella samtal med 

medarbetarna. Det är avgörande med kommunikationen så att alla kan förstå sig på uppdraget samt 

att alla ska vara med på detta, samtidigt som att det ska ske överenskommelser om förändringen. 

Det ska finnas rätt förutsättningar för att genomföra en förändring, det är svårt att förändra något 

om denna förändring kräver redskap och teknik som inte går att tillgodose vid förändringen. Det är 

viktigt att medarbetarna får möjligheten att kunna påverka i förändringsprocessen. Vidakovic anser 

att det är viktigt att arbeta internt innan förändringen startar är viktigt då medarbetare kan diskutera 

fram gemensamma beslut och bidra med idéer. Medarbetarna kom bland annat på att de kunde dela 

upp arbetslaget i olika zoner i det nya arbetssättet för att effektivisera arbetet med kundernas 

ärenden (Vidakovic, 2014). 

Effekt 

Nöjda kunder ger nöjda medarbetare och nöjdare arbetsgivare. Kunderna tycker det är jättebra med 

denna förändring. Det är en förbättring och väntetiderna har minskat, vilket uppskattas. Resultatet 
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visar att det är bättre försäljning än tidigare. Detta säger att denna förändring har fungerat 

(Vidakovic, 2014). 

Förändringspåverkan 

Anledningen till varför förändringen genomfördes är påverkan i kundperspektiv. Väntetiderna var allt 

för långa, detta bidrog till att många av kunderna var missnöjda. Ledningen ansåg därför att det 

behövde ske en förändring. Det måste finnas bättre tillvägagångssätt för att hantera kunderna. Målet 

med förändringen är att minska på väntetiderna, hitta ett nytt alternativt arbetssätt och dela upp 

kundernas olika ärenden, kunden ska vara i fokus (Vidakovic, 2014).     

Implementerande 

Gruppen arbetade tillsammans för att få ihop de idéer som uppstod och finna lösningar till frågor. 

Om någon inte kommer på några idéer finns det alltid någon annan som gör det, ju mer personer 

som arbetar tillsammans desto bättre idéer och lösningar kommer att finnas. När en bra idé uppstod 

och möjligheten fanns till att bli mer genomförbar började diskussioner om hur arbetet skulle 

organiseras. När finns det mest kunder på kontoret? När behövs extra personal? Och hur löser vi 

det? Är några av de frågor som diskuterades. Det som är annorlunda nu är att de inte står bakom 

kassan utan är tillsammans med kunderna. Genom att lyssna på de involverade och ta hänsyn till 

deras åsikter motiveras de anställda till att vara delaktiga i förändringsprocessen (Vidakovic, 2014). 

Effekt 

Kundernas betyg påvisar att förändringen var lyckad. Kunderna upplever det nya arbetssättet positivt 

och bankens resultat är bättre än tidigare. Dessutom har mer än 30 andra banker och myndigheter 

varit på studiebesök hos Sparbanken Rekarne. Detta är något som bevisar att förändringen är lyckad 

(Vidakovic, 2014). 

Motstånd  

Det finns alltid oroligheter om allt som behövs och om detta kommer att finnas tillgängligt vid starten 

av det nya arbetssättet på banken (Vidakovic, 2014). 

 

4.2.5 Åsa Frisk, tillförordnad chef på allexpeditionen 

Har jobbat inom Sparbanken Rekarne i 4 år. I dagsläget är Åsa tillförordnad chef på allexpeditionen. 

Under förändringen arbetade Åsa på allexpeditionen som medarbetare och var aktiv under denna 

process. 

Förändringspåverkan  

Krav på ökat kapital har medfört att banken behöver ha mer koll på vad som krävs för att vara 

tillräckligt lönsamma för att bedriva en bankverksamhet. Grunden till förändringen var att 

effektivisera arbetsmetoden för att färre medarbetare ska kunna hantera fler antal kunder. Den nya 

arbetsmetoden inspireras av IKEA och Systembolagets sätt att betjäna kunder delvis genom 

självbetjäningstjänster (Frisk, 2014). 

Denna förändring skulle göra en bättre kundupplevelse hos kunderna som besöker banken för ett 

ärende. Tidigare hade banken ett kölappssystem där kunderna fick vänta många minuter på 

betjäning, där många av kunderna hade olika ärenden vilket bidrog till att vissa av kunderna fick 

vänta under en längre tid för mindre ärenden. Vänta är inget roligt och missnöjda kunder gör att det 

blir svårare för banken att sälja produkter och tjänster (Frisk, 2014). 

Planering 

Vid planeringen av detta förändringsarbete var det svårt att hålla sig till den tid som var beräknad, 
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dock finns det planer på vad som förväntas ske nästa år. Budgetplaneringen måste godkännas från 

ledningen, dock är inte budgeten angiven (Frisk, 2014). 

Rollfördelning 

Vid förändringen var det avdelningen som aktivt skulle vara med och genomföra denna förändring. 

Grupper satt tillsammans och funderade på hur de kunde ta emot kunder på ett nytt sätt och hur 

lokalen skulle behöva byggas om för att detta skulle kunna genomföras. Där kom idéer om att 

förändra och förkorta kösystemet genom att dela upp kunderna med större respektive mindre 

ärenden. Detta innebar att nummerlapparna skulle försvinna och en kassadisk skulle ersätta 

kölapparna. Frågor rörande: vilka ärenden som ska prioriteras, hur kunden ska bemötas samt hur det 

ska genomföras. Grundstenen i detta förändringsarbete var att personalen aktivt skulle vara 

delaktiga och komma med i beslut som tas. Allas åsikter ska fram, dock behöver inte alla åsikter och 

idéer genomföras. Personalen skulle själva få vara med att planera (Frisk, 2014). 

Uppfattning 

I början av förändringsarbetet kändes det galet. Detta på grund av att arbetssättet som tidigare fanns 

var en vana, där gamla vanor och inställningen till förändringen var delad inom personalen. Det var 

roligt att genomgå en förändring och få ett nytt arbetssätt i en ny arbetsmiljö. Den första tiden var 

mycket rörig och det tog tid att få det nya att sätta sig. Förändringen är inte kopierad av någon annan 

bank utan är en ny idé inom bankverksamheten och ingen har gjort det tidigare. Innan 

implementeringen av denna förändring hade personalen delvis påbörjat med arbeta på golvet och 

mer i närhet till kunderna. Kunderna tog med sig sina egna bankdoser och introducerades till 

självbetjäning vid kunddatorerna. Dessutom gav denna kontakt en förståelse av problemet som fanns 

när det kommer till de långa kötiderna som tidigare var problemet (Frisk, 2014). 

Motgångar   

När det kommer till förändringsarbeten finns det alltid någon i gruppen som inte är 

förändringsbenägen, dessa personer tycker att förändringar kan vara jobbigt. De skeptiska 

personerna gjorde att arbetsgruppen kunde bli oroliga och fundersamma om förändringen skulle 

lyckas och om de skulle klara av detta. Denna inställning är lite fel anser Frisk, det tar ett tag innan 

det sitter och nu när förändringen är avklarad tycker de som var skeptiska till förändringen att denna 

medförde något positivt. Man behöver alltid vara beredd på att folk inte är beredda på förändringar, 

det kommer alltid att finnas någon eller några i en större grupp som har denna inställning. Då gäller 

det att försöka få med dessa personer genom att uppmuntra dem och säga att det kommer att gå bra 

(Frisk, 2014). 

Strategi 

Det fanns inga strategier som tillämpades vid förändringen. Personerna som hade de största idéerna 

fick sitta tillsammans komma fram till nya idéer, därefter fick de idéer som uppstod anpassas så att 

de var genomförbara i verkligheten (Frisk, 2014). 

Kommunikationen 

Mellan medarbetare och ledningen fanns det en ständig kontakt, medarbetarna fick framföra idéer 

och tankar om hur de kunde tänka sig att arbeta. Genom att komma med sina förslag fick 

medarbetarna uttrycka sig fritt, dock fanns det begränsningar och riktlinjer som fick avgöra hur 

förändringen skulle genomföras (Frisk, 2014). 

 

Förändringspåverkan 

Förändringens resultat kan mätas på exempelvis kundantal, väntetider som har sjunkit jämfört med 
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de tidigare tiderna. Målbilden numera är att kunder maximalt ska vänta i 15 minuter. Det är svårt att 

mäta det nya antalet kunder utan nummerlapparna. Det går att mäta i affärsmässiga siffror men det 

är svårt att se om just denna förändring har påverkat siffrorna, då det kan finnas många andra 

påverkansfaktorer. Kunderna får numera hjälp snabbare och det är den största positiva effekten. 

Förändringen anser Frisk har fungerat bra, det förklarades varför en förändring var nödvändig. 

Majoriteten av medarbetarna arbetade aktivt och deltog under förändringsprocessen och jobbade 

hårt för att driva förändringsprocessen framåt (Frisk, 2014). 

Utveckling 

Som person behöver man gilla förändringar och inte ha svårt att göra saker på ett annorlunda sätt. 

En positiv inställning och vilja från första början gör att förändringar kan bli bra. Vill man inte så går 

det inte. Det finns fortfarande saker som behöver arbetas med då ingenting fungerar perfekt.  

Ett friare arbetssätt är både positivt och negativt, från att ha varit svårt att lösas av i tjänsten för 

kortare ärenden vid bland annat toalettbesök, kan det numera vara öppet om medarbetare behöver 

göra saker samtidigt. När implementeringen av förändringen precis genomförts kunde det kännas lite 

kaosartat då det fattades småsaker som exempelvis skrivare, detta var någonting som åtgärdades 

med tiden (Frisk, 2014). 
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5. Analys 

 

Analysavsnittet kommer att presentera och tolka den teoretiska referensramen och resultatet från det 

empiriska avsnittet. Denna tolkning kommer att ske genom de valda forskningsmetoderna som 

presenterats under metodavsnittet. Under detta avsnitt kommer analysen att resultera i uppbyggandet 

av en egen modell. Avsnittet är av stor betydelse för diskussionen och slutsatsen.   

5.1 Organisationsförändringen vid Sparbanken Rekarne  

Ägarna och styrelsens missnöjdhet resulterade i att förändringen av arbetsmetod och effektivisering 

av kundhanteringen uppstod. Nytänkandet i denna förändring är den förnyade arbetsmetoden som 

skiljer sig från hur många andra banker betjänar sina kunder. Detta utmärker Sparbanken Rekarne i 

jämförelse till många andra banker. Denna förändring är en blandning av Personell-, strukturell- samt 

systemförändring, vilket visar att en förändring kan behöva förändra andra delar i organisationen för 

att kunna genomföras på ett bra sätt. Vilket bevisar att förändringar kan innebära att flera 

förändringar behöver genomföras (Forslund, 2011, s.316-317). Förändringen av arbetsmetod som 

innebar att gå från kölappssystem till att numera arbeta bakom en kassadisk, har inneburit att 

medarbetarna behövde lära sig ett nytt arbetssätt, vilket medförde delade åsikter hos både kunder 

och medarbetare. 

” …det fanns delade inställningar hos kunderna angående detta, 

vissa ansåg att förändringen var bra och trevligt, andra var mer 

negativa. De flesta personal och kunder som berördes av 

förändringen var positiva till det... ” 

– Åsa Frisk, 2014-04-22  

Forslund (2011, s. 318) nämner interna och externa påverkansfaktorer för organisationsförändringar. 

Förändringen som Sparbanken Rekarne genomförde har varit på grund av interna samt externa 

faktorer. Dessa påverkansfaktorer har medfört att en förändring behövde ske vilket Bengtsson (VD) 

diskuterade med Vidakovic (allexpeditionens chef). Målet var att skapa ett nytt speciellt sätt att 

arbeta mot kunderna samt att arbeta för att klara av de krav som ställts från ledningen. Detta har i 

sin tur motiverat för förändringen. Dessutom kan förändringen kopplas med en blandning av top-

down- och bottom-up-förändring då Sparbanken Rekarne hade krav som uppstod från ägare och 

styrelse, vilket bidrog till att medarbetarna behövde nya arbetsmodeller för att genomföra sitt arbete 

på ett effektivare och ett mer trivsamt sätt. 

Minskat antal medarbetare innebar mer arbete per anställd i allexpeditionen samt ett nytt 

arbetssystem då de gått från kölappssystem till närmre kundkontakt. Då i princip alla banker har 

liknande produkter eller tjänster är det svårt att utmärkas genom detta. Då är förändringen av 

arbetsmetod och bankens utseende är något som påverkar kundens uppfattning av banken, vilket 

visade sig ge både positiva och negativa uppfattningar från kunder och medarbetare, dock utmärker 

det nya arbetssättet och ombyggnationen banken. Detta kan relateras med Zhou et. al. (2006) som 

säger att en marknads-orienterad organisation utvecklar sin verksamhet genom att se var det finns 

möjligheter att göra detta för kunderna. 

Enligt Biedenbach & Söderholm (2008) behöver organisationer vara kreativa, flexibla och innovativa i 

sitt förändringsarbete för att klara av den press som sker i den ständigt förändrade marknaden. Att 

målet med förändringen dessutom ska ge organisationen långsiktig överlevnad på marknaden. 

Dessutom beskriver Appelbaum et. al. (2012) att förändringar är en stor faktor till varför 

organisationer får kortsiktiga och långsiktiga framgångar. Det är svårt att se om Sparbanken Rekarnes 
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förändring har medfört att banken får någon lokal marknadsdominans då undersökningen inte 

fokuserat på att undersöka de marknadsandelar som banken erhåller. Dock beskriver 

respondenterna att resultaten i kundomdömen, medarbetarnas nöjdhet och vinsten ökat sedan 

förändringen genomförts. Detta är något som är svårt att avgöra om det är förändringen som 

påverkat detta men en viss påverkan bör nog finnas, samt om det påverkade de kortsiktiga och 

långsiktiga framgångarna som banken upplever. Då banken fått många studiebesök från andra 

verksamheter kan denna förändring påverka framtida bankers utseenden, detta är något som gör att 

konkurrenterna också vill utvecklas eller utmärka sig på annat sätt från andra banker. Dominansen på 

marknaden kan påverkas genom förändringar mellan konkurrenterna som agerar där.  

Sparbanken Rekarne som tidigare genomfört många förändringar har medfört att medarbetarna varit 

accepterande till denna förändring, de har erfarenhet av vad som tidigare utförts. Detta har medfört 

att en företagskultur som tillåter förändringar har skapats.  

”…Kulturen inom banken har inte alltid varit densamma. Numera är 

kulturen mer öppen för förändringar efter Mats hanterar 

bankdriften. Han satte sin prägel inom banken tidigt, genom att 

involvera medarbetarna och skapa en arbetsplats där det ska vara 

kul att gå till jobbet och hantera känslor som stolthet och liknande 

så har personerna blivit mer öppensinnade till förändringar…” 

– Charlotte Andersson, 2014-04-16 

Detta är något som kan relateras med Alvesson och Svenningsson (2011, s. 11) påstående om att det 

behöver finnas förutsättningar för att genomföra förändringar, där företagskulturen har en viktig 

påverkan.  

Armenakis & Harris (2009) beskriver att ledare behöver ha den kunskap som krävs för att genomföra 

ett förändringsarbete, detta förändringsarbete är även beroende av att denna förändring som 

dessutom ska fungera för de anställda. Förändringsarbetet som Sparbanken Rekarne genomförde 

involverade de anställda. Då medarbetarna har varit involverade i förändringsprocessen har dessa en 

lärandeperiod och uppfattning av hur det framtida agerandet kommer att se ut, detta innebär att de 

har rätt förutsättning för att förändringen kan implementeras lyckat. De gemensamma besluten som 

tas kollektivt kan öka medvetandet och minska förvirringen och osäkerheten som kunde uppstå om 

de inte hade varit lika involverade vid förändringen och besluten som tas. Detta är även bra för att 

bearbeta meningsskiljaktigheter som kan uppstå. Genom att medarbetarna fått vara med vid denna 

förändring som en av de viktigare resurserna har förändringen säkerligen underlättats för ett lyckat 

förändringsarbete.  

”…i förändringen togs de positiva in först för att vinna över de mer 

skeptiska på vägen under förändringen…Personerna som tidigt var 

involverade i detta hade idéer och tog ut svängarna i sitt tänkande. 

Mats skapar stora visioner som utmanar människor, då blir man 

mer mottaglig till förändringar…” 

– Charlotte Andersson, 2014-04-16 

Då förändringen är inriktad på allexpeditionen har andra avdelningar inte påverkats av detta, det är 

svårt att se att det kan uppstå konflikter mellan avdelningar. Då kundnöjdheten, 

medarbetarnöjdheten och vinsten har ökat jämfört med tidigare har majoriteten tjänat på 

förändringen, dock kan allexpeditionens nya arbetsmetod och arbetsmiljö vara trevligare än andra 

avdelningar, vilket kan skapa förväntningar hos andra avdelningar på att det ska hända någon 

förändring där också.  
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5.2 Ledarskapet vid Sparbanken Rekarnes organisationsförändring 

Matzler et. al (2010) beskriver att en viktig beståndsdel som avgör hur en förändring resulterar är 

ledarens förmåga att influera sina medarbetare och skapa rätt förutsättningar. Bengtsson (VD) gör 

detta genom att skapa starka relationer till medarbetarna. Som initiativtagare till denna förändring 

vill Bengtsson ha ett starkt förtroende till sina medarbetare och vara som en inspirationskälla och 

influera medarbetarna om och genom förändringsarbetet. Relationerna stärks av närheten som finns 

mellan ledning och medarbetare. 

”… jag ser mig själv som en visionär och en ständigt utvecklande 

person, som skapar nya mål som gör att det uppstår utmaningar, 

det är viktigt att utmana de nya utmaningarna…” 

 – Mats Bengtsson, 2014-04-11 

Förändringen har inte genomförts med någon speciell strategi, dock har medarbetarna på 

allexpeditionen blivit influerade att tillsammans med många chefer arbeta gemensamt för att 

genomföra förändringen. Det kan vara som så att den icke-specifika strategin är en typ av strategi. 

Trots att ledarna upplever att de inte följt något specifik strategi så har de lyckats att implementera 

en förändring på ett lyckat sätt. Detta är något som både kan kopplas och särskilja från vad Holt et. al 

(2003) påstår om att användandet av en strategi som influerar de anställda ökar chansen att lyckas 

nå målen med förändringen. Gilley et. al (2009) anser att betydelsen av initiativtagarens ledarskap 

har stor påverkan på hur förändringen kommer att genomföras, där strategin som används inte bara 

ska finnas i fokus. Sparbanken Rekarnes förändring kan bevisa det genom sitt agerande från 

ledarskapet och att ingen direkt strategi har använts. 

Kommunikationen och involverandet av olika ledare och medarbetarna på allexpeditionen har varit 

viktiga faktorer vid förändringsarbetet, samtidigt var denna grupp nära förankrad vid förändringens 

innebörd och kan därmed vara viktiga för den lyckade förändringen. Detta kan dessutom vara av stor 

vikt för att undvika barriärer och motstånd som kan uppstå vid förändringar, samtidigt gör detta att 

gruppen kan bearbeta olika åsikter som kan uppstå under förändringsfasen. Organisationens storlek 

och närheten mellan ledning och medarbetare kan dessutom vara viktiga faktorer.  

” ... alla ska vara aktiva och delaktiga i förändringen, alla ska jobba 

hårt och vara med på detta, annars får man stå bakom och se hur 

förändringen sker. Man kan säga att det var ett krav på att alla 

skulle försöka vara delaktiga i detta, dock fick ingen sparken om de 

inte deltog och majoriteten ville vara med på detta…”  

– Åsa Frisk, 2014-04-22 

”…ska man genomföra en sådan förändring behöver man jobba 

mycket internt innan man påbörjar förändringen, för att de ska vara 

med på idén och att det ska ske gemensamma beslut…Det är 

avgörande att det finns medarbetare som finns med och har 

möjlighet till att påverka och delta i förändringen…”  

– Nebosja Vidakovic, 2014-04-22 

Detta är bra för att överkomma missförstånd som kan uppstå och undvika motstånd i förändringar 

påstår Holt et. al, (2003). Gilley et. al (2009) beskriver detta agerande som att vara bra egenskaper 

för ledare att ha för att underlätta förändringsarbetet. Vilket är ett tillvägagångssätt som dessutom 

stämmer överens med vad Edgelow (2011) beskriver som faktorer som skapar stora förutsättningar 
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för en lyckad förändring. Groves (2006) beskriver att visionerna är av betydelse när medarbetarna 

ska motiveras i organisationsförändringen. 

Ford (2005) berättar att ledare rekommenderas att genomföra förändringar på kontinuerlig basis för 

att marknadens skiftningar och krav. Då Bengtsson (VD) beskriver sig som en visionär och ständigt 

har nya mål och utmaningar för sina anställda, detta kan tydas som att han ständigt är i förändring 

och vill utveckla verksamheten samt visar att detta beteende finns hos honom som ledare. 

Andersson berättade att denna förändring är genomförd men bearbetas kontinuerligt, där de 

involverade ständigt utvecklar och finslipar det nya arbetssättet. Vilket bevisar att en utveckling av 

arbetsmetoden ständigt sker. 

”… självklart har mycket hänt sedan förändringen uppstod, det man 

aldrig har testat är svårt att veta om det kommer att fungera… ” 

 – Åsa Frisk, 2014-04-22 

”… gör man ständiga förändringar så bryter man tillslut ned den 

rädslan vid förändring som finns hos personalen”  

– Anders Skepplund, 2014-04-09 

Citaten ovan indikerar att en förändring kan innebära komplexitet och fundersamhet, detta styrker 

påståendet om detta som Invernizzi et. al (2012) har om att organisationer i förändring är en rörig fas 

med komplexitet. Darling & Heller (2011) beskriver att vid förändringar uppstår många möjligheter, 

detta ger även utveckling och tillväxt för organisationerna. Ledarna behöver då vara kreativa och 

anpassa förändringsarbetet på ett sätt som tar hänsyn till personalen. Respondenterna beskriver att 

involverandet av medarbetarna på allexpeditionen när det kommer till utformningen av det nya 

arbetssättet gör att denna kommer att fungera, då det är medarbetarna som arbetar där vet vad som 

kommer att fungera, dessutom har idé-gruppen medfört tankar och lösningar under förändringen 

där utbytet av det gamla kölappssystemet byttes ut mot ett arbetssätt som inte tidigare fanns inom 

bankverksamhet. 

Fördelen med att involvera och få medarbetarna att delta i de olika förändringar som verksamheten 

genomgår är inte endast att få med sig medarbetarna i förändringen genom att informera dem om 

förändringen. Styrkan med detta är att nya tankar och idéer uppstår och kan vara en viktig del för att 

lösa problem som kan finnas inom verksamheten. Ledningen kan därmed få en större inblick i vart 

problemet egentligen finns och vilka praktiska lösningar som medarbetarna kan komma med förslag 

på. Kommunikationen som arbetsredskap vid förändringar kan vara en av de absolut viktigaste 

faktorerna för att skapa aktivt deltagande från de personer som är involverade i ett 

förändringsarbete, dessutom kan det finnas fler fördelar med kommunikationen i sig, dessa kan vara 

att motstånd och barriärer som kan uppstå kan reduceras då det kan diskuteras. Gemensamma mål 

och värderingar kan skapas vilket är av betydelsefullhet när organisationer behöver utvecklas eller 

genomgå förändringar, utan gemensamma mål och värderingar kan det vara svårt att genomföra 

förändringsarbeten.   

5.2.1 Ledarstilen i förändringen  

Bengtsson (VD) som är initiativtagare till denna förändring har ett ledarskap som kan kopplas med 

Ledarstil O. Detta för att han skapar förståelse och mening med förändringen samt att han 

informerar medarbetarna kring förändringen och förändringsarbetet. Detta ser Vd:n även som en 

gemensam gruppkultur där han uppmanar medarbetarna att medverka vid förändringen genom 

idéer och förslag. Vd:n vill att medarbetarna ska känna sig betydelsefulla och delaktiga i 

organisationsutveckling. Oavsett vilken typ av förändring som sker inom organisationen påpekar 
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Jacobsen (2004, s. 206-209) att det är viktigt att ha med sig medarbetarna i processen. Vilket Vd:n 

strävar efter genom att involvera och skapa nära relationer till medarbetarna. Dessutom kan de nära 

relationerna vara starkt bidragande till att gemensamma värderingar och normer uppstår. Detta kan 

även stärka företagskulturen och de inställningar och beteenden som finns inom organisationen. 

5.3 Koppling till Kotters 8-steg modell  

 

Skapa en känsla av angelägenhet 

För att skapa en känsla av angelägenhet har ledarna på Sparbanken Rekarne genom styrelsen och 

ägarna varit missnöjda med resultatet och servicen som kunderna upplevde. Krav på högre vinster 

och nöjdare kunder var grunden till att göra en förändring och effektivisering av arbetsmetoden. 

Detta medförde att Bengtsson (VD) började diskutera med chefen på all expeditionen för att finna en 

lösning på problemet.  Det var viktigt att använda sig av och involvera så många relationer så möjligt 

vid detta förändringsarbete. Genom att involvera många medarbetare vid denna förändring sprids 

betydelsen av förändringen vidare i organisationen.  

Detta tillvägagångsätt och agerande upplyser betydelsen av att en förändring är nödvändig. 

Medarbetarna blir uppmärksammade på vilka krav som ställs i organisationen samt att de behöver 

förändra sitt arbetssätt och agera för att uppfylla kraven. Dessutom blir medarbetarna angelägna om 

förändringen då de behöver vara delaktiga vid förändringsarbetet. Att skapa en känsla av 

angelägenhet kan vara en av de viktigaste faktorerna för att en förändring ska kunna genomföras. 

Utan förståelse för ett problem som behöver åtgärdas kan det vara svårt att få med sig människor i 

en förändring. Därför kan ledare behöva vara extra noga med hur de ska agera för att motivera de 

som kommer beröras av en förändring för att få med sig dessa i sitt förändringsarbete.  

Skapa ett gemensamt arbetslag 

Det gemensamma arbetslaget i förändringen bestod till stor del utav ledarna och medarbetarna på 

allexpeditionen. Denna grupp var aktiva och deltog vid idéer och beslut angående det nya 

arbetssättet.   

Genom att använda sig utav denna grupp med fokus på medarbetarnas deltagande och engagemang 

för att driva fram förändringen, kan detta arbetslag ses som lämpad för att förändringen ska kunna 

drivas framåt. Ett starkt arbetslag kan vara viktigt för att implementera någon förändring. Detta 

arbetslag kan komplettera varandra där det finns utrymme för detta. Blandningen mellan ledarna 

och medarbetarna på allexpeditionen är att de som är närmast förankrade med förändringen är med 

vid beslut och utformandet av den nya arbetsmetoden, då de får vara med att delta och komma med 

idéer som rör deras arbetsplats och den miljö de arbetar, då undviks dåligt beslutsfattande som inte 

kan genomföras praktiskt för medarbetarna.  

Skapa rätt vision och använd rätt strategier 

Med visionen att effektivisera arbetet i all expeditionen, öka kundnöjdheten och minska kötiderna 

har Sparbanken Rekarne genomfört sin förändring utan någon specifik strategi. Medarbetarna fick 

vara med att påverka beslut, framföra idéer och bestämma hur det nya arbetssättet skulle 

genomföras. De använde sig av en planering som blev allt mer specifikt ju längre in i 

förändringsprocessen de kom, dessutom har de inte haft detaljerad budget som skulle hållas. Genom 

muntlig överenskommelse planerades förändringen under tiden. Bengtsson (VD) utmanar sina 
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medarbetare genom att skapa stora visioner, vilket dessutom har gjort medarbetarna mer motagliga 

till förändringar.  

Till skillnad från att följa en viss strategi kan användandet av allexpeditionens medarbetare vid denna 

förändring ses som ett strategiskt val för att motivera och genomföra förändringar. Idé-gruppen som 

fick tänka fritt om hur banken kan se ut år 2020 utan begräsningar till budget eller tid kan ha varit en 

bra utgångspunkt för fritänkande. Utan någon specifik planering kan det vara svårt att förändringen 

går i rätt riktning och kan dessutom minska i betydelse, detta är något som samtidigt kan till fördel då 

förändringsarbetet inte påskyndas och viktiga faktorer i förändringen försummas.  

Skapa förståelse genom att kommunicera förändringen  

Kommunikationen har varit en av de viktigaste faktorerna i förändringsprocessen, detta har 

innefattat hela organisationen då alla i så stor mån som möjligt ska vara aktiva och delaktiga i 

förändringen. Genom kommunikation mellan avdelningar och individuella samtal har medarbetarna 

deltagit för att komma på idéer och lösningar för det nya arbetssättet. Närheten mellan ledning och 

medarbetare kan vara en viktig aspekt att ta hänsyn till vid Sparbanken Rekarnes förändring. Under 

förändringen uppstod det många löpande möten under processens gång där beslut, 

överenskommelser och diskussioner togs kollektivt.  

Styrkan med en god kommunikation mellan ledning och medarbetarna kan underlätta och förtydliga 

de olika målsättningar som förändringen innebär. Det kollektiva agerandet gör det möjligt för de 

anställda att diskutera frågor och skapa en ökad förståelse av hur förändringen pågår samt vad 

förändringen egentligen är. God kommunikation kan vara viktigt faktor för att minska risken för 

missförstånd.   

Utförande och agerande  

Sparbanken Rekarne startade sin förändring genom att involvera de positiva medarbetarna som såg 

förändringen på ett positivt sätt, detta för att sedan övervinna de medarbetare som hade skeptisk 

inställning till förändringen. Finns det skeptiska medarbetare i förändringsprocessen så kan dessa 

vara till hinder för förändringsarbetet. För att undvika motstånd och tvivlande under förändringen 

behöver uppmuntran till det personer med negativ inställning ske. Genom att vara lyhörd, ödmjuk 

och flexibel till de involverade medarbetarna har Sparbanken Rekarne agerat för att undvika hinder 

och motstånd.    

Ett effektivt agerande vid hinder och motstånd kan vara en betydande faktor till om förändringen 

kommer att lyckas. Att övervinna de mer skeptiska personerna under förändringsprocessen med 

hjälp av andra positiva medarbetare som kan inspirera och bygga upp ett förtroende mellan 

medarbetare med olika inställningar.  

Skapa kortsiktiga vinster 

Sparbanken Rekarne har inte arbetat med kortsiktiga vinster. Istället för detta ser de att 

delaktigheten och möjligheten medarbetarna får vid involverande i denna förändring som ett sätt att 

påverka den dagliga verksamheten som motiverande i sig.  

Fördelen med detta tillvägagångssätt är att medarbetarna själva får vara med och se hur 

förändringen utvecklas med tiden, detta kan vara ett alternativ till mindre mål som uppfylls och kan 

därför vara som osynliga framsteg som gruppen tar under förändringen.   

 Ge inte upp 
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Genom att involvera medarbetarna i den grad som Sparbanken Rekarne utförde i sin förändring är 

det svårt att se eller säga att känslan av angelägenhet har minskat. Detta på grund av att 

medarbetarna ständigt är med och arbetar för att utveckla den nya arbetsmetoden och kommer med 

idéer för hur denna förändring ska genomföras.  

Förankra förändringen  

Bengtsson anser att förankring är en viktig del vid förändringar.  Förankringen av denna förändring är 

tydlig då all expeditionen numera arbetar efter den nya arbetsmetoden. Effekten av förankringen av 

den nya arbetsmetoden har medfört nöjdare kunder och medarbetare. Då de numera arbetar efter 

det nya arbetssättet som förändringen innebar går det tydligt att se att denna förändring är 

förankrad i verksamheten.  

5.4 Posti-Otman modellen för organisationers förändringsarbete av 

arbetsmetod. 

Denna modell visar hur organisationer kan arbeta vid för ett förändringsarbete av verksamhetens 

byte av arbetsmetod från ett ledarperspektiv. Denna modell kan användas av Svenska 

bankverksamheter för att genomföra en förändring, dessutom kan denna modell vara användbar vid 

andra organisationsförändringar och branscher, dock är denna speciellt uppbyggd för 

arbetsmetodförändring inom bankverksamhet. Faktorerna och tillvägagångssätten som kommer att 

presenteras är inspirerad av Kotters 8-stegsmodell för organisationsförändringar samt Sparbanken 

Rekarnes tillvägagångssätt vid deras förändring av arbetsmetod.  

Start: Förklara problemet för att uppmärksamma att en förändring behöver ske. Förmedla vad 

denna förändring kommer att innebära för de som kommer att bli berörda av de beslut som kommer 

att påverka dessa personer. Här är en god kommunikation väsentligt för att skapa en förståelse om 

och hur förändringen kommer att påverka den nuvarande situationen på arbetsplatsen, samt vad 

innebörden är av förändringen för att medarbetarna ska känna sig delaktiga i förändringen.  

 

Planering: Innan några åtgärder sker inom verksamheten bör det finnas tankar på hur förändringen 

ska kunna implementeras. Tillvägagångssätt för detta är strategier för vilken budget som finns, 

tidsplanering som skall hållas samt vilka som ska vara delaktiga i förändringsprocessen. Dessa 

faktorer kommer vara av stor betydelse för att förändringen ska kunna drivas framåt. Frågor som kan 

ställas för att uppfylla dessa kriterier är bland annat: Vilken budget finns för att genomföra 

förändringen?, Har vi råd att genomföra denna förändring?, Kommer denna budget att räcka för de 

START 

•Kommunicera och 
skapa förståelse av 

förändringens 
innebörd. Upplys om 

syftet av 
förändringen och 

vilka som kommer att 
beröras av detta. 

PLANERING 
 

•Planera vilket 
tillvägagångsätt, 
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behövs för  
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förändringen. 

GENOMFÖRANDE 
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förändringen drivs 
framåt. 

MÅL 

•Förankra 
förändringen i 

organisationen, 
skaffa  feedback av 
förändringen och 
utveckla den nya 

förändringen 
kontinuerligt.  

Figur 4, Egen organisationsförändringsmodell från ett ledarperspektiv inspirerad av Kotters 8-stegsmodell och Sparbanken Rekarnes agerande vid 
sitt förändringsarbete. 
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planer som finns för förändringen?, Hur ska förändringen och tidsaspekten kunna förhålla sig till 

denna budget?, Hur kommer förändringen att påverkas om budgeten inte räcker?, Hur lång tid 

kommer förändringen beräknas ta samt vilka deadlines kommer finnas?, Hur ska vi arbeta om 

förändringen kommer att ta längre tid än vad som beräknats samt hur påverkar detta verksamheten? 

Vem har kunskapen för att genomföra denna förändring?, Vilka personer och kompetenser behövs?, 

Vilka kommer att bli berörda och hur går det att ta tillvara på den kunskapen som medarbetarna 

besitter?, Är organisationen redo för att genomgå en förändring? samt Vilken attityd mot 

förändringar finns inom organisationen?, Genom att ha tydliga svar till dessa frågor finns det goda 

förutsättningar för att kunna starta och troligtvis lyckas med förändringsarbetet. 

Genomförande: När förändringsprocessen startat är det viktigt att det ständigt finns kommunikation 

mellan ledare och de involverade personerna i förändringen. Vid början av förändringen är det viktigt 

att vara tydlig med vilka visioner och vilka mål som förändringen innebär. Genom att uppdatera och 

informera de personer som är delaktiga i förändringen finns det större möjligheter att se om det 

finns några problem som har uppstått under förändringsprocessen. Uppföljande möten är en bra 

åtgärd för att göra detta på samtidigt som detta medför att det går att utvärdera hur förändringen 

ligger till, i förhållande till den tidmässiga planeringen och budget för att se hur förändringsprocessen 

kan effektiviseras.  

Det är viktigt att arbeta effektivt för att integrera de involverade personerna i förändringen samt 

sträva efter att skapa ett gemensamt team som arbetar tillsammans. Detta kan göras genom att 

samla gruppen för att diskutera de olika idéer och åsikter som finns för att sedan lyssna och iaktta, 

detta är viktigt för att skapa en delaktighet och en känsla av betydelsefullhet för de involverade 

personerna i förändringen. Detta tillvägagångsätt kan vara av betydande roll för att undvika 

meningsskiljaktigheter och motstånd i förändringsarbetet. Personer som arbetar under samma 

förutsättningar kan ha en positiv påverkan på den inställning som finns för förändringsarbetet. Denna 

inställning kan föras vidare till de personer som är skeptiska till förändringen och motivera för att 

genomföra förändringen och vidare utveckla organisationen.   

Motstånd och barriärer som kan uppstå under förändringsprocessen kommer försvåra att 

förändringen kan drivas framåt och genomföras. Därför är det av stor betydelse att arbeta proaktivt 

för att hantera problem tidigt innan dessa blir för stora att hantera. Anpassa och åtgärda problem 

som uppstår under tidens gång, allt behöver inte fungera som det var planerat, därmed är det bra att 

vara förberedd om någonting skulle hända.  

Även om det finns en tidsplan och en budget som skall hållas är det viktigt att arbeta sakta men 

säkert för att inte missa att viktiga faktorer i förändringen försummas. En tidsplanering är bra för att 

få struktur i förändringen för att veta hur man ligger i fas i förhållande till vad som har planerats, 

samtidigt kan detta indikera att en effektivisering i förändriggsprocessen behöver ske. Dessutom gör 

detta att förändringen inte blir långdragen och minskar i betydelse och kraft hos de personer som är 

involverade.  

Mål: När förändringsarbetet är genomförd är det viktigt att den blir förankrad i organisationen och 

den vardag som verksamheten numera befinner sig i. Efter att förändringen är genomförd behöver 

detta inte innebära att förändringen är avklarad, förändringen kan dessutom behöva finslipas och 

uppdateras kontinuerligt. I detta steg är det av betydelse att uppfölja förändringen med de 

involverade personerna för att få feedback på hur förändringen har påverkat verksamheten samt 

sätta upp nya mål för framtiden. Har förändringen bidragit med vad som var förväntat?, Har 

förändringen påverkat verksamheten till att bli mer effektiv? Samt hur behöver organisationen 

utvecklas i framtiden?  
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6. Diskussion & Slutsats 
 

Detta avsnitt kommer att besvara problemformuleringen som ställts i inledningskapitlet. Det 

analytiska avsnittet kommer att nyttjas för att dra slutsatser om forskningsfrågan och besvara 

studiens syfte, att beskriva hur ledare inom bankverksamhet arbetar för att genomföra ett lyckat 

förändringsarbete.  

Analysen visar att ett kollektivt agerande för delat beslutsfattande och idéskapande vid förändringar 

skapar stor förståelse och kan minska missförstånd vid förändringsarbeten. Detta innebär att den 

första slutsatsen är att flexibilitet, lyhördhet och ödmjukhet vid förändringar till de involverade 

personerna skapar goda förutsättningar för att undvika motstånd i förändringsprocessen. En 

blandning mellan ledare och de som är närmast berörda av förändringen skapar ett bra arbetslag, där 

detta arbetslag är med vid beslut och utformandet av förändringsåtgärder som behöver användas 

under förändringsprocessen. Ett tillvägagångssätt för att övervinna skeptiska personer är att låta de 

positiva personerna engageras först vid förändringen, för att sedan övertyga de skeptiska personerna 

till värdet av förändringen. Dessa personer kan vara som inspiration och skapa ett förtroende för 

förändringsarbetet.  

Analysen indikerar att samarbete, kommunikation och delat beslutsfattande mellan ledare och 

medarbetare har varit viktiga faktorer för Sparbanken Rekarnes lyckade förändringsarbete. Den 

andra slutsatsen är att faktorer som kommunikation och delaktighet är av betydande roll för att få 

med sig sina medarbetare vid förändringar. Dessa faktorer är något som inte generellt kan uppfattas 

och upplevas av alla människor utan finns och är en del i organisationens kultur. En företagskultur 

som är redo och tillåtande för förändring har en betydande roll till hur en förändring kommer att 

uppfattas samt hur denna förändring kommer att resultera, därmed är det viktigt att det finns rätt 

förutsättningar inom organisationen för att implementera och genomföra förändringar. 

Kommunikationen och involverandet av olika ledare och medarbetare på allexpeditionen har varit 

viktiga faktorer vid förändringsarbetet, då denna grupp är nära förankrade vid förändringens 

innebörd. Att involvera de som är berörda av förändringen är ett bra tillvägagångssätt för att 

implementera och genomföra en förändring, dessa personer kan vara till stor hjälp för idéskapande 

och utvecklande av förändringsarbetet.  Detta skapar ett starkt arbetslag som består av ledare och 

medarbetare som berörs av förändringen och är signifikant för Sparbanken Rekarnes 

förändringsarbete. Därmed kan en slutsats dras om att ett starkt arbetslag är en viktig faktor för ett 

lyckat förändringsarbete. Detta kan dessutom vara av stor vikt för att undvika barriärer och motstånd 

som kan uppstå vid förändringar, där gruppen kan bearbeta olika åsikter som kan uppstå under 

förändringsfasen. Därmed kan en slutsats dras om att kommunikation är viktigt för att skapa 

förståelse av förändringen.  

Baserat på analysen är ytterligare en slutsats att delaktighet och aktivt deltagande från medarbetare 

är en viktig del i organisationsförändringar. Ledarna i Sparbanken Rekarne arbetade internt 

tillsammans med medarbetarna för att planera och implementera förändringsarbetet, denna metod 

har visat sig fungera för ett lyckat förändringsarbete, då medarbetarna fått möjligheten att påverka 

och delta vid förändringen vid beslutsfattande och idéer. En förändringsledare bör stäva efter att 

skapa ett starkt förtroende till sina medarbetare genom nära relationer samt vara som en 

inspirationskälla för de anställda, samtidigt som denna ledare ska se nya utmaningar i vardagen och 

vilja utvecklas. Dessutom behöver ledare tycka om och ha en positiv inställning till förändringar för 

att genomföra lyckade förändringar. Ledarnas roll och agerande vid Sparbanken Rekarnes förändring 

har varit av betydelse för hur förändringen resulterade. De agerade mer som riktlinjer och lät 
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allexpeditionen vara den största källan för idéer och förslag vid planeringen och genomförandet av 

förändringen. Närheten som finns inom Sparbanken Rekarne mellan ledning och medarbetare samt 

storleken av organisationen kan vara av betydelse för Sparbanken Rekarnes förändringsarbete. 

Tidigare erfarenheter av förändringar underlättar organisationen av framtida förändringsinitiativ.  

Sparbanken Rekarnes ledare upplever att de inte använder sig av någon strategi, dock kan Kotters 

modell härledas till stor del in i bakgrunden vid förändringen. Kotters modell är välanvändbar, dock 

behöver inte alla faktorer i varje steg exempelvis kortsiktiga mål och vinster vara av betydelse vid 

förändringar (steg 6 och 7). Dessa faktorer användes inte i Sparbanken Rekarnes förändringsarbete 

för att få en lyckad förändring. Därmed är slutsatsen om att välstrukturerade och tidsplanerade 

förändringar inte är något krav för att genomföra ett lyckat förändringsarbete. Sparbanken Rekarnes 

tillvägagångssätt för sitt förändringsarbete kan inte bevisa sig fungera för alla organisationer och alla 

förändringar. Därmed är organisationers anställda och kultur av en mer betydande roll vid 

förändringar. Deras tillvägagångssätt kan istället användas av andra Svenska banker samt andra 

organisationer som inspiration om de ska genomföra en förändring av arbetsmetod. 

Organisationsförändringar är svåra att bedöma då det är många faktorer som är av stor betydelse för 

hur en förändring genomförs och kan resultera. 
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7. Förslag till vidare studier  
 

Vi har undersökt hur Sparbanken Rekarne i Eskilstuna med cirka 115 anställda har genomfört ett 

lyckat förändringsarbete av arbetsmetod, därför skulle det vara intressant att undersöka hur 

tjänsteorganisationer i samma eller liknande bransch, har tagit sig tillväga för att göra en liknande 

förändring och sedan se om det är liknande faktorer som har varit påverkande för att detta kunde 

ske, därmed kan man kartlägga eller säkerställa om faktorerna som Sparbanken Rekarne använt sig 

av är av stor betydelse även i andra organisationer. 

Den tidsbegränsade samt resursbegränsade undersökningen som är genomförd har endast kunnat 

undersöka hur Sparbanken Rekarne genomförde sin förändring. Då organisationsförändringar är ett 

utforskat men ändå komplicerat och komplext ämne skulle det vara intressant att se hur vidare 

forskning kan: 

 Undersöka från ett ledarperspektiv på hur ledare har genomfört en misslyckad förändring för 

att sedan se vilka faktorer som varit starkt påverkande för detta, samt undersöka om Posti-

Otman modellen behandlar dessa faktorer och är en relevant modell inom 

organisationsförändring. 

 Undersöka från ett medarbetarperspektiv på hur medarbetare ser på bankledares ledarskap 

under förändringen och hur den förändrats under förändringsprocessen och varför den har 

gjort detta? Hur skiljer den sig från tidigare och är det bättre eller sämre? 

 Undersöka en stor organisation som genomgått en förändring och se hur ledare och HR-

avdelningen har arbetat tillsammans för att genomföra detta.   

 Undersöka hur uppfattningen har förändrats innan och efter en förändring har genomförts 

för att sedan jämföra dessa och se vad förändringen hade för effekt på detta, ur ett 

medarbetarperspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga A. Intervjuguide Sparbanken Rekarne 

 

 Informera respondenten/ respondenterna om intervjun samt syftet med 

denna uppsats  

 Presentera om uppsatsens upplägg och hur den ska redovisas. 

 Respondentens vilja till att vara Anonym, åsikter om inspelning och 

hanteringen av materialet.  

 Återkoppling av detta möte, finns möjlighet till att återkomma för 

ytterligare intervjuer om data saknas?  

 

1. Inledande frågor  

1.1 Kan du presentera kortfattat om dig själv?  

1.2 Vad har du för position i Sparbanken Rekarne?  

1.3 Under hur lång tid har du varit verksam i Sparbanken Rekarne?  

1.4 Hur många anställda i organisationen ansvarar du för?  

1.5 Kan du kort beskriva om ditt ansvarsområde i organisationen?  

1.6 Hur ser du på ditt uppdrag i förändringsarbetet?  

 

2. Organisation - rita & förklara 

2.1 Hur upplever du att din funktion hänger ihop med andra avdelningar inom 

organisationen? Vilka relationer i organisationen är som mest beroende utav i ditt 

arbete?   

2.2 Med dig som central roll, rita upp ett organisationsschema med din personliga 

bild av organisationen och förklara hur och vilka relationer som viktigast och det 

samspel ni har vid förändringsprocesser.  

2.3 Hur är denna koppling samt är den stark eller svag? Varför är det så?  

  

3. Ledarens syn på förändringen 
 

3.1 På vilket sätt kom ni fram till att det behövde ske en förändring i Sparbanken 

Rekarne?  

3.2 Hur planerades detta förändringsarbete?  

3.3 Hur uppstod initiativet till förändringsarbetet?  

3.4 Vad var din roll i detta samt vilka arbetsuppgifter hade du?  

3.5 Vilken uppfattning hade du av projektet?  

3.6 Berätta om förändringsprocessen. Uppstod det några med och motgångar? Om 

ja, hur arbetade ni utifrån dessa förutsättningar? 
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3.7 Vid denna förändring, följde ni någon speciell modell för att implementera 

förändringen? Vad hade/ har ni för strategi med frågor rörande förändringen?  

3.8 Vad för visioner och mål har ni för detta? Samt har andra faktorer någon 

påverkan på detta?  

3.9 Hur är kommunikationen med de anställda som är involverade i förändringen?  

3.10 Hur mäter ni förändringens effektivitet samt funktionalitet?  

3.11 Hur ser du på denna förändring och framtiden med detta?  

3.12 Nu i efterhand, finns det något som skulle kunna göras på ett annorlunda sätt? 

3.13 Finns det några egenskaper som har varit extra viktiga under 

förändringsprocessen som ledaren eller chefen använder sig av?  

3.14  Hur har ni arbetat med kortsiktiga vinster under förändringsprocessen? 

3.15 Hur har dessa i så fall varit med att påverka förändringen och drivkraften för att 

komma vidare med förändringsarbetet?  

 

4. Ledarskapet under förändringsarbetet  
 

Förlopp  

4.1 Vilka delar i verksamheten omfattades av förändringen ni införde?  

4.2 Ungefär hur många anställda berördes av detta?  

4.3 Hur lång tid tog det från det att beslut fattades till dess att förändringen 

genomfördes? 

 

 Motivation  

4.4 Hur gjorde du/ni för att de involverade skulle bli delaktiga i processen?  

4.5 Fanns det några utmaningar med denna situation?  

 

Utfall 

4.6 Blev utfallen så som det var förväntat? I så fall Varför, varför inte? 

4.7 Har det stämningen i arbetslaget påverkats sedan arbetet startade? 

4.8 Hur långt har ni kommit med denna process? 

4.9 Hur tror du att de involverade upplevde förändringen? 

4.10 Har ni nått i målet med förändringsprocessen? Vad krävs för att det ska bli ett 

positivt resultat? 

 

Generell överblick av förändringsarbetet  

4.11 Finns det någonting du anser vara viktigare att tänka på när det kommer till 
förändringsarbeten?  
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4.12 Utformades det specifika personalfrågor för att motivera de involverade 
personerna till förändringen som skulle genomföras? hur såg dessa strategier ut? 
Varför?  
4.13 Vilka åtgärder har du konkret använt dig av för att driva förändringsprocessen 
framåt?  
4.14 Hur har ditt ledarskap påverkats på grund av förändringsarbetet gentemot de 
anställda? Har ditt sätt att leda personalen förändrats av detta?  

 

 Återkoppling 

4.15 Anser du att personalchefen/personalansvarig har varit till god nytta för att 

genomföra denna förändring på ett bra och effektivt sätt? Finns kompetensen för att 

genomföra detta eller är det någonting som bör förbättras?  

4.16 Under förändringsprocessen, har du lärt dig någonting nytt utifrån detta och är 

det någonting du numera arbetar med?  

4.17 Var den kosmetiska förändringen av arbetsplatsen en symbol för det nya 

arbetssättet? 

4.18 Vilka faktorer är det som gjorde att ni valde att byta arbetsmetod? – Inre 

faktorer som exempelvis att nya arbetsmodeller behöver implementeras för att 

hantera den nya påfrestningen eller yttre faktorer som exempelvis konkurrenter och 

kunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


