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Abstract 
 

 
Technological development has in recent decades become increasingly important in 

the community. As a natural consequence, banks' activities changed, partly through 

increased range of technical services and products. Previous studies indicate that 

human behaviour has changed as society and must now get used to more and more 

will be managed via the technological distribution channels. In addition, scientists 

believe that the banks can’t stay up with the change management today but should 

constantly analyse how technological developments can satisfy its organization and 

customers. 

 

There we have investigated in this thesis is how the banks change looks like, given 

the technological developments. Banks have previously not been quick to implement 

changes but have been rather sluggish. Thus arose the interest in studying how banks 

operate at the technological development. What changes that banks perform, the 

services and products being launched and what services and products are removed. 

What is interesting is how the change process looks like, and if there are differences 

and similarities between the different banks. 

 

The purpose of our study is to illustrate how technological developments affect the 

change process in different banks and what differences and similarities there are. We 

have used a hermeneutic research philosophy and a qualitative method. This was 

chosen because we wanted to get a deep understanding of how the change process 

looks like in today's society.  

 

The study has been limited to three banks in Southern Sweden, since a larger study 

would not have been possible in this short time. Decision to change taken by persons 

who hold a senior position within the banks. But to create a deep understanding of 

their changes, we have interviewed people who sit in the management and employees. 

 
Key words: Technological development, change management, banking, change 

strategies, Internet banking, payment methods, driving force.  



	  

Sammanfattning 
 
Den teknologiska utvecklingen har under de senaste decennierna fått en allt större 

betydelse i samhället. Som en naturlig följd av detta har bankernas verksamhet 

förändrats, bland annat genom ökat utbud av tekniska tjänster och produkter. Tidigare 

studier påvisar att människans beteende har förändrats i takt med samhällets 

utveckling och måste idag vänja sig vid att allt mer kommer att hanteras via de 

teknologiska distributionskanalerna. Dessutom menar forskare på att banker inte kan 

stanna upp med sitt förändringsarbete idag utan bör ständigt analysera hur den 

teknologiska utvecklingen kan tillfredsställa dess organisation samt kunder.   

 

Det vi har undersökt i denna C-uppsats är hur bankernas förändringsarbete ser ut 

med tanke på den teknologiska utvecklingen. Banker har tidigare inte varit snabba 

med att genomföra förändringar utan de har snarare varit trögrörliga. Därmed 

uppkom intresset att studera hur banker agerar vid den teknologiska utvecklingen. 

Vilka förändringar som bankerna genomför, vilka tjänster och produkter som 

lanseras samt vilka tjänster och produkter som tas bort. Det som är intressant är 

hur förändringsarbetet ser ut och om det finns skillnader och likheter mellan de 

olika bankerna.    

 

Syftet med vår studie är att belysa hur den teknologiska utvecklingen påverkar 

förändringsarbetet i olika banker och vilka skillnader och likheter som finns. Vi 

har använt oss av en hermeneutisk forskningsfilosofi och en kvalitativ metod. 

Detta valdes eftersom vi ville få en djup förståelse för hur förändringsarbetet ser 

ut i dagens samhälle.  

 

Beslut om förändring tas av personer som innehar en högt uppsatt position inom 

banker. Men för att skapa en djup förståelse för deras förändringsarbete har vi 

intervjuat personer som sitter med i ledningen och medarbetare.  

 

Nyckelord: Teknologisk utveckling, förändringsarbete, bank, 

förändringsstrategier, internetbank, betalningsmetoder, drivkrafter.  
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1. Inledning 
	  
I det här kapitlet förklaras bakgrunden till det valda ämnet. Problemdiskussionen 

presenteras såväl som frågeställningen och syftet. Kapitlet avslutas med att 

avgränsningar och uppsatsens disposition presenteras.  

 

1.1 Bakgrund  
Vi lever i ett föränderligt samhälle, där tekniken får en allt mer betydande plats i 

vår vardag. Tillströmningen av tekniska varor och tjänster syns kontinuerligt på 

marknaden och därigenom en fortsatt teknologisk trend. Detta medför ökad 

kunskap och djupare förståelse för det teknologiska. Samtidigt som produkterna 

utvecklas och uppnår en allt högre komplexitet. Bankbranschen är inget undantag 

för detta. Internetbanken har funnits sedan en tid tillbaka men har ökat kraftigt 

under de senaste decennierna. År 2013 hade 95 procent av den svenska 

befolkningen i åldern 16-74 år tillgång till internet. Detta kan jämföras med 

statistiken för år 2005 då andelen internetanvändare var 78 procent. Detta påvisar 

en uppåtgående trend vilket stärker påståendet att tekniken får en allt mer 

betydande roll i samhället (Statistiska centralbyrån, 2013). 

 

Det finns olika strategiska förändringar en bank kan genomföra och de kan införas 

på grund av två olika faktorer. Den ena faktorn är trycket från omvärlden och den 

andra är interna idéer. De strategiska förändringarna kan delas upp i tre grupper 

och det är avreglering1, internationalisering och teknisk utveckling. Det finns 

tydliga tecken på att konkurrensen mellan banker ökar och detta kan i framtiden 

leda till bättre ekonomisk utveckling (Lilja, 1999).  Internet kommer att vara en av 

de strategiska förändringar, inom den teknologiska utvecklingen, som kommer att 

ha störst betydelse för banker. Investeringar i denna förändring kommer att skapa 

lägre transaktionskostnader för bankerna (Ibid). Lilja (1999) påvisar i hennes 

undersökning att internettjänster har varit en av de största förändringar det senaste 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Regeländringar som syftar till att bl.a. öka förutsättningarna för nya företag att etablera 
sig eller hatt öka konkurrensen mellan företagen (www.ne.se) 
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decenniet i banker. Denna studie kommer därmed inrikta sig på den teknologisk 

utvecklingen i banker.  

 

Bankernas huvuduppgift är att ta emot inlåning och lämna krediter samt att 

erbjuda finansiella tjänster till privatpersoner, företag och andra institutioner. 

Banker och andra företag i den finansiella sektorn har en stor betydelse för 

Sveriges ekonomiska välfärd. De utgör en viktig del för samhällets fundamentala 

infrastruktur och är motorn i den svenska ekonomin. Utan effektiva och 

tillförlitliga system för finansiering, sparande, betalningsförmedling och 

riskhantering skulle sysselsättningen, produktionen och välståndet i landet vara 

betydligt lägre (Svensk bankförening, 2011a).  

 

Sverige tillhör tillsammans med de övriga Nordiska länder det land som har störst 

spridning av internet. Grunden till detta kan vara god ekonomi och att de ligger i 

framkant vad gäller teknologisk utveckling. Dessutom grundar sig även den 

omfattande internetspridningen på det faktum att klasskillnader inom länder är 

förhållandevis små (Findahl, 2013).  

 

Under de senaste decennierna har samhället beskådat en närmast explosionsartad 

ökning i utbudet av smarta mobiltelefoner. Idag används dessa flitigt av de flesta 

företag, organisationer och myndigheter som kommunikationskanal genom appar. 

Allt fler människor tar till sig den nya formen av teknologi som existerar i dagens 

samhälle. Oavsett om du befinner dig i en matbutik, på tåget eller någon 

annanstans kan du med största sannolikhet se människor blicka ner i sina 

mobilskärmar (Findahl, 2013).   

 

De svenska bankerna har mött stora förändringar och hållbarhetsutmaningar i 

samband med den ökande användningen av internet och mobiltelefoni. Banker har 

fått genomföra många förändringar för att kunna anpassa sig till de nya tekniska 

trenderna. Detta har varit nödvändigt i deras verksamhet för att kunna konkurrera 

på marknaden. Kontinuerligt har bankerna tagit fram nya, samt förbättrat 

befintliga tjänster för att följa utvecklingen, behålla konkurrenskraften och möta 

kundernas efterfrågan. Det medför att banker idag interagerar med sina kunder på 

digital väg och genom den traditionella personliga kontakten. Flertalet av de stora 
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svenska bankerna lägger mycket tid och resurser på att förbättra samt hitta nya 

digitala banklösningar. Swich är den senaste nyheten inom tekniktjänster som har 

underlättat överföringar mellan privatpersoner, eftersom de kan genomföras med 

hjälpt av enbart mobilnummer. Även Internetbanken och Mobilbanken tillhör de 

teknologiska tjänster som utvecklas kontinuerligt och bidragit till ett 

förändringsarbete i banker (Framtidens betalmedel, 2008).  

 

En annan förändring som uppkommit i banker i takt med den teknologiska 

utvecklingen är kommunikationen mellan kund och bank. Eftersom kund och 

bank kan kommunicera på digital väg krävs säkra tekniska hjälpmedel. Ett 

exempel på detta är e-postkommunikation som kräver identifiering med hjälp av 

inloggning i internetbank. Internetbanken är en viktig kommunikationskanal för 

banken eftersom de kan nå en stor andel av sina kunder på den vägen. Det är 

därmed viktigt för bankerna att säkerställa tjänstens funktion och kvalitet. Banker 

bör kontinuerligt anpassa sina tjänster till de förändrade behoven som följer med 

samhället (Statistiska centralbyrån, 2013).  

 

Ovan nämnda förändringar som sker i banken i takt med den teknologiska 

utvecklingen påvisar att stor del av kundernas ärenden idag kan lösas elektroniskt. 

Detta har lett till online-banker, som betyder att banker endast kommunicerar med 

sina kunder på digital väg och därmed förlitar de sig på de tekniska banktjänsterna 

i högre utsträckning. Dessa bankers existens påvisar den stora frammarschen inom 

tekniken även vad gäller bankärenden. Om individer prioriterar förmånligare 

räntor kan online-banker få större marknadsandelar än banker med personlig 

kontakt. Det föreligger en konkurrensmässig utmaning för fysiska banker i att 

förmedla de fördelar den personliga kontakten medför.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Förändringar i organisationer är ofta svåra att genomföra eftersom människan 

reagerar negativt på förändring (Dilschmann, Falck, & Krafft, 2000). En norsk 

studie påvisar att det vanligaste problemet är personalmotståndet när en 

förändrings ska genomföras. De upplever förändring som något destruktivt och 

andra vanliga reaktioner på förändring är motstånd och ovilja att anpassa sig. I de 
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flesta fall tolkar människan förändring som något osäkert och bygger därmed upp 

ett motstånd. Enligt forskare möter förändring strid och är ett ständigt problem 

(Stensaker & Meyer, 2012).  

 

En studie påvisar att förändringsarbetet i banker är trögrörliga (Roland, 2004). 

Den största orsaken till detta är för att banker inte vill ta några risker. Detta 

medför att banker ofta ligger efter i utvecklingen. Dessutom måste banker anpassa 

sig till flera regler och lagar vilket också kan tänkas vara en orsak till att de är 

trögrörliga (Ibid).  

 

Den teknologiska utvecklingen har varit den största utvecklingen för banker under 

de senaste decennierna. Internetbank, mobilbank och Swich är några av de senaste 

tjänsterna som lanserats (Svensk Bankförening, 2011). Den personliga kontakten 

övergår allt med till digital hantering. Forskare menar på att banker kommer få en 

annan betydelse i framtiden och endast vara en mellanhand mellan bank och kund 

(Singh, 2011). Lorenz (2009) påvisar i sin studie att den teknologiska 

utvecklingen påverkar banker till avveckling av den manuella kontanthanteringen. 

Studien analyserar de nya produkter och tjänster som tillkommit i samhället som 

internetbank, mobilbank och Swish. De nya tjänsterna bidrar till att kunder blir 

mindre beroende av sin bank eftersom de kan utföra sina ärenden på egen hand. 

Detta leder i sin tur till att bankerna har mindre kunder inne i banklokalen och får 

en annan roll i samhället i takt med den teknologiska utvecklingen (Ibid).  

 

Den äldre generationen har svårare att hantera den tekniska förändringen jämfört 

med den yngre generationen. En amerikansk studie visar att de som är födda på 

50- och 60-talet har svårare att hantera den teknologiska förändringen. Detta kan 

medföra att förändringar tar längre tid att implementera i banker (Palfrey & 

Gasser, 2008). En annan studie påvisar att den yngre generationen är uppkopplad 

via tekniken oftare än den äldre generationen. Detta kan innebära att den yngre 

generationen kommer att få en mer betydande roll inom bankbranschen med åren 

(Ibid).  

 

I takt med den teknologiska utvecklingen blir banker allt mer sårbara. Dimitriadis 

& Kyrezis (2008) menar att banker kräver att teknologin fungerar när de kommer 
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till jobbet och under hela dagen för att de ska kunna utföra sitt arbete. Om 

teknologin skulle krascha kan inte medarbetare utföra sitt vardagliga arbete och 

detta skulle i sin tur leda till irriterade kunder (Dimitriadis & Kyrezis, 2008).  

 

En annan studie påvisar att konkurrensen ökar vilket är en drivfaktor till att 

bankerna genomför förändringar i sin organisation (Varadarajan & Manjit, 2002). 

I takt med den teknologiska utvecklingen har nya banker tillkommit på marknaden 

och den nya formen heter Online-bank. Denna bank har ingen personlig kontakt 

utan allt sker via digitala vägar. Den största förmånen online-banker har jämfört 

med de traditionella bankerna är att de kan erbjuda bättre räntor. Trots att det kan 

erbjuda förmånligare räntor tycks människan välja den personliga kontakten före 

detta.  Förändringsarbetet är viktigt för konkurrensen som exciterar i dagens 

samhälle. Studier bevisar att organisationer som inte anpassar sig till marknaden 

dör automatiskt ut (Singh, 2011). 

 

Forskare säger att 2030 är året vi kommer bli ett kontantlöst samhälle. Detta är 

bara början på det teknologiska samhället. Tekniken kommer ta över allt mer och 

snart har vi allt i plånboken. Forskare påstår att bankkort kommer att vara 

omodernt i framtiden (Lorenz, 2009). Förändringsarbetet i banker kommer inte stå 

still och skulle det göra det är risken att de blir omkörda av andra banker 

(Nistelrooij & Sminia, 2010). Flera banker runt om i Sverige har plockat bort sin 

manuella kontanthantering vilket påvisat att forskarna kan ha rätt.  

 

Förändringsarbetet leder mot en mängd nya betalningsmetoder via Internetbanken, 

Mobilbanken och Swish. Det krävs att banker erbjuder kunder säkra tjänster och 

produkter (Svensk Bankförening, 2011).  

 

Flertal studier påvisar att den teknologiska utvecklingen är den största 

förändringen under de senaste decennierna. Trots avreglering och 

internationalisering är bankerna på väg in i en helt ny riktning. Som visats ovan är 

förändringar oftast svåra att implementera eftersom de tolkas som något negativt. 

Studier visar också att banker är trögrörliga och ligger efter i utveckling. 

Konkurrensen har ökat i takt med den teknologiska utvecklingen och idag kan 

organisationer inte stanna upp för då ökar risken att bli omkörd. Risken finns att 
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den personliga kontakten försvinner med teknologin och att den digitala vägen tar 

över alla bankärenden.  Hur upplever banker den teknologiska utveckling som är 

på väg att ta över och hur ser deras förändringsarbete ut? 

 

 

1.3 Problemformulering 
Hur påverkar den teknologiska utvecklingen de strategiska förändringarna i 

banksektorn?  

 

1.4  Syfte 
Syftet med vår studie är att belysa hur den teknologiska utvecklingen påverkar 

förändringsarbetet i banker.  

 

1.5 Avgränsningar 
Förändringsarbete är brett och kan innebära mycket vilket resulterat i en 

avgränsning till teknologiska banktjänster. Även teknologiska banktjänster 

omfattar ett brett område men denna studie undersöker enbart 

självbetjäningstjänster, som Internetbanken, Mobilbanken och Swish.   

 

Undersökningen begränsas till olika banker i Södra Sverige.  Uppsatsen kommer 

att belysa hur förändringsarbetet ser ut i dessa banker och vilka strategiska beslut 

de väljer att genomföra genom den teknologiska utvecklingen. Fokus kommer att 

ligga på vad det är som driver en bank till att genomföra förändringar och vilka 

problem som uppkommer för organisationen. Denna uppsats utgår inte från något 

kundperspektiv men respondenterna anger att kunden är viktig vid förändringar 

och därför kommer det att nämnas.  
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Kapitel 6: Slutsats och diskussion  
I det här kapitlet presenteras undersökningens slutsatser utifrån resultatet från de tre respondenterna. 

Slutligen riktas självkritik mot uppsatsen och förslag ger till fortsatt forskning.   
	  

1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

Kapitel 1: Inledning 
I det här kapitlet förklaras bakgrunden till uppsatsen. Problemdiskussionen presenteras såväl som 

frågeställningen och syftet. Kapitlet avslutat med att avgränsningar och uppsatsens disposition 
presenteras. 

	  

Kapitel 2: Teoretisk referensram 
I det här kapitlet diskuteras först en introduktion till organisatoriska förändringar. Fokus läggs sedan 

på olika teorier som anses viktiga för förändringsarbetet i banker. Kapitlet avslutat med en 
teorisammanfattning där de befintliga teorierna sammankopplas. 

Kapitel 4: Empiri 
I det här kapitlet presenteras empirin som framkommit vid undersökningen som utfört med hjälp av 

tre respondenter från olika banker.  

Kapitel 3: Metod 
I det här kapitlet beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt för valet av metoder som är väsentliga för 

denna undersökning. Kapitlet inleds med en beskrivning av forskningsfilosofi och därefter motiveras 
valet av kvalitativ undersökning. I kapitlets slutliga del beskrivs metodkritik och etiska 

överväganden. 

Kapitel 5: Analys 
I det här kapitlet presenteras analysen som jämför vad den empiriska delen har skapat utifrån den 

teoretiska referensramen. Likheter och skillnader dras mellan teori och empiri.  
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2. Teoretisk referensram  
 

Detta kapitel kommer att bidra till en förståelse för vilka problem som denna 

undersökning kommer att undersöka. Det kommer att presenteras teorier som är 

relevanta för vår studie. Avslutningsvis redogörs en summering av de teorier som 

används i studien.  

 

2.1 Inledning 
Organisationer är beroende av sin omgivning och måste leverera bra produkter 

och tjänster för att behålla tillit och förtroende. Det är förändringar av 

mikroekonomiska konjunkturer och förändringen av kundens preferenser som 

påverkar efterfrågan på olika varor och tjänster. Det är viktigt att organisationer är 

flexibla och kan matcha marknadensefterfrågan för att hålla sig starka på 

marknaden och vara konkurrenskraftiga. Genom internet har det skett stora 

förändringar i bankbranschen. De förändringar som har skett genom internets 

intåg är mindre kundkontakt och att hälften av Sveriges befolkning numera sköter 

sina bankärenden hemifrån via internetbanken. Denna teknologiska utveckling har 

varit revolutionerande för Sveriges banker och lett till ett omfattande 

förändringsarbete. Bendi och Elkjaer (2011) menar att det nya förändringsarbetet 

bör matcha den nya efterfrågan på marknaden för att behålla kunder och vara 

konkurrenskraftiga. 

 

När en organisation ska genomföra en förändring är det viktigt att lokalisera de 

drivkrafter som finns till en förändring i organisationen. Genom att lokalisera 

drivkrafterna kan en organisation arbeta fram en överensstämmelse mellan interna 

förhållanden och omgivningens efterfrågan. En noggrann analysering av dessa 

drivkrafter är väsentliga för vilka förändringsstrategier organisationen kommer 

fram till. Det är omöjligt att analysera framtiden eftersom den förändras snabbt 

vilket kan oroa flera organisationer vid genomförandet av en förändring. Trots 

deras oro är det viktigt att prognostisera fram hur marknaden kommer se ut i 

framtiden och få förändringsarbetet att överensstämma med det. Detta är centralt 

för en organisations överlevnad (Ibid).  
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När en organisation har fattat ett beslut angående hur förändringsarbetet ska se ut 

är det viktigt att ledningen tar initiativet. Ledningen måste se till att all personal 

förstår meningen med förändringar och arbetar åt samma håll. Personalen kan 

uppfatta förändringar som något negativt vilket kan leda till ett motstånd inom 

organisationen. Motkrafter uppstår vanligtvis när personalen inte förstår 

anledningen till förändringen eller tror att det kommer leda till ogynnsamma 

arbetsförhållanden. Vid en förändring är det vanligt att en ledare använder sig utav 

transformativ ledarskapsstil. Genom denna stil kan ledaren påverka personalens 

förmåga till inlärning och kunskap vilket kan leda till ett konstruktivt sätt att 

anpassa sig till förändringen. Förändringar och stabilitet är livsviktiga för en 

organisations överlevnad (Vasilaki, 2011).  

 

2.2 Institutionell teori  
Institutionell teori innebär att det finns en mängd olika faktorer som påverkar 

risker och osäkerhetsfaktorer. Länge har det argumenterats om att effektivitet är 

den enda vägen till överlevnad men forskaren Khadaroo (2005) menar att 

institutionell legitimitet från samhället är en överlevnadsstrategi som troligtvis är 

lika viktig. Institutionell legitimitet betyder att företag använder sig av verktyg 

och processer som är accepterade i samhället. Buck och Chizema (2006) menar att 

den institutionella teorin kan förklara likheter och skillnader mellan 

företagsupplysningar om risker och osäkerhetsfaktorer. På grund av krav från 

samhället, intresseorganisationer och striktare regleringar kommer företagen i 

framtiden att bli mer och mer ”lika varandra” menar Meyer och Rowan (1977). 

De företag som avviker från dessa krav kommer troligtvis att framstå som 

nonchalanta och mindre trovärdiga. Eftersom regleringen kring ett företag blir allt 

hårdare med tiden bör företagens upplysningar lika varandra enligt institutionell 

teori. 1983 började DiMaggio och Powell diskutera begreppet ”isomorfism”, 

vilket förklarar varför företag och organisationer börjar likna varandra.  
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2.2.1 Tvingade isomorfism 

En anledning till varför företag och organisationer börjar likna varandra är för att 

de är ”tvingade” att lämna upplysningar om risker och osäkerhetsfaktorer. 

Förklaringen till detta är att de måste följa lagar, normer och regler som finns 

inom branschen samt press från intressenter (Deegan & Unerman, 2006). 

”Tvingade isomorfism” hävdar att de stora organisationerna påverkar de mindre 

organisationerna att anpassa sig till deras krav (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Företag tvingas till förändring på grund av politiska beslut vilket också är ett 

underlag till att organisationer blir allt mer lika varandra.  

 

2.2.2 Mimetisk isomorfism  

”Mimetisk osomorfism” innebär att företag och organisationer imiterar varandra 

under osäkra situationer (DiMaggio & Powell, 1983). Mindre framgångsrika 

företag gynnas av detta eftersom de efterliknar större företag (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Organisationer som imiterar och liknar varandra blir mer 

trovärdiga och legitima för samhället. Organisationer som är trovärdiga blir oftast 

framgångsrika då de blir accepterade av sin omgivning (DiMaggio & Powell, 

1983). Deegan och Unerman (2006) påstår att företag ständigt vill förbättra sin 

legitima status som anses vara en konkurrensfördel. När framgångsrika företag 

inom samma bransch använder sig av en viss strategi eller lämnar speciella 

upplysningar till kapitalmarknaden så ökar sannolikheten för att andra företag 

inom branschen kommer att imitera dessa företagsstrategier och 

upplysningsbeteende (Kock, 2005). Detta kan innebära att det finns ett samband 

mellan bransch och homogena upplysningar.  

 

2.2.3 Normativ isomorfism  

Principer, normer och certifieringar påverkar företagen att göra saker på ”rätt sätt” 

(Deegan & Unerman, 2006). Normativ isomorfism kommer från professioner där 

gemensamma krafter definierar vilka metoder och principer som ska kontrollera 

att företagen uppträder på ett korrekt sätt. Dessa professioner har en stor betydelse 

för hur företag väljer att redovisa sina finansiella rapporter (Ibid). Dessutom 

menar den normativa teorin att kompetens och arbetssätt börja likna varandra 

eftersom utbildningsnivån blir högre. Vilket innebär att kontroll inte längre är 
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dominerande eftersom personal i olika företag är utbildade under samma skola 

(DiMaggio & Powell, 1983).  

 

2.2.4 Decoupling 

Företag utgiver sig för att vara legitima och trovärdiga enligt de principer som 

institutionell teori beskriver men arbetar sällan på detta sätt (Deegan & Unerman, 

2006). Det finns alltid en risk att företag gömmer sig bakom mer relevanta 

osäkerhetsfaktorer och risker än vad de säger.  

 

2.3 Strategiska förändringar 
Strategi definieras vanligast som ”ett sätt att uppnå sina mål”. Med strategi sätter 

verksamheten upp olika mål och hur man ska nå upp till dessa på bästa möjliga 

vis. För att sätta upp mål är det viktigt att organisationen noggrant bevakar och 

analyserar sin omgivning innan beslut fattas om vilka mål och metoder som är 

lämpliga. Beslutprocessen är lång men när verksamheten har fastställt sina mål 

skrivs de ner och kommuniceras till olika intressenter i företaget.  Trots att 

beslutprocessen är lång är den troligtvis inte svårast utan det är att implementera 

och genomföra strategin i verksamheten (Grant, 1991).  

  

Alla organisationer har strategier men däremot skiljer de sig åt beroende på vilken 

verksamhet man driver. Det som är viktigt är att alla i verksamheten strävar mot 

samma riktning och inte åt olika håll. Genom att verksamheten arbetar mot samma 

riktning kan strategin enklare genomföras. För att organisationen ska kunna sträva 

mot samma mål är det viktigt att strategin har blivit förankrad, medveten och väl 

uttalad i hela organisationen på alla nivåer (Ibid).  

 

Det är viktigt att företag grundar sina strategier på sina resurser. Företagets 

resurser sätter upp ramar och begränsningar för vilken strategi företaget kan anta. 

Omgivningen har en stor betydelse för den strategi som används i organisationer 

och de talar om när företag ska genomföra nya förändringar. Strategi handlar om 

att hantera förändringar och man måste ha ett dynamiskt synsätt snarare än att 

statistiskt analysera jämvikten (Ibid).   
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Samhället förändras vilket leder till strategiska förändringar men troligt är att 

historien kommer att vara vår guide och se till att krafter som formar vår framtid 

är i huvudsak samma som har format vårt förflutna (Ibid). 

 

2.3.1 Tekniska förändringar  

Genom ett ökat intresse för digitala tjänster i samhället bidrar till ett ökat 

engagemang för tjänsteföretag att utveckla ”Self Service Technology” (SST) (Lin 

& Chang, 2011). Bankens SST-kanaler är exempelvis internetbanken, 

telefonbanken och mobilbanken som fått ett stort genomslag i samhället. För att 

dessa förändringar ska uppnå ett bra genomslag krävs det att de är lätta att ta till 

sig samt att använda.  

 

Varadarajan och Manjit (2002) menar att det är viktigt att organisationer använder 

sina resurser till sitt eget förfogande och på ett optimalt sätt för att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden. Internet är förmodligen en resurs som alla 

företag kommer att använda sig av i framtiden. Detta för att kunna konkurrera på 

marknaden och nå ut till sina intressenter på ett effektivare sätt än tidigare.  

 

Manjit och Varadarajan (2002) presenterar konkurrenskraftig strategi genom fyra 

punkter när man väljer internet som en resurs:  

 

1. Förändring vid traditionella kanaler kontra elektroniska kanaler (dvs. 

Internet) 

- Tillhandahålla produktrelaterad information till kunder  

- Kommunicera med kunder 

- Transaktioner med kunder 

- Distribution av digitala produkter 

- Provning av digitala produkter 

2. Bättre spridning med Internet 

- Marknadsföring direkt till kunder 

- Strategiska allianser 

3. Utnyttja Internets potential för innovation 
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- Produktinnovationer 

- Anpassning och förstärkning i sfärer 

4. Utnyttja Internets potential för att satsa på nya modeller 

- Affärsmodeller 

- Konkurrensstrategier 

	  

2.4 Olika drivkrafter till förändring 
Organisation är ett begrepp som oftast definieras som stabilitet och balans av 

forskare. Enligt den definitionen som forskare gör innebär det att all förändring 

stör balansen (Nistelrooij & Sminia, 2010). Drivkraften till förändring är den 

obalans som föreligger mellan en organisation och dess omgivning eller internt i 

organisationen.  Begreppet organisering, som kopplas ihop med handling, har på 

senare tid ersatt begreppet organisation. Det innebär att en organisation ständigt 

kräver förbättringar och anpassningar för att förbli framgångsrika (Smith, 2011) 
 

Förändringsarbete i en organisation kan enligt Van de Ven (2005) delas in i fyra 

modeller beroende på vad det är som orsakar förändringen samt hur den 

genomförs. Författarna menar att man skiljer mellan förändring som pågår under 

organisationens livscykel, förändring genom evolution, planerad förändring och 

förändring som uppstår genom maktkamp. Förändring genom evolution innebär 

en gradvis utveckling med stark inspiration från beteendet av levande organismer. 

Organisationer som inte anpassar sig till förändringar i samhället sorteras naturligt 

bort. Planerad förändring är en systematisk förändring som inleder med att 

personer i en organisation lägger märke till ett problem som de har som mål att 

lösa. För att komma till rätta med problemet är det viktigt med en djup analys. 

Eftersom en djup analys leder till olika strategier som organisationen utvärderar 

noggrant och väljer den strategi som passar organisationen bäst. När 

organisationen genomfört en förändring utvärderas beslutet och kontrollerar hur 

väl åtgärderna motsvarar det uppsatta målet och om ytterligare insatser krävs. Van 

de Ven (2005) menar att en förändring i en organisation oftast berör alla fyra 

punkter i modellen.  
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Feldman och Pentland (2013) menar att det är inre och yttre drivkrafter som ligger 

bakom förändring i en organisation. Inre drivkrafter uppstår genom bristande 

jämvikt mellan exempelvis strukturer inom organisationen och maktförhållande. 

Yttre drivkrafter uppkommer däremot genom förändringar i organisationens 

omgivning som kräver en reaktion. Yttre drivkrafter kan vara teknologiska, 

kulturella förändringar och politiska.  

 

Organisationer tvingas att genomföra förändringar på grund av inre och yttre 

drivkrafter. Om en organisation inte tar hänsyn till sin inre och yttre omgivning 

kommer troligtvis organisationen att förtvina.  Förändring rubbar balansen men 

drivkraften är att återfå balansen.  Omgivningen efterfrågar olika beroende på 

politik, ekonomi, demografi, kultur och teknologisk förändring. Det kan även 

handla om ålderssammansättning, köpkraft, teknologiska innovationer, förändring 

i utbildningsnivå och social medvetenhet (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 

2005). 

	  

2.4.1 Reaktion på förändring 

Ibland kan det hända att en organisation stelnar och för att fastställa att 

medarbetarna i en organisation inte slängs runt i en plötslig förändring är det 

gynnsamt om organisationen accepterar att förändring är en del av dess 

fundament. Samhället utvecklas och ska en organisation kunna rätta sig efter dess 

förändring är det viktigt att medarbetare samt ledning får vara med och påverka 

verksamheten i sitt dagliga arbete. Trots att ledningen är specialister på sina 

områden är det viktigt att de kontinuerligt utvecklas och breddar sina kompetenser 

i takt med förändringarna som sker i samhället (Dilschmann, Falck, & Krafft, 

2000). Förändring leder ofta till ett motstånd eftersom människan kopplar 

förändring som något negativt. Det leder inte bara till ett motstånd för personalen 

som arbetar i organisationen utan även för människor i dess omgivning. 

Förändringar behöver inte alltid innebär något negativt men det är viktigt att alla 

som är inblandade i förändringarna yttrar sig positivt. I längden kan det innebära 

bättre beslut och att människan kopplar förändring på ett bättre sätt (Ibid).   
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2.4.1.1 Olika aktörers reaktion på förändring 

Samhället har under det senaste decenniet genomgått stora förändringar, precis 

som banksektorn, i och med teknologins utveckling. Framförallt är det 

datatekniken som tagit fart och gjort entré på alla bankkontor. Detta har lett till 

minskade kvalifikationskrav på de anställda i och med att allt fler tjänster 

automatiseras. Den tayloristiska organisationsformen var något som eftersträvades 

för ökad styrning och arbetsdelning i en organisation. Grundtanken med Taylors 

organisationsform var att man kunde finna det bästa sättet att utföra en uppgift på 

och sedan kunde man lära ut denna princip till arbetarna. Detta betydde att de 

yrkesskickliga arbetarna förlorade sin status vilket höjde effektiviteten i 

organisationen. Ledningen blev mer oberoende av vem som utförde arbetet 

eftersom som alla arbetare kan utföra samma sak. Taylors idéer om platta och 

decentraliserade organisationer uppvisar ett positivt samband med datateknikens 

utveckling. Idag består bankkontor i allt mindre grad av automatiserade tjänster 

eftersom de har överförts till kunden som själv kan utföra sina ärenden i hemmet. 

Detta har lett till att kvalifikationskraven på de anställda har ökat igen 

(Appelquist, 2005).  

 

Kontakten mellan banken och dess kunder var tidigare personlig och relationen 

grundades på förtroende och tillit. Men med den teknologiska utvecklingen kunde 

bankerna införa ett enklare sätt att närma sig kunden på bekostnad av den 

personliga relationen. Genom teknologin kunde banken minska sina kostnader 

eftersom det var kostnadskrävande att hålla kontakt mellan banken och kunden.  

Däremot har flera banker kommit till insikt med värdet av en djupare kontakt med 

sina kunder och börjat rikta in sig på det som kallas CRM 2  (Customer 

Relationship Management). Det har gett banker möjlighet att anpassa sina tjänster 

efter kundens behov och erbjuda skräddarsydda lösningar till varje enskild kund 

(Peppard, 2000).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Enligt CRM uppnås ett företags mål bäst genom identifiering och tillfredsställelse av kunders behov 
och önskemål (www.ne.se) 	  
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2.5 Förändringsarbetet i bankbranschen  
All bankverksamhet har en stor påverkan över samhällets utveckling och är därför 

strikt reglerad av myndigheter. Detta innebär att banksektorn är ett 

svårföränderligt område. Det krävs både resurser och ett långt tidsperspektiv för 

bankerna att hänga med i en förändrande värld (Singh, 2011). De teknologiska 

förändringarna har varit revolutionerande i och med internets utveckling. Flera 

organisationer har blivit tvungna att anpassa sig för att överleva på marknaden.  

 

De förändringar som bankerna genomfört under de senaste åren har lett till 

överföring av arbetsuppgifter som kunden klarar av att göra själv på egen hand via 

internet eller mobil. De tekniska framstegen har haft en positiv effekt på 

banksektorn och medfört:  

 

• Minskning av kostnader 

• Bankerna blir tillgängliga i större geografiska områden 

• Kontorspersonal kan arbete mer effektivt eftersom enkla transaktioner 

sköts av kunderna själva  

• Bankerna får tillgång till mer information om kunden och deras 

handelsmönster  

 

Trots att teknologin medfört mycket positivt finns det även saker ur bankernas 

synvinkel som är mindre positivt. Konkurrensen har blivit hårdare eftersom nya 

banker har kommit in på marknaden och datasystem är väldigt kostsamt att 

upprätthålla och konstruera. Det finns även för- och nackdelar för bankens kunder. 

Fördelarna är inga väntetider, tillgång till bankkontot dygnet runt, lägre kostnader 

och ökad konkurrensen. Nackdelar finns för de kunder som inte är vana vid att 

använda internet (internetbanken och telefonbanken) eller saknar kunskap om de 

samt att den personliga kontakten går förlorad (Angelakopoulos & Mihiotis, 

2011).  

 

Förändring innebär ofta en period av oordning och förvirring innan allt faller på 

plats. Oftast är det en kostnadskrävande anpassningsperiod med förlorade kunder 

som följd innan den nya kursen har införlivats i organisationen. För att kunna följa 
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omgivningens krav är det viktigt att vara anpassningsbar och beredd att betala det 

som kallas ”Adaptability tax”. Klingvall (2008) menar att kunder kan falla bort 

vid införandet av en förändring och detta är normalt och något man bör räkna 

med.   

 

En studie av Branca (2008) visar resultaten om hur konsumenters val av 

distributionskanaler influeras av demografiska egenskaper 3 . I hennes studie 

framgår det att åldern har en påverkan på användningen av de teknologiska 

innovationerna. Det finns även skillnader i hur män och kvinnor förhåller sig till 

den nya teknologiska utvecklingen.  

 

I en annan studie som Hitt och Frei (2002) gjorde försökte de hitta gemensamma 

kännetecken bland bankkunder som väljer att använda internetbanken jämfört med 

kunder som sköter sina ärenden på banken. De kom fram till att kunder som 

använder sig av internetbanken är unga, har goda kunskaper av internet, förmögna 

och mer sannolikt gifta än de som inte använde internetbanken. Studien påvisar 

även att PC-användare4 är med lönsamma för banken eftersom de använder fler 

banktjänster.  

	  

2.5.1 Downsizing 

Genom att genomföra downsizing kan man effektivisera sin organisation. 

Begreppet förknippas vanligtvis med personalnedskärning men omfattar mer än 

så. Det kan handla om omskolning av anställda, avskaffande av olönsamma 

funktioner och minskning av antalet hierarkiska nivåer (Appelbaum, Everard, & 

Hung, 1999). Downsizing är ett sätt att anpassa sig till marknaden med och bör 

inte användas av företag som befinner sig i en kris. Genom att anpassa sig till 

marknaden och använda downsizing kan företag öka sin vinst och göra sig mer 

konkurrenskraftig. Den teknologiska utvecklingen har gjort att fler företag börjat 

använda sig av downsizing eftersom de upptäckt att vissa processer har varit 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  Visar befolkningsstrukturer efter kön, ålder, civilstånd, etniskt tillhörighet med mera 

(www.nationalencyklopedin.se)  
4 PC betyder Personal Computer (www.ne.se) 
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överflödiga. Företag ska vara försiktiga när de väljer att använda sig av detta 

eftersom det kan leda till motstånd och sabotage av förändringsprocessen. Behov 

av anpassning till rådande företagsklimat som skäl till downsizing har alltmer 

ersatts av globalisering och IT-framsteg. Appelbaum, Everard, & Hung (1999) 

menar att det som är gemensamt för de båda är att skälen ligger bortom företagets 

möjlighet att påverka.  
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2.6 Sammankoppling av den teoretiska referensramen  
Med stöd från teorierna ”Institutionell teori”, ”Strategiska teorier”, ”Teknisk 

utveckling” och ”Teori om rektion på förändring” är studiens strävan med hjälp av 

teorierna kunna applicera en slutsats. Om hur den teknologiska utvecklingen 

påverkar förändringsarbetet i banker.  

 

Sammanslagning av den institutionella teorin är att undersöka hur banker agerar 

vid förändringar i samhället. Utifrån fyra förgreningar ”Tvingande isomorfism”, 

”Mimetisk isomorfism”, ”Normativ isomorfism” och ”Decoupling”. Utifrån de 

strategiska teorierna ska vi undersöka vilken betydelse interna och 

omvärldsfaktorer har vid förändringsarbetet. Den teknologiska utvecklingen 

förklarar vilka produkter och tjänster som utvecklas samt vad som avvecklas. 

Dessutom kommer studien inrikta sig på hur förändringar hanteras och vilka 

reaktioner det får ifrån sin omgivning.  
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3. Metod    
	  
I detta kapitel kommer valet av metod att presenteras. Först diskuteras uppsatsens 

filosofi och ansats sedan motiveras valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod. 

Det kommer att motiveras varför kvalitativ metod är att föredra framför 

kvantitativ metod. Därefter presenteras datainsamling och skillnaden mellan 

primär- och sekundärdata. Slutligen förs ett resonemang runt metodkritik och 

etiska överväganden.  

3.1 Forskningsfilosofi 
Det finns olika forskningsfilosofier och valet av forskningsfilosofi innehåller 

viktiga antaganden om hur individen ser på världen. Hur individen ser på världen 

kommer troligtvis påverka valet av metod och ge uppsatsen en unik karaktär. 

Individen väljer den metod som den anser är mest lämpad för forskningsobjektet 

och relevant för undersökningen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). De två 

mest förekommande forskningsfilosofierna är positivism och hermeneutik. 

Positivism innebär att forskaren använder sig av en teori som redan existerar och 

där man granskar resultat som är mätbara, som senare generaliserad och görs 

(Ibid). Hermeneutiken är motsatsen till positivismen och innebär att forskaren ska 

skapa sig en förståelse för det som undersöks samt få en inlevelse (Ödman, 2007). 

 

Hermeneutik är den forskningsfilosofi som är mest användbar vid denna uppsats 

eftersom tanken är att få en djupare förståelse samt inblick över den teknologiska 

utvecklingen i banker. En annan anledning till att filosofin är användbar är att den 

teknologiska utvecklingen upplevs olika av individer och finns i olika former. 

Detta innebär att en unik studie tillförs för att skapa en djupare förståelse om ett 

okänt område samt en okänd framtid i bankerna. Varför man väljer att genomföra 

strategiska förändringar har undersökts frekvent av Grant (som exempelvis Grant, 

2001) och teknologisk utveckling har undersökts frekvent av Feldman och 

Pentland (som exempelvis Feldman & Pentland, 2013). Teknologisk utveckling 

beskrivs som en yttre drivkraft som påverkar hela vårt samhälle. Den tidigare 

forskningen har begränsats till kundernas syn på den teknologiska utvecklingen 

samt nya tjänster och av denna orsak bör man bidra med en djupare inblick och 

förståelse för hur förändringsarbetet i bankerna ser ut, samt hur den upplevs. 
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3.2 Forskningsansats 
Slutledningsmetoder delas in i tre grupper och det är deduktiv, induktiv och 

abduktiv. Den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och empiri i 

samhällsvetenskap representerar den deduktiva forskningsansatsen. Medan den 

induktiva metoden börjar med att studera empirin och sedan formuleras resultatet i 

teorin. Den sista metoden är abduktion som innebär en kombination mellan 

deduktiv och induktiv. Denna studie har utformats genom den deduktiva metoden 

eftersom den anses vara mest lämplig vid granskning av olika 

förändringsstrategier och den teknologiska utvecklingen. En annan anledning till 

att den deduktiva metoden är väsentlig för denna studie är för att se om 

verkligheten stämmer överens med teorin. Syftet är att kunna analysera resultatet 

för att sedan dra en slutsats som ska bevisa hur bankerna ser på förändringsarbetet 

som sker i takt med den teknologiska utvecklingen.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Utifrån val av metod finns det två olika tillvägagångssätt att basera sin uppsats på 

och det är kvantitativ metod och kvalitativ metod. Val av metod väljs med hänsyn 

till uppsatsens undersökningsproblem och syfte. Valet av metod har en stor och 

betydelsefull inverkan på undersökningens utformning, som exempelvis analys, 

datainsamling och även resultatet (Christensen et al, 2001).  Kvantitativ metod 

handlar om att analysera datainsamling som utgörs av siffror. Material som samlas 

in brukar vanligtvis vara stort eftersom statistik blir pålitligare vid ett stort 

siffermaterial. Medan kvalitativ metod kategoriseras som icke numeriska 

datainsamlingstekniker, som t.ex. intervjuer. Ordet lägger en stor vikt i en 

kvalitativ metod och brukar användas som metod vid individuella intervjuer. 

Studien ger en bild av verkligheten som tillhör individuellt skapande och 

konstruerande (Denscombe, 2009).   

 

Den kvalitativa metoden passar denna studie bäst eftersom ämnet således ska 

undersökas och tolkas för en djupare förståelse. Denna studie kan inte 

generaliseras eftersom forskningen inom detta ämne är otillräckligt och begränsat, 

vilket även är ett stöd för val av en kvalitativ studie.  
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Nackdelen med att använda sig av en kvalitativ metod är att det är tidskrävande 

(Jacobsen, 2007). Därför har god tidsplanering och framförhållning med 

respondenterna beaktats och skapat ett mindre dilemma. Fördelen med en 

kvalitativ studie är att en djupare förståelse och inblick för området skapas, vilket 

är syftet med denna studie.  

 

3.3.1 Datainsamling 

Data kan samlas in på olika sätt med de två vanligaste för kvalitativa 

datainsamlingstekniker är observationer och intervjuer. Den mest lämpliga 

datainsamlingstekniken för denna studie har varit intervjuer, eftersom syftet är att 

skapa en djupare förståelse för ämnet.  

	  
Det finns tre olika sätt att strukturera intervjuer på och det är strukturerade 

intervjuer, semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Intervjuer 

kan även göras på tre olika sätt och det är personliga intervjuer, gruppintervjuer 

och fokusgrupper (Denscombe, 2009).  

 

Fördelen med personliga intervjuer är att intervjuaren har en kontrollerad 

intervjusituation samt har möjligheten att ställa följdfrågor. Dessutom kan 

intervjuaren förtydliga sina frågor och undvika risken för missförstånd med 

respondenten. Nackdelen är att intervjuaren kan påverka respondenten genom sitt 

uppträdande och omedvetet styra svaren i den riktning som intervjuaren vill, detta 

kallas för intervjueffekten (Denscombe, 2009).     

 

Informationsvärdet ökar genom kvalitativa intervjuer som leder till djupare 

förståelse och bättre uppfattning om ämnet som studeras. Urvalet sker varken 

tillfälligt eller slumpmässigt utan genom medvetet formulerade kriterier som är 

strategiskt och teoretiskt definierade. Intervjuer har både varit till vår fördel och 

nackdel i denna uppsats. Följdfrågor har kommit till stor nytta och skapat större 

inblick i ämnet trots att bankpersonal har sekretess, som vi har tagit hänsyn till i 

denna uppsats. Dock blev deras sekretess också en nackdel eftersom de inte kunde 

svara på alla våra frågor dessutom är intervjuer tidskrävande.  
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3.3.2 Primär- och sekundärdata  

Det finns två stycken olika sorters data och det är primär- och sekundärdata. 

Sekundärdata är data som sedan tidigare är känt och redovisats på ett eller annat 

sätt. Genom att samla in egen data genom intervjuer skapar forskaren primärdata, 

alltså data som inte fanns tidigare. Primärdata innebär att forskaren samlar in data 

som är relevant för sin undersökning (Christensen et al, 2001). Vår studie baseras 

på primärdata eftersom ingen tidigare data har funnits tillgänglig. En fördel med 

att använda sig av primärdata är att informationen som samlas in är anpassad till 

det som ska undersökas (Ibid).  

 

3.3.3 Urval  

Vid en kvalitativ studie är det mindre intressant att i statistik mening ha ett urval 

som representerar en befolkning. Det som istället eftertraktas vid kvalitativa 

intervjuer är variation i sitt urval istället för likartade intervjupersoner. Däremot 

bör det finnas en viss homogenitet som kan betraktas som urvalets ramverk (Trost, 

1997). Motivet till valet av olika banker är att förändringsarbetet ser olika ut samt 

den teknologiska utvecklingen. Likaså baseras studien på intervjuer med någon 

från ledningen och personalen för att skapa en större inblick i deras 

förändringsarbete.  

	  
Kriterium för urvalet: 

• Banker i södra Sverige 

• Olika banker exempelvis, fristående bank, storbank och bank utan 

kontanthantering 

• Intervju med en från ledningsgrupp och en medarbetare 

 

3.3.4 Intervjumetod 

Den intervjumetod som har använts till denna studie är semistrukturerade och 

personliga intervjuer. För att genomföra dessa intervjuer har en intervjuguide 

använts (Bilaga 1 & 2). Urvalet för vilka som har intervjuats har gjorts genom ett 

subjektivt urval. Detta innebär att personer som ska intervjuas väljs ut av 

forskaren på grund av att den personen har en viss position eller kunskap som 

forskaren vill få information av (Denscombe, 2009).  
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3.3.5 Inspelning av intervju 

Inspelning av intervjuerna genomfördes på samtliga intervjuer. Detta medförde att 

vi kunde fokusera på intervjun och ställda följdfrågor. Dessutom kunde vi granska 

respondenten kroppsspråk. Inspelning av samtliga intervjuer gjorde att vi fick 

fullständig återblick vid transkribering (Yin, 2007).  

 

3.3.6 Transkribering 

Samtliga intervjuer transkriberades och det skedde direkt efter att intervjun hade 

genomförts. Detta gjorde vi med tanke på resultatet skulle bli så bra som möjligt 

och för att inte blanda ihop de olika intervjuerna med varandra.  Fördelen med att 

transkriberingen sker direkt efter en intervju genomförts är att minnet är färskt och 

transkriberingen blir korrekt (Gillham, 2008). Transkribering skedde inte under 

någon tidspress eftersom det kan leda till att resultatet bli felaktigt.   

 

3.3.7 Tillförlitlighet  

Det är väldigt viktigt att en forskare verifierar insamlad data eftersom den bör 

kunna bevisa att resultatet är verkligt. Om detta inte görs på ett korrekt sätt är det 

troligt att ingen kommer tro på resultatet och tillförlitligheten är därmed noll. Det 

spelar ingen roll om studien är kvantitativ eller kvalitativ, trovärdigheten är 

avgörande för vilken forskning som helst (Silverman, 2000 & 2006).  

 

Det finns fyra stycken konventionella grundvalar för att bedöma hur forskningens 

kvalitet har varit och de är validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och 

objektivitet. Validitet handlar om noggrannheten och precisionen i data som 

samlats in. Det är viktigt att data som har samlats in är relevant och att den har 

blivit mätt på ett korrekt sätt. Tillförlitligheten handlar om forskningsinstrumentet 

är neutralt. Detta innebär att data skulle visa samma resultat även om det skulle 

samlas in flera gånger. För att behålla respondenternas tillförlitlighet har 

upprepningsfrågor ställts under intervjuerna. Generaliserbarhet eller extern 

validitet ska göra att det går att applicera de forskningsfynd som görs på något 

annat exempel på denna företeelse. Objektivitet innebär att en forskare ska vara 

opartisk och inte påverka resultatet (Denscombe, 2009). 
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3.3.8 Operationalisering 

För att en intervjuguide ska bli så tillförlitlig som möjligt är operationalisering en 

grundläggande del. Detta innebär att uppsatsen mäter det som den ska mäta 

(Jacobsen, 2007). Svårigheten med denna undersökning var att vi inte kunde 

komma respondenterna på djupet och få svar på alla våra frågor med tanke på 

bankernas regler angående sekretess. Av denna anledning fick vi ändra vissa 

intervjufrågor för att kunna få ett svar men dock inte djupgående, vilket vi har 

förstående för som forskare.  

 

3.3.9 Metodkritik 

Att kontrollera validiteten i intervjudata är viktigt för att få en korrekt data. Om 

forskaren utför kontroller kan forskaren i högre utsträckning tro att validiteten i 

data är korrekt. De kontroller som en forskare kan göra är att kontrollera data med 

andra källor, kontrollera utskriften med informanten, kontrollera rimligheten i data 

och leta efter teman i utskriften/utskrifterna (Denscombe, 2009).   

 

Det finns flera olika negativa aspekter med att använda intervjuer som metod. 

Nackdelar som att intervjuer är tidskrävande, dataanalys måste genomföras, hur 

bra är tillförlitligheten, intervjuareffekten, hämningar, kränkningar av privatlivet 

och resurserna. Hämningar innebär att den som blir intervjuad blir påverkad av att 

det är en konstgjord miljö och att samtalet spelas in. Kränkning av privatlivet kan 

i vissa fall förekomma om intervjun är taktlös och det kan göra att respondenten 

blir upprörd eller sårad. Resurserna beskriver problemet om informanterna är 

utspridda geografiskt, då kan det bli både tids- och kostnadskrävande att 

genomföra intervjuer ansikte mot ansikte (Denscombe, 2009). Vi har tagit hänsyn 

till alla dessa ovan nämnda kritiska aspekter för att på så sätt få en korrekt 

datainsamling. Vi genomförde samtliga intervjuer på respondentens arbetsplats för 

att undvika hämningar. Dessutom såg vi till att hålla intervjuerna i god takt för att 

inte göra respondenten upprörd eller tappa fokus.  

 

En annan effekt som kan som kan påverka en intervju är kontexteffekten och 

betyder sammanhanget mellan hur informationen påverkar resultatet och 

informationssammanhanget. Denna effekt är olika från gång till gång och kan 
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motverkas genom att forskaren är förbered och att intervjun sker i respondentens 

normala miljö, vilket intervjuerna gjorde i vår studie (Jacobson, 2002).  

 

3.3.10 Etiska överväganden  

För att vi, som forskare, ska agera korrekt och respektera etik är det viktigt att 

våra respondenter godkänt det som vi har skrivit i vår uppsats. Respondenterna 

har fått vara delaktiga i allt material som har skrivit under dessa tio veckor. Detta 

för att undvika att någon, varken person eller organisation, ska ta skada av vår 

uppsats utan vi respekterar bankernas sekretess och policy. Vi har inte vidtagit 

något material som ska vara till skada för bankernas sekretess. Dessutom har vi 

tillhandahållit respondenterna med material både före och efter våra intervjuer. De 

fick även tillgång till arbetet innan vi skickade in det för att kunna lämna 

feedback. Detta har varit en överenskommelse mellan oss för att inga missförstånd 

skulle uppstå under arbetets gång (Denscombe, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   27	  

4. Empiri 
	  
Detta avsnitt presenterar vad som framkommit vid undersökningarna som utförts 

med tre banker. Kapitlet inleds med en introduktion om vilka som har blivit 

intervjuade och vad de har för befattning på de olika bankerna.  

 

4.1 Kort sammanställning av samtliga respondenter  
	  
Nedanför finns en tabell som ger en kort presentation av studiens samtliga 

respondenter. Respondenterna kommer att behandlas anonymt och därmed 

kommer de att nämnas med en titel som är anpassa för denna studie. I denna studie 

har sex stycken intervjuer genomförts tillsammans på olika banker. På varje bank 

har intervju genomförts med både ledningsgrupp och medarbetare. Anledningen 

till detta är för att kunna få en djupare förståelse för hur förändringsarbetet upplevs 

vid teknologisk förändring. En etisk aspekt i vår studie är att våra respondenter är 

både män och kvinnor.  

 

 

Respondenter Kön Ålder Arbetsroll 

Chef A Man  45 Platschef 

Chef B Man  48 VD 

Chef C Kvinna  42 Platschef 

Medarbetare A Man  38 Rådgivare 

Medarbetare B Kvinna  51 Rådgivare 

Medarbetare C Man   37 Rådgivare 

Tabell 1. Kort presentation av respondenterna och bankerna 
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4.2 Sammanställning av respondenternas utbildning 
 
Nedanför finns en tabell som beskriver respondenternas svar angående utbildning 

samt licens. Efter tabellen kommer det att presenteras mer beskrivande 

sammanfattning av svaren från chefer och medarbetare inom samtliga banker.  

 

Respondenter Utbildningsnivå Licens (Swed 
Sec)  

Interna 
utbildningar 

Chef A Gymnasieutbildning Nej Ja 

Chef B Högskoleutbildning Ja Ja 

Chef C Högskoleutbildning Nej Ja 

Medarbetare A Högskoleutbildning Nej Ja 

Medarbetare B Gymnasieutbildning Ja Ja 

Medarbetare C Högskoleutbildning Nej Ja 

Tabell 2. Kort presentation av respondenterna och bankerna 

 

Chef A säger att det infördes en lag på 2000-talet att alla var tvungna att inneha 

licens. Detta gäller inte för bank B eller C. Anledning till att licens infördes var 

för att skapa ett högre förtroende för rådgivare.  

 

Chef B säger att interna utbildningar är viktiga för våra medarbetare eftersom de 

blir ständigt uppdaterade om tjänster, produkter och förändringar i samhället.  
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4.3 Respondenterna svar kring strategisk förändring  
	  
I detta avsnitt kommer en tabell beskriva samtliga respondenters svar kring 

strategisk förändring. Under tabellen kommer det att presenteras en 

sammanfattning av svaren från respondenterna. 

 
Respondent Strategisk förändring 

Chef A • Innebär att man vill förbättra sin 
organisation 

Chef B • Innebär att man vill förbättra sin 
organisation 

• Innebär att hänga med i 
framtiden  

Chef C • Innebär att man vill förbättra sin 
organisation 

• Innebär att lära sig något nytt 
Medarbetar A • Innebär att man hänger med i 

utvecklingen 

Medarbetare B • Innebär att man vill förbättra sin 
organisation 

Medarbetar C • Innebär att man anpassar sig 
efter samhället  

Tabell 3. Sammanställning av respondenternas syn på strategiska förändringar  
 
 
Samtliga chefer anser att strategiska förändringar är något man gör för att förbättra 

sin organisation och anpassa sig till samhället. Strategiska förändringar 

uppkommer väldigt ofta och har blivit allt vanligare på grund av den 

högteknologiska utvecklingen. Chef B tycker strategiska förändringar är viktiga 

för att hänga med i samhället. Medan Chef C tycker att strategiska förändringar är 

något positivt och stimulerande för det utvecklar både individen och 

organisationen.  
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Chef A uttrycker sig på detta vis: 

 

”Strategiska förändringar är svåra att definiera eftersom de kan innebär 

väldigt mycket för en organisation. Men för mig betyder strategiska 

förändringar att man vill förbättra något.” 

 

Från medarbetarna fick vi blandade åsikter kring strategiska förändringar. Dock är 

de eniga om att strategiska förändringar innebär en förändring av organisationen. 

Medarbetare A tycker att strategiska förändringar innebär att man hänger med i 

utvecklingen och anpassar sig efter samhället.  
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4.4 Respondenternas svar kring förändringsarbetet i banker  
	  
I detta avsnitt kommer en tabell beskriva samtliga respondenters svar kring 

förändringsarbetet i banker. Under tabellen kommer det att presenteras en 

sammanfattning av svaren från respondenterna som kommer inrikta sig på hur 

förändringsarbetet ser ut. Även kommer del av förklara vilka som fattar beslut 

angående förändring.  

 
Respondent Förändringsarbetet i banker  

Chef A • Teknologisk utveckling 
• Nya regler 
• Lokala beslut 

Chef B • Teknologisk utveckling 
• Nya regler 
• Lokala beslut 

Chef C • Teknologisk 
• Nya regler  
• Beslut från regionchef  

Medarbetar A • Teknologisk utveckling 
• Lokala beslut 
• Intern utbildning 

Medarbetare B • Teknologisk utveckling 
• Lokala beslut 
• Intern utbildning 

Medarbetar C • Teknologisk utveckling  
• Intern utbildning  
• Beslut från regionchef 

Tabell 4. Sammanställning av respondenternas åsikter på hur förändringsarbetet 
ser ut i banker.  
 
Alla respondenter är överens om att den teknologiska utvecklingen påverkar deras 

förändringsarbete till högst grad. Bankernas förändringsarbete grundar sig på att 

samhället har förändrats och att människan efterfrågar andra tjänster idag än förr. 

Samtliga chefer tycker att nya regler och normer påverkar deras förändringsarbete. 

Förändringsarbetet är betydligt viktigare idag eftersom utvecklingen är snabb och 

det krävs att man håller sig uppdaterad. Detta anser cheferna är viktigt för att 

kunna konkurrera i bankbranschen.  
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Chef A och B är eniga om att beslut fattas lokalt vilket innebär att de får en högre 

trovärdighet. Däremot säger Chef C att deras beslut fattas av en regionchef och 

kan ta lite längre tid att genomföra.  

 

Medarbetarna tycker att den teknologiska utvecklingen är en stor del av bankernas 

förändringsarbete. Nya tjänster och produkter har införts vilket har bidragit till 

interna utbildningar. Medarbetare A tycker att förändringsarbetet är betydelsefullt 

för kunden och dess efterfrågan på tjänster.  

Medarbetare B uttrycker sig på detta vis: 

 

”Förändringsarbetet leder till att vi hänger med i utvecklingen. Om vi inte 

skulle genomföra dessa förändringar, som våra konkurrenter gör, skulle vi 

förlora våra kunder.” 
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4.5 Respondenternas svar kring den teknologiska utvecklingen 
	  
I detta avsnitt kommer en tabell beskriva samtliga respondenters svar kring den 

teknologiska utvecklingen. Under tabellen kommer det att presenteras en 

sammanfattning av svaren från respondenterna. Tanken är att presentera deras 

åsikter om vad den teknologiska utvecklingen har bidragit med i deras bank. 

 
Respondent Teknologiska utvecklingen  

Chef A • Självbetjäningstjänster 
• Färre kunder i banklokalen 
• Lägre transaktionskostnader 

 
Chef B • Självbetjäningstjänster  

• Färre kunder i banklokalen 
• Lägre transaktionskostnader 

Chef C • Självbetjäningstjänster  
• Färre kunder i banklokalen 
• Lägre transaktionskostnader 
• Ingen manuell kontanthantering  
• Minskad personalstyrka 
 

Medarbetar A • Kunder är mer pålästa vilket 
ställer högre krav  

• Mindre kundkontakt 
• Bättre rådgivning  

 
Medarbetare B •  Kunder är mer pålästa vilket 

ställer högre krav 
• Mindre kundkontakt  
• Bättre rådgivning 

Medarbetar C • Kunder är mer pålästa vilket 
ställer högra krav 

• Mindre kundkontakt 
• Bättre rådgivning 
• Säkrare arbetsplats  

Tabell 5. Sammanställning av respondenternas svar på den teknologiska 
utvecklingen.  
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Samtliga chefer tycker att den teknologiska utvecklingen har bidragit till 

självbetjäningstjänster. Idag kan kunder genom internetbank, mobilbank och 

telefonbank genomföra sina vardagliga bankärenden. Detta har lett till färre kunder 

innan på bankkontoren. Kostnader gällande personal- och transaktionskostnader 

har minskat avsevärt sen den teknologiska utvecklingen slog igenom. Chef C säger 

att de har avvecklat sin manuella kontanthantering på grund av den teknologiska 

utvecklingen. Detta tycker hon är bra eftersom deras arbetsplats har blivit säkrare 

och kan inte utsättas för rån.  

Chef C uttrycker sig på detta vis: 

 

”Våra kunder kan genomföra exakt samma tjänster som kunder i andra 

banker. Vi är en proaktiv organisation och vill vara i framkanten när det 

gäller utveckling.” 

 

Det som cheferna inte är eniga om är personalstyrka. Chef C säger att deras 

personalstyrka har minskat i takt med den teknologiska utvecklingen. Kontoret har 

blivit mindre, den manuella kontanthanteringen har avvecklats och rådgivare har 

förflyttats till andra kontor.  

 

Medarbetarna på samtliga banker tycker att kunder är mer pålästa vilket ställer 

högre krav på deras kompetens.  

Medarbetare B uttrycker sig på detta vis: 

 

”Genom den teknologiska utvecklingen kan kunder på egen hand skaffa 

sig information om olika tjänster och produkter. Dessutom kan de 

jämföra banker på ett helt annat sätt än tidigare.” 

 

Den personliga kontakten är viktig men dessvärre än den svår att hålla vid liv när 

kunden inte kommer in på banken i lika stor utsträckning som tidigare. 

Kundkontakten blir förlorad och trovärdigheten mellan kund och rådgivare kan 

försämras. Dock tycker samtliga medarbetare att de får mer tid till att planera sin 

rådgivning och kan därigenom genomföra ett bättre arbete.  
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4.6  Respondenterna svar kring reaktion på förändring  
	  
I detta avsnitt kommer en tabell beskriva samtliga respondenters svar kring 

reaktion på förändring. Under tabellen kommer det att presenteras en 

sammanfattning av svaren från respondenterna.  

 
 
Respondent Reaktion på förändring  

Chef A • Negativ 
• Motstånd 

Chef B •  Negativ 
• Motstånd 

Chef C • Negativ 
• Motstånd 

Medarbetar A •  Negativ 
• Orosmoment för framtiden 

Medarbetare B • Negativ  
• Orosmoment för framtiden 

Medarbetar C •  Negativ 
• Orosmoment för framtiden 

Tabell 6. Sammanställning av respondenternas svar på deras reaktion på 
förändring.  
 

Förändringar i en organisation stöter ofta på motstånd och en negativ inställning. 

Samtliga chefer är överens om att detta stämmer och att förändringar kräver god 

information för att genomföras. Däremot tycker Chef B att förändringsarbetet som 

sker i dagsläget är ett påtryck utifrån samhället. Vilket tycks uppmuntra 

medarbetare till att förändringar kan genomföras enklare.  

Medarbetare C uttrycker sig på detta vis:  

 

”Människan blir allt mer mottaglig för förändringar eftersom det sker 

förändringar runt om kring oss med jämna mellanrum. Förändringar som 
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vi genomför i vår organisation är samtidigt något vi använder oss av i det 

vardagliga livet.” 

 

Samtliga medarbetare tycker att förändringar upplevs negativt och vill vanligtvis 

bevara det gamla systemet. Medarbetare B menar att allt som är främmande ger ett 

orosmoment för deras vardagliga arbete. Dessutom tycker Medarbetare C att det 

är ett orosmoment för framtiden när personalstyrkan minskar. 
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4.7 Respondenternas svar kring framtida förändringar 
 
I detta avsnitt kommer en tabell beskriva samtliga respondenters svar kring 

framtida förändringar. Under tabellen kommer det att presenteras en 

sammanfattning av svaren från respondenterna.  

 
Respondent Framtida förändringar 

Chef A • Mindre bankkontor 
• Mer kommunikation via 

Internet- och mobilbank 

Chef B • Sammanslagning med annan 
bank 

• Mindre personalstyrka 
• Ingen manuell kontanthantering 
• Mer satsning på mobilbanken  

Chef C • Mindre bankkontor 
• Mer kommunikation via 

Internet- och mobilbank 

Medarbetar A • Mindre personligservice  
• Mer satsning på mobilbank 
• Mindre kundkontakt 

Medarbetare B • Relation med kund kommer att 
minska  

• En bank med endast rådgivning 

Medarbetar C • Färre kunder på bankkontor 
• Mindre personalstyrka  

Tabell 7. Sammanställning av respondenternas svar på framtida förändringar.  
 
 
Cheferna tror att framtiden kommer innebära stora förändringar. På bara några år 

har deras förändringsarbete lett till nya produkter och tjänster som gjort kunder 

mer självständig. Kunden kan idag genomföra sina vardagliga tjänster på egen 

hand. I framtiden tror Chef A att antalet bankkontor kommer att minska. Dessutom 

kommer alla kommunikation ske genom Internet- och mobilbank. Chef B tror på 

en sammanslagning med en annan bank i framtiden och att personalstyrkan 



	   38	  

kommer att minska kraftigt. Dessutom kommer den manuella kontanthanteringen 

att avvecklas eftersom behovet inte kommer att finnas.  

 

Samtliga medarbetare är överens om att den personliga kontakten kommer att 

försvinna i framtiden. Antalet kunder som besöker banklokalerna kommer vara 

minimalt eftersom allt kommer att ske genom självbetjäningstjänsterna. 

Medarbetare B tror att banken kommer att finnas kvar för endast rådgivning.   
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5. Analys 
	  
Detta kapitel reflekterar den informationen som den empiriska undersökningen 

har genererat. Detta jämförs med det som den teoretiska referensramen har 

beskrivit. Analyskapitlet ligger till grund för vår slutsats av denna undersökning.  

 

5.1 Intryck från empiridelen  

I detta avsnitt kommer en fördjupad beskrivning av de modeller vi presenterade i 

litteraturdelen presenteras tillsammans med empirin. Slutligen beskrivs 

användningen av modellerna och samtliga faktorer i verkligheten. Intrycket som vi 

fick vid intervjun var att banker lägger stor fokus på den teknologiska 

förändringen och de arbetar till viss del utifrån de modeller som tagits fram. Vi 

kan konstatera att utifrån respondenternas svar att den teknologiska utvecklingen 

påverkar bankerna att göra förändringar och anpassa sig efter samhället.  

 

5.2 Förändringsarbetet i banker 
Förändringsarbetet är viktigt för att kunna överleva på marknaden. Detta påvisar 

Khadroo (2005) i sin studie samtidigt bekräftar respondenterna de i sina svar. 

Under de senaste åren har banker blivit tvingade till förändringar, detta på grund 

av omvärldsfaktorer. Feldman och Pentland (2013) menar på att det finns två olika 

sorters faktorer till förändringsarbete och det är interna och omvärldsfaktorer. 

Respondenterna klargör att omvärldsfaktorerna är betydligt viktigare i dagsläget 

än interna faktorer. Den yttre drivkraften har en avgörande roll för bankernas 

förändringsarbete. Vi kan konstatera att omvärldsfaktorer är den viktigaste faktorn 

till förändring eftersom våra respondenter är eniga om detta. Respondenterna 

tycker att samhällets utveckling har störst inverkan på deras förändringsarbete. 

Detta för att efterfrågan på marknaden förändras i takt med att samhället utvecklas 

och behoven bli annorlunda.  

 

Förändringsarbetet som sker i banker beror på den teknologiska utvecklingen. 

Våra respondenter är eniga om att teknologin får allt större betydelse i deras 
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organisation. Nya tjänster och produkter efterfrågas i samhället och det är viktigt 

att en bank matchar efterfrågan på marknaden för att vara konkurrenskraftiga.  

 

Nya regler och normer har införts i på den finansiella marknaden och detta har 

orsakat att fler banker efterliknar varandra i dagens samhälle. I litteraturen 

presenteras fyra olika underrubriker till den institutionella teorin som bevisar att 

normer och regler leder till att organisationer blir mer lika varandra. Genom denna 

teori och respondenternas svar kan vi konstatera att banker blir mer ”lika 

varandra”. Dessutom menar Deegan och Unerman (2006) på att organisationer blir 

tvingade till att genomföra förändringar. Även denna teori överensstämmer med 

respondenternas svar. Förändringar innebär ofta något osäkert för organisationer 

eftersom man inte vet vad det kommer att leda till i framtiden. Detta leder till att 

organisationer imiterar varandra och bevisar ännu en gång att de blir mer ”lika 

varandra”.  

 

Dilschmann, Falck och Krafft (2000) beskriver att det finns två olika modeller att 

utgå ifrån när det gäller beslut om förändring. Antingen är det ledning som fattar 

beslut eller ledning tillsammans med personal. I denna studie kan vi konstatera att 

det är ledningsgruppen i samtliga banker som fattar beslut angående förändring. 

Skillnaden mellan bankerna är att beslut fattas på olika nivåer i ledningen. Bank A 

och B fattar sina beslut lokalt medan Bank C vänder sig till en högre hierarki.  

	  
	  

5.3 Den teknologiska utvecklingen   
Den teknologiska utvecklingen har bidragit med en mängd nya betalningsmetoder. 

Internetbank, mobilbank och telefonbank är några av dessa betalningsmetoder. 

Nya tjänster och produkter har utvecklats för att tillgodose kundens behov. Under 

de senaste åren har flera tjänsteföretag omvandlat sin organisation till 

självbetjäningstjänster (Lin & Chang, 2011). Samtliga respondenterna är överens 

om att självbetjäningstjänster har utvecklats och bidragit till stora förändringar. 

Idag kan kunden utföra sina vardagliga bankärenden på egen hand. Detta betyder 

att antalet kunder i banklokalen har minskat. Eftersom det blir färre kunder i 

banklokalen har den personliga kontakten minskat. Medarbetarna på samtliga 

banker anser att den personliga kontakten är viktigare idag än förr. Eftersom 
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banker blir allt mer ”lika varandra” i tjänster och produkter är det viktigt att hitta 

andra sätt att konkurrera på.  

 

Den teknologiska utvecklingen har bidragit till lägre transaktionskostnader 

(Angelakopoulos & Mihiotis, 2011). Forskare beskriver i sin teori att den 

teknologiska utvecklingen leder till en mängd olika förändringar. Lägre 

transaktionskostnader är en av dessa och samtliga chefer bekräftar att detta 

stämmer. Dessutom kan banker kommunicera med kunder på ett helt annat sätt än 

tidigare.  

 

Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att bank C har avvecklat sin 

manuella kontanthantering. Chef C och medarbetare C anser att deras arbetsplats 

har blivit säkrare och att deras kunder kan genomföra samma tjänster som förr. 

Appelbaum, Everard och Hung (1999) menar att olika tjänster avvecklas när nya 

tjänster och produkter tillkommer. Tjänster som anses olönsamma för en 

organisation avvecklas snabbt. Detta är en förändring som bank C är ensamma om 

att ha genomfört.  

 

Kunder kan idag genom den teknologiska utvecklingen jämföra banker på ett helt 

annat sätt än tidigare. Det är framförallt medarbetarna som klargör att denna teori 

stämmer och det ställer högre krav. Idag krävs det att banktjänstemän är väl 

pålästa för att ha ett kunskapsövertag. Genom olika interna utbildningar kan 

banktjänstemän vara väl pålästa.  

 

Appelbaum, Everard och Hung (1999) säger att den teknologiska utvecklingen 

leder till mindre personalstyrka. Detta eftersom kunden kan utföra sina egna 

vardagliga bankärenden på egen hand. Enligt våra respondenters svar kan vi 

konstatera att bank A och C har en mindre personalstyrka idag jämfört med 

tidigare. Däremot särskiljer sig bank B eftersom de inte har gjort några 

förändringar i sin personalstyrka. Vi kan konstatera att bank A och C har 

genomfört en downsizing på grund av den teknologiska utvecklingen.  
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5.4 Reaktion på förändring  
Dilschmann, Falck och Krafft (2000) skriver att förändring vanligtvis upplevs som 

något negativ och skapar ett motstånd. För att en förändring ska kunna genomföras 

är det viktigt att denna negativa inställning försvinner annars är risken hög att 

förändringen blir svår att få igenom. Det är vanligt att medarbetare upplever att 

förändring leder till ogynnsamma arbetsförhållanden. Samtliga respondenter är 

eniga att förändring upplevs som något negativ. Däremot anser samtliga 

respondenter att inställningen till förändringar har blivit mer accepterade på grund 

av att förändringar sker ofta. Detta är en skillnad jämfört med litteraturen. Det är 

inte bara medarbetarna som har ändrat sin inställning till förändring utan även 

kunderna har blivit mer mottagliga för förändringar. Respondenterna trodde att 

förändring skulle vara svårt att genomföra på grund av den äldre generationen men 

även dem har visat en positiv inställning.  

 

Den teknologiska utvecklingen har gjort att medarbetarna känner ett orosmoment 

för framtiden. Detta på grund av att risken finns för ytterligare downsizing. 

Downsizing är ett sätt att anpassa sig till marknaden. Genom att anpassa sig till 

marknaden kan organisationer bli mer konkurrenskraftiga (Appelbaum, Everard & 

Hung, 1999).  

	  
	  

5.5 Framtida förändringar 
Det är svårt att prognostisera framtiden men det är viktigt att blicka framåt för att 

kunna förutspå förändringar. Förändringsarbetet att gett upphov till en mängd nya 

tjänster och produkter och Bendi och Elkjaer (2011) säger att teknologin kommer 

att vara betydelsefull för en organisations överlevnad i framtiden. Genom att 

använda sina resurser rätt kan banker bli konkurrenskraftiga. 

  

Den teknologiska utvecklingen har orsakat downsizing och samtliga respondenter 

tror att ytterligare personal nedskärning kommer att ske i framtiden.  
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5.6 Sammanfattning av resultatet 
I dagsläget påverkas alla banker av den teknologiska utvecklingen som sker i vårt 

samhälle. De vill anpassa sina tjänster och produkter efter marknaden. Den 

teknologiska utvecklingen har påverkat bankernas förändringsarbete avsevärt 

under de senaste åren. Flera olika tjänster och produkter har lanserats vilket har 

bidragit till nya arbetsförhållanden. Den största förändringen som har skett inom 

bankbranschen är att kunder till stor del har blivit självständiga.  

 

I tidigare forskning har det dragits slutsatser om att omvärldsfaktorer kommer att 

vara den mest avgörande faktorn för en bank. Tidigare forskare har diskuterat att 

effektivitet har en avgörande roll för en organisationers överlevnad, men med 

denna studie kan vi påvisa att en organisations överlevnadsstrategi handlar om hur 

man beaktar sin omgivning. Förändringsarbetet som sker i bankbranschen gör att 

de efterliknar varandra mer och mer. Att organisationer blir mer ”lika varandra” 

har påvisats i tidigare studier.  
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6. Slutsats  
	  
Detta kapitel redovisar slutsatserna från denna studie och ger svar på både syftet 

och problemformuleringen. Även våra egna eftertankar redovisas i detta kapitel 

och förslag till framtida forskning ges.  

 

Det finns sedan tidigare flera olika forskningar kring hur förändringsarbetet ser ut 

i banker. Förändringsarbetet anses vara en strategisk förändring och kan delas upp 

i tre grenar; Avreglering, Teknologisk och Internationalisering. Denna studie har 

inriktat sig på den teknologiska utvecklingen. Detta har i sin tur lett till studiens 

syfte som är att skapa en förståelse hur den teknologiska utvecklingen påverkar 

förändringsarbetet i banker.  

6.1 Slutsats och diskussion 
Genom denna studie kan vi påvisa att det förändringsarbete som har skapats 

genom den teknologiska utvecklingen är livsviktig för bankernas överlevnad. 

Banker som nonchalerar sin omvärld och dess förändringar suddas sakta ut menar 

Khadroo (2005). Den institutionella teorin menar att omvärldsfaktorer är viktiga 

och att man anpassar sig till samhället. Organisationer måste acceptera att använda 

de verktyg och processer som samhället efterfrågar, vilket kan tyda på de nya 

produkter och tjänster som lanserats i bankbranschen under det senaste decenniet.  

Denna studie kan påvisa att förändringsarbetet har stor innebörd för deras 

konkurrenskraft och överlevnadsstrategi på marknaden. Den största påverkan på 

att banker genomför förändringar är omvärldsfaktorer. Den största 

omvärldsfaktorn som har utvecklats snabbt under de senaste decennierna är den 

teknologiska utvecklingen. Den teknologiska utvecklingen har påverkat banker till 

att införskaffa nya tjänster och produkter. Med största sannolikhet kommer 

internetbanken och mobilbanken vara de tjänster vi använder oss av i störst 

utsträckning. Kundbesöken på bankkontoren har redan minskat avsevärt mycket 

och samtliga respondenter tror att den personliga kontakten kommer att gå förlorad 

i framtiden. Detta med anledning av att självbetjäningstjänster införs och kunder 

kan enkelt utföra sina vardagliga tjänster på egen hand. Detta kan leda till att 

bankkontor endast kommer att finnas kvar för rådgivning.  
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Den institutionella teorin kan förgrenas i fyra olika delar vilket presenterar att 

organisationer blir mer ”lika varandra”, imiterar varandra vid osäkra situationer, 

blir tvingade att genomföra förändringar samt att göra saker på ”rätt sätt”. Deegan 

& Unerman (2006) beskriver att företag blir allt mer lika varandra på grund av att 

organisationer måste följa regler och normer. Denna teori kan tillämpas i vår 

studie och bankerna är överens om att förändringsarbetet blir mer likartat. Att 

banker blir ”lika varandra” är något vi kan påvisa i denna studie. Anledningen till 

varför banker blir mer ”lika varandra” är för att de imiterar varandra vid osäkra 

situationer (DiMaggio & Powell, 1983). Studien kan klargöra att 

förändringsarbetet i banker påverkar de åt att bli mer och mer lika varandra. En 

anledning till detta kan vara att arbetssättet och kompetensen blir mer lika (Deegen 

& Unerman (2006). Detta innebär att teknologin anses vara en osäkerhet i banker 

eftersom den utvecklas oerhört snabbt. Dessutom blir de tvingade att genomföra 

förändringar genom nya regler och normer som tillämpar teorin om att de blir mer 

”lika varnadra”.  

 

Förändringsarbetet påverkar banker till nya betalningsmetoder. Sedan 

telefonbanken startade har utvecklingen skett med drastiskt fart. Internetbanken 

och mobilbanken är två relativt nya produkter som lanserats inom bankbranschen. 

Anledningen till varför banker har utvecklat sina produkter och tjänster är för att 

marknadens efterfråga har förändrats. Lin & Chang (2011) påvisar i sin studie att 

självbetjäningstjänster blir allt vanligare i vårt digitala samhälle. Denna teori kan 

vi konstatera är sann eftersom banker utvecklar allt fler självbetjäningstjänster i 

takt med den teknologiska utvecklingen och efterfrågan på marknaden.  

 

Den teknologiska utvecklingen har orsakat att kunden inte kommer in fysiskt till 

banken. Den teknologiska utvecklingen har bidragit med en mängd nya 

förändringar inom banksektorn. Kunder kan enkelt utföra sina ärenden på egen 

hand, kostnaderna har blivit mindre, banker finns tillgängliga på större geografiskt 

område och banker får tillgång till mer info om kunden (Angelakopoulos & 

Mihiotis, 2011). Förändringsarbetet har påverkat bankerna till att färre kunder 

kommer in på bankkontoret eftersom de enkelt kan utföra sina ärenden på egen 

hand. Detta innebär att den personligakontakten har minskat. Dock påvisar denna 

studie att den personliga kontakten är viktig. Anledningen till detta är för att 
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banker kan använda den personliga kontakten som konkurrensstrategi när de blir 

mer och mer ”lika varandra”.  

 

Ytterligare en reaktion på förändringsarbetet i banker vid teknologisk utveckling 

som har uppkommit är deras inställning till förändring. Dilschmann, Falck och 

Krafft (2000) beskriver att förändring upplevs som något negativt och vanligtvis 

byggs ett motstånd upp. Anledningen till detta är för att förändring 

sammankopplas med ogynnsamma arbetsförhållanden. Däremot kan denna studie 

bevisa att förändringsarbetet har påverkat medarbetarna till en positivare 

inställning till att genomföra förändringar. Samtidigt uppger samtliga medarbetare 

att det alltid är ett orosmoment att genomföra förändringen. Men eftersom vi lever 

i ett högteknologiskt samhälle har förändringar fått en bättre acceptans av sin 

omgivning.   

 

6.2 Studiens bidrag 
Vi hoppas att denna studie kan upplysa bankerna om att deras förändringsarbete är 

livsviktigt för att de ska överleva. Marknaden efterfrågar ständigt nya produkter 

och tjänster därför är det viktigt att deras förändringsarbete fungerar och att de 

tillfredsställer marknadens behov.  

 

Med hjälp av denna studie ska banker få en förståelse för att deras 

förändringsarbete gör bankerna väldigt lika varandra eftersom de arbetar på ett 

likartat sätt. Det som kommer kunna särskilja dem i framtiden är deras 

engagemang på den personliga relationen.  

 

6.3 Självkritik 
Denna undersökning har genomförts via en kvalitativ metod och är baserad på sex 

respondenter. Det krävs en större undersökning för att kunna göra en 

generalisering av hur förändringsarbetet ser ut i de svenska bankerna vid den 

teknologiska utvecklingen. En större undersökning hade inte varit möjlig inom 

ramen för en C-uppsats på grund av att det hade tagit för lång tid att genomföra. 
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Därför kan vi inte påvisa med vår studie att förändringsarbetet ser likvärdigt ut i 

alla banker i Sverige.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning 
Denna C-uppsats baseras på en kvalitativ metod med underlag av sex 

respondenter. Eftersom vi ville skapa en djup förståelse för hur förändringsarbetet 

ser ut i bankerna intervjuade vi både personer från ledningen och medarbetare.  

Genom att istället utföra en kvantitativ undersökning skulle resultatet som 

framkommit ur denna studie ge en generell förklaring till samtliga bankers 

förändringsarbete. Dessutom kan en kvantitativ undersökning genomföras på fler 

banker som leder till en större generalisering och skillnader samt likheter kan 

tolkas på ett tydligare sätt.  

 

 

Det hade även varit intressant att studera ämnet utifrån kundens reaktion på 

bankernas förändringsarbete. Detta hade kunnat leda till en djupare förståelse för 

bankernas val av förändringar och dessutom kontrollera om kunderna tillgodoses 

med de tjänster och produkter som efterfrågas.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide till ledningen  
 

Vår intervjuguide är uppbyggd på följande vis, frågorna 1-31 ställdes till samtliga 

banker och i slutet presenteras tre olika frågor till varje enskild bank.  

 

1. Namn?  

2. Hur länge har ni jobbat på banken? 

3. Har ni några andra erfarenheten utöver denna bank? 

4. Hur skulle ni beskriva er roll?  

5. Vad innebär strategisk förändring för er? 

6. Vilka är era största strategiska förändringar de senaste åren? 

7. Vad driver/påverkar er till att genomföra en förändring? 

8. Utgår era förändringar från omvärlden eller interna 

komplikationer?  

9. Hur ser förändringsarbetet ut hos er? Hur går ni tillväga? 

10.  Vilka är med och fattar beslut om förändring?  

11.  Hur lång tid tar det att genomföra och implementera?  

12. Vilka intressenter tar ni störst hänsyn till när ni genomför en 

strategisk förändring? 

13.  Hur når ni ut till era intressenter när ni ska genomföra en 

förändring?  

14.  Hur gör ni för att tillgodo se era kunder med rätt tjänster i 

dagens samhälle?  

15.  Hur ser personalen på förändring?  

16.  Många kan uppleva förändring som något negativt. Gör ni 

något speciellt för att motivera era anställda? 

17.  Använder ni er av några särskilda förändringsstrategier? 

18.  Vad finns det för risker med era förändringsstrategier? 
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19.  Följer ni trender eller vill ni vara trendsätter? (Proaktiv eller 

Reaktiv?) 

20.  Uppstår det problem när ni genomför en strategisk förändring? 

I så fall vilka är de vanligaste problemen?  

21.  Vad gör ni för att vara konkurrenskraftiga på marknader? 

22.  Vad gör ni för att effektivisera er bank? 

23.  Teknologin är snabb och påverkar samhället, hur har det 

påverkat er?  

24.  Hur har arbetet i banken förändrats under den teknologiska 

utvecklingen?  

25.  Vad tror ni kommer vara ert vinnande koncept nu när 

teknologin utvecklas?  

26.  Gör utvecklingen att antal kunder på banken minskar?  

27.  Vill ni ha kunder på banken eller ska de sköta sina bankärenden 

via Internet? 

28.  Många nya betalningsmetoder har införts t.ex. Swish, e-

legitimation och bank-id, vad har dessa haft för konsekvenser 

på er? 

29.  Hur ser ni på framtidens betalningsmetoder? 

30.  Forskare tror det är möjligt att kunna betala med enbart 

fingeravtryck i framtiden, vad tror ni om detta? 

31.  Hur ser er bank ut om 10år, vilka har varit era största 

strategiska förändringar?  

 

Bank A 

32.  Varför har ni valt att satsa på kontanthantering?  

33.  Ni fick många utmärkelser under 2013 som ”Bäst service”, 

”Årets bank” mm. vad tror ni är anledningen till detta? 
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34.  Tror ni att den teknologiska utvecklingen kommer att gynna er 

i framtiden?  

 

Bank B 

35.  Vad gör ni för att vara den ledande nordiska affärsbanken?  

36.  Ni har valt att reducera kontanter på detta kontor gäller det alla 

era kontor i norden? 

37.  Är detta en strategisk förändring? I sådana fall vilka problem 

har uppstått på vägen?  

 

Bank C 

38.  Tror ni att ert förändringsarbete är lättare att genomföra och 

anpassa jämfört med storbankerna? I så fall hur?  

39.  Era beslut kan fattas lokalt leder detta till högre effektivitet och 

större konkurrenskraft?  

40.  Hur gör ni för att konkurrera mot storbanker när teknologin 

utvecklas?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide till anställd  
 

1. Namn?  

2. Hur länge har ni jobbat på banken? 

3. Har ni några andra erfarenheten utöver denna bank? 

4. Hur skulle ni beskriva era arbetsuppgifter? 

5. Vad innebär strategisk förändring för er? 

6. Vilka är era största strategiska förändringar de senaste åren? 

7. Vilka är era drivkrafter till att genomföra en förändring? 

8. Utgår era förändringar från omvärlden eller interna 

komplikationer?  

9. Hur ser förändringsarbetet ut hos er? Hur går ni tillväga? 

10.  Vilka är med och fattar beslut om förändring?  

11.  Hur lång tid tar det att genomföra och implementera?  

12. Vilka intressenter tar ni störst hänsyn till när ni genomför en 

strategisk förändring? 

13.  Hur når ni ut till era intressenter när ni ska genomföra en 

förändring?  

14.  Hur gör ni för att tillgodo se era kunder med rätt tjänster i 

dagens samhälle?  

15.  Hur upplever ni förändring?  

16.  Använder ni er av några särskilda förändringsstrategier? 

17.  Vad finns det för risker med era förändringsstrategier? 

18. Uppstår det problem när ni genomför en strategisk förändring? I 

så fall vilka är de vanligaste problemen?  

19.  Vad gör ni för att vara konkurrenskraftiga på marknader? 

20.  Vad gör ni för att effektivisera er bank? 

21.  Teknologin är snabb och påverkar samhället, hur har det 

påverkat er?  
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22.  Hur har arbetet i banken förändrats under den teknologiska 

utvecklingen?  

23.  Vad tror ni kommer vara ert vinnande koncept nu när 

teknologin utvecklas?  

24.  Gör utvecklingen att antal kunder på banken minskar?  

25. Många nya betalningsmetoder har införts t.ex. Swish, e-

legitimation och bank-id, vad har dessa haft för konsekvenser 

på er? 

26.  Hur ser ni på framtidens betalningsmetoder? 


