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Purpose: The main purpose with this thesis is to study how different change in the bank 

office of Swedbank in Gävle, has been understood by the employees surrounding the changes. 

Another purpose is to understand the underlying foundation why the waiting time for privet 

customers has increased at the bank office.  

 

Syfte: Huvudsyftet med den här studien är att granska hur omorganisering av 

Swedbankskontoret i Gävlecity har uppfattats av de anställda. En del av syftet är vad den 

underliggande grunden för den ökade väntetiden för privatkunder inne på bankkontoret.  
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Förord 
 

Min tanke med denna studie var att presentera ett lättläst arbete som tar upp olika synsätt och 

behandlar primär- och sekundärdata utifrån de förändringar som presenterats i denna studie. 

En annan tanke jag hade med arbetet var att försöka skriva uppsatsen på ett sådant sätt att det 

blir interaktivt för läsaren, att läsare själv utifrån sina egna värderingar och åsikter kan följa 

med i texten och själv utveckla sina tankar kring den information som presenteras. Meningen 

är att läsaren själv får tänka hur de skulle ha gjort vid en liknade situation. 

 

Utformningen av en akademiskuppsats brukar vanligtvis bestå av en annan sorts modell: 

Inledning, Metod, Teori, Analys, Empiri och Slutsats. Personligen anser jag att den formen 

blir alltför hackig för läsaren av arbetet, i den modellen behöver läsaren gå tillbaka i arbetet 

för att se vad som skrivits i de olika delarna. Jag har försökt att skriva detta arbetet på ett 

sådant sätt att kunskapen och förståelsen växer igenom arbetet, därför rekommenderar jag att 

läsaren bör läsa arbetet från början till slut för att förstå helheten.  

 

Jag vill tacka mina två handledare Lars Ekstrand och Erika Engvall för den coachning jag har 

fått under studiens utformning samt för att jag fick skriva denna uppsats på det här sättet.  

 

Jag vill tacka alla de personer från bankkontoret i Gävle City som medverkat i intervjuerna för 

denna studie för er tid och era åsikter. Till Ingela Bergh och Ulrika Pussinen vill jag rikta ett 

stort tack för förtroendet att skriva om Swedbank.  
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Summary 
 

This essay is about some of the different changes that Swedbank in Gävle have made. The 

main question in the essay is why the waiting time inside the bank office in Gävle had 

increased. The conclusion of the research was that many different factors had influenced and 

affected the waiting time inside the office. Some of the different factors were changes of the 

management and the change of customer handling, but also the different view that the 

employees and management had. The study is based on interviews with employees and 

management that work in Swedbank in Gävle City. The material have been gathered and 

processed by the writer. One conclusion from the study is that communication is extremely 

important to avoid complications.   

 

The essay is written in a different manner compared to conventional essays. The purpose is to 

present an easy to read essay, which handles a specific subject, but also compares different 

angels from management and employees opinions. In the study the writer has presented his 

own thoughts about the different problems and how the could have been handled, this is done 

because the writers thought is to influence the reader of the essay to self reflect with his/her 

own thoughts buy either concur or unconcern of the presented information, with other word 

trying to do the reading interactive.      
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Sammanfattning 
 

C-uppsatsen handlar om de förändringar som har skett på Swedbanks City kontor i Gävle. 

Undersökningen om varför väntetiden inne på bankkontoret hade ökat var grunden till själva 

studien, slutsatsen blev att det var flera faktorer som påverkade väntetiden inne på kontoret. 

De olika faktorerna var exempelvis förändringen av ledningen och kassalinjen som 

genomförts på kontoret, men även påverkades väntetiden av de olika synsätten som 

medarbetarna och ledningen hade. Studien grundar sig på intervjuer med medarbetare och 

ledning som alla arbetar på Swedbank i Gävle City. Materialet har införskaffats och 

sammanställts av författaren. En konklusion av datasammanställningen är att kommunikation 

är oerhört viktigt för att undvika olägenheter.  

 

C-uppsatsen är annorlunda skriven jämfört med konventionella uppsatser. Författarens avsikt 

är att presentera ett lättläst arbete som behandlar ett specifikt problem, men även behandlar 

olika synvinklar ifrån ledningen och medarbetarnas åsikter. Författaren har i analysen och 

med egna funderingar framställt hur de olika problemen skulle ha hanteras, detta för att 

influera läsaren av uppsatsen att själv reflektera med sina egna åsikter genom att antingen 

instämma eller motsätta sig informationen, med andra ord försöka göra läsningen till 

interaktiv.  
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1. Inledning  
I detta avsnitt presenteras en introduktion med anledningen om varför jag har bestämt mig 

för att skriva om Swedbank och bakgrunden för uppsatsen. Vidare i kapitlet följer studiens 

syfte, problemformulering och avgränsningar. Avslutningsvis beskriver en diposition 

uppsatsens utformning.  

1.1. Ämnesval  

Ämnesvalet av uppsatsen blev en inriktning gentemot organisation och ledarskap, med 

anledning av att jag är mest intresserad av det området och någonting som jag skulle vilja 

arbeta med i framtiden.  

1.2. Bakgrund 

Anledningen till att jag valde att skriva en uppsats om Swedbank, är att jag är medverkande i 

ett program som tillhandahålls av Swedbank, vilket kallas för framtidens medarbetare. Det är 

ett program som ger studerande på högskola/universitet möjligheten till att extraarbeta under 

studietiden. Jag arbetade sommarlovet 2007 som privatsäljare på Swedbank i Skutskär och i 

Gävle. Efter att sommaren var över erhöll jag ett erbjudande om att skriva min C-uppsats om 

Swedbank, där jag skulle behandla ett problem som banken upplevde att de hade. När jag 

diskuterade med personalchefen (Ingela Bergh) och kontorschefen för privat sidan (Ulrika 

Pussinen) presenterade de ett varsitt problem som de upplevde att banken hade och ville att 

jag skulle behandla ett av dem. Det ena problemet berörde omorganiseringen av Swedbanks 

ledningsstruktur, vilket precis genomförts och börjat verka i september månad. 

Omorganiseringen bestod av att verksamhetsområdet för Gästrikland sammanfördes med 

Hälsingland och Söderhamnssparbank till ett nytt rörelseområde, Gävleborg. Det andra 

problemet är det som både kunderna och personalen upplever som ett problem på lokalbanken 

i Gävle City; att väntetiden är för lång för att uträtta sitt bank ärende.  

 

Jag valde att skriva min uppsats om problemet med väntetiden inne på City kontoret i Gävle 

med Ulrika Pussinen som kontaktperson på Swedbank. Från högskolan i Gävle blev jag 

tilldelad Erika Engvall som biträdande handledare och Lars Ekstrand som huvudhandledare 

för skrivningen av C-uppsatsen. Jag valde området för det lät intressant och det berörde 

organisationsförändring, men även för att få reda på om det fanns indikation på ett större 

problem inom företaget.  

1.3. Företagsbakgrund  

Swedbank är ett företag som har genomgått flera förändringar under sin verksamhetstid. 

Företagets ena del bildades 1820 i Göteborg och blev Sveriges första sparbank. Bankens 

andra del, vars ursprungliga syfte var att förse jordbrukens växande kapitalbehov, 

jordbrukskassan bildades 1915 i Västra Haninge utanför Stockholm. 1928 fanns det som mest 

498 sparbanker i Sverige och 1942 bildades Sparbankernas Sparbank som en centralbank för 

de olika sparbankerna. Jordbrukskassorna bildade själva en centralbank som kallades för 

Jordbrukets Bank, men 1974 ändrade jordbrukskassorna namn till Föreningsbanken. 1992 

ombildades Föreningsbanken till ett aktiebolag och hade vid tillfället omkring 350 kontor. 

Sparbankerna ombildade sig till ett aktiebolag samma år. Föreningsbanken AB 

börsintroducerades på Stockholmsbörsen 1994 och ett år senare börsintroducerades 

Sparbanken AB. I början av år 1997 föreslogs en sammanslagning av de två bankerna 

Föreningsbanken och Sparbanken, senare samma år i november bildades 

Föreningssparbanken.  
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Vid årets början 2001 hade Föreningssparbanken planer på ett samgående med SEB, men 

planerna avbröts senare samma år. I början av år 2005 köpte Föreningssparbanken 98 procent 

av den baltiska banken Hansabank och blev majoritetsägare i banken. I april 2006 ändrade 

Föreningssparbanken sitt namn till Swedbank. I juli 2007 gjorde Swedbank ett förvärv av 

TAS-Kommerzbank i Ukraina.
1
 

 

Inom den svenska bankrörelsen har Swedbank cirka 4,1 miljoner privatkunder och i den 

baltiska bankrörelsen finns det cirka 4,9 miljoner privatkunder. Av små- och medelstora 

företag finns det cirka 266 000 företag i Sverige vilka är anslutna till Swedbank och i de 

baltiska länderna är det cirka 209 000 företag. Det är sammanlagt 17 886 personer som är 

anställda inom koncernen. I Sverige finns det 470 bankkontor, 864 uttagsautomater och det är 

cirka 2,2 miljoner kunder som är anslutna till Internetbanken.
2
 

1.3.1. Swedbanks mission, vision och värderingar.  

 

Vår mission  

Genom att förstå och agera utifrån våra kunders behov kan vi erbjuda dem de bästa finansiella 

lösningarna och därmed förbättra deras livskvalitet. På så sätt kan vi kontinuerligt öka vårt 

företags värde och vara en positiv kraft i samhället.  

 

Vår vision  

Vi vill vara den ledande finansiella institutionen på marknader där vi är verksamma.  

Med ledande menar vi:  

- den högsta kundtillfredställelsen  

- den bästa lönsamheten  

- den mest attraktiva arbetsgivaren.  

 

Våra värderingar  

Vi tror att koncernens starka resultat och ökade internationella erkännande är resultatet av en 

prestationsinriktad kultur, tydlig och öppen kommunikation, förändringsbenägenhet och våra 

medarbetares starka engagemang.  

Ledande värderingar i koncernen är:  

- resultatinriktade – vi vill uppnå goda resultat i allt vi gör  

- öppna – vi är transparenta och öppna i vår kommunikation  

- innovativa – vi är villiga att lära oss nytt och att förändras  

- engagerade – vi bygger gemensamt en långsiktig och hållbar affärsverksamhet 

 

Den ovanstående texten är helt kopierad och hämtad ifrån Swedbanks hemsida.
3
 

1.3.2. Swedbanks strategi  

”Swedbanks strategi bygger på en stark lokal närvaro genom en väl utbyggd kontorsrörelse 

samt kundanpassade och lättanvända finansiella tjänster till konkurrenskraftiga priser.”
4
 

 

 

                                                 
1
 http://www.swedbank.se/sst/inf/om-swedbank/0,,5788,00.html (20071009 kl: 20:38) 

2
 http://www.swedbank.se/sst/inf/om-swedbank/0,,5781,00.html (20071010 kl: 20:42) 

3
 http://www.swedbank.se/sst/inf/om-swedbank/0,,140739,00.html (20071010 kl: 21:05) 

4
 http://www.swedbank.se/sst/inf/om-swedbank/0,,5787,00.html (20071010 kl: 21:12) 

http://www.swedbank.se/sst/inf/om-swedbank/0,,5788,00.html
http://www.swedbank.se/sst/inf/om-swedbank/0,,5781,00.html
http://www.swedbank.se/sst/inf/om-swedbank/0,,140739,00.html
http://www.swedbank.se/sst/inf/om-swedbank/0,,5787,00.html
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1.4. Problembakgrund  

Problemet med kösystemet är att banken har frångått ett gammalt system med bankkassor där 

kunderna genomförde till mestadels kontanta transaktioner, till att banktjänstemännen möter 

varje kund och sätter sig ner vid banktjänstemannens bås för att i lugn och ro kunna prata 

igenom varje kunds behov och där genomföra de ärenden som kunden vill uträtta.
5
 

 

Banken hade tidigare en organisation som bestod av kassapersonal, självbetjäningsgruppen 

och rådgivare som var för sig tog hand om privatkunderna. De kunder som önskade 

rådgivning fick antigen själva boka en tid eller välja en speciell kölapp. Kösystemet var 

uppdelat i två ärendeformer, kontanta transaktioner och personlig ekonomisk rådgivning. 

Detta medförde att de kunder som gick in på banken valde att utföra endast det ena ärendet 

när de kom in på banken, eftersom de inte orkade stå i kö för båda ärendena. Banken missade 

därmed ett av sina mål, det vill säga att ”utifrån våra kunders behov kan vi erbjuda dem de 

bästa finansiella lösningarna”. Banken behövde en omstrukturering för att kunna erbjuda 

kunderna personliga finansiella lösningar. Swedbanks ledning beslöt sig då för att införa ett 

system som innebar att alla kunder som kom in på banken skulle tas emot personligen av en 

banktjänsteman, som ska kunna uträtta deras ärende och se över om det är något mer kunden 

behöver under tiden kunden är inne i banken.
6
  

 

Det nya kösystemet skulle anpassas gentemot Swedbank nya serviceinriktning, men eftersom 

de ändrade rutinerna med mottagandet av privatkunder, blev det också ändrade arbetsrutiner 

för medarbetarna. Tidigare hade bankkontoret varit indelat i två sektioner där alla hade haft 

sina arbetsuppgifter bestående av kontanttransaktioner och personlig ekonomisk rådgivning. 

Det nya kösystemet medförde att alla medarbetare skulle handskas med både transaktioner 

och rådgivning. För rådgivarna var det enklare att anpassa sig till att utföra transaktioner, 

jämfört med dem som tidigare enbart utfört transaktioner och nu skulle lära sig att utföra 

ärenden så som kredithandläggning, rådgivning, fondförsäljning osv. Det krävs ytterligare 

kompetens för att utföra en personlig ekonomisk rådgivning, jämfört med att utföra en kontant 

transaktion. Det hade uppstått ett problem med omorganiseringen. Ett annat problem var att 

rådgivarna skulle frångå att ha tidsbokade kunder till att bara hantera spontankunder. Banken 

behövde utbilda självbetjäningsgruppen, så att de skulle kunna utföra en personlig ekonomisk 

rådgivning för privatkunderna samt att det fanns mindre mottsättningar från medarbetarna 

gentemot förändringen.
7
 

 

Tidsåtgången för varje kund har också ökat på grund av att banktjänstemannen nu överskådar 

varje kunds ekonomi. En av tankarna bakom omorganiseringen är bankens miljötänkande, att 

värna om miljön, där banken försöker ha färre kontanta ärenden inne på bankkontoret i syfte 

att minska penninghanteringen. Ett exempel är då kunden tar ut pengar på bankkontoret för att 

sedan gå och handla upp dessa i en affär, vilka i sin tur skickar tillbaka pengarna till banken. 

Genom att använda kort minskar kunden penninghanteringen inne på bankkontoret. 

Miljötänkandet gäller främst med hänsyn till de olika transportsträckorna mellan de 

inblandade parterna. Banken erbjuder därför flera olika överföringssystem mellan olika 

konton där kunden enkelt kan överföra pengar via telefon, Internet och kort. Bankkontoret 

tillhanda håller även en insättningsautomat för de kunder som vill sätta in pengar på kontot. 

Genom att erbjuda dessa tjänster på ett enklare sätt, kan banken fokusera mer på varje kund 

för att ge bästa möjliga service efter den kundens behov.
8
 

 

                                                 
5
 Beskrivning av Pussinen (20070903)  

6
 Beskrivning av Bergh (20070903) 

7
 Beskrivning av Pussinen (20070903) 

8
 Beskrivning av Bergh (20070903) 
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1.5. Problemformulering 

Hur påverkar de förändringar som bankkontoret i Gävle City genomfört verksamheten och 

hur påverkar det i slutänden väntetiden för privatkunder inne på Citykontoret.  

1.6. Syfte 

Huvudsyftet med den här studien är att granska hur omorganisering av Swedbankskontoret i 

Gävle City har uppfattats av berörda parter. En del av syftet är vad som ligger till grund för 

den ökade väntetiden inne på bankkontoret.  

1.7. Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa denna studie gentemot Swedbanks citykontor i Gävle och segmentet 

spontana privata bankkunder. Med spontana privata bankkunder syftar jag på personer som 

besöker bankkontoret och har tagit en nummerlapp, för att sedan vänta på sin tur för att uträtta 

sina ärenden. För att kunna genomföra denna studie inom den tidsramen som ges för en C-

uppsats, 10 veckor, har jag valt att utföra kvalitativa intervjuer med två kategorier av anställda 

inom Swedbank som jag har valt att kalla för Ledning och Medarbetare. Inom ledningen och 

hos medarbetarna har jag avgränsat mig mot att intervjua delar av dessa kategorier och utifrån 

de intervjuades åsikter, försöka sammanställa informationen till en verklighet som presenteras 

i studien. Avgränsningen berör bara de anställda på citykontoret i Gävle, vilka har valt att 

medverka i denna studie. Utifrån de förändringar ledningen uppdagade, genomförde jag 

avgränsningar i intervjumallen för medarbetarna. Detta för att de skulle kunna kommentera 

förändringarna som ledningen uppdagat samt att materialet enklare skulle kunna 

sammanställas. Jag lämnade dock öppet för medarbetarna att belysa fler förändringar som 

ledningen inte presenterat och som medarbetarna ansåg vara väsentliga.   

1.8. Disposition 

Denna studie består av fem kapitel.  

 

1, Inledning: I detta kapitel förklaras studiens bakgrund, problem, syfte och avgränsningar.  

 

2, Metod: I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för studiens utformning.  

 

3, Ledningen: I detta kapitel beskrivs de förändringar ledningen framhävt samt deras åsikter 

om händelseförloppen och en analys genom ett ledningsperspektiv med teoretiska kopplingar.  

 

4, Medarbetarna: I detta kapitel behandlas medarbetarnas åsikter om händelseförloppen som 

ledningen har uppdagat samt de förändringar medarbetarna framhävt och en analys genom 

medarbetarnas perspektiv med teoretiska kopplingar.  

 

5, Slutsats: I detta kapitel sammanställs den data som presenterats i studien och författaren 

presenterar sin slutsats utifrån det insamlade materialet.  

 

Referenslista: Presenteras sekundärdata som har används i studien.  

 

Bilagor: Presenteras intervjufrågorna som har används vid intervjutillfällena. 
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2. Metod 
I detta avsnitt presenteras vilka forskningsmetoder som har tillämpats i sammanställningen 

av denna uppsats och hur det praktiska tillvägagångssättet med insamling och bearbetning av 

informationen har fortlöpt.  

2.1. Val av företag 

När jag valde att skriva min C-uppsats, ville jag skriva om ett stort och etablerat företag. Valet 

föll naturligt på det senaste företaget som jag hade arbetat på, Swedbank, som omfattas av de 

områden som jag har läst på högskolan. Inom organisationen Swedbank finns det flera olika 

inriktningar och nivåer, därför visste jag att det fanns någonting som skulle kunna passa mig. 

Jag tog kontakt med personalchefen som ansåg att det var en ypperlig idé att skriva om 

Swedbank i Gävle. Vi kom överens om att jag skulle skriva C-uppsatsen på plats i banken för 

att få bästa möjliga inblick och överblick i organisationen samt få tillgång till den information 

som jag behövde för att kunna sammanställa materialet till en bra uppsats. För att komma in i 

hur verksamheten fungerade kom vi fram till att jag skulle jobba cirka tre timmar per dag, 

under lunchtid de dagar i veckan som jag inte hade förhinder. Jag blev även tilldelad en 

kontaktperson på banken, vilken skulle kunna bistå mig med hjälp ifall jag skulle uppleva 

eventuella hinder.  

 

Det enda negativa med att skriva uppsatsen om Swedbank är att jag som författare kan hamna 

i en jävsituation eftersom det är och har varit min arbetsgivare. Risken är också att man som 

författare förskönar företaget. Jag anser dock inte att det kommer att påverka uppsatsens 

innehåll, då jag behandlar en fråga som berör förbättring av företagets verksamhet och att jag 

anstränger mig för att vara objektiv i min sakframställning samt att jag till största del grundar 

studien på de genomförda intervjuerna med de anställda och deras åsikter. 

2.2. Grundläggande förståelse  

Denna studiesammanställning grundar sig på den information som jag har införskaffat för 

detta arbete och är skriven utifrån mina kunskaper, färdigheter och värderingar.
9
 Den som 

läser detta arbete bör vara medveten om att dessa faktorer kan ha påverkat arbetet och jag 

uppmanar läsaren att kritiskt granska resultaten, slutsatserna och tillvägagångssättet som 

presenteras i denna studie.  

 

Grundläggande information om författaren är att jag studerat på högskolan i Gävle på 

programmet ekonomi och fastighetsteknik med inriktning på förmedling. Jag har läst 

företagsekonomikurser på A, B och C/D nivå, bland annat organisations- och 

managementkurser samt marknadsföring. Jag har arbetat inom restaurangbranschen i flera år 

med olika ledande befattningar samt tjänstgjort som transportledare för 

brigadledningskompaniet i armén. Genom att jag har egna erfarenheter inom organisation och 

ledarskap kommer detta influeras i arbetet, dock skall jag förhålla mig objektivt då jag 

behandlar och presenterar de resultaten som ligger till grund för denna studie. 

                                                 
9
 Magne, s 95  



 13(54) 

2.3. Datainsamling 

Datainsamlingen för uppsatsen har jag valt att använda mig av personliga intervjuer. Jag har 

valt att intervjua både ledningen och medarbetarna för att få en bred uppfattning om 

förändringarna inne på bankkontoret i Gävle City. Vid de olika intervjutillfällena har jag 

använt mig av två olika formmallar, en för ledningen och en för medarbetarna. Urvalssegment 

för de personer som medverkat i intervjuerna har jag valt med anledning av att de har varit 

delaktiga i förändringsprocessen och kan med egna ord berätta sin åsikt om 

ändringsförfarandet. Datainsamlingen började först genom personliga samtal med två 

personer i ledningen, vilka beskrev grundproblemet och efter den grundläggande 

informationen har studien utvecklats. Först intervjuade jag ledningen med en formmall som 

var utformad för att ge utvecklande svar. Efter dessa intervjuer arbetades intervjufrågorna för 

medarbetarna fram, för att få medarbetarnas åsikter om de punkter ledningen hade lyft fram. 

Jag lämnade dock utrymme för medarbetarna att själva fylla på med de förändringar som de 

upplevde hade genomförts inne på bankkontoret.  

 

Anledningen varför jag valde att grunda medarbetarnas intervju på ledningens svar var för att 

lyfta fram medarbetarnas åsikter på de förändringarna som ledningen presenterat och ansåg 

ligga till grund för de problem som uppstått på bankkontoret. Genom att kombinera 

datainsamlingen med de teorier som jag presenterar i arbetet, är förhoppningen att jag har 

berört de delar som har varit väsentliga för den problemformulering som denna studie grundar 

sig på.  

2.3.1. Kvantitativ och kvalitativ metod 

För datainsamling för akademiska uppsatser används två olika metoder, den kvantitativa 

metoden kan beskrivas att informationen kan läggas ihop, exempelvis att vid en undersökning 

mätts hur många personer som svarade ja och nej. Medan en kvalitativ metod kan beskrivas 

att den insamlade informationen är i ord, vilket gör att bearbetningen blir svårare, men 

däremot mer djupgående. Ett exempel på kvalitativ metod är att vid undersökningen får den 

intervjuade personen beskriva varför de svarade ja på frågan. Genom att kombinera dessa 

metoder får undersökningen för studien en bra grundtes. Den kvantitativa delen vävs in i 

studien genom att jag utförde fyra personliga intervjuer med ledningen och sju med 

medarbetarna. Den kvalitativa delen vävs in i studien med att jag ställde frågorna personligt 

till dem och utifrån deras synvinkel. Vid datainsamlingen för examensarbetet använde jag mig 

av en kvalitativ metod.
10

 

2.3.1.1. Kvalitativ metod 

För att en kvalitativ intervju skall bli bra behöver personen som utför intervjun ha förståelse 

om ämnet för att kunna ställa följdfrågor för att få ut viktig information. Intervjuaren får inte 

påverka den som intervjuas med exempelvis tonfall och kroppsspråk att den intervjuade 

ändrar sin åsikt. Det kan vara svårt att vid intervjun beröra känslig information samt att 

informationen blir ifrån intervjuarens synvinkel.
11

 Med den insamlade kvalitativa 

informationen omarbetas den till hypoteser för att ligga till grund för antagandena. Vid 

insamlandet av fakta skall undersökarens subjektiva förmåga att begripa och kunna tyda 

datamaterialet för att kunna göra en bra analys av materialet, personen behöver kunna se 

helheten och sammanhanget.
12

 

 

                                                 
10

 Christensen, s 46 
11

 Ibid, s 142 
12

 Ibid, s 47 



 14(54) 

I denna studie har jag använt mig av kvalitativ metod i form av att jag har gjort personliga 

intervjuer med olika personer i både ledningen och medarbetarna för att få deras personliga 

synvinkel på situationen inne på bankkontoret i Gävlecity. De personer i ledningen som jag 

intervjuade fick själva berätta om de organisationsförändringar som skett på bankkontoret i 

Gävlecity. Intervjumallen var dock utformad på det sättet att det skulle beröra väntetiden och 

privatkunderna inne på bankkontoret. Intervjumallen var dock fri att utvecklas under 

intervjutillfället. De personer som jag intervjuade fick själva först berätta om de förändringar 

som de själva hade upplevt under perioden från 2006. De förändringar som medarbetaren tog 

upp ställde jag följdfrågor på, för att få en inblick i vad de menade. Medarbetarna gav sin 

egen åsikt om de fem förändringar som ledningen hade presenterat samt jag använde mig av 

stödord för att kunna ställa följdfrågor till medarbetarna för att få mer utvecklande svar. 

 

De personer i ledningen som jag valde att intervjua var i direkt kontakt med de olika 

förändringsförfarandena på bankkontoret i Gävle City. Det är en person som jag inte 

intervjuade under arbetet med uppsatsen och det var rörelseområdeschefen. Det var svårt att 

hitta en tid för intervju som passade ihop med arbetsgången med examensarbetets utformning. 

Rörelseområdeschefens åsikter kan ha givit en annan synvinkel som de fyra andra cheferna 

inte uppdagat under intervjutillfällena. Jag anser dock att informationen jag införskaffat från 

de i ledningen är fullt tillräcklig för att ligga till grund för denna uppsats.  

 

De medarbetare som jag valde att intervjua, var vad jag anser vara en bra avspegling av de 

medarbetare som arbetar på bankkontoret i Gävle City. Personerna avspeglar olika åldrar, 

anställningstider, arbetsuppgifter och kön. I samband med intervjuerna med medarbetarna, 

använde jag mig av ett ramverk där frågorna var vinklade mot att besvara de synpunkter som 

ledningen hade presenterat. Detta på grund av att jag skulle kunna behandla informationen 

från ledningen på bästa sätt, att se den insamlade informationen ifrån en annan synvinkel. Jag 

intervjuade sju av medarbetarna, jag kommer dock bara att presentera sex medarbetare i 

arbetet. Intervjumaterialet som inte presenteras togs bort på grund av att medarbetarna ska 

kunna känna sig trygga med de svar de gav och för att de andra medarbetarna på bankkontoret 

eller att ledningen skall kunna utpeka vem som är vem.  

2.3.2. Primär- och sekundärdata  

Fakta skall även skärskiljas beroende på i vilket sammanhang den har införskaffats vilken 

tidpunkt, vilket sätt och varför. De två olika dataformerna kallas för primärdata och 

sekundärdata. Sekundärdata är information som tidigare är sammanställt samt införskaffat i 

ett annat sammanhang. Det är data som redan finns tillgänglig i form av tidskrifter och 

publikationer. Primärdata är information som har införskaffats för den aktuella studien.
13

  

 

I denna studie använder jag mig av intern sekundärdata i form av Swedbanks intranät, där 

företaget presenterar aktuell information, samt använder jag mig av extern sekundärdata i 

form av böcker och Internet för att referera och stärka mina utlåtanden.
14

 Med sekundärdata 

behöver jag som författare förhålla mig kritiskt och ifrågasättande på grund av att 

informationen kan vara inaktuell, det kan ha till kommit fakta, ändrats, saknas eller kan vara 

manipulerad.
15

 Primärdata kan jag som författare förhålla mig mer tillförlitligt emot eftersom 

jag personligen har införskaffat informationen i form av intervjuer och behandlat 

informationen i samband med studien.
16

 Dock skall läsaren av denna skrift förhålla sig kritiskt 

emot datainsamlingen då den blir sekundärdata för dig. 
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 Ibid, s 77 
16

 Ibid, s 80 
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2.3.3. Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att ett mått på hur väl man mäter det man vill mäta och med reliabilitet 

menas att hur tillförlitligt är det man har mätt. Det vill säga exempelvis hur trovärdiga är 

svaren på intervjuerna som genomförts och behandlar intervjufrågorna det studien baserar sin 

studie på. Har informationen som presenteras i arbetet kunnat basera sig på de 

intervjufrågorna som författaren har använt sig av. Är svaren godtagbara för den gruppen som 

de intervjupersonerna anses representera eller hade utfallet blivit annorlunda om det vore 

andra intervjupersoner. Validitet är viktigt för studiens tillförlitlighet och det uppnås genom 

relevanta frågor, trovärdiga svar och kopplingen emot syftet. Reliabilitet uppnås genom att 

påvisa i studien vilka metoder som används i studien, hur svaren har tolkats och om svaren 

kunde ha blivit annorlunda om någon annan utfört studien på samma angreppssätt.
17

 

2.3.4. Hermeneutiskt synsätt 

Studien förhåller sig med ett hermeneutiskt synsätt, vilket innebär att det en person utrycker 

och hävdar, bara är för tillfället eller för en längre tid, det vad den personen tror och anser 

vara verkligheten. Det betyder att den information som personen grundade sitt uttalande vid 

intervjutillfället inte behöver vara vad personen anser vara sanningen idag. Det vill säga 

uttalandet kan ha förändrats på grund av att omständigheterna kring det intervjufrågorna har 

förändrats och därmed verkligheten. Eftersom studien grundar sig på primärdata ifrån 

intervjuer med personer betyder det att informationen som behandlas är relevant för en viss 

tid framöver, då deras åsikter kan förändras under tiden exempelvis genom att de glömmer 

bort eller att de accepterar den nya verkligheten. För att styrka verkligheten genom ett 

hermeneutiskt synsätt utför exempelvis intervjuaren flera intervjuer och basera individernas 

uttalanden på en bredare grund. Detta medför att deras uttalanden styrker 

verklighetsuppfattningen om det är flera personer som anser samma sak. Det vill säga om det 

är flera personer som tycker exakt samma sak är det en verklighet för dem, även fast de ser på 

verkligheten ifrån olika synvinklar.
18

 

 

                                                 
17

 Eriksson, s 60 
18

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik (2007-12-20 kl: 00:02) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik
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2.4. Intervju 

Eftersom denna studie handlar om de förändringar bankkontoret i Gävle genomfört och hur de 

bakomliggande faktorerna har påverkat väntetiden inne på bankkontoret i Gävlecity 

utvecklade jag en intervjumall där frågorna berörde detta. Intervjumallen för ledningen var 

mycket mer flytande för att intervjupersonen själva skulle få berätta och utveckla vad de 

ansåg vara problem bakom väntetiden. Efter att ha intervjuat fyra personer ifrån ledningen 

sammanställde jag en intervjumall för medarbetarna, intervjumallen berörde de problem som 

ledningen hade uppdagat. Dock valde jag att försöka hålla frågorna anpassningsbara efter det 

vad medarbetaren svarade, med den anledningen valde jag att inte utforma helt färdiga frågor 

utan jag använde mig av stödord.
19

 

 

Efter att ha sammanställt både ledningen och medarbetarnas synpunkter på förändringarna 

och de bakomliggande problemen började jag att sammanställa min analys av den information 

jag införskaffat med intervjuerna.  

2.4.1. Intervjuer med ledningen  

Jag började min faktainsamling för studien med de två personer som jag hade varit i kontakt 

med beträffande denna C-uppsats, Ulrika Pussinen och Ingela Bergh. Jag bokade in ett 

intervjutillfälle med Ulrika torsdagen den 11 oktober 2007 på lunchen och senare på samma 

dag på eftermiddagen ett intervjutillfälle med Ingela Bergh. Frågorna som jag använde mig av 

under intervjuerna var uppbyggda på det viset att de själva skulle få beskriva vad de själva 

hade upplevt och reflekterat över rörande omorganiseringen. Detta för att jag skulle få deras 

egna uppfattningar och information berörande de olika förändringarna och problemen som 

hade uppstått inne på Citykontoret i Gävle. Min tredje och fjärde intervju med ledningen 

genomfördes med först med Annika Wijk på hennes kontor den 23 oktober 2007 och sedan 

den 25 oktober 2007 med Roger Lind på hans kontor. Även vid dessa intervjuer använde jag 

mig av samma intervjumall jag hade använt vid de två första intervjutillfällena, dock hade jag 

mer grund fakta vid dessa två senare tillfällen, vilket bidrog till att jag kunde ställa bättre 

följdfrågor.
20

  

 

Min första intervju var med Ulrika Pussinen som genomfördes på hennes kontorsrum den 11 

oktober. Jag började med att ge grundläggande fakta om att jag skrev en uppsats om 

Swedbank och att jag skulle intervjuer som insamlingsmetod för denna studie. Ulrika 

Pussinen är kontorschef för privat sidan på bankkontoret i Gävlecity, ansvarar för personalen 

och verksamheten på privatavdelningen på kontoret. Min andra intervju var med Ingela Bergh 

som genomfördes på hennes kontorsrum. Ingela Bergh är personalchef för Gävleborg, 

Administrativtaffärsstöd, där hon ansvarar för personal-, administrations- och miljöfrågor. 

Hon sitter med ledningsgruppen för Swedbank i Gävleborg. Min tredje intervju med 

ledningen genomfördes med Annika Wijks på hennes kontorsrum den 23 oktober. Annika 

Wijk är kontorschef för Gävlecity, ansvarar för hela bankkontoret både på den privata 

avdelningen och för företagsavdelningen, dock med fokus på företagsavdelningen. Hon är 

med i ledningsgruppen för Swedbank i Gävleborg. Den 25 oktober intervjuades Roger Linds 

tillfälliga kontorsrum. Roger Lind är ansvarig för lånedelen i Swedbank i Gävleborgsområdet, 

dock inte Söderhamnssparbank som är en fristående enhet. 

 

 

 

                                                 
19
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20
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Jag valde att inte skicka frågorna i förväg då att jag ville få spontana svar på mina frågor. När 

intervjun började hade Ulrika en bra uppfattning om vad ämnet berörde. Flertalet av frågorna 

som jag hade sammanställt för intervjun gick in i varandra, vilket var min tanke för att jag 

skulle få ut mer djupgående svar och för att se till att jag som intervjuare inte missade de 

viktiga delarna i undersökningen. Varje gång jag bytte block i intervjumallen läste jag upp det 

som jag antecknat för att se om jag uppfattat det rätt, sedan korrigerade och kompletterade jag 

det som inte hade antecknats. Intervjun med Ulrika varade cirka en timme och tio minuter. De 

frågor som jag använde mig av kan läsas i bilaga 1 som presenteras senare i arbetet. När 

intervjun började hade Ingela en bra uppfattning om vad ämnet berörde. Intervjun med Ingela 

var mycket mer hektiskt för mig som intervjuare, jämfört med intervjun med Ulrika, då det 

blev mycket information på en gång. Jag använde mig av de frågorna som jag hade utformat, 

enligt bilaga 1. Ingela svara på flera av de frågor, som senare kom upp i intervjumallen. Detta 

gjorde att det blev en återupprepning när vi kom till de frågorna, där jag hade planerat att hon 

skulle ge sin reflektion på de problem som uppstått.  

 

Då jag tidigare utfört två intervjuer kände jag till fem förändringar som bankkontoret 

genomfört under den senaste tiden och under intervjun behövde jag lyfta fram två punkter, 

Svenskkassaservice och namnbytet som inte nämndes automatiskt. Detta för att jag skulle få 

en bra beskrivning på dessa förändringar genom ett ledningsperspektiv. Beträffande 

förändringen inne på Citykontoret kunde inte Annika Wijk yttra sig i frågan då hon nyligen 

tillträtt till Gävlecity kontoret. Då jag tidigare utfört tre intervjuer hade jag kunskaper om fem 

förändringar som bankkontoret genomfört under den senaste tiden. Under intervjun behövde 

jag lyfta fram två punkter, förändringen av ledningen och namnbytet som inte nämndes 

automatiskt. Detta för att jag skulle få en bra beskrivning på dessa förändringar genom ett 

ledningsperspektiv. Beträffande förändringen inne på Citykontoret kunde Roger Lind yttra sig 

väldigt detaljerat i frågan då han var verkställande kontorschef under en stor del av 

förändringen på bankkontoret i Gävlecity. 

 

Min uppfattning om intervjun och de svar som jag fick av Ulrika Pussinen och Ingela Bergh 

är att de var trovärdiga. Dock är informationen som Ulrika och Ingela uppgett deras tolkning 

av verkligheten. Den information som Wijk uppgett hennes tolkning på verkligheten samt 

anser jag att de svar som Wijk uppgav under den genomförda intervjun var mer 

”diplomatiska” svar. Med ”diplomatiska” svar menar jag att svaren avspeglade bankens 

ställningstagande ifrån ett ledningsperspektiv. Den information som Lind uppgett hans 

tolkning på verkligheten samt anser jag att de svar som Lind uppgav under den genomförda 

intervjun var mer ”affärsmässiga svar”. Med ”affärsmässiga svar” menar jag att svaren 

avspeglade ett affärsmässigt tänkande exempelvis då när han beskrev de problemen som 

uppstått ”förändringen av öppettiderna + kassalinjen = ökat tryck”.  
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2.4.2. Intervjuer med medarbetare 

Intervjuerna med de olika medarbetarna genomförde jag vid deras respektive arbetsplats. Jag 

började med att ge grundläggande information om mig själv och att jag skrev en uppsats om 

Swedbank. Jag nämnde även att den information medarbetarna uppger i intervjun kommer jag 

behandla anonymt i arbetet. Därefter berättade jag att jag tidigare genomfört intervjuer med 

ledningen och att jag nu skulle genomföra intervjuer med medarbetarna. Detta för att få deras 

synvinkel på de förändringar som ledningen presenterat samt om medarbetarna lyfte fram 

några andra förändringar medarbetarna tyckte var relevanta.  

 

Tisdagen den 11 och torsdagen den 13 december genomförde jag intervjuerna med 

medarbetarna på bankkontoret. De medarbetare jag genomförde intervjun med, valde jag 

slumpmässigt genom att gå runt och fråga om de hade tid att svara på frågor. Eftersom jag 

arbetat på bankkontoret under tiden jag har utförde studien, upplever jag att jag hade en bra 

övergripande inblick i vilka medarbetare som skulle kunna avspegla medarbetarnas åsikter. 

Jag gick runt på bankkontoret och frågade om medarbetarna hade tid att medverka i en 

intervju berörande mitt examensarbete. Jag intervjuade samanlagt sex personer, dock 

tillfrågade jag tio medarbetarna om de ville vara med i en intervju varav fyra svarade ”inte för 

tillfället men senare”. När jag hade genomfört den sjätte intervjun ansåg jag att den 

information som införskaffats med intervjuerna var tillräckligt för att jag skulle kunna 

sammanställa materialet och ha en stabil informationsgrund att kunna fullfölja studien. 

 

Jag valde att inte skicka frågorna i förväg för att jag ville få spontana svar på mina frågor. När 

intervjun började hade medarbetarna en uppfattning om att intervjun berörde 

organisationsförändring. Min inledande fråga var utformad för att medarbetaren skulle nämna 

de förändringar den hade upplevt från och med 2006. Jag styrde den första frågan genom att 

påtvinga minst två förändringar och gav utrymme för att nämna sju, detta för att se om det var 

någon mer förändring som medarbetarna tog upp, som ledningen inte hade uppdagat. Varför 

jag valde att medarbetarna skulle nämna minst två max sju, var på grund av att medarbetarna 

själva skulle lyfta fram de förändringar de upplevde. Anledningen till att jag ville att de skulle 

belysa minst två var bara för att de inte bara skulle belysa en och max sju för att de själva 

skulle kunna berätta om de förändringar de upplevde samt att jag skulle lättare kunna 

sammanställa informationen.  

 

Några av medarbetarna tog upp några förändringar som ledningen inte uppdagat, samt att 

medarbetarna berörde förändringarna ifrån ett annat perspektiv, istället för att säga öppettider 

sa de arbetstider. Efter den inledande frågan var intervjun uppbyggd efter de förändringar 

ledningen hade uppdagat, samt att jag behandlade de förändringar medarbetaren tog upp vid 

respektive intervjutillfälle. I intervjun använde jag mig inte av direkt utformade frågor utan 

stödord för att få kunna ställa följdfrågan efter det sätt som medarbetaren svarat. Intervjun 

med medarbetarna varade i cirka trettio minuter. De frågor som jag använde mig av vid 

intervjun kan läsas i bilaga 2 som presenteras senare i arbetet. Under intervjuerna uppstod 

några följdfrågor som också behandlades och pressenteras i arbetet.  

 

De svar som jag fick av medarbetarna anser jag vara trovärdiga, att det var deras genuina åsikt 

på den framförda frågan. Dock är informationen som varje medarbetare uppgett deras egen 

tolkning på verkligheten.  Jag tolkar dock att deras svar är trovärdiga, på grund av att de berör 

samma information som jag redan införskaffat, men ifrån en annan synvinkel, vilket var 

avsikten med intervjuerna att det skulle vara ifrån deras synvinkel.  
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2.4.3. Fallgropar vid intervjuer 

Vid intervjutillfällena använde jag mig inte av en bandspelare då jag ansåg att det skulle 

kunna skapa en otrygg stämning och personerna skulle behöva tänka efter vad den sa för att 

inte säga fel, utan jag valde att anteckna vid intervjutillfällena. Jag valde att läsa upp det som 

jag hade antecknat vid intervjuerna med ledningen, det var för att jag inte skulle missa någon 

väsentlig information samt att intervjupersonen fick utveckla sina svar.
21

 

 

Eftersom jag utförde intervjuerna själv är det sammanställningen av informationen bara 

bearbetad ifrån min synvinkel. Detta är en anledningen till varför att det bör vara två personer 

som utför studien ihop, i alla fall vid intervjutillfället och sammanställningen av materialet. 

Eftersom jag utförde intervjun själv fick jag anteckna, ställa frågor och läsa av responsen ifrån 

intervjupersonen. Dock anser jag inte att det har påverkat mitt arbete eftersom jag fått liknade 

svar ifrån de olika intervjugrupperna.
22

 

 

Jag ser det som en styrka att jag personligen har utfört intervjuerna själv, då det vid intervjuer 

när det är flera personer, kan uppstå en ojämn fördelning och intervjupersonen kan känna sig i 

underläge. En tanke kring intervjuprocessen var att jag skulle börja intervjua de personer som 

jag redan varit i kontakt med och kände mig bekväm med för att vid varje nytt intervjutillfälle 

utveckla min intervjuteknik vad jag skulle tänka på. Jag valde att utföra alla intervjuer på 

intervjupersonens egen arbetsplats, detta för att intervjupersonen skulle vara trygg i sin 

intervjumiljö. Dock med vid intervjun med medarbetarna märkte jag att vissa av 

intervjupersonerna hade svårt att släppa blicken ifrån nummerskylten som visar hur många 

personer som är i kö och hur långväntetid det är. Vid vissa av intervjuerna med medarbetarna 

upplevde jag att mot slutet med intervjun blev några medarbetare stressade över att kön och 

väntetiden växt. Jag upplevde det som att de kände sig illa tillmods att sitta på sin arbetsplats 

och svara på de frågor jag ställde medan de andra medarbetarna tog emot kunder. 

Reflektionen över detta är att jag skulle ha genomfört intervjuerna med medarbetarna på en 

annan plats, exempelvis i ett mötesrum.
23

 

2.4.4. Urval 

När jag valde att intervjua personerna i denna studie utgick jag ifrån ledningens delaktighet 

kring förändringarna av bankkontoret i Gävle. Eftersom studien inriktar sig på privatdelen i 

banken ansåg jag att det var viktigt att få de chefers synvinkel som nu var eller varit ansvariga 

för privatsidan på bankkontoret. Jag intervjuade först den nuvarande kontorschefen på 

privatsidan, sedan den gamla kontorschefen för privatsidan och efter det kontorschefen för 

hela kontoret och till sist den tillförordnade chefen mellan den nuvarande och den gamla. 

Beträffande urvalen av medarbetarna anser jag att de intervjuade avspeglade bankkontoret på 

privatsidan bra, då med tanke på ålder, kön, erfarenhet, bakgrund och anställningstid.
24
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3. Ledningen  
I detta avsnitt pressenteras den information som jag införskaffat till denna studie ifrån 

ledningen med hjälp av personliga intervjuer. Först presenterar jag bakgrunden som 

ledningen berörde, sedan deras tankar kring de olika förloppen och tillslut mina egna 

reflektioner till de olika situationerna.  

3.1. Förändringar 

Ledningen beskrev att det genomförts flera förändringar inne på bankkontoret i Gävlecity, 

bland annat att banken i mars 2007 hade ändrat kassalinjen ifrån kontantkassa, självbetjäning 

och rådgivning för privatkunder, till en kassalinje där banktjänstemännen skulle möta kunden 

och ta hand om alla former av ärenden. Förändringen med öppettiderna för bankkontoret hade 

förändrats i april 2006, då Gävle var ett av de fem kontoren i Sverige där banken testade att 

förlänga öppettiderna till klockan 18:00. De förlängda öppettiderna ändrades i samband med 

bankens namnbyte i april 2006 från Föreningssparbanken till Swedbank. Kort efter de fem 

pilotprojekten pågått, införde Swedbank en förändring för alla Citykontoren i alla större städer 

i Sverige att öppettiderna skulle vara fram till klockan 18:00 alla dagar. Swedbank i 

Gävleborgsregionen gjorde en stor omorganisering i mars 2007 av ledningen för banken, där 

planeringen för förändringsarbetet hade påbörjats i december 2006. Förändringen innebar att 

alla chefer i Gävleborgsregionen fick söka om deras cheftjänster. De nya cheftjänsterna blev 

tillsatta efter semestern sommaren 2007, men det var först i oktober som de nya tillsatta 

cheferna var aktivt verksamma. Samtidigt vid denna tidpunkt då Swedbank internt 

omorganiserade sig, inträffade en externförändring som innebar en ökad belastning för 

banken. Avtalet som Swedbank hade med Svenskkassaservice, vilket innebar att bankens 

kunder kunde utföra kontantärenden på deras kontor, upphörde.  

3.1.1. Kassalinjen 

Bankkontoret i Gävlecity hade innan förändringen, haft en kassalinje bestående av 

kontantkassa, självbetjäning och rådgivning gentemot privatkunder. Kontantkassan hade tagit 

hand om ärenden berörande uttag och insättningar på bankkonton samt överföringar mellan 

olika bankkonton. Självbetjäningsgruppen hade haft hand om ärenden berörande 

Telefonbanken, Internetbanken, kort och konton samt till en viss del enklare ärenden med 

fonder, aktier och liknande. Rådgivarna hade haft hand om ärenden berörande fonder, lån, 

aktier och liknande. När privatkunden kom in på banken hade kunden möjligheten att välja 

mellan två tjänster, ta en nummerlapp för att utföra kontantärenden eller för att utföra privata 

bankärenden.
25

 

 

Hösten 2006 tillträdde den nya regionchefen för Swedbank i Gävleborg, Per Berggren, som 

tidigare varit kontorschef i Skellefteå. Per Berggren hade i Skellefteå redan arbetat efter den 

modellen, där banktjänstemännen tog hand om privatkundernas alla ärenden och att det inte 

var uppdelat i olika former. Berggren beslutade att införa denna arbetsmodell till bankkontoret 

i Gävlecity. I december 2006 började planeringsarbetet med ombyggnaden av banklokalen för 

att anpassas till det nya systemet, men planeringen för omorganiseringen av ledningen för 

Gävleborgsregionen började vid samma tidpunkt. Den dåvarande kontorschefen för Gävlecity, 

Ingela Bergh, fick till uppgift att leda ombyggnaden. Bergh blev dessutom tillfrågad att 

medverka i omorganiseringen av ledningen för Swedbank och i samband med förfrågningen 

blev Ingela Bergh erbjuden en annan tjänst som personalchef för rörelseområde Gästrikland, 

vilket hon tillträdde i mars 2007.
26
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Ingela Bergh genomförde ombyggnaden och införde det nya systemet med kassalinjen på 

bankkontoret. I april tillträdde en ny tillförordnad kontorschef för Gävlecity, Roger Lind, han 

tog ansvaret för kontoret även fast han egentligen inte ville arbeta med personalfrågor, utan 

var mer intresserad av att göra affärer med kunder. Bankpersonalen på Citykontoret hade 

genomgått flera förändringar som exempelvis byte av kontorschef, arbetsuppgifter och 

arbetsrutiner. Stämningen hos medarbetarna var känslig och den upplevdes inte bli bättre i 

maj månad då när de fick reda på att alla cheferna fick söka om sina cheftjänster och Roger 

Lind uttalade sig om att han inte tänkte söka om tjänsten som kontorschef för Gävlecity. I 

slutet av sommaren kom beskedet om vilka chefer som skulle tillträda på de olika 

positionerna i Gävleborgsområdet. Ulrika Pussinen blev kontorschef för Gävlecity, hon hade 

tidigare varit kontorschef för Sandviken. Från mitten av augusti uppstod det ett vakuum med 

uppföljning för medarbetarna på kontoret då Roger Lind blivit tilldelad en ny tjänst och 

Ulrika Pussinen egentligen inte blev verksam kontorschef först i oktober.
27

 

3.1.2. Öppettiderna  

I samband med att Föreningssparbanken ändrade namn till Swedbank införde den centrala 

ledningen för banken ett pilotprojekt där fem bankkontor i Sverige skulle ha öppet till klockan 

sex på kvällen varje dag. De fem utvalda bankkontoren i Sverige var Stockholm (Hamngatan), 

Kalmar, Luleå, Västerås och Uppsala. Pilotprojektet innebar förändringar av öppettiderna från 

klockan 15 på vardagar med en dag öppet till klockan 18, till att banken skulle vara öppen till 

klockan 18 alla dagar skulle genomföras 1 april, 2006.
28

 

 

Planeringen med förändringen av öppettiderna hade pågått i några månader för dessa 

bankkontor, då det uppstod ett problem för Luleå. Medarbetarna på Luleå kontoret ville inte 

medverka i detta pilotprojekt med ändrade öppettider och det blev väldiga motsättningar på 

kontoret. Catrin Fransson som är chef för norra regionen, var ansvarig för förändringen från 

centralt håll. I och med motsättningarna i Luleå tillfrågades Ingela Bergh om Gävle kunde 

medverka i detta projekt. Ingela Bergh svarade att ”det är klart att Gävle kan vara med i 

pilotprojektet, men eftersom de andra bankkontoren har haft längre tid för planera och att 

genomföra denna organisationsförändring, kan vi i Gävle City ha öppet till klockan 15 på 

fredagarna?”. Catrin Fransson godtog förslaget och tyckte det var en bra idé, då den centrala 

ledningen för Swedbank, fick en till variant att utvärdera. I april 2006 genomfördes 

pilotprojektet med ändrade öppettider i Sverige och de fem berörda bankkontoren var 

Hamngatan (Stockholm), Kalmar, Västerås och Uppsala. Gävle var det enda av det berörda 

kontoret där stängningstiden var klockan 15 på fredagar. I oktober 2006 ändrades öppettiderna 

för alla City kontor i Sverige till klockan sex på kvällen, även i Luleå.
29

 

3.1.3. Varumärket  

I april 2006 antog Föreningssparbankens årsstämma att bifalla förslaget ändra bankens namn 

till Swedbank och namnbytet genomfördes i september 2006.
30

 Förändringen av namnet gick 

snabbt, dock upplevde inte Annika Wijk att det blev någon större negativ reaktion av 

namnbytet utan rentav en positiv respons från kunderna. Varumärket Swedbank uppfattades 

enkelt, affärsmässigt och internationellt. I samband med namnbytet ändrades bankens vision 

ifrån att ”Föreningssparbanken ska bli ledande banken i Sverige” till ”Swedbank ska bli den 

ledande banken i Norden och Baltikum”.
31
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3.1.4. Ledningen  

I december 2006 började planeringen med omorganiseringen av cheferna för de olika 

bankkontoren i Gävleborgsregionen. Förändringen innefattade att Gästriklandsregionen 

omstrukturerades samt att Hälsinglandsregionen tillkom och att Swedbank köpte upp 

Söderhamnssparbank. Sammanlagt blev det tolv bankkontor i Gästriklandsregionen, sju i 

Hälsingsland och två i Söderhamnområdet, regionen består nu av tjugoen bankkontor och alla 

chefer fick söka om sina tjänster.
32

 

 

Innan sommaren 2007 fick alla chefer ansöka om cheftjänsterna, vilket innefattade bland 

annat cheferna Ingela Bergh, Roger Lind, Annika Wijk och Ulrika Pussinen. Detta trots att 

Ingela Bergh i mars nyligen blivit tillsatt som personalchef och Roger Lind som också 

tillträdde i mars. Cheferna var de enda i organisationen som behövde söka om sina tjänster, 

inga andra arbetsområden inom Gästriklands rörelseområde. Det var sammanlagt fyra chefer 

som blev av med sina befattningar, varav en cheftjänst som tagits bort från organisationen. 

För de vakanta tre cheftjänsterna blev det tre nya chefer tillsatta samt skapades det en helt ny 

cheftjänst inom organisationen. Flera omplaceringar av de befintliga cheferna utfördes, varav 

Ulrika Pussinen var en av dem och blev omplacerad från kontorschef i Sandviken till 

kontorschef för privat sidan i Gävlecity. Inom omorganisationen av ledningen i 

Gästriklandsrörelseområde var det bara två chefer som hade kvar sin ursprungliga 

chefposition.
33

 

3.1.5. Svenskkassaservice 

Avtalet mellan Svenskkassaservice och Swedbank gällande enklare kassaservice avslutades 

vid årsskiftet 2006/2007. Detta innebär för Swedbanks kunder att de inte längre kunde göra 

insättningar och uttag ifrån konton hos Swedbank. Det går heller inte längre att lösa in en 

kontantutbetalning eller att lämna in en verksamhets dagskassa för insättning på ett konto i 

Swedbank.
34

 Svenskkassaservice samarbetar fortfarande med flera svenska banker då de 

erbjuder deras kunder att ta ut kontanter från deras konton i de olika bankerna.
35

 Riksdagen 

beslutat att Svenskkassaservice verksamhet kommer att upphöra senast den 31 december 

2008.
36

 Dock tecknades avtal mellan Svensk kassaservice och Nordea om att banken övertar 

verksamheten på cirka 70 kassakontor i Sverige från och med 1 juli, 2008.
37

 I samband med 

att avtalet mellan Swedbank och Svenskkassaservice upphörde, blev tillströmningen av dessa 

kunder som utfört deras ärenden på kassaservice större inne på bankkontoret i Gävlecity.
38
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3.2. Ledningens synpunkter på förändringarna  

Ledningen synpunkter berörande förändringen av kassalinjen är att de ansåg att tanken var 

god, dock borde ledningen ha genomfört den under ett längre tidsperspektiv. Beträffande 

öppettiderna vara ledningens sammanfattade åsikt att det var en bra förändring som ökar 

kundservicen och konkurrenskraften för banken. Förändringen av varumärket upplevde 

ledningen var ett namnbyte ifrån ett långt och krångligt namn till ett enkelt och smidigt samt 

internationellt anpassat. Omorganiseringen av ledningen tyckte de intervjuade att det var en 

bra omstrukturering dock lite hastig men bra på långsikt. Gällande upphörandet av 

samarbetsavtalet hos Svenskkassaservice var ledningen inte beredd på ett ökat kundtryck och 

vad det skulle innebära för bankkontoret i Gävle City.  

3.2.1. Kassalinjen 

Ingela Bergh beskrev att hon ”mentalt hade börjat förbereda på sin nya uppgift som 

personalchef, men var fortfarande verksam som kontorschef”. Med detta menade Bergh att 

hon inte varit helt fokuserad i själva omorganiseringen av kassalinjen, då arbetsuppgifterna 

hade varit utspridda på olika områden, dels de vanliga arbetsuppgifter som kontorschef, sedan 

planeringen och genomförandet av förändringen kassalinjen samt förbereda sig för de nya 

arbetsuppgifter som personalchef.
39

  

 

Förändringen av kassalinjen innebar ändrade arbetsuppgifter samt att medarbetaren behövde 

mer kunskap för att kunna tillfredställa kundens behov på bästa sätt. Ingela Bergh ansåg att 

den nya kassalinjen var ett bra och stimulerande arbetssätt för medarbetaren, då den ställs 

inför utmanande arbetsuppgifter. För att banken ska kunna rekrytera unga akademiker måste 

arbetsgivaren presentera mer stimulerande arbetsuppgifter. ”För dagens unga akademiker vill 

inte fastna bakom kassan och enbart genomföra kontanttransaktioner, utan vill ha 

arbetsuppgifter som stimulerar dem.” Genom att erbjuda dessa unga akademiker 

tillfredställande arbetsuppgifter uppnår banken en del av bankens vision, det vill säga att vara 

den mest attraktiva arbetsgivaren.
40

  

 

Den nya kassalinjen innebar förändringar för de äldre medarbetarna, de fick ändrade 

arbetsuppgifter och behövde bredda sin kunskapsnivå. De äldre medarbetarna besitter en 

värdefull kunskap, dock mer djupgående inom ett specifiktämne, medan de yngre 

medarbetarna besitter en sprid kunskap men inte lika djupgående. Ett problem med att höja 

kompetens nivån är att de kräver mycket självstudier från individen, då de flesta av bankens 

internutbildningar genomförs framför datorn på bankens intranät. För de äldre medarbetarna 

skapade det ett visst problem, då det var länge sedan de ”gått i skolan” samt att sitta framför 

datorn och läsa kändes lite motsträvigt. Det var några av de äldre medarbetarna som motsatte 

sig denna utveckling, då de inte ansåg att de behövde utbilda sig inom de olika områdena.
41
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Ett annat problem som uppstod var att de äldre medarbetarna upplevde en jobbig 

arbetssituation med den nya kassalinjen, trots att de hade arbetat i 40 år kunde de inte hjälpa 

kunden på bästa sätt. Detta eftersom ärendena kunde berörda områden som de inte kände sig 

bekväma med, då de saknade antingen kunskapen eller självsäkerheten att utföra kundens 

ärende. De upplevde det som motsträvigt att gå och fråga en arbetskollega för att få hjälp med 

sin kund, det uppstod en viss frustration hos de äldre medarbetarna. Detta problem innefattade 

också de unga medarbetarna, dock ser de naturligare på att gå att fråga en kollega, eftersom de 

är relativt nyanställda.
42

  

 

Bankledningen accepterade att de äldre medarbetarna valde att inte vilja vidareutbilda sig och 

ta de olika certifikat som behövs. Dessa medarbetare önskade fortsätta med de arbetsuppgifter 

som de tidigare gjort i den gamla kassalinjen.
43

 

 

Roger Lind tillträdde under en väldigt turbulent fas i bankkontorets omorganisering. Det hade 

genomförts en kassalinjesförändring, bytt av en invand kontorschef, ändrat arbetsrutiner med 

arbetstider och arbetsuppgifter samt en delvis ombyggnad i lokalen. Lind beskrev att en av 

ledningens tankar med att ändra kassalinjen var att öka bankkontorets kundfokus, kunden ska 

stå mer i centrum inne på bankkontoret. Banktjänstemannen ska ta sig tid och se över varje 

kunds behov. Genom att fokusera mycket mer på kunden kommer den processen att resultera i 

mer avslut och mer affärer för banken.
44

 

 

Roger Lind berättade att försäljningen av olika produkter har ökat i och med förändringen av 

kassalinjen samt att medarbetarna nu i oktober hade blivit vanna med sina nya 

arbetsuppgifter. Han syftade på att ett förändringsarbete tar cirka 6-8 månader att det ska bli 

funktionellt och att bankkontoret nu först började agera på det sättet som var planerat. Nästan 

direkt efter förändringen av kassalinjen blev det en ökning av antalet spontana privatkunder 

inne på banken. Stundtals kunde det vara upp till 120-130 privatkunder i kö med en väntetid 

på cirka 90 minuter. Detta trodde Roger Lind bland annat berodde på kunskapen i att hantera 

ärendena, Svenskkassaservice, året i sin helhet samt orutin i arbetsuppgifterna. Med året som 

helhet, menade Lind den ökade fastighetsmarknaden med att många kunder som spekulerade i 

att köpa fastighet samt den dåliga sommaren med att många kunder lånade pengar för att 

bygga om och rusta sina hem samt för att resa.
45

 

 

Vid samma tidpunkt som bankkontoret gjorde sin omorganisering av kassalinjen, upphörde 

avtalet med Svenskkassaservice, vilket medförde att det var fler kunder som kom in för att 

göra de enklare ärendena, som exempelvis insättning och uttag ifrån bankkonton. Eftersom 

banken tagit bort kassalinjen med kontantärenden hamnade dessa kunder i samma kö som alla 

andra privatkunder. Detta bidrog till att alla spontana privata bankkunder fick vänta i samma 

kö, oavsett ärende.
46

 Detta framhävde även Annika Wijk att genom förändringen med 

kassalinjen hamnar alla kunder i samma kö, vilket bidrar till att de enklare ärendena tar upp 

tid för de svårare. De kunder med svårare ärenden måste vänta längre än vad de egentligen 

behöver.
47

 

 

När Ulrika Pussinen blev verksam kontorschef viste hon att det fanns problem på 

bankkontoret som behövdes ses över. Det stora problemet bankkontoret hade drabbats av var 
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kön, väntetiden inne på banken var otroligt lång. Eftersom omorganiseringen med kassalinjen 

och öppettiderna var mer anpassade gentemot spontankunder och innan förändringen hade en 

del av rådgivarna haft tidsbokade möten med kunderna och luckor i schemat för att ta de 

kunder som köade för ekonomisk rådgivning.
48

 

 

Ledningen hade beslutat att en del av rådgivarna inte skulle boka in kunder utan att de skulle 

vara med och ta hand om de spontankunder som kom in på banken. Men av vana bokade ändå 

rådgivarna in möten med kunderna och det resulterade ibland att alla rådgivare var 

uppbokade. Innan Ulrika tillträdde fanns det inte någon direktstyrning och rådgivarna 

överblickade inte hur de andra rådgivarna hade bokat in möten, utan de utgick ifrån sina egna 

scheman och bokade in då när de hade luckor. Med direktstyrning menar jag klara riktlinjer 

på hur exakt rådgivarna och de andra medarbetarna skulle arbeta med sina nya arbetsuppgifter 

i den nya kassalinjen. Eftersom rådgivarna själva bokade in kunder i sitt eget schema kunde 

det medförda att alla rådgivare satt med tidsbokade möten och ingen av dem kunde arbeta 

emot de spontan kunder som kom in på bankkontoret. Väl när kön med spontankunder hade 

bildats på morgonen blev det svårt att arbeta bort den, utan den bara växte. Ulrika Pussinen 

klargjorde att rådgivarna inte fick boka in kunder på morgonen utan alla skulle vara med på 

morgonen och ta emot spontan kunder.
49

 

 

Innan förändringen kunde de medarbetare som haft sina arbetsuppgifter med kassa och 

självbetjäning bearbeta de kunder som väntade med sina olika specifika ärenden, väldigt 

snabbt innan förändringen. Men nu fick de olika sorters frågor som de inte var vana vid och 

det tog längre tid att bearbeta dessa ärenden. Medarbetarna skulle behövda utbilda sig inom de 

olika områdena för att ge den service kunden förväntade sig och som nu förutsattes att de 

skulle klara av ifrån ledningen. Det uppstod tillfällen när medarbetare upplevde en viss 

obehagskänsla när de behövde föra vidare sitt ärende till någon annan medarbetare, även fast 

de hade arbetat länge på banken.
50

 

 

Ledningen valde att ändra kassalinjen inne på bankkontoret i Gävle, förändringen medförde 

att det nya systemet tar längre tid, med varje enskild kund. Medarbetaren behöver gå från sin 

arbetsplats för att möta kunden, för att sedan gå tillbaka, sätta sig ner och börja behandla 

kundens ärende. Under tiden medarbetaren genomför kundens ärende, ska medarbetaren 

överblicka om det är någon banktjänst som kunden behöver, om det behövs genomför 

banktjänstemannen detta ärende. Medarbetaren behöver gå ifrån platsen för att hämta 

pengarna och de olika dokumenten för de olika ärendena, därefter återkomma till sin 

arbetsplats. Denna tidsåtgång för varje kund är med och påverkar tiden som det tar för att 

utföra varje ärende som spontankunderna väljer att utföra inne på bankkontoret i Gävlecity.
51

 

 

Ulrika Pussinen påpekade att om det var något ledningen borde ha gjort annorlunda skulle det 

ha varit att de inte bara skulle ha slagit ihop de olika grupperna med kassapersonalen, 

självbetjäningsgruppen och rådgivarna, utan att förändringen skulle ha tagit längre tid att 

genomföra. Ledningen skulle på ett mer strukturerat vis ha genomfört förändringen av 

kassalinjen och de olika arbetsuppgifterna samt haft en kommunikation med medarbetarna om 

hur de skulle uppleva de olika förändringarna gentemot spontankunderna, för att kunna 

förhindra de enklare problemen som exempelvis hur medarbetarna ska hantera ärenden som 

de inte har kunskapen att utföra. Genom att ha gjort denna med att informera medarbetarna 

bättre samt att de varit med och utvecklat mottagandet av spontankunderna, trodde Ulrika 
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Pussinen att attityden gentemot förändringen av kassalinjen ifrån medarbetarnas synvinkel 

varit bättre.
52

 

 

Attityden kring den nya kassalinjen som har uppstått, är att medarbetarna upplever att de ska 

”beta av kön”, de känner en stress om att det är ett visst antal spontankunder som väntar och 

att de måste utföra ärendena snabbare. Detta är inte vad ledningen hade i åtanke med 

förändringen med kassalinjen, utan tanken var att kunderna ska känna sig välkomna in på 

bankkontoret för att kunna utföra alla sina olika ärenden. Annika Wijk menade att personalen 

inne på bankkontoret ska sträva efter att bjuda in kunderna och hälsa dem välkomna direkt när 

den kommer in i banklokalen.
53

  

 

Wijk påpekade att egentligen ska vara någon i bankpersonalen som inom tre sekunder efter att 

kunden har kommit in på banken ska ha fått en kontakt med en bankanställd, för att kunden 

ska få ett bra intryck ifrån banken. Detta menade hon genom exempelvis att någon 

bankanställd säger ”Hej” när kunden kommer in på banken, samt att kunden ska få 

information av den bankanställde om hur kunden ska bete sig inne på bankkontoret som 

exempelvis om den ska ta nummerlapp och vänta, eller om den ska ringa och boka tid, eller 

om kunden kan utföra ärendet på annat sätt. Genom att utföra denna åtgärd trodde Annika 

Wijk att personalen inne på bankkontoret skulle kunna styra kunderna i rätt riktning med sina 

olika ärenden.
54

 Detta är en planering som ledningen nu har tänkt införa på bankkontoret i 

Gävlecity. De kommer att placera en informationsdisk som kunden direkt ser när den kommer 

in på banken och som kommer att kunna styra kunderna i rätt riktning samt kunna ta hand om 

byte av säkerhetsdosa samt hämtning av Id-kort för att dessa kunder inte ska behöva vänta i 

kön. Bankkontoret har redan en informationsdisk dock är den bara bemannad fram till 

klockan två. Tanken är att den ska vara bemannad hela tiden bankkontoret har öppet och att 

placeringen av informationsdisken ska förflyttas närmare entrén samt att personalen i 

informationen ska arbeta mer framåt med mottagning av kunderna.
55

 

 

De intervjuade personerna ifrån ledningen delade samma åsikt om att förändringen med 

kassalinjen var en bra ambition och ett bra arbetssätt för att bemöta de spontankunderna, dock 

fanns det inte tillräcklig kompetens för att det nya arbetssättet skulle fungera felfritt.
56

 

Ledningen har funderingar att återgå till att indelade de olika ärendeformerna i kategorier med 

två olika kösystem.
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3.2.2. Öppettiderna  

Ingela Bergh beskrev att eftersom medarbetarna fick prata ut om den nya förändringen kunde 

personalen ventilera sina åsikter öppet och lyfta fram olika problem som skulle kunna uppstå 

med denna förändring. Genom att ledningen och medarbetarna fick ventilera sina åsikter om 

förändringen av öppettiderna samt att citykontoret i Gävle var den enda av de fem 

bankkontoren som hade fördelen att kunna stänga klockan tre på fredagarna, blev stämningen 

hos medarbetarna om förändringen bättre. Medarbetarna förstod centralledningens grundtanke 

med att ändra öppettiderna för citykontoren och förstod att det var konkurrenskraftigt 

gentemot de andra bankerna, menade Berg. Det är klart att det fortfarande fanns motsättningar 

mot de ändrade öppettiderna, dock upplevde medarbetarna att det som upplevdes som 

positivt, var att de fick sluta klockan 15 på fredagarna.
58

 

 

Ingela Bergh förklarade även fördelarna för medarbetarna med längre öppettider, de kunde nu 

arbeta in dagar i veckan, eftersom de kunde arbeta fler timmar på en dag samt att 

medarbetaren kunde med en viss påverkan själv styra om de ville ha sovmorgon eller gå hem 

tidigt en specifik dag. När centralledningen införde att alla citykontoren i Sverige skulle ha 

öppet till klockan 18:00 varje vardag, möttes inte förändringen av något större motstånd inne 

på bankkontoret i Gävle. Denna förändring med öppettiderna på citykontoren genomfördes i 

samband med namnbytet till Swedbank. Under den tiden pilotprojektet genomfördes hade 

medarbetarna anpassat sig efter att arbeta längre tider fyra dagar i veckan, att varför 

ytterligare en dag till, inte blev någon större förändring. Dock upplevde medarbetarna det som 

lite hårdare att arbeta längre på en fredag, de upplevde att fördelen med öppettiderna som de 

innan hade haft försvann.
59

 

 

Ingela Bergh presenterade ett schemasystem för medarbetarna som innebar att alla 

medarbetare någon gång skulle få arbeta kvällsskiftet en fredag, det vill säga de fick ett 

rullande schema. Detta i sin tur bidrog till att medarbetarna accepterade den förlängda 

arbetstiden på fredagarna, på grund av att det drabbade dem personligen med jämna 

mellanrum. Ingela Bergh påpekade att under den tiden som hon var kontorschef upplevde hon 

inte några generella motsättningar och klagomål gentemot öppettiderna. Enstaka 

motsättningar visserligen fanns, men att det nya schemat med de ändrade arbetstiderna för 

medarbetarna fungerade bra.
60

  

 

Bergh förklarade att under den tiden som hon var kontorschef styrde hon väldigt detaljerat 

vem som skulle göra vad och när det skulle göras. Som exempelvis skrev hon in i 

arbetsschemat vem av medarbetarna som skulle ha hand om bankkontorets telefon och 

planerade in vilka som arbetade kväll. Hon planerade även in att de medarbetarna som 

arbetade till stängning, hade rätt kompetens för att kunna täcka upp alla sorters ärenden samt 

att hon hade en buffert med personal som skulle kunna sköta ärendena om det skulle uppstå 

några problem. Vid stängning av bankkontoret består personalstyrkan på privatsidan generellt 

av fem personer, varav tre har hand om spontankunder och två rådgivare har hand om 

tidsbokade kunder. Av de tre som har hand om spontankunder var en certifierad 

privatrådgivare. Uppstod det problem under dagen att någon av medarbetarna blev sjuk eller 

att något annat inträffade kunde Ingela Bergh påverka någon av de två rådgivarna som hade 

tidsbokade kunder att omboka deras möte för att den rådgivaren skulle arbeta emot 

spontankunderna.
61
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Roger Lind beskrev att det uppstått en planeringsmiss i utformningen av arbetsschemat, han 

hade planerat in rätt mängd medarbetare som skulle vara kvar vid stängning. Det uppstod 

dock situationer när de medarbetare som var kvar till stängning inte hade kompetens att utföra 

dessa ärenden som kunderna ville utföra. Vid ett exempel, var det en kväll när det var tre 

medarbetare kvar, där alla var ifrån den gamla kassagruppen. De visste inte hur de skulle 

utföra personlig ekonomisk rådgivning för kunderna och rådgivarna som var kvar hade fullt 

upp med sina kunder. Ett annat exempel var när någon av medarbetarna blev sjuk och gick 

hem. Då uppstod ett problem med att täcka upp för den medarbetaren som var frånvarande.
62

 

Roger Lind tillämpade en ledarstil där individen mer tar eget ansvar och ska se till helheten, 

medan den ledarstil som Ingela Bergh hade tillämpat, var mer detaljstyrd. Detta medförde att 

när Lind inte hade schemalagt vem som var ansvarig för bankkontorets gemensamma telefon, 

var det ingen av medarbetarna som tog ansvar för den eller att ibland skulle alla ansvar för 

telefonen.
63

 

 

Ulrika Pussinen påpekade att de spontana privatkunderna har förskjutit sina vanor att komma 

in på bankkontoret och utföra sina bankärenden, till en senare tid på dagen då banken har 

förlängda öppettider. Hon upplevde att privatkunderna nu kommer in på bankkontoret efter 

kontorstid, vid cirka halv fem, för att uträtta sina bankärenden. Kunderna hade ändrat 

beteendemönster från att de tidigare utförde sina ärenden på sin lunch eller att de tog ledigt 

från arbetet för att kunna utföra sina bankärenden.
64

 

 

Förändringen av öppettiderna bidrog till att medarbetarna förlorade intern tid, det vill säga 

tiden efter klockan 15, vilken innan förändringen användes för att bearbeta de ärenden som 

hade uppstått under dagen samt för att varva ner och kunna dela med sig av erfarenheter.
65

 

Roger Lind påpekade att uppläggning av lån tar fortfarande lika lång tid nu som det gjorde 

innan förändringen av arbetssätten inne på bankkontoret. Nu däremot måste medarbetaren 

bearbeta ärendena under tiden då det är kunder inne i banken. Detta bidrar till att stressfaktorn 

hos medarbetarna ökar på grund av att de känner att de inte hinner med att utföra sina 

arbetsuppgifter med uppläggning av lån när de samtidigt känner att de måste ”beta av kön”. 

Innan förändringen med öppettiderna menade Lind att medarbetarna bara behövde fokusera 

på att bearbeta ärendena efter stängning och ändå kunna gå hem i rimlig tid och inte som nu 

att känna sig illa till mods, då de inte tar emot spontankunderna.
66

 

 

Eftersom Swedbanks mål är att bli ledande på service behövde banken anpassa sig efter 

kundernas behov och önskemål, vilket bland annat innebär att erbjuda längre öppettider. Detta 

var kundernas önskemål att de ville ha längre öppettider på banken för att kunna uträtta sina 
67

 

I och med att banken ändrade öppettiderna var det en faktor som bidrog till att vissa kunder 

valde att byta bank till Swedbank. På grund av den förlängda väntetiden inne på bankkontoret 

i Gävle City, påverkade det även kunder att byta ifrån Swedbank till någon av de 

konkurrerande bankerna.
68
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3.2.3. Varumärket  

I samband med namnbytet av varumärket, från Föreningssparbanken till Swedbank ändrade 

banken sin affärsinriktning. Banken skulle nu bli ledande på service och företaget skulle vara 

internationellt anpassat. Eftersom banken har visionen att bli en internationell bank kunde 

banken inte kallas Föreningssparbanken. Internationellt sett blev namnet för krångligt att 

uttala samt att det upplevdes för långt. Annika Wijk menade att varumärket Swedbank 

uppfattas som enkelt, affärsmässigt och internationellt.
69

  

 

Roger Lind berättade att den generella åsikten hos kunderna och medarbetarna är att 

Swedbank är ett bättre namn än Föreningssparbanken. Det hade funnits farhågor om att 

Swedbank skulle anses vara för ”engelskt” och hur det skulle påverka bankens kunder, men 

Lind utryckte att det inte hade varit några större bekymmer med namnet, utan det var ett namn 

i tiden.
70

 I samband med förändringen av varumärket i oktober 2006 ändrade banken 

öppettider för sina citykontor runt om i Sverige. Detta för att banken skulle profilera sig mot 

service.
71

  

3.2.4. Ledningen  

När Swedbank omorganiserade sin ledningsstruktur för Gästrikesregionen, tillkom 

Hälsinglandsregionen och Söderhamns sparbank. Detta bankområde kallas för rörelseområde 

Gävleborg, vilket sammanlagt innehåller tolv bankkontor i Gästrikesregionen, sju i 

Hälsingslandsregion och två i Söderhamnområdet. Detta medförde en stor arbetsförändring 

för Ingela Bergh då hon behövde skapa nya administrativa rutiner för hur verksamheten skulle 

fortlöpa i den nya organisationen. Eftersom alla befintliga chefer i den gamla 

organisationsstrukturen behövde söka om sin cheftjänst, där endast två av cheferna fick 

behålla sin ursprungliga cheftjänst, det blev otroligt många förflyttningar och nya rutiner som 

behövdes skapas för de nytillträdda cheferna.
72

  

 

Ulrika Pussinen blev ny kontorschef för privatsidan på citykontoret i Gävle. Hon tillträdde 

efter Roger Lind som varit tillförordnad kontorschef under den tiden mellan Ingela Bergh och 

Ulrika Pussinen.
73

 Roger Lind beskrev att bytet av en rutinerad kontorschef påverkade 

organisationen genom att verksamheten tappade tempo, då en viss del av de rutiner 

kontorschefen besitter, går förlorade. Lind upplevde dock att det är bra att med 

omorganiseringar för att verksamheten ska hänga med i den förändrade marknaden och för att 

de nya personerna kan komma med nya infallsvinklar.
74

  

 

Eftersom förändringen av ledningen gick snabbt fick Gävleborgsregionen lite mer speltid, 

med hänsyn till att nytillträdda cheferna skulle kunna komma in i sina arbetsuppgifter innan 

årsskiftet. Detta ansåg Roger Lind vara bra, han beskrev att om inte Ingela Bergh hade bytt 

sina arbetsuppgifter hade hon i sin tur inte kunnat avlasta Per Berggren och arbetet med 

organisationsförändringen hade skjutits fram. Lind upplevde inte att det blev något problem 

med att det tillträdde en tillförordnad chef under den tid medan ledningen sökte efter en ny 

kontorschef för privatsidan, då medarbetarna på bankkontoret i Gävle redan visste vem Roger 

Lind var.
75
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Lind beskrev att det inte är bra när chefer och medarbetare upplever oro för nya förändringar, 

denna oro ger inte personalen något bra arbetsklimatklimat. Även om omorganiseringen av 

ledningen bara berörde cheferna, påverkas även medarbetarna med tankar kring förändringen 

och hur det i sin tur kommer att påverka dem.
76

 

3.2.5. Svenskkassaservice 

När avtalet mellan Svenskkassaservice och Swedbank gällande enklare kassaärenden 

avslutades vid årsskiftet 2006/2007, ökade kundtrycket inne på bankkontoret. De kunder vilka 

nyttja Svenskkassaservice för insättnings- och uttagsärenden på sina konton i Swedbank kom 

nu in på bankkontoren.
77

  

 

Flera av de kunder som tidigare hade utfört sina ärenden på Svenskkassaservice, ansåg 

bankpersonalen att det var en svårare målgrupp att sälja produkter till, då de var invanda med 

sina rutiner att ta ut pengar och betala sina räkningar kontant över kassadisken. Swedbank 

tillhandahåller tjänster som exempelvis Telefonbanken och/eller Internetbanken till bankens 

kunder. Men de var vana att utföra sina ärenden genom att gå till kontoret och uträtta dem på 

plats. Dessa kunder var inte riktigt förändringsbenägna, utan de upplevde formen att uträtta 

sina ärenden som en trygghet och att det skulle bli svårt att ändra sina rutiner.
78

 Ulrika 

Pussinen beskrev att vissa av dessa kunder vill sitta och vänta på sin tur för att utföra sina 

ärenden, på det här sättet känner dessa kunder att de har uträttat något viktigt under dagen. 

Detta är något som banken måste acceptera, att kunder med invanda rutiner inte vill ändra på 

dessa. Banken måste ändå tillhandahålla denna service för dem och kan inte påtvinga dem 

andra möjligheter som de inte vill använda sig av.
79

 Kunderna reagerade inte på det viset som 

bankledningen trodde att de skulle göra utan de ansåg att dessa kunder skulle se lösningarna 

som en förenkling att utföra sina ärenden. Svenskkassaservice påverkade tillströmningen av 

kunder till banken, vilket i sin tur bidrog till att väntetiden inne på bankkontoret i Gävlecity 

blev högre.
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3.3. Analys av förändringarna i ett ledningsperspektiv  

I detta kapitel behandlar jag de förändringar som ledningen har uppdagat och detta gör jag 

genom att analysera de data som är baserade på intervjuerna med ledningen. I min analys har 

jag framhävt i rubriken det vad jag anser vara de bakomliggande faktorerna som uppkommit i 

samband med förändringarna. I början av varje stycke inleder jag med sekundärteorier som 

jag reflekterar över, för att sedan sammanväva teorin med något av de problem ledningen har 

presenterat, tillsammans med mitt egna förslag om vad jag anser skulle kunna vara en åtgärd. 

Avslutningsvis förstärks stycket med ett nyckelord, vilket förklaras och som jag anser vara 

viktigt att tänka på i detta samanhang.  

 

3.3.1. Normer och värderingar 

I samband med att organisationen förändras finns det värderingar och normer inom 

organisationskulturen som påverkar de anställda, detta hos både medarbetarna och cheferna. 

Det uppstår ett motstånd mot den förändring verksamheten genomför. Medarbetarna och 

chefer kan båda motverka den förändringen genom att motsätta sig på olika sätt. Orsaken kan 

vara baserad på bland annat att de är rädda för vad som kommer att ske med sina 

arbetsuppgifter inom företaget.
81

  

 

Min åsikt är att jag förstår att det uppstår en rädsla i samband med att organisationen står inför 

en förändring, dock anser jag att ledningen kan dämpa rädslan genom att kommunicera med 

personalen. Informationen ledningen behöver delge till de anställda behöver inte vara 

detaljerad, utan informationen ska ge en överblick om hur planeringsarbetet ligger till. Det vill 

säga ledningen kan ge tillräcklig information berörande förändringen under själva 

förändringsförloppet, de behöver inte uppge för mycket information för att inte påverka 

organisationen negativt, exempelvis att genom ledningen uppger strategiska framtidsplaner. 

Det är dock inte bra med för lite information, då kan personalen skapa ett rykte på 

arbetsplatsen. Det är bättre att alla i personalen får samma enhetliga fakta, i stället för att 

några personer pratar om den information som de personligen har hört och uppfattat.  

 

Ärlighet är nyckelordet i sammanhanget, det vill säga att ledningen kan under ett 

informationsmöte säga till personalen, exempelvis ”vi har funderat på att överse 

ledningsstrukturen för Swedbank, detta är i planeringsfasen, därför kan vi inte uttala oss något 

mer förtillfället”. Genom att delge personalen med en liten del av informationen, får en längre 

tid att anpassa sig till förändringen, när den genomförs. Personalen blir inte överraskad, utan 

har varit mentalt förberedda på en förändring under en längre tid, vilket kan bidra till en 

smidigare övergång vid förändringsförfarandet.   

 

 

3.3.2. Motstånd 

Motståndet hos personalen gentemot förändring, skapas bland annat genom att de 

arbetsrutiner personalen har utfört och är invanda med, nu skall förändras. Medarbetarna som 

har genomfört deras arbetsuppgifter rutinmässigt och har blivit helt självgående, skall nu 

förändras till något nytt och okänt. De anställda reagerar ofta negativt på grund av att 

ledningen förändrar de arbetsrutiner som personalen har tagit för givet.
82
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Min uppfattning är att medarbetarna inte förstår syftet med att ändra sina arbetsrutiner som de 

har genomfört under en längre tid. I en organisation där förändringar inte sker kontinuerligt 

behöver ledningen ingående förklara grunden och visionen med förändringen av de ändrade 

arbetsrutinerna för medarbetarna. Detta för att klargöra målet och syftet med förändringen för 

att medarbetarna skall förstå varför förändringen genomförs.  

 

I samband med att medarbetarna förstår varför organisationen ändrar deras arbetsrutiner, först 

då börja kan medarbetarna börja agera efter den visionen som ledningen har framhävt. I 

samband med nya arbetsrutiner behöver ledningen vara övertydlig med förklaringen, för att 

medarbetarna skall förstå och för att förändringen skall kunna anammas snabbare.  

 

Varför är nyckelordet i sammanhanget, det vill säga när de anställda förstår varför en 

förändring av arbetsrutiner sker, först då kan de själva tänka efter och själva inse hur 

förändringen påverkar helheten. Problemet med de anställda är att de oftast ser utifrån sina 

egna arbetsuppgifter och inte utifrån verksamheten som helhet. Däremot kan ledningen 

förutsätta att de anställda ska kunna se helheten, om ledningen förklarar syftet och målet med 

förändringen. För att förebygga motstånd i verksamheten behöver ledningen förklara varför 

den skall genomföras.    

3.3.3. Organisationskultur 

Arbetskulturer kan beskrivas som ett isberg där det synliga är på ytan, det man kan lägga 

märke till, dock under ytan finns flera aspekter som vävs in i företagskulturen. 

Företagskulturer innefattar bland annat ”ceremonier” om hur personalen skall bete sig vid 

exempelvis vid möten, fikarasten, arbetsplatsen och när en anställd kommer på morgonen. 

Myter om hur det har varit innan och vem som har gjort si och så. Kulturen på arbetsplatsen 

beträffande språk om personalen använder sig av fackspråk eller det tysta språket att 

personalen inte pratar när vissa av de andra anställda kan höra. Företagets symboler i form av 

exempelvis kläder, frisyr och visitkort. Relationer sinsemellan de anställda i av exempelvis 

familj, historia eller framtid.
83

  

 

Jag tycker att förändring av företagskulturen i en verksamhet måste ledningen förstå hela 

kulturen på arbetsplatsen. Ledningen kan anse att verkligheten och företagskulturen i 

företaget är på ett speciellt vis, men egentligen är det något helt annat. Ledningen behöver ha 

kunskap om de saker som inte ”syns” på ytan, de behöver ha mer vetskap om de mer 

underliggande faktorerna som bidrar till att de anställda agerar på det viste som de gör.  

 

Helheten är nyckelordet i sammanhanget, ledningen måste alltså förstå de rutiner som 

medarbetarna har arbetat med för att verksamheten i organisationen skall fortlöpa 

kontinuerligt. Jag upplever att medarbetarna ser ifrån ett historiskt perspektiv när de skapar 

sina ceremonier genom att lära sig av varandra, ”så har vi gjort och så kommer vi att göra” 

samt att medarbetarna har fått invanda vanor exempelvis med fika, hemgång och pratstunder. 

Detta bidrar till att det är flera individer som tänker ifrån sin egen synvinkel, dock har de 

flesta samma synsätt eftersom de har en invand arbetskultur, ”det är så här vi arbetar”. 

Genomföra en organisationsförändring med flera faktorer som påverkar medarbetarnas 

vardag, exempelvis genom förlängda arbetstider, ändrade fika- och matraster samt minskad 

tid för att ventilera sina åsikter bidrar dessa förändringar till motsättningar gentemot 

omorganiseringen.  
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3.3.4. Förändring 

Anledningar till varför verksamheter förändras är att på grund av att företagen ska vara 

konkurrenskraftiga på marknaden. Verksamheten kan ändra sig till att vara mer effektiv, 

förbättra kvaliteten på de tjänster verksamheten erbjuder, att de följer med i utvecklingen och 

är nytänkande samt att göra kunderna medverkande i förändringen.
84

  

 

Min åsikt är att en verksamhet hela tiden skall vara successivt föränderlig, genom att företaget 

hela tiden förändras successivt och med tiden skapar verksamheten rutiner som består av 

förändring. Detta i sin tur bidrar till att de anställda är medvetna om att organisationen hela 

tiden förändras och att de inte funderar lika mycket på de förändringar som genomförs, utan 

anpassar sig efter det nya.  

 

Anpassningsbarhet är nyckelordet i sammanhanget, det vill säga företaget anpassar sin 

verksamhet efter hur det ser ut just nu. Som exempel kan bankkontoret styra personalen under 

fler timmar på arbetsdagen, än innan förändringen. Ledningen kan se till att medarbetarna 

arbetar med de arbetsuppgifter som behövs göras för stunden samt att ledningen kan planerar 

in kompetensutveckling för medarbetarna för att höja kompetensnivån. Genom att ha 

medarbetarna i banklokalen kan ledningen snabbt styra om till det som behövs för stunden, 

dock måste medarbetarna vara medgörliga i förloppen och de måste kunna växla i tempo. 

3.3.5. Utveckling  

Den amerikanska psykologen Abraham Maslow beskrev hur människan prioriterar sina behov 

enligt en behovshierarki i fem olika nivåer. För att en individ skall kunna höja nivå behöver 

de grundläggande behoven i nivåerna under vara uppfyllda. Nivåerna består av fysiologiska 

behov, behov av trygghet, behov av gemenskap och behov av uppskattning, den högsta nivån 

är att människan behöver är självförverkligande, kognitiva och estetiska behov för att 

individen skall uppleva ett välbefinnande med sin tillvaro. I de grundläggande nivåerna ingår 

bland annat mat, vatten, anställning, grupptillhörighet, självförtroende och respekt för andra. I 

den högsta nivån med personligutveckling behöver individen få känna ansvar, utvecklas och 

kreativitet.
85

  

 

Min åsikt om personlig utveckling är att den är oerhört betydelsefull för en organisations 

verksamhet. Företaget ger indikation till personalen, som att vi vill satsa på er, känner 

personen en vördnad gentemot företaget.  

 

Swedbank erbjuder de anställda en stabil grund i Maslows behovshierarki genom olika 

personalförmåner som exempelvis personallån, lunchförmån, friskvårdspeng, personbil och 

olika banktjänster.
86

 Inom företaget finns befintliga utvecklingsprogram i form av 

föreläsningar och prov i bankens egna Intranät, som medarbetaren själv kan genomföra för att 

utvecklas.
87

 Genom att organisationen erbjuder flera av de grundläggande behoven behöver 

ledningen satsa på att individen trivs på sin arbetsplats samt att personen får chans att 

utvecklas och blir bekräftad för sina framsteg.  
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Investera är nyckelordet i sammanhanget, genom att företaget väljer att investera tid och 

pengar i personalen som bidrar till personlig utveckling, höjer företaget både kompetensen 

och lojaliteten hos personalen i företaget. Genom att företaget ökar förståelsen hos 

medarbetarna bidrar detta till att verksamheten ökar sin konkurrenskraftighet gentemot 

konkurrerande företag samt att medarbetarna kan påverka företagets resultat mycket bättre 

genom att vara mer kunniga.  

3.3.6. Subgrupper 

När människor är i en grupp med mer än tre personer kan subgrupper bildas, vilket innebär att 

personer inom en grupp skapar sina egna grupperingar. Subgrupper kan vara negativt för en 

grupp då det uppstår konflikter, dock är subgrupper ibland bra att ha inom en organisation för 

att verksamheten blir specialiserad i olika saker. Dock är subgrupper inte bra när det uppstår 

en ”vi mot dem” känsla, detta fenomen kan påverka hela verksamheten negativt.
88

  

 

Min uppfattning är att ledningen skall aktivt påverka medarbetarnas grupperingar samt 

försöka att lyssna till de signaler som förekommer på arbetsplatsen för att behålla ett bra 

arbetsklimat. Detta kan ledningen göra genom olika stimulerande aktiviteter på arbetstid och 

fritid.   

 

Förståelse är nyckelordet i sammanhanget, genom att de olika grupperna får förståelse om 

vad de andra grupperna arbetar med ökar toleransen gentemot de olika grupperna. Exempelvis 

med de gamla grupperna på bankkontoret där medarbetarna upplever att det är bara de som 

jobbar, då det är inga andra som trycker på knappen. En bidragande faktor som jag upplevde 

genom att iaktta händelseförloppen inne på bankkontoret i Gävlecity är att medarbetarna ser 

och registrerar vad de andra medarbetarna gör eftersom banklokalen har ett ”öppet 

företagslandskap”. Detta anser jag bidrar till att medarbetarna kan störa sig på att de ser de 

andra medarbetarna sitter på sin plats och stirra in i skärmen, men de vet inte vad de gör för 

arbetsuppgifter, utan deras reflektion blir att de fördriver tid. Ledningen kan dock ha planerat 

in att den enskilde medarbetaren att den har tid för kompetensutveckling eller att 

medarbetaren bearbetar ett ärende. Denna faktor är med och påverkar helheten av 

gruppkänslan ”vi mot dem”. Min fundering kring detta är att när medarbetaren har tid utsatt 

för kompetensutveckling, är det bättre att medarbetaren får göra den på en avskild plats, som 

gynnar både sig själv på grund av större fokusering och de andra medarbetarna på grund av att 

de inte behöver störas av att en av medarbetarna sitter på sin plats och inte hjälper till.  

3.3.7. Generationsskifte  

Inom organisationer som har en stor majoritet av medarbetarna i samma åldersgrupp, uppstår 

det i verksamheten ett generationsskifte när de äldre medarbetarna avslutar sin anställning på 

företaget. När förändring sker i verksamheten kan de äldre medarbetarna känna en vis 

motsättning gentemot de yngre medarbetarna som kommer in på ”deras” arbetsplats och inte 

agerar på samma sätt som de äldre medarbetarna. De yngre medarbetarna ser de äldre 

medarbetarna som förebilder och vill lära sig av dem, dock vill de göra på sitt eget sätt.
89

  

 

Min uppfattning är att ledningen är medveten om en generationsskiftning som kommer att ske 

inom de närmsta åren då de äldre och ”erfarna” medarbetarna kommer att i pension och 

ersätts med unga och ”oerfarna” medarbetare. 
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Erfarenhet är nyckelordet i sammanhanget, det är viktigt för ledningen att tillvara ta den 

erfarenhet som de äldre medarbetarna besitter och föra över den till de yngre. Min reflektion 

var att ledningen behöver tillsätta en egen grupp som verkar för att utveckla de unga 

medarbetarna för att företaget inte skall förlora kunskapen i och med ett generationsskifte, en 

förutsättning är dock att de vill föra vidare kunskapen till de yngre medarbetarna.  

3.3.8. Omvärldsanalys  

Genom att organisationen gör en omvärldsanalys blir företaget mer medvetet om de 

förändringar som sker runtomkring verksamheten. Organisationen är beredd på de 

förändringar som sker i omvärlden samt om vilka hot, möjligheter, styrkor och svagheter 

företaget har. Företaget kan genom att ha kunskap om sina konkurrenter utveckla sina egna 

sidor för att bli mer konkurrenskraftig på marknaden.
90

  

 

Min åsikt är att verksamheten skall ständigt bevaka sina konkurrenter, både de företag som 

erbjuder liknade varor, men också substitutvaror. Genom att verksamheten bevakar 

omvärlden på en nationell-, regional- och lokalnivå är företaget med i utvecklingen av 

markanden.  

 

Lyhörd är nyckelordet i sammanhanget, det är viktigt att ledningen är lyhörd för förändringar 

som exempelvis att avtalet med svensk kassaservice upphörde, vilket påverkade att 

kundantalet inne på bankkontoret ökade. Ledningen skulle ha varit medvetna om denna 

förändring och anpassat verksamheten mot att ta emot dessa kunder. Swedbank kan se hur de 

andra företagen utvecklar sin verksamhet som exempelvis Forex och ICA-banken. Forex som 

innan enbart var specialiserade på valutahandel och senare utvecklade sin verksamhet till 

bank. Hur påverkar detta Swedbank i framtiden då Swedbank inte handlar med alla valutor 

utan hänvisar att växla dem någon annanstans. ICA-banken är ett annat exempel som erbjuder 

en bredare service till redan sina befintliga kunder och nya kunder, de är mer lokala och 

utspridda än Swedbank. 

3.3.9. Kommunikation 

Inom en organisation är kommunikationen avgörande eftersom det är viktigt att mottagaren av 

informationen tolkar budskapet på rätt sätt. Dock är det lika viktigt att avsändaren sänder ut 

budskapet på ett sätt som går att tolka.
91

 För individer är det viktigt att få återkoppling på det 

som de har gjort för att de ska veta om arbetet är bra eller dåligt utfört. För att en person ska 

kunna växa behövs det exempelvis att ledningen uppmärksammar personen och ger 

konstruktiv Feed-back för att utveckla medarbetaren.
92

  

 

Min åsikt är att det är viktigt att förmedla sitt budskap till mottagaren, i detta fall både ifrån 

ledningen och från medarbetarna, för annars får den mottagande parten aldrig reda på hur den 

har agerat.  

 

Våga är nyckelordet i samanhanget, det är viktigt att personen som ger återkoppling vågar 

säga sin åsikt och stå för den. För att mottagaren skall kunna utvecklas behöver informationen 

bestå av konstruktiv kritik för att personen skall kunna utvecklas. Men det är lika viktigt att 

våga fråga om personen som mottagit informationen har uppfattat budskapet och kunna 

omformulera budskapet om det inte gått fram. Exempelvis hade ledningen behövt förklara 

tydligare varför verksamheten genomför den planerade förändringen, vad de kommer att 

resultera i och varför det är bra.  
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3.3.10. Rutiner  

Förändring kan ske under en kort- eller långperiod, sker förändringen under en kortperiod 

behöver förändringen styras relativt strukturerat och planerat. Sker förändringen på en 

långperiod, det vill säga de vardagliga rutinerna förändras långsamt och gradvis, där behöver 

förfarandet inte styras på samma sätt. Det går att dela in förändringar i två kategorier: 

Immateriell- och materielförnyelse. Immateriellförnyelse menas exempelvis ändrade 

arbetsförhållanden, medan materielförnyelse menas med exempelvis byte av utrustning.
93

  

 

Min åsikt är att verksamheten framhäver till de anställda att förändringsarbetet tar tid innan 

arbetsuppgifterna har återgått till arbetsrutiner.  

 

Tålamod är nyckelordet i sammanhanget, det är viktigt att medarbetarna och ledningen har 

tålamod med de förändringar verksamheten genomför. Det tar tid innan ändrade 

arbetsuppgifter flyter på rutinmässigt. Dock måste verksamheten ha rätt kompetens för att 

kunna svara på de frågor som uppkommer, annars undermineras företagets trovärdighet hos 

kunden.  

3.3.11. Flexibilitet  

Empowerment beskriver att medarbetarna får ta mer ansvar i organisationen och de kan själva 

vara handlingskraftiga och kan ta egna initiativ. De insatser medarbetarna presterar belönas i 

olika former och verksamheten hjälper de anställda att uppnå nya kunskaper och färdigheter. 

Till följd av att medarbetarna utvecklas genom mer ansvar förbättras deras prestationer samt 

verksamhetens.
94

 Empowerment kan beskrivas som en ”plattorganisationsmodell” och den är 

bra att tillämpa för organisationer där verksamheten behöver vara flexibel, som exempelvis 

läkemedelsforsknings där alla personer som medverkar i projektet är specialister och inte 

behöver någon toppstyrning.
95

 

 

Min uppfattning är att verksamheter som tillämpar organisationsmodellen empowerment 

bedriver en organisation som ständigt utvecklas genom att medarbetarna själva kan påverka 

sina egna arbetsuppgifter. Dock anser jag att i vissa verksamheter behöver vidhålla en 

hieratisk ledningsstruktur för att inte skapa för mycket oro i verksamheten och i 

beslutsprocessen.  

 

Ansvar är nyckelordet i sammanhanget. Det är viktigt att medarbetarna är villiga att själva 

vilja ta ansvar för sin utveckling och planering av exempelvis schemat. Det vill säga att 

ledningen inte bara ska förutsätta att medarbetarna kommer att göra de förväntade uppgifterna 

bara för att de kan. Det är bra att medarbetarna får chansen att själva skriva sitt eget schema, 

vilket bidrar till lite mer frihet för att kunna styra individuellt hur de vill arbeta och när de vill 

vara lediga. Det är bra att det finns internutbildningar där medarbetarna kan genomföra 

kompetenshöjande utbildningar. Genom att tillämpa en form av empowerment i verksamheten 

ökar medarbetarnas attityd gentemot företaget, medarbetarna får fler förmåner, vilket bidrar 

till att medarbetarna vill stanna kvar och ser företaget som en bra arbetsgivare.  
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4. Medarbetarna 
I detta avsnitt presenteras den information som jag införskaffat till denna studie ifrån 

medarbetarna med hjälp av personliga intervjuer. Först presenterar jag synpunkter 

medarbetarna hade på de förändringar som ledningen berörde, sedan medarbetarnas tankar 

kring de olika förloppen och tillslut mina egna reflektioner till de olika situationerna. De 

intervjuade medarbetarna har jag valt att hålla anonyma samt gett dem en bokstav A, B, C 

osv.  i bearbetningen av materialet. För att underlätta läsandet av texten har jag valt att hitta 

på figurerade kvinnliga namn med början av bokstaven. Varför jag har valt kvinnliga är för 

att de manliga personer som medverkat i intervjun skall kunna utpekas då majoriteten av de 

anställda på privat sidan på bankkontoret i Gävle består av kvinnor.  

4.1. Medarbetarnas synpunkter på förändringarna 

I intervjuerna med medarbetarna svarade alla på intervjufrågan ”om de senaste förändringarna 

bankkontoret i Gävle sedan 2006”, nämnde alla medarbetare chefsbyte som en förändring. 

Fem av de sex intervjuade medarbetarna nämnde förändringen av kassalinjen och hälften 

påpekade personalförändringar. Några enstaka medarbetare belyste vid intervjun förändringen 

med arbetstider, arbetsmiljön och säljkrav. 

4.1.1. Kassalinjen 

En delad mening kring förändringen med kassalinjen finns hos medarbetarna, hälften av de 

intervjuade tyckte att förändringen var bra medan den andra hälften tyckte att den var dålig. 

Däremot ansåg de flesta av de intervjuade medarbetarna att det vore en bra idé att ha 

snabbkassor och/eller två kösystem, en kö för enklare ärenden och en kö för lån och 

placeringar.  

 

Däremot ansåg alla medarbetarna att det är mycket bättre att sitta ner med kunden i stället för 

att stå upp och utföra ärendena. De intervjuade upplevde att den nya processen med att sitta 

ner vid kundmötet var mindre stressande, för både kunden och medarbetaren. Generellt ansåg 

de intervjuade att idén med förändringen var bra, alla medarbetarna skulle ta hand om de olika 

ärendena. Dock omorganiseringen var inte genomförbar vid den tidpunkten förändringen 

genomfördes, det saknades bland annat kompetens för att täcka upp för de olika ärendena. På 

grund av att medarbetarna inte hade kompetens för att utföra ärendena fick de gå och leta upp 

någon annan medarbetare som skulle kunna ta över ärendet, det uppstod mycket spring mellan 

de olika båsen. I samband med omorganiseringen av kassalinjen blev det inte bara spring 

mellan de olika båsen utan det blev mycket mer rörelse i hela kontoret. Nu behövde 

medarbetaren gå hämta kunden, gå tillbaka, hämta dokument, pengar och olika saker till olika 

ärenden.  

 

Medarbetarna ansåg att den bakomliggande tanken med förändringen var att banken skulle 

kunna utföra mer affärer, eftersom kundmötet blev mer personligt. Ordet ”service” 

framhävdes flera gånger ifrån de intervjuade och medarbetarna ansåg att det nu var en viktig 

del i sitt arbete. De ansåg att fokus var på att ge kunden bra service. Medarbetarna ansåg att 

de flesta kundmötena nu tog lite längre tid, då de skulle sitta ner med kunden. Den generella 

åsikten om detta var att det är bra för kunden, då den får mer tid från banktjänstemannen, men 

att vid kundmötet uppstod lite för mycket diskussioner som inte var relevanta för tillfället. 

Däremot ansåg de intervjuade att förändringen ledde till mer affärer mellan kunderna och 

banken.  
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4.1.1.1. Medarbetarnas citat  

 

Agnes ansåg att ”det är bättre att sitta ner med kunden och prata, än att stå upp och utföra 

ärenden”. Med detta menade Agnes att det blir mindre stress för båda parterna, när ärendet 

ska genomförs sittande. Det känns även tryggare för kunden att inte behöva ha någon som 

lyssnar eller tittar på vad som sägs och görs.  

 

Bodil ansåg att ”det är en nackdel att ta bort snabbkassorna, för kontantärendena tar nu längre 

tid att genomföra”. Med detta menade Bodil att förändringen medförde att tidsåtgången för 

varje kontantärende har ökat. Snabbkassorna var direkt kopplade till sedelmataren och 

medarbetaren behövde bara sträcka sig för att ta pengarna och de var hela tiden inloggade på 

en dator. Nu menade Bodil att medarbetaren först behövde gå fram och trycka på knappen, 

vänta tills kunden kom, visa vart de skulle sitta, logga in på datorn, utföra kontant ärendet, gå 

och logga in på datorn som är kopplad till sedelmataren för att hämta/lämna pengar, gå 

tillbaka och ge pengarna för att kunna avsluta kontant ärendet. För att sedan upprepa samma 

process.  

 

Cecilia ansåg att ”förändringen med kassalinjen, mötte inte kundernas behov med rätt 

kompetens”. Cecilia menade att det inte såg bra ut gentemot kunderna, då de att först får sitta 

och vänta länge i kö, för att sedan komma fram och berätta sitt ärende till medarbetaren och 

sedan sitta kvar och vänta där på platsen, medan den medarbetaren springer runt och letar 

efter en annan medarbetare som kan hjälpa till med ärendet. Sedan komma tillbaka för att be 

kunden att byta plats och följa med kunden till den nya platsen. Cecilia menade att det inte ger 

ett seriöst intryck ifrån bankens sida att ha det på det viset.  

 

Doris ansåg att ”arbetet blir roligare och ger mer affärer”. Med detta menade Doris att 

arbetsuppgifterna blir mycket mer varierade i samband med ett kösystem, då det kommer alla 

sorters ärenden. Doris tyckte det var lite kul med att ha tävling mellan de anställda, men ansåg 

att det var för mycket fokus på att sälja. Hon påpekade starkt att det är bättre att få kunden att 

förstå och verkligen se över vilka tjänster den specifika kunden behöver. Inte bara utföra 

ärenden och säga att skriv på här, för att affären ska registreras i MUPP (Mål och 

uppföljningssystem). 

 

Emelie ansåg att ”det är bättre att ha två kösystem, en för kassa och en för lån och 

placeringar”. Med detta menade Emelie att de kunder som kommer in på banken för att få 

prata lån eller placera pengar skräms av den långa kön och väljer att avstå att utföra sitt ärende 

här på banken.  

 

Felicia ansåg att ”det nya kösystemet var bra för att det var fler personer som tog ansvar för 

kön”. Med detta menade Felicia att de medarbetare som arbetade med bokade kunder fick nu 

alla gå fram och trycka. Inte bara sitta och vänta på sin plats att nu är det ingen som behöver 

min kompetens och ha attityden då gör jag något annat under tiden. Istället för att hjälpa till 

med de andra medarbetarna med de kunder som väntar i kön. Dock menade Felicia inte att de 

bara sitter där och inte gör någonting, men där emot att ibland görs det andra saker som inte 

behövs göras just då.  
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4.1.2. Öppettiderna 

Alla medarbetare ansåg att förändringen med öppettiderna var positivt för kunderna, däremot 

var den generella tanken hos medarbetarna att de var ifrågasättande gentemot att ha öppet till 

klockan sex på fredagarna. De ansåg att det var bra att ha öppet fyra dagar, men att fredagarna 

kunde bankkontoret stänga tidigare. Däremot var det en delad mening mot arbetstiderna för 

medarbetarna. Av de intervjuade var några rådgivare som ansåg att systemet var bra då de 

kunde boka in kunder under hela dagen och själva styra när kunden skulle komma och när de 

skulle vara lediga. Däremot ansåg de som arbetade som privatbanksäljare och med 

spontankunder att det var en belastning att arbeta långa dagar och att de fick jobba 

kvällspassen. De kände att de inte kunde påverka när de skulle arbeta eftersom bankkontoret 

behöver vara bemannat hela tiden och kunna ta emot spontankunder.  

 

Medarbetarna lyfte fram att det saknades tid för att kunna utföra administrativa ärenden i lugn 

och ro. I och med förändringen med öppettiderna finns det inte någon tid när medarbetaren 

kan sitta, utan att det kommer in fler kunder i banklokalen. De flesta av medarbetarna ansåg 

att det var en nackdel att få in andra bankers kunder som utför kontant ärenden inne på 

bankkontoret då deras bank har stängt. Detta ansåg medarbetarna bidrog till att bankens egna 

kunder fick vänta längre i kö på grund av andra bankers kunder tog upp medarbetarnas tid.  

 

Dock ansåg de flesta av medarbetarna att det nya schemasystemet var bra, att i vis mån kunna 

påverka vilka tider och vilka dagar medarbetaren skulle vara ledig, dock ansåg några 

medarbetare att de inte hade fått tillräcklig information om hur programmet skulle användas. 

En av medarbetarna lyfte fram att det var ett bra schemasystem då medarbetaren som arbetade 

stängning fick extra minuter tillgodo. Dock var det flera av medarbetarna som uppdagade vad 

de ansåg vara dåligt med schemasystemet. Främst var att medarbetaren behövde planera lång 

tid i förväg hur arbetsschemat skulle se ut. Medarbetarna påpekade att det var svårt att 

förutspå små saker som kunde uppstå och att de ansåg att det upplevdes som ett problem att 

byta sin tid med någon annan.  

4.1.2.1. Medarbetarnas citat  

 

Agnes ansåg att ”det var svårt att vara koncentrerad så många timmar samt att det var en 

jobbig arbetsmiljö då det aldrig var tyst och lugnt”. Agnes menade att som medarbetare var 

det svårt att hela tiden vara koncentrerad och försöka göra affärer ifrån klockan 10 till 18. 

Agnes uppdagade arbetsmiljön och med det menade hon att på grund av att bankkontoret hade 

öppet fram till klockan 18 finns det ingen tid för att sitta i lugn och ro för att utföra de 

administrativa arbetsuppgifterna, vilket det fanns tid för innan förändringen.  

 

Bodil ansåg att ”genom att ha öppet längre skapar banken ett behov för kunderna”. Bodil 

menade att genom banken har längre öppettider skapar banken ett behov för kunderna, att 

utföra sina ärenden senare. Bodil hävdade att kunderna innan kunde sköta sina ärenden på det 

gamla viset, då banken stängde klockan 15 förutom en dag i veckan då det var kvällsöppet.  

 

Cecilia ansåg att ”får in andra bankers kunder, som bara gör kontantärenden”. Med detta 

menade Cecilia att eftersom Swedbank har öppet längre än de andra bankerna kommer andra 

bankerskunder in för att utföra visa kontant ärenden som exempelvis insättningar på konton i 

andra banker eller i Swedbank, ta ut pengar på postgiro- och bankgiroutbetalningar, checkar 

och postväxlar. Eftersom bankkontoret får andra bankerskunder påverkar det väntetiden för 

bankens egna kunder som får vänta längre på grund av de utför sina tjänster på bankkontoret i 

Gävlecity.   
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Doris ansåg att ”det är slitsamt för personalen att arbeta till klockan 18.30 cirka två dagar i 

veckan”. Med detta menade Doris att förändringen med öppettiderna påverkar privatlivet för 

medarbetarna som behöver arbeta längre dagar, vilket sliter mer på hälsan.  

 

Emelie ansåg att ”svårt att bemanna bankkontoret”. Med detta menade Emelie att det är svårt 

att veta hur mycket personal som det behöver vara under de olika tiderna bankkontoret i 

Gävlecity har öppet. Emelie påpekade att ibland kan det hända att vid klockan 17 på 

eftermiddagen rusar det in en drös av kunder, medan ibland kommer det ingen. Emelie ansåg 

dock att det tar tid att jobba in mönster med kunderna och att hon trodde att det blir bättre i 

framtiden.  

 

Felicia ansåg att ”det ser snyggt ut”. Med detta menade Felicia att det var bra marknadsföring 

från bankens sida då det visar på god service ifrån företaget att ha längre öppettider än 

konkurrenterna.  

4.1.3. Ledningen 

Alla intervjuade medarbetarna nämnde chefsbyte som en förändring bankkontoret genomfört 

sedan 2006. Alla medarbetare på privatsidan nämnde att deras närmsta chef hade bytts, samt 

var det flera medarbetare som belyste att det förändrats två gånger. Det var ett fåtal av 

medarbetarna som belyste förändringen med de andra cheftjänsterna för banken. Den 

generella åsikten hos medarbetarna var att ledningen för privatsidan var som bäst när Ingela 

Bergh var verksam kontorschef. Medarbetarna upplevde tiden efter att Bergh avträtt som 

kontorschef som turbulent. De ansåg att scheman inte fungerade och att förändringen med 

kassalinjen ställde till problem som ingen i ledningen tog hand om. Medarbetarna tyckte att 

båda cheferna Roger Lind och Ulrika Pussinen var bra.  

 

Flera av medarbetarna nämnde att de förstod att Roger Lind inte ville vara kontorschef, 

exempelvis genom hans kommentarer som medarbetarna hörde. Av de intervjuade 

medarbetarna var det ingen som visste att Roger Lind inte skulle sitta kvar som kontorschef 

för privatsidan. De var flera medarbetare som utryckte en viss oro med att inte veta vem som 

är sin närmsta chef.  

 

Några av medarbetarna ansåg att ”högsta chefen” Per Berggren, bara anställde ”sina egna”, 

det vill säga från bankkontoret i Sandviken där Berggren varit chef innan han tillträdde som 

regionchef för rörelseområdet Gävleborg, då han tog med sig Ulrika Pussinen och Annika 

Wijk. Medarbetarna ansåg att denna förändring inte var så bra då det blir risk för ”Ja-sägare” 

och i princip kan Berggren genomföra de beslut han vill, utan större påverkan av de andra 

cheferna. En av medarbetarna utryckte frasen ”kompisgäng”, med detta menade medarbetaren 

att de var för nära varandra privat för att kunna agera affärsmässigt.  

4.1.3.1. Medarbetarnas citat  

 

Agnes ansåg att ”ingen som brydde sig”. Med detta menade Agnes att det inte var en chef som 

hon kunde vända sig till för att prata om problemen som uppstod med arbetet. Det fanns ingen 

som kunde vägleda, ansåg att det saknades coachning.  

 

Bodil ansåg att ”det var konstigt att byta alla chefer samtidigt”. Med detta menade Bodil att 

förändringen av ledningsstrukturen var dålig när den bytts helt. Bodil ansåg att förändringen 

med ledningen borde ha skett successivt.  
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Cecilia ansåg att ”scheman inte fungerade”. Med detta menade Cecilia att schemaläggningen 

inte fungerade då rådgivare var borta och det fanns inte den kompetensen att täcka för alla 

sorters ärenden.  

 

Doris utryckte att ”hon hade valt att vara i självbetjäningsgruppen för att slippa certifiera sig”. 

Med detta menade Doris att även fast hon hade valt att arbeta på det här sättet behövde hon 

ändå behöva anpassa sig till det nya systemet och lära sig de nya sakerna. Doris utryckte 

starkt att hon alls inte ville lära sig de nya systemen då hon snart skulle gå i pension, dock 

förstod hon förändringen och tyckte det var bra för de nya då de får varierade arbetsuppgifter.  

 

Emelie ansåg att ”hela styrkan måste veta att det här är min chef”. Med detta menade Emelie 

att medarbetarna blir oroliga då de inte vet vem som är min chef och att medarbetaren går och 

tänker på vad som kommer att hända i framtiden.  

 

Felicia ansåg att ”det var massa skitsnack hos personalen”. Med detta menade Felicia att 

personalen pratade mycket bakom kulisserna, som till exempel om högsta chefen, 

arbetsbelastningen och säljkraven. Med högsta chefen menade Felicia att det sägs att chefen 

bara anställer sina kompisar. Med arbetsbelastningen menade Felicia att arbetsuppgifterna har 

ökat men inte lönen. Med säljkraven menade Felicia att nu är det mer fokuserat på att sälja 

och att det märks ifrån ledningen. Felicia trodde att en av förändringarna av ledningen var 

bland annat på grund av säljkraven, att bankkontoret behövde mer pådrivande chefer.  

4.1.4. Svenskkassaservice 

Berörande förändringen med Svenskkassaservice ansåg medarbetarna att det inte hade 

påverkat dem i någon större utsträckning, utan den generella åsikten var att det hade blivit 

mer kunder som utförde kontantärenden på bankkontoret i Gävle City.  

4.1.4.1. Medarbetarnas citat  

 

Agnes ansåg att ”kunderna besvikna på att servicen försvann”. Med detta menade Agnes att 

kunder som kunde utföra sina ärenden på de olika kassaservicekontoren runt om i Gävle, som 

exempel kunder ifrån Brynäs hade utryckt det som jobbigt att behöva komma till 

bankkontoret i City för att utföra sina ärenden.  

 

Bodil ansåg att ”det är bra ur bankens synvinkel då vi kan sälja på dem tjänster”. Med detta 

menade Bodil att banken kunde presentera tjänsterna som exempelvis telefonbanken, 

Internetbanken, kontokort och insättningsmaskiner för dem som innan hade använt sig av 

kassaservice. 

 

Cecilia ansåg att ”några som klagade”. Med detta menade Cecilia att förändringen inte 

påverkat arbetet eller kunderna på något större sätt.  

 

Doris ansåg att ”det blev fler kontantkunder”. Doris utryckte att nu försöker vi lotsa dem till 

insättningsmaskinerna för de kunder som bara vill ta ut och sätta in pengar på olika konton.  

 

Felicia ansåg att ”det inte var någon större förändring”.   

 

Emelie ansåg att ”hon inte känt av förändringen”.  
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4.1.5. Varumärket 

Medarbetarna ansåg att förändringen av varumärket var bra och att det är lättare att säga 

Swedbank, än det gamla namnet Föreningssparbanken. De ansåg även att det var ett mer 

gångbart namn utomlands. Det var några av medarbetarna som framhävde att det var ett 

naturligt val av namn, då banken har haft namnet internationellt sett under en lång tid.  

4.1.5.1. Medarbetarnas citat  

Agnes ansåg att ”förändringen av varumärket gick snabbt och smidigt” Agnes menade att 

både de anställda och kunderna tog åt sig namnet direkt och att det inte uppstod några större 

problem. Själva förändringen genomfördes bland annat med jippon inne på bankkontoret då 

medarbetarna fick arbeta i T-shirts där det var upptryckt en text på ryggen ”Öppet till 18”.  

 

Bodil ansåg att ”varumärket blivit välkänt på kort tid”. Med detta menade Bodil att 

marknadsföringen kring förändringen med varumärket var bra genomfört, men att det kostar 

pengar som kanske kunde ha lagts på andra saker. Bodil påpekade ”dock behöver man inte 

byta namn igen, förhoppningsvis” och ansåg att namnet var bra och anpassat för framtiden.  

 

Cecilia ansåg att ”kunderna inte visste vad Swedbank var”. Med detta menade Cecilia att det 

var vissa kunder som upplevde det som ett problem att byta namn, dock ansåg Cecilia att 

bytet av varumärket gått bra och väl när de kunderna blivit informerade, har det inte varit 

några problem. 

 

Doris ansåg att ”svårt att säga det gamla”. Doris menade att förändringen med varumärket 

från det gamla till det nya, var bättre då det var enklare att säga det nya namnet.  

 

Emelie ansåg att ”nu tycker man att det är kanon”. Med detta menade Emelie att först i början 

när hon hade hört att varumärket ska ändras hade hon varit negativt inställd, dock ansåg 

Emelie att det nya varumärket var bra och helt rätt.  

 

Felicia ansåg att ”det är bra att alla heter samma i de olika länderna”. Med detta menade 

Felicia att det är bra att ha ett och samma namn för banken, i Sverige och resten av världen, i 

stället för att blanda olika namn för samma bank.   

4.1.6. Säljkrav  

En förändring några medarbetare framhävde vid intervjutillfället var de ökade säljkraven av 

olika produkter som nu ställdes ifrån ledningen. En av medarbetarna utryckte att ”vi har haft 

säljkraven ständigt, men det är betydligt mycket klarare nu”. Medarbetaren ansåg att det nu 

inom organisationen var betydligt mer fokuserat kring de produkter som medarbetaren 

lyckads sälja till kunderna under sin arbetstid.  

 

Swedbank har ett dataprogram som kallas för MUPP (Mål och uppföljningssystem) där 

ledningen kan följa exakt vilka produkter en medarbetare har försett en kund med och under 

vilken tidsperiod. Några av medarbetarna hävdade att lönen sätts efter den mängd produkter 

som säljs, en liknande provisionsbaserad lön, där medarbetaren kan se hur bra den är som 

säljare. Medarbetarna som belyste säljkraven ansåg även att det blivit mer konkurrens emellan 

personalen, alla medarbetare är måna om att utföra de ärenden som genererar statistik i 

MUPP. Dock ansåg de att viljan hos sina kollegor att hjälpa till med ärenden som inte 

genererade statistik i MUPP var skiftande.  
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4.2. Analys av förändringarna i medarbetarnas perspektiv  

I delen analys av förändringarna ur medarbetarnas perspektiv behandlar jag de fem 

förändringar som ledningen har uppdagat och den förändring medarbetarna har framhävt vid 

intervjutillfällena utifrån medarbetarnas perspektiv. Analysen grundar sig på den information 

som införskaffats genom intervjuer med medarbetarna. I min analys har jag framhävt i 

rubriken det vad jag anser vara bakomliggande faktorerna som uppkommit i samband med 

förändringarna. I början av varje stycke inleder jag med sekundärteorier som jag reflekterar 

över, för att sedan sammanväva teorin med något av de problemen medarbetarna har 

presenterat, med mitt egna förslag om vad jag anser skulle kunna vara en åtgärd med 

problemet. Avslutningsvis förstärks stycket med ett nyckelord, vilket förklaras och jag anser 

vara viktigt att tänka på i detta samanhang.  

 

4.2.1. Revir  

En organisation som tillämpar mer medbestämmande på arbetsplaten förstärker 

medarbetarnas revirstänkande. Medarbetarna tänker utifrån sin egen grupp och värnar om sin 

enhet, som kan bli en bekostnad på andra enheter i verksamheten. Dock är revirtänkandet bra i 

vissa situationer som exempelvis för att det skapar trygghet, delaktighet och engagemang.
96

  

 

Min åsikt är att det är bra att det finns ett visst revirstänkande inom organisationen, då det blir 

enklare för medarbetaren att känna sin tillhörighet till någon grupp. Det är däremot inte bra 

om medarbetarna inte kan samarbeta över revirgränserna, det förstör organisationen. Det är 

viktigt att medarbetarna känner tillhörighet gentemot företaget och arbetar emot samma mål.  

 

Gemenskap är nyckelordet i sammanhanget, att alla anställda har samma sinnesbild, arbetar 

gemensamt mot samma mål och har förståelse om vad de andra enheterna sysslar med. 

Genom att de anställda har en ökad förståelse om verksamheten och känner gemenskap med 

de andra anställda går det att förstärka reviren. För den enhet reviren förstärks, kommer den 

att bli stark och utvecklad, men den kommer även att kunna samarbeta med de andra 

enheterna på grund av att de känner sig inte hotade eller irriterade på dem, utan de vet om att 

enheterna arbetar för samma ändamål.   

 

4.2.2. Stress 

Stress påverkar kroppen genom att den förbereder sig för flykt, rädsla eller smärta och 

stressen utlöses av fysiska och psykiska påfrestningar. Under en kortare tid är stress bra för 

kroppen då den agerar något snabbare, en evolutionistiskt bevarad överlevarinstinkt. Dock är 

stress inte bra under en längre period då den kan påverka och skada inre organ och kärlsystem 

i kroppen. Stress kan bland annat leda till hjärtsjukdomar, diabetes, depression och 

infektioner.
97

 

 

Min åsikt är att den stress som uppstår på bankkontoret är när medarbetarna ser antalet kunder 

i kö, interna påtryckningar ifrån de andra medarbetarna samt ändrade arbetsrutiner och 

förutsättningar.  
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Stresshantering är nyckelordet i sammanhanget, det är viktigt att medarbetarna vet hur de ska 

hantera stress och hur man kan slappna av. Genom att förbättra stresshanteringen kan 

verksamheten få bort medarbetarnas irritationsmoment på andra medarbetare samt få 

medarbetarna att bli mer lugna i sitt arbete. Genom att medarbetaren behåller sitt lugn kan den 

fokusera sin tid på den kunden den har framför sig och koppla bort de väntande i kön och inte 

känna att de stressar bort kunden. Dock skall medarbetaren förhålla sig affärsmässigt i 

kundmötet och se till att utföra de ärenden som förväntas. En till faktor som jag tror bidrar till 

en ökad stressnivå hos medarbetarna och det är den ökade ansvarskänslan.  

4.2.3. Kunskap 

Personligutveckling kan ses som en belöning, kunskapen är viktigare än pengar. Eftersom 

kunskapen ökar medarbetarens värde på arbetsmarknaden, ju mer kunskap desto mer attraktiv 

för anställning samt befordring inom företaget. Kunskapen är personlig och följer med när 

personen slutar, även fast företaget har lagt mycket tid och pengar på att utveckla denna 

person.
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Min åsikt är att det är viktigt att ledningen förser medarbetarna med rätt kunskap för att kunna 

hantera de olika ärendena verksamheten utför. Det är viktigt att företaget vågar satsa på 

medarbetarna för det i sin tur bidrar till att medarbetarna känner en viss tillgivenhet gentemot 

företaget.  

 

Utveckling är nyckelordet, att företaget utvecklar medarbetarna genom att höja deras 

kompetens. Genom att företaget höjer kompetensen på alla medarbetare blir företaget inte lika 

känsligt mot förändringar då när en specifik individ slutar, utan det är fler medarbetare som 

kan utföra samma arbetsuppgifter. Med en höjd kompetensnivå blir medarbetarna mer 

bekväma med sina arbetsuppgifter och kan utföra dem på ett enklare sätt, vilket i sin tur bidrar 

till att arbetsuppgifterna känns enklare på grund av mer kunskap hur de skall utföras.  

4.2.4. Åsikter 

”Där alla tänker lika blir det inte mycket tänkt” citat Walter Lippman. I arbetslivet finns det 

utvecklingstillfällen i sig där de anställda har olika åsikter om de olika förfarandena som 

exempelvis arbete i sig, de sociala kontakter där utbyte av kunskap uppstår emellan 

medarbetare, ledningen och kunder, samt genom kontakter emellan de olika enheterna, 

avdelningarna och arbetsgrupperna.
99

  

 

Min uppfattning är att de personliga åsikter som medarbetarna utrycker ofta kan bli 

medarbetarnas sammanfattade mening. Det vill säga att de anställda influerar varandra att 

tycka likadant, de blir påverkade av grupptrycket. Det är även viktigt att ta lärdom av de andra 

enheterna och avdelningarna vid förändringsförfaranden, för de kanske kan bidra med 

värdefull kunskap som kan leda till en smidigare förändringsprocess.   

Selektiv är nyckelordet i sammanhanget, det vill säga att personen i fråga kan särskilja på 

fakta och struntprat för att i sin tur kunna bilda sin egen uppfattning. Som exempelvis att 

medarbetarna utrycker sina åsikter om förändringen med kassalinjen där de lägger mycket 

energi på att diskutera, klaga och irritera sig på andra medarbetare istället för att anamma 

situationen och att göra det bästa av det. Däremot är det viktigt att vid en förändring lyssna på 

de personer som arbetar regelbundet med de arbetsuppgifter som kommer att beröras av 

förändringen.  
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4.2.5. Sociala normer  

De sociala normerna inom gruppen kan påverka individen att agera likadant som de andra i 

gruppen. En social norm kan beskrivas som de uttryckta eller underförstådda förväntningarna 

som ställs på gruppmedlemmarna och en norm blir oftast tydlig när någon överträder dem. 

Vid överträdandet av normen kan gruppen utrycka sanktioner mot den eller dem som överträtt 

dessa genom exempelvis belöning, beröm, övertalning, sarkastiska skämt och olika straff i 

form av exempelvis social utfrysning. Sanktionerna är både positiva och negativa eftersom de 

förstärker eller försvagar individens ställningstagande.
100

 

 

Min uppfattning är att sociala normer är både bra och dåligt. Det som är bra är att 

medarbetarna kan påverka varandra att tänka och agera lika, vilket underlättar arbetet om alla 

utrycker sig på samma sätt och gör på liknande sätt. Dock är det inte bra när det hämmar 

organisationen och när det blir personliga påhopp.  

 

Styrka är nyckelordet, både genom att gruppen blir starkare genom att ha klara sociala 

normer, men även för individen att kunna stå emot påtryckningar och själv kunna tänka efter 

om den specifika normen är något att efterleva. Exempel på negativa sociala normer: Tog du 

en lång lunch? Värst vad du springer på toa! Problemet med att medarbetarna utrycker 

negativa normer i liknande former bidrar till att medarbetarna själva agerar som 

”fängelsevakter” och själva utför kontrollverksamhet på varandra. Detta bidrar sedan till en 

negativ stämning som gör att arbetsmoralen sjunker och de utsatta personerna faller in i 

samma mönster.  
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5. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras författaren sin slutsats som grundar sig på den information som 

behandlats i studien tillsammans med författarens egna reflektioner kopplat gentemot 

problemformuleringen: ”Hur påverkar de förändringar som bankkontoret i Gävlecity 

genomfört i verksamheten och hur påverkar det i slutänden väntetiden inne på Citykontoret.” 

Avslutningsvis presenteras rekommendationer till företaget samt förslag på vidare forskning.  

5.1.  Slutsats  

Slutsatsen för denna studie är att flera faktorer spelar in i hur en organisation utvecklas och 

agerar. När ett problem uppstår som inte åtgärdas snabbt, gror och skapas olika teorier om vad 

problemet egentligen är. Dessa teorier implementeras sedan i de olika enheterna på 

arbetsplatsen som därmed anser att deras teori är verkligheten. Som exempelvis har påvisats i 

studien att ledningen uttryckt att väntetiden är för lång och medarbetarna behöver ta mer 

ansvar mot spontankunderna. Medarbetarna däremot anser att arbetsbelastningen har ökat och 

att arbetsmoralen har sjunkit. Vidare anser den individuella medarbetaren att den själv enbart 

gör allt jobb och att ingen annan hjälper till.  

 

För att verkligen se ett problem i en organisation, behöver man lyssna, det vill säga 

kommunikation samt att de anställda inom organisationen skall våga säga vad de tycker. En 

annan sak är att organisationen behöver ha en helhetssyn och förstå den verksamheten den 

bedriver, det vill säga verksamheten behöver ha kunskap, öppenhet och olika infallsvinklar 

för att kunna behandla de problem som uppstår i organisationen.  

5.1.1. Förändringar 

Min uppfattning är att ledningen för Swedbank i Gävlecity utförde förhastade beslut och 

ostrukturerade omorganisationer på bankkontoret. Det vill säga att förändringen med 

kassalinjen var en bra tanke, men innan genomförandet av den, borde ledningen ha hört sig 

för med vad medarbetarna skulle anse om en sådan förändring samt att ledningen skulle ha 

planerat in kompetenshöjande utbildningar för att successivt övergå till den nya kassalinjen. 

Ledningen borde ha efterfrågat medarbetarnas synpunkter om själva tanken om förändringen 

av kassalinjen samt deras åsikter om hur en sådan process skulle kunna gå till. Jag tror att 

förändringen skulle ha gått bättre. Ledningen skulle ha planerat förändringen på lång sikt, 

eftersom arbetsuppgifterna skiljer sig ifrån de olika arbetsgrupperna. Vidare skulle de ha 

startat genomförandet av förändringen när de ansåg att de hade rätt kompetens hos 

medarbetarna för att kunna arbeta på det sätt det var planerat. I samband med förändringen 

behövde det också vara en chef som är väl insatt i själva tanken med förändringen av 

kassalinjen för att den ska kunna vägleda medarbetarna under den närmsta tiden i samband 

med förändringen. Nu fick den verksamma kontorschef byta tjänst mitt i förändringen, vilket 

bidrog till att medarbetarna stod utan direkt ledning. Detta anser jag att var en bidragande 

faktor till att förändringen inte accepterades ifrån början på grund av den förvirring och 

frustration som hade uppstått ibland medarbetarna, genom att de inte kunde få svar på hur de 

skulle göra, utan att det förutsattes att det skulle fungera. Eftersom känslan om att det inte var 

ett bra system blev implementerat hos medarbetaren blir det en svår process att vända tanken 

hos dem.  

 

Vad gäller förändringen av alla chefsposter för Gävleborgsregion, är jag personligen kluven 

till den förändringen. På ett sätt är det bra att byta hela styrkan på en och samma gång 

eftersom ledningsstrukturen förändrades samt att organisationens verksamhet lades om mot en 

mer serviceinriktad verksamhet, istället för den expetitionsverksamhet som varit innan.  
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Genom att förändra verksamhetens inriktning, behöver organisationen ha den sortens ledare 

som kan leda verksamheten mot de nya målen. Organisationsförändringen är förhoppningsvis 

en engångsföreteelse, då de tillsatta cheferna ska vara verksamma under en längre tid och 

därav anser jag att förändrings förfarandet av hela ledningen är befogad. På ett annat sätt, är 

det däremot inte bra att byta hela ledningen på en och samma gång, eftersom det skapar 

oroligheter hos medarbetarna. Genom att de anställda undrar vad som kommer att hända dem 

personligen samt att den befintliga kompetensen från den gamla ledningen för de olika 

kontoren går förlorad. Under själva förändringen av ledningen blir det en svacka i 

verksamheten, då den befintliga chefen blir orolig för sin situation, vilket i sin tur påverkar 

medarbetarna samt att efter förändringen tar det ett tag för den nya chefen att komma in i sin 

roll.  

 

För citykontoret i Gävle blev det ännu mer olyckligt, då förändring med ledningen en av 

hamnade mitt i omläggningen av kassalinjen, vilket också bidrog till att skapa oroligheter för 

medarbetarna på citykontoret.  Denna oro hos medarbetarna anser jag påverkade stämningen 

på bankkontoret i Gävle City, vilket hördes på lunchrasterna och vid olika tillfällen då de 

utryckte sina åsikter inför varandra samtidigt som de klagade på den nya kassalinjen och 

förändringen med sina arbetstider. När de sedan fick höra att den högsta chefen förflyttade de 

chefer som han tidigare arbetat med i Sandviken, anser jag att reaktionen blev starkare än vad 

den egentligen borde ha blivit, då det redan fanns irritation inom verksamheten.  

 

Däremot kan jag inte uttala mig om de kommentarer medarbetarna utryckte om ”anställa ja-

sägare”, då jag inte har någon information att grunda ett utlåtande på något konkreta exempel, 

utan bara utryck ifrån medarbetarna. Dock är det ett problem ledningen har, om medarbetarna 

anser att det är på det viset och ett problem som behövs behandlas på något sätt. Dock 

utryckte medarbetarna att de hade förtroende mot deras närmsta chef vid intervjutillfällena, 

det vill säga en av de personer som medarbetarna anser vara en ”ja-sägare”. Min uppfattning 

blir då att det är nog inte i personerna i sig det handlar om utan själva förändringen, att ta bort 

det stabila för att ersättas med något osäkert. Om då personerna redan har arbetat ihop, anser 

jag att medarbetarnas reaktion grundar sig på tanken, ”nu kommer det här gänget därifrån och 

ska säga till oss hur man ska göra”. Medarbetarna utryckte att det blir för enkelt för högsta 

chefen att få igenom beslut om det inte är oliktänkande inom ledningen och det är den känslan 

medarbetarna anser vara ett problem. I det här fallet är det viktigt för ledningen att stärka sitt 

förtroende gentemot medarbetarna.  

 

Förändringen med öppettiderna kan varken lokalledningen eller medarbetarna gör något mer 

åt, än att infinna sig i beslutet eller som tagits centralt i banken. Dock skulle ledningen för 

citykontoret varit mer planerande och försökt vara mer flexibel med att täcka upp med 

kompetens och arbetskraft vid de olika tillfällena under dagen, veckan och månaden. 

Medarbetarna måste vidare vara medgörliga och kunna anpassa sig efter stunden. Tyvärr 

uppstod det flera planeringsmissar under tiden då det inte fanns rätt kompetens hos 

medarbetarna, för att kunna utföra de tjänster som kunden ville utföra, speciellt under lunchen 

och kvällarna. Detta har också varit en bidragande faktor till att stämningen hos medarbetarna 

har försämrats samt det att öppettiderna har ändrats till klockan 18, men det är inget som de 

kan göra något åt, eftersom det är vad kunderna har uttryckt i undersökningar som Swedbank 

utförts innan förändringen genomfördes.  

 

Min åsikt är att ledningen behöver inse och förklara för medarbetarna hur viktigt schemat är 

och hur de ska gå tillväga om det är något som uppstår som inte var planerat. Det vill säga det 

är ledningens uppgift att se till att det finns den arbetskraft och den kompetens som krävs för 

att kunna utföra de ärenden kunderna vill utföra. Det är viktigt att förklara för medarbetarna 
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att följa schemat då det finns en bakomliggande tanke med schemat, samt att om det skulle 

uppstå något oförberett och då på enklaste sätt byta arbetsuppgifter för att täcka upp behovet 

eller att ringa in extra personal.  

 

5.1.2. Väntetiden  

Min uppfattning är att genom den information som jag har införskaffat genom intervjuerna 

och genom att varit på plats i bankkontoret under en längre tid, är att väntetiden inne på 

bankkontoret i Gävlecity har påverkats av flera olika faktorer.  

 

Medarbetarna på privatsidan inne på bankkontoret har ingen bra stämning gentemot sitt 

arbete, då det präglas av stress, frustration, irritation, maktlöshet och grupperingar. Stress i 

form av arbetsuppgifter de inte behärskar, de känner en ökad belastning, tillströmning av 

kunder, ändrat arbetslandskap och känslan att hela tiden sälja. Frustration på att de inte vet hur 

de ska göra, att de behöver springa och leta efter andra medarbetare som kan utföra ärendet, 

kunder och ledningen som klagar över den långa väntetiden. Irritation på andra medarbetare 

att de känner att de själva är de enda som jobbar och de andra sitter bara och stirrar in i 

dataskärmen samt på kunder som kommer in och är jobbiga. Maktlöshet genom att de känner 

att de ändå inte kan påverka sin arbetssituation på grund av att ledningen ändå bestämmer. 

Grupperingar inom verksamheten att det finns en ”vi mot dom” känsla samt en individuell 

gruppering att medarbetaren ser utifrån sitt eget och inte andras.  

 

Genom att medarbetarnas stämning inte är bra, är min uppfattning att de påverkar resultatet av 

verksamheten negativt, då medarbetarna känner en viss uppgivenhet. Det är fler saker som 

påverkar väntetiden inne på bankkontoret, bland annat tidsåtgången för att utföra ärendena då 

det blir tidsförluster vid upphämtningen av kunden, hämtning av dokument/pengar, 

inloggning avvisa moment påverkar tidsåtgången. Även fast det rör sig om minimal tid vid 

varje kundträff blir den många minuter på dagen. Bemanningen är också en storfaktor som 

spelar in i väntetiden, då det är svårt att förutspå när spontankunderna kommer in på 

bankkontoret. Det är dock min uppfattning att det ska kunna gå och utläsa något 

beteendemönster av kundernas tillströmning för att kunna bemanna på rätt sätt. Det är även 

viktigt att vid bemanningen se till att medarbetarna utför de arbetsuppgifter som krävs för 

stunden. Det vill säga att ledningen exempelvis har för den individuella medarbetaren en 

prioriteringslista, där det står exempelvis att 1. spontankunder 2. administrativa uppgifter 3. 

kompetenshöjande utbildning 4. egna jobbrelaterade uppgifter. Detta för att göra klara 

direktiv på hur medarbetaren skall agera vid de olika situationerna eller till och med en ännu 

mer detaljerad beskrivning vilken visar för den specifika timmen.  

 

Ytterligare anledningar som har påverkat att väntetiden blivit längre, är att öppettiderna 

förlängts, vilket bidrar till att tillströmningen av kunder blir oregelbunden. Innan förändringen 

med öppettiderna var det kunder som kom in innan klockan 15 och då var det fullt under hela 

dagen, medan nu kan det vara helt tomt vissa tidpunkter inne på bankkontoret vilket snabbt 

kan vända till en väntetid på 30-40 minuter. 

 

En annan orsak som påverkar väntetiden är gällande de kunder som skall utföra enklare 

ärenden, men som saknar information och/eller kunskap om hur de kan utföra det enklare 

ärendet på ett annat sätt än besöka bankkontoret.   
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5.1.3. Kommunikation  

Min uppfattning är att bankkontoret Gävle City brister i kommunikation. Det vill säga 

kommunikation mellan ledningen och medarbetarna sinsemellan. Min uppfattning beträffande 

ledningen, är att de är för fokuserade på att förmedla sitt budskap, utan att reflektera över hur 

det mottages och uppfattas. Ledningen behöver få fram rätt budskap och även på att lyssna det 

budskap som förmedlas tillbaka. Som exempelvis att medarbetarna inte ska sälja produkter 

utan skall förse bankens kunder med rätt produkter. Ord som exempelvis sälja där synonymen 

är köpa, kan då kopplas samman med en kostnad och då blir medarbetaren illa till mods att 

förse produkten, då den ser sig själv som en försäljare. I stället använda ord som förse, 

tillhandahålla, erbjuda och utrusta. Då blir ”snacket” i fikarummet ett annat, istället för att 

säga jag sålde den här tjänsten, säger de ”jag försåg den här kunden med den här tjänsten”, 

eller ”jag tillhandahöll den här kunden den här tjänsten” osv. Använd ord som har en positiv 

klang och ger ett bra utryck istället för att använda ett som förknippas med butiksförsäljning. 

Min uppfattning är att jag tror att det är viktigt att banken vidhåller sin auktoritära image som 

banken har och utrycker sig på ett sådant sätt, men ändå hela tiden ha den individuella kunden 

i fokus. Det är viktigt att kommunikationen mellan medarbetaren och kunden känns som ett 

servicestillfälle istället för ett säljtillfälle för då är min uppfattning att medarbetaren blir mer 

bekväm i sin roll och inte ser sig själv som försäljare utan att den utför en tjänst till kunden.  

 

Min uppfattning är att MUPP avspeglar en missvisande bild, då den fokuserar på hur mycket 

produkter medarbetaren ”säljer” och då den ständigt jämförs med varandra inom bankkontoret 

och andra bankkontor. Genom att medarbetarna ständigt får rapporter om hur de ligger till i 

MUPP skapar organisationen en tävling sinsemellan och en stress att medarbetarna känner att 

de måste få iväg produkter vid varje kundmöte. Då min uppfattning om MUPP är att 

medarbetaren kan använda den personligen för att kunna se vilka produkter som den är dålig 

på att förse kunden med och vilka produkter medarbetaren behöver utveckla sin kunskap om 

för att kunna tillhandahålla kunden med dessa produkter då kunden har det behovet. Just nu är 

budskapet som ledningen presenterar med MUPP, att ”så här mycket produkter sålde vi förra 

veckan”. Det är då inte konstigt att medarbetarna uppfattar budskapet som att de arbetar som 

försäljare och att de måste sälja.  

 

Budskapet centralledningen har utryckt i sin mission är ”Genom att förstå och agera utifrån 

våra kunders behov kan vi erbjuda dem de bästa finansiella lösningarna och därmed förbättra 

deras livskvalitet”. Det står ingenting om att sälja, utan att erbjuda kunderna lösningar. För 

tillfället är medarbetarna fokuserade på att få iväg produkter som exempelvis bankkort, 

Internetbanken och telefonbanken, men egentligen borde de ha mer fokus på att exempelvis få 

kunderna att börja pensionsspara. Min uppfattning är att just informationsservicen och 

tillhandahållandet om att pensionssparande till kunderna kan brista hos medarbetarna och det 

grundat på osäkerhet i kunskapen och förfarandet vid detta ärende. Med detta anser jag att inte 

levererar inte bankkontoret det enligt Swedbanks mission, vilken är att ”erbjuda dem bästa 

finansiella lösningarna” då fokuseringen ligger på att sälja produkter som registreras i MUPP 

och medarbetarna väljer att föres kunderna med de enklare varianterna av produkterna istället 

för de kvalitativa.  

 

Det är inte ledningen eller medarbetarna som kan säga vilka produkter som är rätt för en kund 

utan det är bara kunden som kan det. Det vill säga, tjänsterna skall anpassas efter varje kunds 

behov och deras förutsättningar. Dock är det sedan medarbetarnas uppgift att förse kunderna 

med de tjänster som passar den individuella kunden och det görs enklast genom att fråga eller 

att upplysa om de tjänster som banken tillhandahåller. Det är sedan ledningens uppgift att se 

till att tjänsterna håller den kvalité som kunderna förväntar sig av banken och att se till att 

medarbetarna har de rätta förutsättningarna för att kunna ge kunden bästa möjliga service.  
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5.2. Rekommendationer till företaget  

Min rekommendation till företaget är att ha en öppnare kommunikation mellan medarbetare 

och ledning. För att undvika problem, ska man ärligt tala om sin åsikt inför varandra.  

 

5.3. Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att se hur Nordeas övertagande av en del av Svenskkassaservice har 

påverkat Swedbanks ställning på den finansiella marknaden.  

 

Hur påverkas motivationen hos de studenterna vilka medverkat i ”framtidens medarbetare” 

som blev överflyttade till ett bemanningsföretag.  

 

Se över hur de andra konkurrenterna påverkar bankmarknaden, såsom Forex och ICA-banken, 

utländska banker och Blue step.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor för ledningen av Citykontoret i Gävle.  

 

Information om intervjun 

Jag är en högskolestuderande som gör en studie om organisationsförändring. Där jag utför 

olika datainsamlingsmetoder för att styrka min studie. Varav jag bland annat gör intervjuer 

med ledningen och medarbetarna för att få en bredd utgångspunkt för studien om 

organisationsförändringen.  

 

Bakgrund 

Kan du berätta lite kort om dig själv om vem du är och befattningar som du tidigare har haft? 

 

Har det förekommit någon förändring inne på Citykontoret gentemot mottagandet av 

privatkunder? 

 

Har det förekommit några fler förändringar inne på Citykontoret under det senaste året? 

 

 

Deras egen analys på förändringen 

Hur upplever DU att förändringen har gått?  

 

Upplever DU att det uppstått några problem med förändringen? 

 

Vad tycker DU är bäst med förändringen? 

 

Vad anser DU vara målet med förändringen?  

 

Finns det någonting med förändringen som DU skulle ha velat göra på ett annorlunda sätt, när 

DU tänker tillbaka på ändringsförfarandet? 

 

 

Väntetiden 

Vad upplever DU har hänt med väntetiden för privatkunder inne på banken? 

 

Vad tror DU är problemet bakom detta? 

 

 

Förhoppningar 

Vad tror DU att JAG kommer att upptäcka med min studie berörande väntetiden för 

privatkunder inne på Citykontoret? 

 

Tacka för intervjun.  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor för medarbetarna på Citykontoret i Gävle.  

 

Information om intervjun 

Jag är en högskolestuderande som gör en studie om organisationsförändring, studien kommer 

att redovisas som ett examensarbete. I studien ingår intervjuer med ledningen och 

medarbetarna.  

 

Intervjun kommer att genomföras personligt och medarbetarna kommer att förbli anonyma 

berörande informationen som behandlas i intervjun. De intervjuade kommer att bli tilldelade 

en bokstav A, B, C osv. i uppsatsen.  

 

Bakgrund 

Kan DU berätta om minst 2 max 7 förändringar som har skett på bankkontoret i Gävlecity 

sedan 2006.  

 

Deras åsikt om förändringen 

Kassalinjen   (systemet, tanken, bra eller dåligt) 

Öppettiderna  (scheman, bra eller dåligt) 

Ledningen   (upplevde, påverkat, bra eller dåligt) 

Svenskkassaservice  (påverkad, vad har hänt) 

Varumärket   (tanken, processen, bra eller dåligt) 

Övriga förändringar som medarbetarna tar upp under intervjun.  

 

Deras analys av förändringen  

Hur ser DU stort på förändringen? Hur tycker DU det har gått?  

 

Upplever DU att det uppstått några problem med förändringen? 

 

Vad tycker DU är bäst med förändringen? 

 

Vad tycker DU är sämst med förändringen? 

 

Anser du att DU syftet med förändringen?  

 

Vad tycker DU ledningen kunde gjorts annorlunda? 

 

Väntetiden  

Har det skett en förändring beträffande väntetiden inne på bankkontoret? 

 

Vad tror Du var den bakomliggande faktorn bakom väntetiden inne på banken? 

 

Tacka för intervjun.  

 

 

 

 


