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Abstract 
 

Organisationer genomgår ständiga förändringar, att en förändring är 
förankrad bland de anställda har visats vara betydelsefullt för ett fram-
gångsrikt genomförande. Syftet med denna studie var att ur ett indi-
vidperspektiv undersöka vilka faktorer som upplevs som centrala för 
att anställda ska stödja en förändring. Studien genomfördes på SEB 
och utgjordes av intervjuer med anställda på två avdelningar som sla-
gits samman. Bland de faktorer som ansågs vara viktigast för att uppnå 
förankring framkom grunder och syften, ledarskap, information, delak-
tighet, individuellt hänsynstagande samt uppföljning. Med förankring 
avsågs att de anställda upplevde sig förstå och stödja åtgärden. Enligt 
befintlig forskning kan aspekter såsom anställdas prestation, motiva-
tion, trivsel och engagemang påverkas under en förändring, och det an-
tas därför att då förändringen är förankrad kan negativ påverkan på 
dessa undvikas.   En närmare analys gjordes även av förankring i rela-
tion till motståndsbegreppet och de anställdas attityder under en för-
ändring.   

 
 

Inledning 
 
Organisationsforskningen har under senare år till stor del fokuserat på förändring, utveckling 
och dynamik och utgår ofta ifrån att vi lever i en värld som ständigt genomgår snabba och 
genomgripande förändringar (Abrahamsson & Andersen, 1996; Burke 2002). Organisations-
strukturer och anställdas arbetsvillkor påverkas av förändringar av exempelvis ekonomiska 
förhållanden, efterfrågan, arbetsmarknad och globalisering av verksamheter. Därför är det 
nödvändigt för organisationer att ha en beredskap för förändringar och kompetensen att hante-
ra dem (Fay & Lührmann, 2004; Furnham, 2002). 
 
En organisationsförändring kan vara av en mängd olika slag, exempelvis strukturell, geogra-
fisk, strategisk eller teknologisk (Abrahamsson & Andersen, 1996; Burke, 1992; Furnham, 
2002). En förändring kan vara planerad eller oförutsedd och orsakas av interna eller externa 
faktorer. Ämnet för denna studie är en planerad strukturell förändring inom SEB där två av-
delningar slagits samman till en. De anställda upplevelser undersöks för att ta reda på hur stöd 
för en förändring kan skapas. Organisationer genomgår ständigt gradvis, evolutionär föränd-
ring men det mest svårhanterliga slaget är de förändringar som är plötsliga och genomgripan-
de (Burke, 2002). Problem kan uppkomma när en förändring av något element i organisatio-
nen får oavsedda konsekvenser för andra delar, exempelvis kan nya strukturer påverka de 
anställdas motivation och arbetsprestation (Abrahamsson & Andersen, 1996). Fay och 
Lührmann (2004) menar att förändringsinitiativ alltför ofta inte uppfyller de mål och förvänt-
ningar som finns, därför behövs ökad förståelse för vad som gör en förändring framgångsrik.  
 
Vanliga syften med en förändring är att på något sätt öka organisationens effektivitet och 
förmåga att nå sina mål eller att bättre anpassa organisationen till marknaden, teknologi eller 
annan samhällsutveckling (Abrahamsson & Andersen, 1996). En planerad förändringsåtgärd 
utgörs av ett specifikt projekt som sätts i gång av organisationens ledning med förväntningar 
om bestämda mål och resultat. Förändringsåtgärden kan avse hela organisationen eller en ut-
vald del av den (Abrahamsson & Andersen, 1996).  



 3 

Förändringar utgör processer och kan vara av mycket varierande längd och omfattning. Den 
tidsperiod som förändringen sträcker sig över kan betraktas som bestående av olika faser som 
förändringsarbetet, organisationen och de anställda genomgår (Burke, 1992; Abrahamsson & 
Andersen, 1996). Denna uppsats tillämpar synen på förändringen som en process och den 
utgångspunkten återfinns också i den modell som utvecklas i denna uppsats och som följer 
senare i detta avsnitt. 
 
Förändringar i en enskild organisation kan studeras från tre nivåer, organisations-, grupp-, och 
individnivå och perspektivet avgör vilka parametrar som är relevanta att studera (French, 
1969; Burke, 2002). Vid genomförandet av en förändring är motstånd mot den vanligtvis det 
första hindret. Det är något som enligt Oreg (2003) uppstår på individnivå, för att organisatio-
nens och enskilda medarbetares mål och önskningar inte alltid överensstämmer. Det kan or-
sakas av människors oro inför det okända eller rädsla för att förlora till exempel frihet, makt, 
kontroll eller status (Abrahamsson & Andersen, 1996). 
 
Motstånd bland de anställda kan ta sig olika uttryck, såsom uppsägning, mer eller mindre ak-
tiva motståndshandlingar eller allmänt missnöje samt orsaka negativa känslomässiga reaktio-
ner (Furnham, 2002; Lawrence, 2001). Forskning av Piderit (2000) diskuterar att fokus vid 
förändringsstudier vanligen ligger på anställdas motståndshandlingar, något som har sin grund 
i tidiga undersökningar på området av bland andra Lewin och French, och att det perspektivet 
måste vidgas. Hon menar att motstånd utgörs av tre komponenter, utöver den beteendemässi-
ga finns även kognitiva och emotionella aspekter, och att alla dessa bör beaktas för att kunna 
förstå och hantera motståndet. Dessa tre delar återfinns även inom attitydteorin där attityden 
mot något, förändringen i det här fallet, utgörs av delarna kognition och emotion som både 
påverkar och själva påverkas av beteendet (Schleicher, Watt & Greguras, 2003). Innebörden 
av förankring av en förändring, som är utgångspunkten i denna studie av individers föränd-
ringsupplevelser, är nära sammankopplad med attitydbegreppet med avseende på dess olika 
delar och beteendemässiga uttryck. 
 
Oavsett vad anledningen är till att individuellt motstånd uppkommer är det nödvändigt att 
övervinna det och få stöd för förändringen bland de anställda för att den ska kunna genomfö-
ras framgångsrikt (Furnham, 2002; Abrahamsson & Andersen, 1996). Lawrence (2001) menar 
att förändringsmotstånd inte bara kan förklaras med att det är en naturlig mänsklig reaktion 
mot något annorlunda utan att motstånd alltid kan bemötas och hanteras, därför är det nöd-
vändigt att förstå dess natur och orsaker. Brister i hur förändringsprocessen utformas är vanli-
ga enligt Burke (2002). Planeringen innefattar vanligen vad som ska förändras och vad de 
ledande vill uppnå medan vägen dit lätt kan förbises, vilket orsakar en period av onödig 
ovisshet och förvirring. 
 
Förändringsproblematiken kan studeras från ett antal infallsvinklar, exempelvis individ- och 
organisationsnivå, som nämnts ovan. I föreliggande studie är utgångspunkten det individuella 
perspektivet på förändringen och vilka aspekter som är centrala för att den enskilde anställde 
ska uppleva att han eller hon förstår och stödjer åtgärden. Mått på en framgångsrikt genom-
förd förändring kan bland annat vara förbättringar av det ekonomiska resultatet och effektivi-
teten, ett annat anställdas upplevelser och åsikter. (Furnham, 2002) Tydligt är dock att oavsett 
vilken bedömningsgrund som väljs så är de nära sammanlänkade och från ett individperspek-
tiv kan ses att psykologiskt välbefinnande har stort inflytande på människors möjligheter att 
uppnå andra organisatoriska mål. Slutresultatet av en lyckad förändring är likväl organisatio-
nens prestationer och resultat och en förbättring av dessa bottnar i individuella insatser. In-
tresset har därför ökat för att fokusera på komponenter såsom kommunikation och de anställ-
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das förtroende, engagemang och motivation. Studier av Fay och Lührmann (2004) har visat 
att en förändring som de anställda står bakom uppnår bättre resultat samt förhindrar framväx-
ten av en cynisk och misstroende inställning till organisationen. Forskning av Piderit (2000) 
indikerar att stöd och engagemang bland de anställda är avgörande för en organisations för-
ändringsförmåga och möjlighet att anpassa sig till nya förhållanden. 
 
Förankring av en förändring framstår således som en central aspekt för att möjliggöra ett 
framgångsrikt genomförande, enligt den teori som finns på området. Att skapa stöd för en 
åtgärd bland de anställda är komplicerat, men eftersom organisationen ytterst utgörs av indi-
vider är det av största betydelse, enligt Antoni (2004). Huruvida en förändring har stöd av de 
inblandade individerna anses i förlängningen påverka en rad individrelaterade variabler, 
forskning av Lines (2004) nämner bland de viktigaste de anställdas motivation, arbetstill-
fredsställelse, produktivitet och engagemang. Ett antal parametrar kan urskiljas i forskningen-
som viktiga för att anställda ska förstå och stödja en förändring. Exempel på sådana är infor-
mation, delaktighet, ledarskap, rättvisa och hänsynstagande till individen (Heller, Pusic, Stra-
uss & Wilpert, 1998; Burke & Litwin, 1992; Burke 2002; Lines, 2004). Nedan förklaras den 
teoretiska innebörden av dessa faktorer något mer ingående. Denna teoretiska förförståelse 
ligger till grund för den genomförda studien och dessa faktorer bildar utgångspunkten för un-
dersökningen och analysen av förändringsförankring. 
 
Viktiga faktorer för att förankra en förändring 
 
Information nämns bland dessa viktiga faktorer och betraktas ofta som det mest centrala under 
en förändring (Heller et al., 1998). Det finns ett behov av information om innebörden i för-
ändringsåtgärderna, hur organisationen och den enskilde påverkas och vad företaget vill upp-
nå. Maurer (2005) understyrker anställdas behov av att få mer individuellt anpassad informa-
tion för att förstå vilka effekter förändringen kommer att få för det egna arbetet och tillvaron. 
Öppenhet och ärlighet om alla faktorer är nödvändigt, även om de inbegriper besparingar, 
uppsägningar eller andra nackdelar för de inblandade (Maurer, 2005). Betydelsen av ärlighet 
är kopplad till vikten av förtroende för informationen. Anställda måste uppleva att de kan lita 
på de uppgifter som ges. 
 
Individers delaktighet i förändringsprocessen är en mycket viktig del och handlar om tillgång 
till information, i de avseenden som nämnts ovan, såväl som balans mellan individuella och 
organisatoriska mål (Heller et al., 1998). Maurer (2005) påtalar människors behov av att vara 
med och skapa det som de förväntas stödja och genomföra. Antaganden om delaktighetens 
roll i en förändringsprocess bygger till stor del på teorier om människors behov av att känna 
kontroll över sin tillvaro (Lines, 2004). Delaktighet förefaller också ha ett symbolvärde, det 
anses vara eftersträvansvärt och överensstämmer bättre med demokratiska värderingar, till 
skillnad från mer auktoritärt styrda processer, något som framkommit i studier av Lines 
(2004). Att tillämpa delaktighet i processer och beslutsfattande kan antas hänga samman med 
ett större hänsynstagande till enskilda individer i organisationen. Genom de anställdas medbe-
stämmande skapas förhoppningsvis även utrymme för att anpassa beslut och planer till mer 
individuella behov. Tillgodoseende av enskilda medarbetares behov innefattar både sådant 
som rör arbetet, såsom förändringar i arbetsuppgifter eller yrkesmässig utveckling, såväl som 
sådana behov som är relaterade till den personliga situationen. 
 
Från resonemanget ovan kan slutsatsen dras att de anställdas upplevelser av olika delar av 
förändringen och dess genomförande är av betydelse för huruvida de stödjer den. Information, 
delaktighet och individuellt utrymme, som kortfattat förklarats ovan, ses således ur ett indi-
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vidperspektiv i denna studie. För att åstadkomma förankring under en förändringsprocess är 
det ganska ointressant huruvida företagets ledning anser sig ha uppfyllt de viktiga kriterierna. 
Det är de anställdas upplevelser som är avgörande för om de förstår och stödjer det som 
genomförs. Ledarskapet har naturligtvis en central roll eftersom det svarar för att utforma 
processen på ett sätt som medarbetarna stödjer. 
 
Under en planerad förändringsåtgärd, som behandlas i denna uppsats, är ledarskapet särskilt 
viktigt eftersom det handlar om såväl att leda en process, som att under dess gång tillgodose 
behov och önskemål som finns, även om de är outtalade. Ledningens funktion i att förankra 
en förändring går ut på att informera, motivera, skapa förtroende och bemöta individuella re-
aktioner (Burke, 2002). En distinktion brukar göras mellan chefskap och ledarskap där chefer 
anses ha en mer positionsbaserad, formell makt och ledare en makt som är mer personrelate-
rad, enligt vedertagna resultat från Zalezniks (1977) forskning. Verkställandet av en föränd-
ring är chefernas uppgift, de fattar beslut och styr händelseförloppet, men trots ett välplanerat 
genomförande kan en förändring misslyckas. En chef betraktas ofta som representant för före-
tagets beslut och agerande och är den som för förändringen framåt. Därför kan missnöje och 
bristande förtroende som uppkommer vid förändringen riktas mot ledningen. Att personer i 
chefspositioner har lämpliga ledaregenskaper kan ha stor betydelse för anställdas reaktioner 
och agerande. En stark ledare kan kommunicera ut ett förändringsbudskap genom sin person 
och på så sätt få mer stöd (Burke, 2002). Ledaren måste även hålla fast vid målen som efter-
strävas och fokusera på dem för att skapa tydlighet i processen, enligt Maurer (2005). 
 
Organisationsförändringar innefattar ofta förändringar av procedurer, system och resursför-
delning och därmed blir rättvisan i detta en central del (Cobb, Folger & Wooten, 1993). Rätt-
visebegreppet avser den upplevda rättvisan i beslut och dess resultat, tillvägagångssätt, samt 
behandling av berörda parter. Enligt flera studier kan upplevelser av rättvisa vid en förändring 
ge upphov till antingen förtroende eller misstro mot företaget och ledningen, vilket påverkar 
den anställdes förväntningar, attityder och beteende (Saunders & Thornhill, 2004; Hosmer & 
Kiewitz, 2005). Forskning av Cobb, Folger och Wooten (1995) har visat att organisationer 
och ledare som upplevs som rättvisa även framkallar medarbetares lojalitet och engagemang 
samt leder till högre acceptans för negativa konsekvenser av förändringen. En dåligt genom-
förd förändring kan däremot bryta ned anställdas förtroende och engagemang, vilket får lång-
siktiga negativa konsekvenser (Meyer & Allen, 1991). 
 
Upplevelsen av förankring hos de anställda är liksom förändringen en process och beroende 
av sådant som pågår under en viss tidsperiod. De aspekter som hittills nämnts kan variera i 
betydelse och innebörd under olika delar av processen. Denna undersökning ser på samman-
slagningen av två avdelningar inom SEB, ett förändringsarbete som har pågått under en tid. 
Studien avser att visa på innebörden av de olika teoretiska faktorerna och hur de aktualiseras 
under förloppets olika delar. Den förankring som är nödvändig att skapa innan och under en 
förändring är viktig att bibehålla genom att försöka säkerställa fortsatt stöd efter genomföran-
det (Maurer, 2005). För att fullfölja implementeringen av förändringsåtgärden menar Maurer 
(2005) att företaget måste tydliggöra förändringens syfte och del i företagets större strategi 
eller affärsplan. För de anställdas fortsatta trygghet förefaller det viktigt att tydligt hålla fast 
vid mål och vision och att fortsätta ha regelbundna sammankomster för information och åter-
koppling, något som ofta även kan vara av symbolisk vikt. Ledningen bör också visa förståel-
se för konsekvenser som uppkommit för enskilda individer och vara flexibel i fråga om att 
hantera dem (Maurer, 2005). 
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De faktorer som redogjorts för anses sammantagna vara betydelsefulla när det gäller att för-
ankra en förändring hos de anställda. Den innebörd av termen förankring som används i denna 
uppsats är att de anställda upplever sig förstå innebörden av förändringen och att de stödjer 
den. Denna definition kan även jämföras med attitydbegreppet, som tidigare omnämnts. För-
ankring av en förändring innebär också att en positiv attityd skapas bland de anställda, vilket 
innefattar positiv kognition, affekt och beteende (Schleicher, Watt & Greguras, 2003). 
 
Burke (2002) föreslår ett ytterligare perspektiv för att betrakta förankring av en förändring. 
Han anser att en länk måste skapas mellan den kognitiva nivån och beteendet. Ett förändrings-
initiativ måste innehålla en tydlig vision, vilket är en mental föreställning, och den praktiska 
förändringen följer sedan riktningen som visionen ger. Genom att visionen om individens och 
organisationens framtid först etablerats hos de anställda blir handlingarna som följer menings-
fulla, menar Burke (2002). En logisk grund för förändringen skapar den förståelse som är 
nödvändig för stöd och förankring. 
 
Inom organisationsstudier kan olika perspektiv anläggas som påverkar tolkningen av hur 
organisationen och dess samspel med sin omgivning fungerar. I denna uppsats tillämpas ett 
systemteoretiskt perspektiv på förändringar, vilket innebär en syn på organisationen som en 
del av ett system där den har ett kontinuerligt utbyte med andra parter och intressenter, och 
strukturer, ageranden och mål ses som svar på funktionella behov (Abrahamsson, 2000). 
 
 
En studie på SEB 
 
Denna uppsats utgörs av en studie av två avdelningar inom SEB som har slagits samman. Den 
ena avdelningen heter SFO, Structured Finance Operations, och arbetar med finansiering av 
företag och stora företagsaffärer både i Sverige och internationellt. SFO ligger sedan några år 
tillbaka i Rissne och har ett tjugotal anställda. Den andra avdelningen heter TFO, Trade Fi-
nance Operations, och den arbetar med remburser. Ungefär 30 anställda flyttades ut till Rissne 
i mitten av januari 2006 och slogs då samman med SFO samt inordnades under organisatio-
nen MBO, Merchant Banking Operations. TFO satt tidigare på SEB:s kontor vid Kungsträd-
gården och skiljdes vid flytten från avdelningens säljenhet. Det uttalade syftet med samman-
slagningen är att vissa synergifördelar och kostnadsbesparingar kommer att uppnås i och med 
att avdelningarna kan utnyttja gemensamma system. 
 
Innan sammanslagningen hade TFO två chefsnivåer över avdelningens gruppchefer. SFO 
hade enbart gruppchefer och en högsta chef. Den nya avdelningen har nu två chefer över 
gruppcheferna och för SFO innebär det fler nivåer än innan. De två högsta cheferna kom från 
TFO. Den förändring som är ämnet för denna uppsats har berört de två avdelningarna men är 
en del av ett större förändringsprogram som involverar fler delar av SEB. 
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Modell för förankring av organisationsförändringar 
 

 
 
 
Modellen har utvecklats under arbetet med studien för att illustrera de faktorer som är viktiga 
för att förankra en organisationsförändring bland de anställda. Modellen baseras på både den 
teori som användes inledningsvis under uppsatsarbetet och på de resultat och den analys som 
har vuxit fram.  Med förankring avses de anställdas upplevelse av att de förstår och stödjer 
förändringen. Tidsaspekten diskuteras ofta i samband med förändringsproblematik (Burke, 
2002; Abrahamsson & Andersen, 1996) Därför har modellen ett processperspektiv på föränd-
ring vilket visas genom en mycket förenklad tidslinje med tre faser. Dessa är ”planering”, 
”genomförande” och ”efter förändringen”, som i undersökningen kunde urskiljas som tre av-
gränsade skeenden av förankringsproblematiken. Genom att markera dem i modellen är avsik-
ten att visa att förankring, såväl som förändring, handlar om en process. Dock är inte tanken 
att lägga för mycket vikt vid tidsaspekten, de stiliserade faserna avser främst att visa på att 
förankringsprocessen sett ur ett individperspektiv tar sin början innan de faktiska förändrings-
åtgärderna påbörjas och att dess konsekvenser sträcker sig längre än implementeringen av 
dessa.  
 
De tre faserna som modellen innehåller inbegriper praktiska eller mentala steg som inte är 
kronologiska eftersom individens behov av de olika faktorerna kan sträcka sig över någon 
eller samtliga faser.  Till exempel kan informationsbehovet tänkas vara störst under plane-
rings- och genomförandestegen, vilket kräver utformning av system för informationssprid-
ning. Uppföljningen involverar också ofta ett informationsbehov för att berörda personer sla 
ges tillräckligt underlag för att bedöma det slutgiltiga resultatet. Beroende på hur förändrings-
arbetet ser ut kan individer och deras respektive funktioner påverkas vid olika tidpunkter. Det-
ta i kombination med individuella reaktionsmönster kan göra att mentala faser, såsom oro, 
förnekelse, ilska och acceptans kan uppkomma i olika skeden och för vissa personer gå över 
snabbt och för andra pågå längre. En förändringsprocess kan påverka de anställda, och där-
med förankringen av genomförandet, både innan, under och efter det egentliga arbetet. Efter-

Planering   Genomförande  Efter förändringen  
 

Information 

Ledarskap   

Delaktighet 

Motivation för förändringen 

Rättvisa 

Individuella behov 

Uppföljning 

Grunder och 
syften 

Prestationer  
Arbetsmotivation 
Trivsel 
Engagemang 
Lojalitet 
Förtroende  
Attityd 
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som individer kan påverkas på olika sätt, både personligt och yrkesmässigt, kan inte modellen 
tolkas som att modellens faktorer har en definitiv kronologisk ordning.    
 
De komponenter som anses vara viktiga för upplevd förankring är ofta betydelsefulla under 
hela processen, därav de utsträckta boxarna. I inledningsskedet är information det mest  
väsentliga och då aktualiseras även ledarskapet, anställdas delaktighet och vilka grunder och 
syften förändringen har. En bit in i processen är den enskildes motivation för att genomföra 
förändringen viktig, samt rättvisa och tillgodoseende av individuella behov. De förstnämnda 
faktorerna är betydelsefulla under hela förändringen. Även i slutfasen med uppföljningen 
måste avstämning ske mot de syften som fanns och utvärdering göras som involverar anställ-
da och ledning. Återkopplingen visas genom pilen till vänster i modellen. Samtliga kompo-
nenter är parallella och även om faserna kan ge intryck av att det rör sig om en linjär process 
är avsikten att visa att inom varje box kan utvecklingen röra sig både framåt och bakåt. Ex-
empelvis kan ledarskapets roll variera i betydelse och innebörd vid olika tidpunkter. Genom-
förandet av en förändring och de anställdas reaktioner och utveckling inte är två parallella 
skeden och därför kan inte slutsatser dras om hur förankring kan skapas enbart genom att se 
på vilken fas förändringsarbetet befinner sig i.  
 
Den högra delen av modellen visar på de aspekter hos individen som kan påverkas vid en för-
ändring, ofta negativt om förändringen inte är förankrad. Som berörts i teorin i inledningsav-
snittet är variabler såsom prestation, arbetsmotivation, trivsel, engagemang, lojalitet och för-
troende sådana som ofta kan försämras eller minska vid en förändring som inte har stöd av de 
anställda. Modellens högra del är således baserad på tidigare forskning om de konsekvenser 
som kan följa vid en förändring då faktorerna i modellens vänstra del inte tillgodoses, det vill 
säga förändringen har bristande förankring (Abrahamsen & Andersen 1996; Cobb, Folger och 
Wooten,1995; Furnham, 2002; Hosmer & Kiewitz, 2005; Lawrence, 2002; Lines, 2004; Mey-
er & Allen, 1991; Oreg 2003; Saunders & Thornhill, 2004; Schleicher, Watt & Greguras, 
2003). För att återknyta till attitydresonemanget är en negativ attityd till en förändring något 
som också kan skapa samma negativa beteendekonsekvenser, såväl som att avsaknad av för-
ankring även kan föda en negativ attityd. Pilarna mellan modellens högra och vänstra del har 
inte för avsikt att visa att någon specifik faktor kan leda till en viss bestämd konsekvens utan 
att förankring som helhetsupplevelse kan få följder för några eller samtliga av de delar som 
återfinns i den högra rutan.  
 
Burke (2002) menar att en vanlig distinktion görs mellan en förändrings innehåll och process, 
även vid förändringsförankring är det viktigt både vad som händer och hur det görs. Denna 
åtskillnad görs också i den här modellen. Grunder och syften med förändringen samt åtgär-
dernas innehåll, och möjligen rättvisan i dem, kan relateras till vad det är som händer. Övriga 
faktorer är närmast uttryck för hur processen utformas med avseende på inslag av respektive 
del.     
 
 
Syfte 
 
Denna uppsats baseras på en studie av två sammanslagna avdelningar inom SEB. Syftet är att 
från ett individperspektiv undersöka vilka faktorer som av de anställda upplevs som centrala 
för förankring av en förändring. Här avses således en förhållandevis stor planerad, strukturell 
förändring. Det antas härmed att om en förändring har stöd av de anställda så kan de vanligt 
förekommande negativa följderna som nämnts inledningsvis undvikas.  
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Med begreppet förankring avses att individen upplever sig förstå en förändring med avseende 
på orsaker, innebörd och syfte, samt att individen stödjer förändringen och genomförandet av 
den. 

Metod 
 

Den omfattande teoribildning som finns inom området för organisationsförändringar har lett 
till att uppsatsen utgår från ett befintligt teoretiskt ramverk. En modell har utvecklats för att 
illustrera de faktorer som är av vikt för att uppnå förankring av en organisationsförändring 
bland de anställda. Begreppet förankring syftar på individens subjektiva upplevelse av att den 
förstår och stödjer förekomsten och genomförandet av en förändring. Modellen baseras på 
relevanta delar av de teorier som finns inom ämnet organisationsförändringar. I arbetet med 
den övningsuppsats som föregick denna uppsats användes Burke och Litwins (1992) system-
teoretiska modell för organisationsförändringar som teoretisk utgångspunkt och grund för den 
studiens frågekategorier. Burke och Litwins modell utgörs av tolv centrala komponenter och 
deras inbördes interaktion (Burke & Litwin, 1992). Utifrån de resultat som framkom vid  
övningsuppsatsen drogs slutsatsen att vissa delar i Burke och Litwins modell förefaller vara 
relevanta för just förankringsproblematiken. Med utgångspunkt i detta skapades den intervju-
guide som användes för uppsatsens intervjuer. Andra viktiga delar framkom vid intervjuerna 
eller vid läsning av litteratur inom ämnet. Dessa källor har sammantaget givit upphov till den 
modell som blivit resultatet av uppsatsarbetet och som presenterades i inledningen. De fakto-
rer som kommer från Burke och Litwins (1992) ursprungliga modell är ledarskap, individens 
motivation för förändringen, individuella behov och information som där innefattas i det som 
kallas organisationens system. Mission och strategi är en av Burke och Litwins komponenter 
som kan liknas vid det som här kallas för grunder och syften. Prestation och trivsel har också 
inkluderats i den nya modellen men på den högra sidan som sådant som påverkas av en even-
tuell förankring. De delar som under studien tillkommit är således delaktighet, rättvisa och 
uppföljning. Tidsaspekten framstod som viktigt, särskilt vad gäller information och delaktig-
het, och därför har modellen utformats med ett processperspektiv med tre faser. Komponen-
terna bidrar sammantagna till förankringsupplevelsen men aktualiseras under olika skeden av 
förändringen.  
 
De faktorer som kunnat urskiljas som viktiga för att förankra en förändring är information, 
delaktighet, ledarskap, motivation för förändringen, individuella behov, rättvisa och föränd-
ringsuppföljning. Med motivation för förändringen avses att individen känner sig motiverad 
att genomföra förändringen och arbeta mot de mål som finns. De aspekter som framstod som 
viktiga för motivationen sammanfaller till viss del med de faktorer som sett ur ett större per-
spektiv också bidrar till förankring. En distinktion görs ändå mellan de båda begreppen även 
om de i viss mån kan ses som beståndsdelar av varandra. Motivation är kanske inte alltid nöd-
vändigt för att en förändring ska anses vara förankrad, men här åsyftas förankring i den me-
ning att den även leder till en framgångsrikt genomförd förändring, för vilken motivation ändå 
kan antas vara avgörande.  
 
En faktor som tillkommit under intervjuernas gång är behovet av att en förändring har konkre-
ta grunder och syften. Det förutsätts också att de anställda informeras om dessa för att  
 förhålla sig till dem, men även om tillgången på information är god så kan det upplevas att de 
objektiva grunderna och målen med förändringen är otillräckliga och därför kan de vara vikti-
ga för förankring.     
 
Resultaten presenteras som en sammanställning av svaren inom varje frågekategori med nam-
net på dessa som rubriker. Resultaten innehåller både återberättade upplevelser och åsikter om 
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den förändring som intervjupersonerna gått igenom i form av avdelningarnas sammanslag-
ning, samt mer allmänna tankar om förändring och vad som anses viktigt. Studien ämnar ta 
reda på vad intervjupersonerna upplever är viktigt för förankring, det vill säga att de förstår 
och stödjer en förändring. Syftet är därmed att utifrån de individuella svar som återges och 
som beskriver intervjupersonernas specifika situation och tankar, i möjlig mån dra mer gene-
rella slutsatser om förankringsfaktorer.    
 
 
Undersökningsdeltagare 
 
En form av bekvämlighetsurval användes genom att en kontaktperson på SEB, som jag i in-
ledningsvis presenterat mitt uppsatsämne för, informerade samtliga anställda på avdelningar-
na om studien. Personer som var intresserade fick anmäla sig och urvalet avgjordes sedan av 
vilka som hade tid och möjlighet att delta vid något av de olika tillfällena. Tio personer deltog 
i undersökningen, fem från varje avdelning och således lika många som ursprungligen arbetat 
i Rissne respektive flyttat ut från Kungsträdgården. Av deltagarna var fem män och fem kvin-
nor i åldrarna 25 till 61 år och deras anställningstider varierade mellan 10 månader och 32 år.  
 
 
Datainsamling 
 
Datainsamlingen genomfördes i form av enskilda intervjuer med deltagarna. Intervjuerna var 
halvstrukturerade med öppna svar och endast en intervjuguide med stödfrågor användes.  
Frågekategorierna i intervjuguiden var baserade på den modell om förankring av organisa-
tionsförändringar som utarbetats med stöd i teorin. 
 
Studien har genomförts inom ramen för påbyggnadskursen i psykologi. Jag som har gjort un-
dersökningen hade viss förförståelse för ämnet efter ekonomistudier inom organisation och 
management, men jag har här eftersträvat att studera ämnet förutsättningslöst då perspektivet 
är psykologiskt och inte företagsekonomiskt.  
 
Intervjuerna gjordes på SEB:s kontor i Rissne vid två olika tillfällen och de genomfördes en-
skilt med respektive deltagare i ett avskilt mötesrum för att undvika yttre störning. Inter-
vjuerna spelades in med hjälp av inspelningsprogram på dator och tog ungefär en halvtimme 
var. Inspelningarna transkriberades därefter ordagrant. Intervjupersonerna informerades om 
syftet med studien innan intervjun och försäkrades om anonymitet och att ingen annan inom 
företaget skulle komma att ta del av materialet.  
 
 
Analys 
 
Den teoretiska utgångspunkten styr till viss del undersökningen genom att den inriktas på ut-
valda teoretiska begrepp och områden som visats vara relevanta för frågeställningen enligt 
tidigare forskning. Därmed föreföll deduktiv tematisk analys vara en lämplig analysmetod. 
Dock tillåts induktiva inslag i den mån intervjupersoner bidrar med nya infallsvinklar som 
överensstämmer med syftet.  
 
Processen inleddes med genomläsning av de transkriberade intervjuerna tills det att en god 
uppfattning om dessa uppnåtts. Under denna fas gjordes noteringar i materialet om vilka frå-
gekategorier svaren föreföll tillhöra. Den modell som utvecklats inledningsvis utgjorde ut-
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gångspunkten för intervjuguidens frågeområden och dessa övergripande teman användes för 
att namnge kategorierna i analysen. Därefter sorterades materialet i enlighet med dessa teman 
så att olika avsnitt, begrepp och nyckelord placerades i någon av de befintliga kategorierna, 
alternativt verkade bilda en nytillkommen kategori. Vissa justeringar gjordes eftersom inter-
vjuerna byggde på öppna svar. Efter sorteringen av materialet gjordes en sammanställning av 
det mest centrala innehållet till ett överblickbart resultat inom varje område.   
 
 

Resultat 
 
Resultatet från intervjuerna presenteras nedan i form av sammanställningar av svaren inom 
varje kategori. Rubrikerna är desamma som de komponenter som utgör modellen över förank-
ringsfaktorer som återfinns i inledningsavsnittet. Även ordningsföljden i presentationen av 
resultatet följer modellens upplägg: grunder och syften, ledarskap, information, delaktighet, 
motivation, rättvisa, individuella behov samt uppföljning.  
  
 
Grunder och syften med förändringen 
 
Samtliga intervjupersoner ansåg att en förändring måste göras på väl genomtänkta grunder 
och ha ett tydligt syfte. Information om detta var förvisso också ett krav men även då den be-
dömdes ha varit tillräcklig uppgav flera personer att de kände viss misstro mot argumenten 
som givits. Avdelningarna bedömdes av några ha vissa likheter som gjorde en sammanslag-
ning befogad, de skulle kunna utnyttja gemensamma system och därigenom minska kostna-
der. Andra tyckte att tidpunkten var fel vald, att TFO från Kungsträdgården stod inför mycket 
förändringsarbete som redan gjorts på SFO i Rissne och att de därför inte var i samma fas, 
vilket kunde bli till nackdel för SFO. Påstådda kostnadsbesparingar ifrågasattes med synpunk-
terna att användning av samma system kunde innebära ökade licenskostnader och att en större 
organisation riskerade att bli ineffektiv.  
 
Det fanns en känsla av att förändringar ofta görs av fel skäl och att det inte kommer ut något 
positivt av dem. Flera personer mindes många tidigare omorganisationer inom SEB som de 
tyckte inte lett till utlovat resultat och som inte följts upp, vilket gjorde att de anställda utsatts 
för meningslösa förändringar. Grunderna för en förändring uppgavs ibland vara godtyckliga 
och att ledningen först i efterhand insett att besluten kanske inte varit så lämpliga. Det kräver 
att skälen för åtgärderna är tydligt analyserade och att processen har planerats väl. Vissa in-
tervjupersoner tyckte att förändringar i sig visserligen inte var något negativt men att argu-
menten måste vara tydliga, annars kan misstankar uppstå om dolda orsaker och motiv.  
 
Syftet med förändringen uppgavs vara kostnadsbesparingar och synergifördelar, bland annat 
på IT-sidan. De flesta av intervjupersonerna tyckte att detta inte specificerats tillräckligt, de 
ville ha det närmare förklarat och uttryckt i konkreta termer. Den bristande motiveringen led-
de till viss misstro om huruvida resultatet av förändringen kunde bli så fördelaktig som på-
ståtts. Det kändes svårt att arbeta mot så otydliga mål, det uppgavs att klarare riktlinjer skulle 
ha ökat engagemanget och gjort det lättare att se hur den enskilde själv skulle kunna bidra. 
Flera kände att det slutgiltiga verkställandet av förändringsåtgärderna var beroende av de an-
ställdas arbete och att det därför kändes konstigt att inte vara inkluderad i processen.  
  
 



 12 

”Den stora saken tycker jag är att den här organisationsförändringen inte har motiverats fullt 
ut… och då menar jag… för någonstans lever jag i den tron att det finns ett mål, och att det har 
ställts krav på den nya ledningen, och jag tror att det handlar om kostnader, kvalitet… och effek-
tivitet. Och de bitarna, de har man inte ens berört, inte ens försökt beröra dem… inte kommuni-
cerat ut dem till oss, och det är ju ändå hur vi agerar som påverkar om man kan nå de här sa-
kerna, så när det gäller att påverka blir det ju mer upp till oss.” 
  
Både grunder och syften måste ha ett vidare perspektiv, de måste utgöra delar av bankens 
affärsplan och vara i enlighet med långsiktiga strategiska beslut, ansåg flera personer. Det 
måste vara ett viktigt steg för organisationen såväl som gynna den enskilda avdelningen och 
individen. Behovet av konsekvensanalyser nämndes flera gånger, att de anställda får veta att 
ledningen har klarlagt och inser vad det får för följder när en viss del förändras, och att arbetet 
går i rätt riktning.   
 
 
Ledarskap 
 
Förändringen på SEB har inneburit att både nya chefer tillkommit och att tidigare chefer flyt-
tats eller bytt position. Att veta vem som håller i förändringen ansågs viktigt och att en ny 
chef måste lära känna människor för att kunna få deras förtroende. Eftersom denna förändring 
inneburit en del chefsskiften ansågs det viktigt att sådana nytillsättningar sker vid rätt tidpunkt 
så att de berörda upplever en kontinuitet i ledarskapet. Flera personer inom SFO tyckte att det 
hade blivit ett avbrott i ledarskapet som skapat förvirring. Då en ny chef tillträder upplevdes 
det som avgörande att denne respekterar det befintliga och tar sig tid att lära sig arbetet innan 
förändringar genomförs. Det föreföll viktigt att etablera sig i sin position som ny ledare och 
vinna anställdas förtroende. Detta tycktes vara en förutsättning för att förankra planerade för-
ändringsåtgärder, annars kan ett spontant motstånd uppstå som sedan är svårt att övervinna.  
 
Det ansågs centralt att en chef har god kunskap om verksamheten, och då det rör sig om en ny 
chef bör denne ta emot stöd från anställda med erfarenhet och kunskap för att säkerställa att 
arbetet inte blir lidande. Det fanns stora tvivel bland de anställda från SFO huruvida de nya 
cheferna, eftersom de kom från TFO, hade kunskap om avdelningens arbete. Flera personer 
som ansåg sig ha kunskap som hade kunnat vara till nytta för cheferna kände sig förbisedda.   
 
Befintliga chefer upplevdes ha ett stort ansvar för att förankra förändringsåtgärder. Ledarska-
pet måste vara starkt, tydligt och kunna övertyga om det nödvändiga och positiva med föränd-
ringen. Chefer måste själva stå bakom förändringen fullt ut och kunna använda förtroendet 
som finns för deras person för att visa på nyttan med det som sker. För att få stöd från de an-
ställda måste ledarskapet också vara öppet och flexibelt och kunna hantera individuella reak-
tioner och synpunkter med förståelse och tålamod.   
 
Cheferna sågs av de flesta som ansvariga för att informera de anställda och motivera till för-
ändringen, något som inte gjorts tillräckligt väl. De bör upplysa om vad som pågår på högre 
nivå och se till att informationen är tydlig och mer specifik. Vissa hade förståelse för att inte 
heller cheferna visste allt om det som skulle ske medan andra uppfattade dem som direkt an-
svariga för allt som hände. De flesta kände förtroende för cheferna som personer men tvivlade 
på de argument och den information som de framfört. 
 
Vid en förändring måste cheferna agera för organisationens bästa. En respondent kände att 
förändringar alltför ofta handlar om prestige och kan vara maktdemonstrationer av chefen, 
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och personen ville vara säker på att så inte var fallet. Vissa tvivel uttrycktes om grunderna för 
chefstillsättningarna för den nya avdelningen och att verksamhetens bästa inte tilläts komma 
främst. Ett exempel gavs på en idé som hade funnits om att flytta om rollerna för några chefer, 
vilket upplevdes som ogenomtänkt eftersom det troligen skulle ha drabbat arbetet.   
 
 
Information 
 
Tydlig information sågs som det mest grundläggande kravet under förändringen. Samtliga 
intervjupersoner berättade om hur informationsprocessen inför avdelningarnas sammanslag-
ning varit utdragen och otydlig. Under en ganska lång period hade de vetat att något skulle 
ske men inte närmare vad. Vissa upplevde att det varit ”hysch-hysch” och att när informatio-
nen väl kom hände allt för plötsligt, flera använde uttrycket ”släppa en bomb”. Tidsperioden 
innan det kom mer specifik information utgjorde ett stort orosmoment. Tidsaspekten framstod 
som väsentlig, de anställda ville få informationen så snabbt som möjligt. Ovissheten påverka-
de arbetet och ledde till ryktesspridning och spekulationer.  
 
”För det påverkade ju arbetet ganska mycket för många kollegor, att man inte visste vad som 
skulle hända, om folk skulle bli av med jobben, och alltså det blir ju så mycket spekulationer, 
jag menar alla spekulerade ju i 390. Det blev ju bara mer vildsinta gissningar för varenda 
vecka som gick.” 
 
Förändringsprocessen hade inletts med mycket lite information och oklarheter om utveckling-
en. När informationen kom var det i ett sent skede och förändringen upplevdes ha kommit 
hastigt på så att de anställda inte hade tid att reagera och vänja sig vid tanken. SFO som sedan 
tidigare låg i Rissne och inte skulle flytta, hade fått intrycket att inte så mycket skulle föränd-
ras för deras del eftersom informationen var bristfällig. De kände att de därför inte reagerat 
som de borde ha gjort. Det berättades också om att impopulära delar av informationen hade 
tonats ned, såsom TFO:s flytt till Rissne, vilket uppfattades som lite oärligt.  
 
Regelbundna möten även om inga nya fakta tillkommit skulle kunna ge en känsla av öppenhet 
och vara ett forum för att ställa frågor. Öppenhet under processen förebygger också rykten. 
Flera personer önskade att det hade varit full insyn i beslutsfattande och planering, att led-
ningen hade kommunicerat ut allt som diskuterades oavsett om det sedan blev verklighet eller 
inte. En öppen process skulle i ett tidigt skede kunna så ett frö hos de anställda och ge dem tid 
att smälta informationen och förhålla sig till utvecklingen. Något av det värsta upplevdes vara 
att känna på sig att något var på gång men att inte få veta något om det.    
 
Öppenhet och tydlighet med informationen var bland det viktigaste, samt att alla får den sam-
tidigt, vilket förhindrar ryktesspridning. Å ena sidan ansåg flera respondenter att allt inte bör 
vara bestämt från början, för att inflytande då inte är möjligt. Å andra sidan ville de ha säkra 
besked om vissa saker, vilket föreföll gälla främst större frågor, såsom rörande nya chefer. För 
SFO hade det utgjort ett stressmoment att under lång tid inte veta vem som skulle bli ny chef 
samt att den gamla chefen bara ”försvann”. Den befintliga informationen upplevdes som otyd-
lig för att det inte fanns några klara besked om vad som skulle hända eller målet med åtgär-
derna. Tydlighet i informationen påtalades av de flesta intervjupersonerna, gärna konkreta 
punkter om vad som ska ske, vad det påverkar och vad målet med det är. Ärlighet ansågs vara 
mycket viktigt, förändringens orsaker och konsekvenser måste öppet redogöras för, även de 
negativa.   
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Chefer ansågs ha en viktig roll i informationsspridningen, de förväntas veta vad som pågår 
och har ett ansvar för att informera. Om en chef inte lever upp till detta kan det leda till miss-
tro mot både personen och organisationen, vilket skett exempelvis när en chef sagt sig inte ha 
mer information, något som de anställda inte hade trott på. Otillräcklig information tolkades 
av vissa personer som att grundidén med förändringen inte var bra nog.  
 
För att förankra en förändring hos enskilda individer upplevdes det vara viktigt att ta informa-
tionen till en individuell nivå. De flesta ville veta hur förändringen berör en själv och det egna 
arbetet. En person nämnde att argumenten om synergieffekter på IT-sidan kändes svåra att 
relatera det till det egna arbetet och därmed också att engagera sig i.  
 
Information om en förändring måste presenteras med respekt för de anställda och deras käns-
lor, annars kan det skapa spontant motstånd som senare är svårt att övervinna. Det berättades 
om hur de vid TFO anställda informerats om avdelningens flytt med ett skämt från chefen, 
vilket hade lett till starka reaktioner.  
 
Behovet av information kvarstod även efter att förändringen, i form av sammanslagning och 
flytt, formellt sett var genomförd. I nuläget, några månader efter TFO:s flytt till Rissne i janu-
ari, arbetar avdelningarna fortfarande inte tillsammans, vilket varit motiveringen till samman-
slagningen. Många av intervjupersonerna uttryckte ett missnöje med att det inte blivit någon 
stor skillnad för arbetet, vilket fick förändringen att verka meningslös. Det var känt att det 
fanns planer på att hitta ett gemensamt utrymme i bankens byggnad i Rissne där avdelningar-
na kunde sitta tillsammans, men det finns ingen information om vad som pågår på det områ-
det. Många tyckte att det helt saknades information om hur de anställda nu skulle gå vidare 
och arbeta mot förändringens mål. Det upplevdes vara svårt att engagera sig och stödja för-
ändringen när det fanns så stora oklarheter om vart man var på väg. Därför fanns en undran 
om vad som nu planerades i det tysta, och en oro för att ytterligare en ”bomb” skulle släppas. 
 
 
Delaktighet 
  
Delaktighet upplevdes av samtliga intervjupersoner som väldigt centralt under en föränd-
ringsprocess och det är en särskilt viktig faktor vid beaktande av ett tidsperspektiv. Med det 
avsågs att förändringen ska få ett framgångsrikt resultat snabbare. En person menade att de 
flesta förändringar är till det bättre för företaget på lång sikt men att förankring gör att genom-
förandet går fortare, bland annat för att oro och ovisshet bland de anställda minskar. På kort 
sikt trodde flera att det nog är möjligt att genomföra en förändring utan större inblandning 
från de anställda, men att de negativa konsekvenserna av detta kommer senare. En förändring 
som har stöd blir mer framgångsrik även på kort sikt, trodde några respondenter, i och med att 
de anställda får komma till tals och är mer tillfreds, vilket minskar negativa reaktioner.  
 
Intervjupersonernas spontana uppfattning var att de har små möjligheter att påverka, de upp-
levde att besluten kommer uppifrån. Delaktighet genom insyn i beslutsprocesser upplevdes 
som viktigt även om medarbetarna inte hade del i det faktiska beslutsfattandet. Delaktigheten 
föreföll även ha ett symboliskt värde, på så sätt att det är viktigt att ha känslan av att vara in-
kluderad och att det ges möjlighet att framföra synpunkter, det vill säga att allt inte bestäms 
någon annanstans.  
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”Man blir negativ till förändringen, helt i onödan faktiskt. Det kan ju hända att man tycker att 
det blir en bra förändring, för banken och organisationen i sin helhet… kanske man tycker att 
det är en bra förändring. Men om man inte är delaktig, utan det bestäms så där över ens huvud, 
då kan man bli negativ till den i onödan, det tycker jag…” 
 
Flera intervjupersoner diskuterade tänkbara former för delaktighet. En person ansåg att led-
ningen borde se till att alla anställda ingår i någon form av arbetsgrupp eftersom delaktighet 
uppnås på lägre nivå i organisationen. Gruppcheferna upplevdes ha ett stort ansvar i att få 
anställda att känna sig delaktiga genom konkret arbete i den mindre gruppen där enskilda in-
divider kan komma till tals. Ett alternativt tillvägagångssätt var att varje avdelning väljer ut en 
eller flera representanter som för deras talan på högre nivå och förmedlar information till kol-
legorna.  
 
En intervjuperson ansåg att det bästa sättet för att förankra en förändring vore att låta med-
arbetarna själva arbeta fram den lösningen. Istället för att bara presentera ett färdigt åtgärds-
paket skulle banken kunna ordna någon form av seminarium eller grupparbete där de anställda 
gavs vissa förutsättningar och själva kunde komma fram till att under dessa omständigheter 
vore sammanslagning och flytt det bästa alternativet och en naturlig utveckling. 
 
Ett par anställda inom SFO som innan förändringen hade positioner i ledningsgruppen och 
processansvar tyckte att det var konstigt och frustrerande att cheferna inte hade utnyttjat såda-
na befintliga kunskapskällor. Eftersom dessa personer hade kunskap och erfarenhet av avdel-
ningen hade de kunnat bidra i processen men kände att de hade förbisetts av den nya ledning-
en. Flera personer ansåg att de enda som hade varit delaktiga var de nytillsatta cheferna, som 
man tyckte inte ens kunde avdelningens arbete.   
 
Delaktighet måste förekomma under hela processen, enligt flera anställda. I stort sett samtliga 
hade känt sig utestängda under planeringsstadiet där även informationen var bristfällig, men 
också efter att förändringen genomförts fanns en stor ovisshet om vad som skulle hända här-
näst. Avdelningarna är formellt sett sammanslagna men deras respektive arbete har inte inte-
grerats fullt ut. Flera personer uppgav att de undrar vad som nu är på gång och varför inget 
händer i nuläget. De tyckte att samtliga anställda skulle involveras på ett eller annat sätt i de 
verkställande momenten så att alla känner att de bidrar till det som genomförs.    
 
Bristande delaktighet uppgavs göra att de anställda känner mindre engagemang och motivation 
för arbetet. Det får också konsekvenser för trivseln på arbetsplatsen och arbetsprestationen. Av-
saknad av delaktighet kan ge känslan av att individen saknar kontroll över den egna tillvaron, 
enligt intervjupersonerna. Om människor inte har del i beslut och planering kan de inte på rätt 
sätt ta ställning till vad som sker. De tyckte sig inte ha en chans att bestämma om man vill vara 
med på förändringen. Det upplevdes ha funnits visst utrymme för att säga sin mening och åsikt, 
men för att man skulle känna sig delaktig måste dessa synpunkter ge resultat. Den allmänna 
känslan föreföll vara att allt egentligen varit bestämt från början och det lilla som de anställda 
hade fått säga till om hade inte gjort någon större skillnad.   
 
Deltagande i praktiska åtgärder inför och under en förändring kan bidra till att skapa stöd 
bland de anställda, menade en person som själv varit utsedd till något som kallades  
”flyttgeneral” inför avdelningens flytt till Rissne. Dock förefaller sådant deltagande vara mer 
värt för individen om det ses som meningsfullt. Nämnda intervjuperson uppgav att flyttförbe-
redelserna visserligen hade givit en delaktighetskänsla och varit viktiga för den personliga 
förberedelsen, men däremot inte känts så avgörande för det faktiska arbetet framöver.  
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Motivation för en förändring 
 
För att förankra en förändring bör vissa motivationsfaktorer beaktas, det blev tydligt att 
medarbetarna måste vara motiverade för genomföra förändringen. En tydlig tendens var att en 
förändring måste ha ett klart syfte och innebära en tydlig förbättring på både ett organisato-
riskt och ett individuellt plan. Flera personer ville uppleva personlig utveckling, exempelvis i 
form av nya och utmanande arbetsuppgifter. Det fanns en viss tvekan om vad nyttan för SFO 
varit med sammanslagningen, något som bidrog till skepsis mot den motivering som givits.   
 
Respondenterna kände sig mer motiverade om fördelarna betonades och det tydligt framgick 
hur det påverkar det egna arbetet. Om en förändring sågs som meningslös eller avlägsen från 
det egna arbetet var det svårt att uppbringa motivationen att arbeta för den. En person beskrev 
hur flytten ut till Rissne kändes som ”samma gamla trav som förut… fast i exil”, för att det 
var svårt att se vad meningen med förflyttningen varit. Personen trodde att det skulle ha känts 
annorlunda och mer motiverande om de hade haft ett tydligare samarbete med de nya kolle-
gorna så att man faktiskt hade sett fördelarna som sammanslagningen medfört.  
 
Flera personer, från båda avdelningarna, påtalade att de hellre skulle ha sett en större konkret 
förändring i arbetet än vad de nu gör. Då hade de upplevt att förändringen hade ett innehåll 
och att det fanns ett mål att arbeta mot. Bra information uppgavs fungera motiverande för att 
det ger intryck av att förändringen är väl förberedd och planerad. En förutsättning för motiva-
tionen var också att målen senare följdes upp och att de inblandade såg resultaten. 
 
Sociala aspekter av förändringen upplevdes som viktiga för motivationen eftersom samman-
slagningen inneburit många nya kollegor för alla att lära känna. Gemensamma sociala aktivi-
teter föreslogs kunna användas som uppmuntran och tillfälle att träffa de anställda på respek-
tive avdelning. Som situationen är nu sitter avdelningarna på olika våningar och det kritisera-
des av flera personer. Möten för hela den nya avdelningen skulle också vara önskvärda efter-
som det ger en känsla av gemenskap. 
 
Cheferna bedömdes vara viktiga för att motivera medarbetarna även under en förändring, ofta 
genom att hålla uppe det vanliga arbetet och ge mål och feedback. En person tyckte att ”van-
liga motivationsfaktorer” var viktiga även under en pågående förändring. Ett par anställda sa 
att de gärna hade velat ha någon form av kompensation eller uppmuntran, gärna ekonomisk, 
eftersom förändringen hade gjort den egna tillvaron mer komplicerad i och med flytten.  
 
 
Rättvisa  
 
Brister i rättvisan under sammanslagningsprocessen upplevdes främst av anställda från SFO 
som tyckte att avdelningens position försämrats i flera avseenden. Avdelningen har under 
senare år genomgått en rad stora förändringar och upplevde sig vara i en annan fas än TFO 
som i nuläget står inför genomgripande systemförändringar. Detta befarade SFO skulle kräva 
mycket resurser och nu efter sammanslagningen drabba dem. Flera personer tyckte att SFO 
blivit ”nedgraderat” eftersom det nu ingick i en större organisation där de som enskild avdel-
ning förlorat i inflytande och betydelse, vilket upplevdes som en orättvis utveckling. Besluts-
fattandet trodde flera respondenter från SFO nu skulle ta längre tid än tidigare eftersom orga-
nisationen blivit mer hierarkisk med fler chefsnivåer.  
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”Vi tycker att det är den andra avdelningen som har slukat oss, att det är deras chefer som är 
chefer över oss. Det var väl så i och med att vår chef gick och deras chef tog över. Ja, det är de 
som sitter i den här ledningsgruppen och det är de som… jag vet inte om det påverkar sikt, men 
det känns ju inget vidare att det blivit så.” 
   
Rättvisa bedömdes vara viktigt. En anställd på SFO tyckte att eftersom avdelningens arbete 
var viktigt för banken var de värda att bli sedda för det. Representationen i ledningsgruppen 
kom upp flera gånger som en orättvisa och intervjupersonerna upplevde att i proportion till de 
intäkter som avdelningen genererade hade man inte fått tillräckligt stor andel i ledningen. 
Frågan om chefstillsättning bedömdes också missgynna SFO i förhållande till TFO eftersom 
cheferna ursprungligen kom från TFO. Vissa hade förståelse för att den högsta chefen från 
TFO utser sina närmaste till andra chefspositioner medan andra helt saknade tilltro till led-
ningen.  
 
Gällande frågan om chefstillsättningarna hade även tvivel uppkommit om hur rättvis behandling-
en av avdelningarna varit, många trodde att chefen främst såg till sin gamla avdelning. Någon 
tyckte också att båda avdelningarna fick beröm i kombination med att den andra avdelningen 
kritiserades, vilket bedömdes ytterligare skulle kunna försvåra integrationen av de anställda från 
båda sidor.  
 
Flera personer menade att någon form av kompensation hade gjort dem mer motiverade till för-
ändringen. De hade hört att anställda fått det tidigare och det upplevdes som orättvist att det nu 
tagits bort eftersom förändringen skapade praktiska svårigheter för många.   
 
TFO flyttades från Kungsträdgården för att en större omorganisation inneburit att andra funktio-
ner skulle ta deras plats. Det upplevdes som orättvist att TFO flyttats för att ge plats åt någon 
annan eftersom detta även medfört att man skiljts från sin säljavdelning och kände sig förpassade 
ut till Rissne. Många tyckte att avdelningen fått en ”back office-stämpel” som inte kändes rätt.  
 
 
Individuella behov  
 
Utrymme och hänsynstagande till individuella behov upplevdes som viktigt för de intervjuade 
och för förankring av förändringsprocessen. Intervjupersonerna kände att de ville ha tidig in-
formation om en förändring för att det gav möjlighet att ta ställning till hur den påverkade den 
egna tillvaron och man kunde agera därefter. Det skulle ge en känsla av mer kontroll över sin 
situation. En uppfattning var att de egna behoven, exempelvis av utvecklingssamtal, blev se-
kundära under förändringen men att det var svårt att undvika. 
 
Det upplevdes genomgående som grundläggande att under hela processen vara uppmärksam 
på hur enskilda individer påverkades. Intervjupersonerna ville ha individuellt anpassad infor-
mation och att uppmärksamhet riktades mot de konsekvenser som förändringen fick för den 
personliga situationen. Det ansågs viktigt att banken försökte hitta konkreta lösningar på upp-
komna problem och att ledningen var uppmärksam på innebörden för enskilda individer. Res-
vägen till Rissne, och allt den medförde, nämndes av många som en följd som ledningen bor-
de ta aktivt ansvar för.    
 
Det ansågs vara viktigt att cheferna tog hänsyn till och bemötte individuella reaktioner. Det 
framkom att det fanns ett starkt behov av att hantera känslor och tankar om förändringen. Det 
berättades om en ”kräkskväll” där avdelningen gått ut tillsammans en kväll med inställningen 
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”nu får vi spy på det här med Rissne och sen se fram emot det”. Av en del personer hade det 
känts som ett bra sätt att hantera känslor tillsammans och ett positivt avstamp. Andra tyckte 
att det motstånd som fortfarande fanns kvar inte hade hanterats och att det efter det tillfället 
inte funnits särskilt stort utrymme eller tolerans för de som upplevde situationen som fortsatt 
jobbig. Cheferna förväntades vara närvarande och lyhörda samt tillmötesgående gällande an-
passning till individuella förhållanden. De personer som tyckte att de inte fått hjälp eller för-
ståelse för sin situation kände besvikelse mot cheferna. Kvarvarande motstånd yttrade sig i 
missnöje och att vissa sökte nya jobb, något som försämrade trivseln avsevärt för de övriga.   
 
Behov som framkom rörande arbetet var att man ville att förändringen skulle innebära en per-
sonlig och arbetsmässig utveckling. För att kunna stå bakom en förändring uppgavs det också 
vara centralt att ens arbetsinsats värderades lika högt även fortsättningsvis, att känna att den 
egna rollen fortfarande var meningsfull i organisationen  
 
 
Förändringsuppföljning 
 
Det framkom tydligt att det fanns ett fortsatt behov av att integrera avdelningarna. Egentligen 
upplevdes det som något som borde ha gjorts under verkställandefasen, men eftersom det 
ännu inte skett, några månader efter sammanslagningen, tyckte många att det var ett viktigt 
steg att ta nu. Det fanns ett missnöje med att det inte kändes som att förändringen genomförts 
fullt ut, många väntade fortfarande på nästa steg. Det kändes meningslöst att slås ihop när 
avdelningarna inte fick sitta tillsammans och de anställda ville tydligt se vad de hade att till-
föra varandras arbete. En person tyckte att någon form av ”praosystem” skulle vara bra för att 
sammanföra de båda funktionerna och bättre lära känna varandra. Ett av syftena som givits 
med sammanslagningen var synergieffekter och flera personer tyckte att en integrering måste 
ske för att uppnå detta mål. Vissa personer tyckte det kändes som att förändringen knappt var 
genomförd eftersom så mycket kvarstod avseende samordning av arbete och system.    
 
För att kunna stödja förändringen upplevdes det vara mycket viktigt med kontinuerlig upp-
följning av det som genomförts. Genom att stämma av under processens gång mot uppsatta 
mål skulle både individen och organisationen kunna behålla fokus och bekräfta att arbetet var 
på väg i rätt riktning.  
 
”… att man sätter upp en tid och ska göra ett slags avslut, blev det som vi hade tänkt oss, det 
tror jag aldrig har gjorts… man har hur många omorganisationer som helst, men man gör 
aldrig ett bokslut; blev det som vi hade tänkt oss, vann vi de här fördelarna, har det gett oss 
de här besparingarna och så vidare…” 
 
Uppföljningen ansågs av de flesta intervjupersonerna direkt vara kopplad till de grunder och 
syften som förändringen inledningsvis motiverats med. De syften som de anställda förväntade 
sig skulle vara väl genomtänkta och underbyggda innan förändringen, ville de också skulle 
följas upp efter genomförandet. Många upplevde att konkreta syften med förändringen sakna-
des, flera hade exempelvis velat ha tydliga kvantitativa mål. Samma behov av tydlighet fanns 
vad gäller förändringens resultat. För att se vad som hade uppnåtts hade både klara syften och 
kontinuerlig avstämning mot dessa varit önskvärt.  
 
Det hade under hela processen funnits en del missnöje och många tyckte att nu när genomfö-
randet var gjort hade förståelsen minskat för det motstånd som fortfarande fanns kvar. Det 
uppgavs påverka arbetet att vissa medarbetare inte trivdes med situationen och därför tyckte 
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flera personer att det även efter förändringen skulle ges utrymme för vidare bearbetning. Det 
fanns också en önskan om mer individuell uppmärksamhet även efter förändringen. Flera per-
soner kände att de skulle vilja få prata om hur det går för egen del och hur situationen utveck-
lats. 
 
 
Sammanfattning av resultatet 
 
I resultaten från intervjuerna har ett antal variabler kunnat urskiljas som de anställda upplever 
är viktiga för att de ska förstå och stödja en förändring. Förändringen behöver ha tydliga 
grunder och syften, de anställda vill veta vad som är orsaken till förändringen och vad företa-
get vill uppnå med den. Förändringen på SEB har varit en planerad insats vilket medför att 
ledarskapet är viktigt för att processen ska kunna drivas framåt. Resultaten visade att ledar-
skapet har två funktioner, att bära och driva förändringsarbetet framåt samt att försäkra att det 
vardagliga arbetet funderar. Informationsbehovet är mycket stort under förändringens hela 
förlopp och innefattar även mer individualiserad information om vad som sker med den en-
skilde anställde. Delaktigheten är en viktig komponent och handlar om att de anställda känner 
att de vill vara med och skapa det som de ska arbeta mot och ha insyn i alla beslutsförfaran-
den. Motivationen för att genomföra förändringen avgjordes av huruvida respondenterna kän-
de att förändringen innebar tydliga fördelar för både individen, gruppen och organisationen. 
Rättvisa aktualiserades som en viktig parameter för att sammanslagningen har innefattat för-
delning av resurser och förändringar inom ledningen. Individuella behov framkom som något 
som företaget bör ta hänsyn till genom att uppmärksamma hur den enskilde påverkas och att 
erbjuda stöd. Slutligen upplevdes uppföljning som mycket centralt, intervjupersonerna ville 
utvärdera och se att förändringen verkligen hade lett till det som inledningsvis presenterats 
som syfte. 
 
 

Diskussion 
 

Syftet med undersökningen var att identifiera faktorer som av anställda upplevdes som viktiga 
för att förankra en organisationsförändring. Med förankring avsågs att intervjupersonerna 
upplevde att de förstod innebörden av en förändring samt stödde den. Intervjuerna byggde på 
frågeområden som utgick från befintlig teori inom ämnet organisationsförändringar. För att 
åstadkomma förankring kunde ett antal avgörande faktorer urskiljas: grunder och syften med 
förändringen, ledarskap, information, delaktighet, motivation för förändringen, rättvisa, till-
godoseende av individuella behov samt uppföljning. Nedan görs en närmare analys av fakto-
rerna och några begrepp som visat sig centrala för att förstå förankringsproblematiken, fakto-
rerna utgör även grunden för avsnittets disposition. Därefter diskuteras undersökningens vali-
ditet och andra frågor som väckts under uppsatsarbetet. 
 
Förankring har under denna studie betraktats som nödvändigt för att undvika de negativa kon-
sekvenser som kan uppkomma vid en förändring som inte har stöd av de anställda. Dessa 
konsekvenser kan vara öppna motståndshandlingar såväl som känslomässiga eller psykologis-
ka reaktioner. I den modell som utvecklats under uppsatsarbetets gång visas de aspekter som 
kan påverkas vid en förändring. Dessa är prestation, arbetsmotivation, trivsel, engagemang, 
lojalitet, förtroende och attityd. Det antas att bristande förankring leder till att dessa delar  
påverkas negativt. 
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Förändringsmotståndets komponenter 
 
Vanligen används begreppet motstånd som en beteckning för alla negativa reaktioner och 
förankring betraktas som något som förebygger detta motstånd. Det kan dock vara på sin plats 
att se lite närmare på den benämningen. Piderit (2000) påtalar vikten av att förstå hur de  
anställdas motstånd ser ut och vad det beror på. Hon menar att motståndsbegreppet har vissa 
begränsningar som gör det befogat att analysera företeelsen närmare. Termen används ofta 
utan närmare reflektion av företagsledning som en benämning på agerande bland de anställda 
som upplevs motarbeta det planerade, det får ofta innefatta allt beteende bland de anställda 
som inte är i linje med ledningens önskemål. Piderit (2000) beskriver exempelvis att även 
anställda som är för en förändring men som vill komma med konstruktiva synpunkter kan 
uppfattas som besvärliga och motarbetande, vilket försvårar kommunikationen och även kan 
leda till att användbar information som kan underlätta processen går förlorad. I förlängningen 
innebär ett sådant snävt synsätt troligen att anställda blir mer motståndsbenägna när de upple-
ver att deras synpunkter och kunskap inte tas tillvara. Intervjuresultaten överensstämmer med 
denna forskning av Piderit (2000). Det framkom att flera anställda på avdelningarna upplevde 
att de hade kunnat bidra med kunskaper och erfarenheter under sammanslagningen men kände 
sig förbisedda för att det inte funnits möjlighet att göra det.   
   
Förändringsmotstånd har tre komponenter, enligt Piderit (2000), en kognitiv, en emotionell 
och en beteendemässig. Detta kan jämföras med attityder, som kan ses som bestående av 
samma tre delar (Schleicher, Watt & Greguras, 2003). Det framkom tydligt under intervjuerna 
att personernas attityder mot förändringen befann sig på både det kognitiva och det emotionel-
la planet och kom till uttryck i beteendeformer. Bristande förståelse och misstro mot de syften 
med sammanslagningen som uppgivits samt oro inför utvecklingen ledde till exempelvis för-
sämrade arbetsprestationer, motivation och engagemang. Paralleller kan dras mellan attityden 
mot en förändring och resonemanget om motståndets beståndsdelar. Innehållet i Piderits 
(2000) motståndskomponenter utvecklas inte närmare här, men det är värt att nämna motstån-
dets komplexitet för att förstå att även förankringsproblematiken är mångfacetterad. Den kog-
nitiva delen kan bestå av föreställningar om exempelvis konsekvenser och nyttan med åtgär-
derna för organisationen. Ett eventuellt motstånd kan då bero på att individen har en  
föreställning om att förändringen är negativ och ett felaktigt beslut, istället för positiv och 
nödvändig för företaget. En källa till misstro mot sammanslagningen av de två avdelningarna 
var bristande tilltro till att den skulle generera ett tillräckligt positivt utfall. Detta tvivel kom 
till tydligt uttryck i intervjupersonernas funderingar om grunder och syften med förändringen. 
På det kognitiva planet föreföll det saknas en vetskap och förståelse om nyttan med samman-
slagningen av avdelningarna. Därmed aktualiserades innebörden av den förankringsfaktor 
som identifierats som grunder och syften med förändringen. Burke (2002) föreslår ett liknan-
de resonemang, som överensstämmer med intervjupersonernas behov av grunder och syfte. 
Burke pekar på behovet av en vision som kommuniceras ut till de anställda och som ger en 
logisk förståelsegrund och riktning för den praktiska förändringen och för det nödvändiga 
agerandet.  
 
 
Förankringsmodellen och analys av relaterade begrepp 
 
Även Ford (2005) påpekar betydelsen av att få de anställda att förstå varför organisationen 
måste genomföra en viss förändring, en föreställning om att allt är bra som det är innebär ofta 
en ovilja till att ändra på något. Flera intervjupersoner efterlyste just denna typ av informa-
tion, att få se hur förändringen ingår som ett genomtänkt beslut i SEB:s långsiktiga strategi 
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och att den är ett nödvändigt steg för företaget och avdelningen. Syfte, i form av en vision och 
ett tydligt mål, upplevdes som avgörande av de anställda för att de skulle kunna arbeta mot 
det. Otydlighet i grunder och syfte föreföll leda till uppfattningar om att förändringen var me-
ningslös och misstankar om att den initierats av godtycklighet eller var maktdemonstrationer 
av ledare, alternativt att det kunde finnas dolda motiv. Sammanslagningen av TFO och SFO 
är en del i en större omorganisation inom SEB och intervjupersonerna ville därför kunna se 
hela syftet, för att förstå vilken roll den egna förändringen har i det större perspektivet. 
Nämnda aspekter, som rör ett vidare perspektiv med mål och mening, framstod också som 
centrala för motivationsfrågan. Motivationen var även beroende av att en konkret förbättring 
uppnåddes. 
 
Som både ett parallellt och avslutande steg i förändringsprocessen framkom uppföljning som 
mycket viktigt för de intervjuade. Detta knyter naturligt an till de grunder och syften som pre-
senteras inledningsvis, och till att de tydliga förbättringar sker som är nödvändiga för att ska-
pa och behålla motivationen.  Kopplingen mellan grunder och syften samt uppföljning visas i 
modellen, vilket avser att markera den helhetsbild över tiden som bör finnas. Kontinuerlig 
uppföljning i form av delmål under processens gång förespråkas av Maurer (2005) och var 
något som intervjupersonerna hade föredragit då det bibehåller arbetets riktning och gör det 
lättare att se vad som genomförts. Den känsla som fanns bland intervjupersonerna några  
månader efter den fysiska sammanslagningen var att de anställda inte visste vad som nu vän-
tade trots att många av de utlovade insatserna ännu inte genomförts. De upplevde därför att 
fokus hade förlorats och det fanns ett missnöje med att organisationen inte kommit så långt i 
processen som många hade trott.   
 
Det kognitiva motståndselementet kan även bestå av att de inblandade inte är redo för föränd-
ringen, enligt Piderit (2000). Intervjuresultaten indikerade att denna form av motstånd före-
kom på SEB till följd av det snabba händelseförloppet. Många berättade om att de upplevt 
processen som plötslig, att beskedet kommit som en ”bomb”. De sa sig sakna tid och möjlig-
het att förbereda och vänja sig vid det planerade. Flera personer påtalade behovet av att men-
talt kunna smälta informationen. Om det inte uppfylls kan det leda till negativa känslor mot 
hela förändringen. Denna fråga visar på vikten av förankring genom tillräcklig tillgång på 
information i kombination med en tidsram som tillåter individuell bearbetning av föränd-
ringsplanerna. Informationsbehovet under en förändring är troligen det mest vedertagna och 
det innefattar även aspekter såsom regelbundenhet och individuell anpassning av informatio-
nen, något som framkom i intervjuerna och även är i enlighet med resultat av bland andra Hel-
ler et al. (1998) och Maurer (2005).  
 
Ledarskapet framträdde som en grundläggande komponent i förankring av den typ av föränd-
ring som SFO och TFO har genomgått. Det vill säga en planerad åtgärd som måste initieras 
och styras. Det fanns en mängd förväntningar på ledningen, att döma av undersökningens 
resultat. Den måste ha förmågan att övertyga om det nödvändiga i en förändring och måla upp 
en vision om vart man vill nå samt hålla fast vid den under processens gång. Enligt studier är 
det inte helt ovanligt att en ny chef tillsätts för att genomföra en förändring, något som kan 
vara lämpligt då det finns ett stort behov av att personifiera åtgärden och kommunicera ut dess 
vikt och innebörd genom en person (Burke, 2002). Då en befintlig chef genomför en föränd-
ring kan det vara en fördel eftersom denna kan använda sig av sin redan etablerade position 
och förtroende för att skapa stöd för planerna.  
 
Vid sidan av ett ledarskap som har en god förmåga till att implementera en förändring ansåg 
intervjupersonerna att det är viktigt att det finns en trygg ledning att vända sig till i vardags-
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frågor även under processens gång. En möjlig modell är att det finns en chef som bär föränd-
ringen, och som behåller tydligt fokus. Förändringsarbetet får inte skymmas av andra an-
svarsområden, menar Maurer (2005). Ansvaret för den löpande verksamheten kan med fördel 
hanteras av en chef som kan arbetet för att undvika att anställda reagerar mot allt det nya och 
att verksamheten blir lidande av att all koncentration riktas mot förändringen. För att förankra 
förändringsåtgärden förefaller det således ställas två krav på ledarskapet. Det ena är att det 
finns ett tydligt ledarskap som sätter upp vision och riktning för förändringsarbetet, samt har 
styrkan att leda det framåt. Det andra kravet är att det finns en kontinuitet i det vardagliga 
ledarskapet som försäkrar att det löpande arbetet inte blir lidande, en aspekt som är lika viktig 
för förankringen för att människor inte ska reagera negativt. 
 
Situationerna för SFO och TFO har varit lite olika vad gäller ledarskapet. Chefer som tidigare 
varit på TFO fick vid sammanslagningen chefspositionerna för den nya större avdelningen. 
Att döma av intervjusvar från anställda på TFO var förtroendet för ledningen lågt och den 
ansågs brista i tydlighet, öppenhet och styrka för att kunna förankra planerna. Anställda från 
SFO delade dessa uppfattningar men upplevde dessutom att den nytillträdda ledningen sakna-
de kunskap om deras verksamhet, vilket drabbade avdelningens arbete. För att i en situation 
som denna åstadkomma stöd för en förändring kan det tänkas att en utformning som stämmer 
med resonemanget ovan hade varit lämplig. Med det avses att ett starkt ledarskap med tydlig 
fokus på förändringen hade behövts, vilket hade kunnat vara samma person som nu är högsta 
chef och som kommer från TFO. Båda avdelningarna skulle också ha behövt ett stabilt ledar-
skap för den dagliga verksamheten, något som nu saknats främst för SFO. För SFO hade kan-
ske den tidigare chefen kunnat vara kvar under en övergångsperiod och skött den närmaste 
kontakten med de anställda och samtidigt etablerat en god kontakt med den nytillsatta chefen 
som ledde förändringen. En alternativ lösning hade kunnat vara att cheferna från TFO hade 
haft en period avsatt för att lära sig om SFO:s verksamhet innan sammanslagningen .     
 
Delaktighet är troligtvis något av det mest väsentliga för att verkligen få anställda att förstå en 
förändring fullt ut och att stå bakom den, vilket resultaten tydligt indikerar och tidigare forsk-
ning fastslår (t.ex. Antoni, 2004; Heller et al., 1998; Lines, 2004). Delaktighet innefattar insyn 
i allt som sker och möjlighet till medbestämmande och inflytande innan alla beslut fattats. 
Maurer (2005) understryker vikten av att människor själva är med och skapar det som de för-
väntas stå bakom och medverka i. Det finns flera anledningar till att delaktighet antas vara så 
viktigt. Känslan av att något bestäms ”över ens huvud”, som en intervjuperson uttryckte det, 
leder ofta till spontant motstånd för att många då känner sig överkörda och inte betrodda.  
 
Studier har visat att delaktighet bidrar till att resultatet av en förändring blir bättre, vilket tidi-
gare nämnts (Delaney, Jarley, Fiorito & Schwochau, 1997; Piderit, 2000). Flera skäl anges för 
detta, bland annat för att delaktighet leder till förståelse och acceptans för åtgärden. En inter-
vjuperson menade att stöd för sammanslagningen hade kunnat skapas på ett effektivt sätt om 
de anställda själva hade tillåtits komma fram till lösningen utifrån de givna förutsättningarna. 
Insyn i de faktorer som föranlett beslutet skulle ha lett till större förståelse för behovet av för-
ändring.    
 
Rättvisa aktualiseras ofta då en förändring innefattar fördelning av resurser och makt i någon 
form, enligt forskning av Cobb et al. (1995). Rättvisa i ett förändringssammanhang kan ses 
som bestående av tre huvudområden; distributiv rättvisa, vilket avser exempelvis resursför-
delning, procedurrelaterad rättvisa, som rör förändringsprocessen, samt interaktiv rättvisa, 
som påtalar ledarskapets betydelse under en förändring. Resursbegreppet är brett och innefat-
tar allt från ekonomiska tillgångar till makt, status, ansvar och teknologi. Att döma av inter-
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vjuresultaten har samtliga tre rättvisekomponenter aktualiserats under förändringen på SEB, 
och av flera ansetts vara bristande. Som framgår av svaren känner SFO en oro vad gäller 
TFO:s resursbehov inför sina systemförändringar och att detta ska missgynna den egna avdel-
ningen. Endast personer i ledningen uppfattades ha fått möjlighet att vara delaktiga i proces-
sen, medan medarbetarna lämnats utanför och deras synpunkter och kunskap inte tillvarata-
gits. Ledarskapet påtalades som det som varit det mest orättvisa, enligt många, eftersom che-
fer från TFO fått alla poster och uppfattades främst se till sin gamla avdelning. De anställda 
på SFO upplevde också en allmänt försämrad ställning i fråga om avdelningens inflytande och 
position i organisationen i stort. Den jämförelsevis dåliga representationen i ledningsgruppen 
upplevdes som orättvis i förhållande till intäkterna som avdelningen genererade.  
 
Orättvisa gällande exempelvis resurser och makt som i det här fallet kan generera motstånd 
mot en förändring. Jansen (2000) menar dock att motståndet oftast är riktat mot någon faktor 
som innebär orättvisa eller förlust av något slag, och inte mot förändringen som sådan.  
Genom att tillåta individuell delaktighet och skapa utrymme för enskilda personers behov 
ökar möjligheten för att identifiera sådana motståndsgenererande parametrar. Att genomgåen-
de eftersträva en jämn fördelning av sådana rättvisefaktorer framstår som naturligtvis som 
viktigt, men det kan tänkas att det inte alltid är märkbart från ledningens sida vad som kan 
upplevas som orättvist eller fel. Mer delaktighet vid sammanslagningen hade kanske kunnat 
föra fram dessa synpunkter om orättvisor och därmed hindrat det missnöje som istället upp-
stod. Utrymme för individuella behov, en annan viktig förankringsfaktor, kan också hindra att 
mer personrelaterade variabler blir grund för motstånd. Ett sådant utrymme kräver att organi-
sationen är flexibel och kan anpassa sig till individuella önskemål.  
       
Som nämnts tidigare så reagerar alla individer olika på en förändring och känslor och tankar 
behöver hanteras under en förändringsprocess gång. Studier av Oreg (2003) visar på hur per-
sonlighetsfaktorer influerar hur en människa reagerar i en förändringssituation. Sådant som 
bedöms som avgörande är exempelvis rädsla för kontrollförlust, bristande kognitiv och psyko-
logisk flexibilitet samt ovilja att överge det invanda. Även resultat av Ilies och Judge (2002) 
påvisar personlighetsfaktorer påverkan på arbetsrelaterade attityder och tillfredsställelse. 
Denna uppsats fokuserar på förankring med utgångspunkt i individens upplevelser men avser 
inte att beröra närmare hur detta är kopplat till individens personlighet eller egenskaper. Det 
kan dock påpekas att det individperspektiv som tillämpas i uppsatsen även bör innefatta en 
medvetenhet om individuella skillnader, exempelvis till följd av personlighet. Allt som bidrar 
till en förståelse för individuella reaktioner kan också underlätta förebyggandet av negativa 
sådana. Utrymme för individuella behov, som intervjupersonerna efterlyste, exempelvis i 
form av enskilda samtal med medarbetarna, kan möjliggöra att hänsyn tas till skillnader i  
reaktionsmönster och att hjälp med hantering av dessa erbjuds. 
 
Piderits (2000) resonemang om motståndets komponenter, som tidigare hänvisats till, tillåter 
också en möjlighet att se att en enskild individs reaktion kan variera mellan de olika dimen-
sionerna. Exempelvis kan en person på det kognitiva planet tro på förändringens fördelar men 
samtidigt uppleva ett känslomässigt motstånd, kanske på grund av rädsla eller ovisshet om 
den egna situationen. Tillgodoseende av enskilda behov som ett led i förankring kan, som 
framkommit i resultaten, exempelvis utgöras av möjligheter till bearbetning av känslor inför 
förändringen och anpassning av information och praktiska faktorer. Flera intervjusvar indike-
rade att även personer som inte upplevde någon oro eller annat emotionellt motstånd inför 
avdelningarnas sammanslagning ändå kände en misstro eller motvilja till följd av bristande 
kognitiv förståelse för sammanslagningens mening. 
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Frågan om förankring kan relateras till ett viktigt begrepp som Meyer och Allen (1991)  
benämner ”commitment”. De definierar det som ett psykologiskt tillstånd som innefattar  
anställdas lojalitet och engagemang såväl som identifiering med organisationen och känslo-
mässiga band till denna. Individens ”commitment” är ett resultat av erfarenheter av att organi-
sationen tillgodoser personens behov och lever upp till dennes värderingar. Begreppet blir 
centralt under en förändring eftersom engagerade och lojala medarbetare kan antas bidra till 
ett positivt utfall. Vid bristande förankring av en förändringsprocess riskerar organisationen 
att förlora de anställdas förtroende och engagemang vilket försvårar genomförandet och är 
negativt för den framtida verksamheten (Lines, Selart, Espedal & Johansen, 2005; Meyer & 
Allen 1991). Detta är ett exempel på betydelsen av att en förändring har stöd av de anställda. 
Det är avgörande för att bibehålla de anställdas ”commitment” till organisationen eftersom en 
förändring utgör en kritisk fas för att bygga eller bryta ned detta (Lines, et al., 2005). Detta 
begrepp innefattar flera av de komponenter som återfinns i den högra delen av förankrings-
modellen som avser att visa att exempelvis förtroende, engagemang, lojalitet och attityd  
påverkas under en förändringsprocess. Intervjusvaren tydde i flera fall på att missnöjet med 
genomförandet av sammanslagningen lett till bristande förtroende för SEB och en minskning 
av engagemang och motivation för arbetet. Rättvisa i processen och ledarskapet, som diskute-
ras av Cobb et al. (1995), är en central faktor för att undvika en sådan utveckling, andra vikti-
ga delar är delaktighet och individuellt utrymme.      
 
Utifrån en applicering av Piderits (2000) teori om motståndets komponenter på resultaten från 
SEB kan slutsatsen dras att individers reaktioner mot en förändring utgörs av flera aspekter 
som kan vara motsägelsefulla. De olika förankringsfaktorerna är naturligtvis av olika vikt för 
olika individer. Med ett vidare perspektiv på förändringsmotstånd kan även förankringsbe-
greppet utvecklas något. Med förankring avsågs inledningsvis att individen upplever sig förstå 
och stödja en förändring med avseende på innebörd och genomförande. Syftet med att åstad-
komma förankring är därmed inte att eliminera allt det som vanligen ospecificerat betecknas 
som ”motstånd”. Som diskuterats behövs ett synsätt på motståndsbegreppet som tillåter indi-
viders reaktioner utan att de ses som hinder i processen. Negativa kognitiva eller emotionella 
reaktioner kan troligen till stor del förebyggas om förankringsfaktorerna beaktas under hela 
händelseförloppet. En god hantering av processen, i enlighet med det som modellen föreslår, 
ökar också möjligheten att de attityder som formas initialt är positiva, vilket är av stor bety-
delse för det fortsatta genomförandet. 
 
Sammantaget ger undersökningens resultat och tidigare forskning en flerdimensionell bild av 
individuell förankring av en förändring. Resultaten visade på att ett antal faktorer är centrala 
för att de anställda ska känna att de förstår och stödjer en förändring; grunder och syften,  
ledarskap, information, delaktighet, motivation, rättvisa, individuella behov samt uppföljning. 
I studiens inledande fas utvecklades en modell, inspirerad av Burke och Litwins (1992) orga-
nisationsförändringsmodell. Denna utvecklades under arbetets gång till att inkludera inslag 
som framkom under den empiriska delen av undersökningen och andra aspekter som efter 
hand framstod som viktiga, bland annat uppdelningen i faktorer och konsekvenser, som åter-
finns i modellens vänstra respektive högra del. Tidsperspektivet föreföll enligt resultaten vara 
avgörande för flera av förankringsfaktorerna och modellen utformades som en process indelad 
i tre förenklade faser som faktorerna spänner över. Överlag förefaller modellen fånga de flesta 
av de infallsvinklar och nyanser av förankringsproblematiken som framkommit i denna stu-
die.  
 
En parallell till förankringsbegreppet som framstått som tydlig vid en närmare analys, är den 
roll som attityder spelar. Enligt Lines (2005) formas de anställdas första uppfattningar om en 
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förestående förändring första gången de nås av någon information om denna, ofta kan rykten 
spridas innan någon formell information når ut. Formandet av attityder mot förändringen  
innehåller, som nämnts tidigare, ofta en känslomässig del och Lines menar att bildandet av 
dessa första uppfattningar är avgörande för hur genomförandet av förändringen sedan faller 
ut. När attityder väl har skapats är de mycket svåra att ändra på. Detta resonemang stödjer de 
resultat som framkommit i studien att förankring utgör en process som tar sin början samtidigt 
som förändringen inleds. I SEB:s fall är det tydligt att negativa attityder mot sammanslag-
ningen formades i inledningsskedet och i kombination med hanteringen av den fortsatta pro-
cessen blev det svårt att skapa stöd för förändringen bland de anställda. Attityder kan också 
vara en produkt av en förändringsprocess, den attitydkomponent som återfinns i modellens 
högra del avser att visa på de attityder som kan formas som konsekvens av en förändringsåt-
gärd. I de fall då hanteringen har upplevts som bristande kan de anställdas attityd mot företa-
get och arbetsgivaren försämras, något som inbegriper exempelvis Meyer och Allens (1991) 
begrepp ”commitment” som förklarar exempelvis engagemang och lojalitet.     
 
Det motstånd som ses som en vanlig reaktion är mer komplicerat än vad som ofta antas,  
Piderits (2000) resonemang kring detta har tidigare återgivits. Motståndet kan ta sig flera ut-
tryck och ha olika orsaker. Ett delmoment i förankringsprocessen är därför att ta reda på hur 
det ser ut. Genom att ta hänsyn till samtliga faktorer kan också motståndets olika delar bemö-
tas, vare sig det är kognitivt, emotionellt eller beteendemässigt. Ledningen bör också ha en 
vidare syn på motståndsbegreppet och se att alla reaktioner inte är negativa eller hinder för 
processen. Vid bristande förankring av en åtgärd kan en rad konsekvenser uppstå som får 
följder för den fortsatta verksamheten. I förankringsmodellen identifierades prestation, ar-
betsmotivation, trivsel, engagemang, lojalitet, attityd och förtroende som sådana faktorer som 
påverkas av huruvida en förändringsåtgärd är förankrad. För att undvika att dessa delar påver-
kas negativt under det kritiska skede som en förändring utgör har denna studie haft avsikten 
att visa på vikten av att utforma processen med ett tydligt fokus på förankringsproblematiken. 
Förutom att förebygga och hantera negativa reaktioner har förankring stor betydelse för huru-
vida de avsedda resultaten med förändringsåtgärderna uppnås. Ett misslyckat genomförande 
kan också få stora konsekvenser för ett företag, både i kostnader och för de inblandade indivi-
derna.   
 
    
Metoddiskussion 
 
Resultaten från undersökningen har varit förhållandevis tydliga och konkreta men under arbe-
tets gång har naturligtvis vissa frågor uppstått gällande studiens utformning och utförande. 
Undersökningen har utgjorts av tio intervjuer och dessa har givit en god empirisk grund för 
uppsatsen och mättnad uppnåddes beträffande data. Urvalet av intervjupersoner gjordes  
utifrån personernas vilja och möjlighet att delta. Det kan tänkas att de personer som visat in-
tresse för att bli intervjuade var mer negativt inställda till avdelningarnas sammanslagning än 
andra anställda som accepterat förändringen. Intrycket vid de besök som gjorts på SEB i  
Rissne har ändå varit att den allmänna uppfattningen är att sammanslagningen inte genom-
förts särskilt väl. De faktorer som är viktiga för förankring har kunnat urskiljas hos samtliga 
intervjupersoner oavsett hur deras upplevelser av just den här förändringen har varit. Detta ger 
skäl att tro att faktorerna är förhållandevis allmängiltiga, även om deras respektive roller kan 
variera under olika typer av förändringsprocesser. Eftersom förankring inte är något specifikt 
för den förändring som studerats på SEB kan det tänkas att resultaten kan generaliseras även 
till andra populationer än den undersökta. Ett skäl för detta möjliga antagande är den omfat-
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tande tidigare forskning som visar på liknande slutsatser även om infallsvinklarna varit annor-
lunda. 
 
Den omfattande teori som finns inom området organisationsförändringar har utgjort en an-
vändbar utgångspunkt för frågeställning och intervjufrågor. Dock är det då förstås svårt att 
studera problematiken förutsättningslöst, men för att inte låta teorin styra för mycket har öp-
penhet eftersträvats under både datainsamling och analys. Intervjuguiden innehöll relativt fria 
frågeområden för att undvika ledande frågor. Det öppna intervjuformatet syftade också till att 
få intervjupersonerna att prata ganska fritt och inte vara för styrda. Valet av denna intervjume-
tod har framstått som lämplig för uppsatsens frågeställning i och med att förankringsbegrep-
pet är relativt komplext och mångsidigt. Mer styrda intervjuer hade troligen inte givit tillräck-
ligt med information. Öppenhet eftersträvades också genom att induktiva inslag tilläts och nya 
aspekter som kom fram under arbetets gång gavs utrymme. Den modell som började utveck-
las i uppsatsens inledande fas har reviderats flera gånger för att bättre passa data och slutsat-
ser.  
 
Just förankringsbegreppet har inte återfunnits i någon av den teori som har använts men det 
innehåll som termen här har givits överensstämmer väl med tidigare forskning. En möjlig 
invändning mot förankring som benämning på den företeelse som studerats är att den kan 
verka för svårdefinierad och bred. Förankring har visat sig inbegripa ett ganska stort antal 
faktorer även om resultaten har varit tydliga. Jag har genomgående strävat efter tydlighet  
avseende teoretiska uttryck och antaganden i uppsatsen för att minimera oklarheter. Förank-
ring har, med den valda definition, visat sig vara ett innehållsrikt begrepp och uppsatsens 
struktur har avsikten att göra det överblickbart och begripligt.   
 
SEB har visat intresse för studien och en presentation har gjorts av resultaten för de anställda 
som var intresserade, vilket var betydligt fler än de som deltagit i studien. Undersökningen 
har tydligt visat på den process som en förändring utgör och den roll som förankring spelar 
under hela händelseförloppet. Sammanslagningen av TFO och SFO skedde i januari och pla-
nerna har funnits under en ganska lång tid. Att tillämpa förankringsmodellens faktorer är för 
sent i detta fall men förhoppningsvis kan de chefer som tagit del av materialet ändå dra vissa 
lärdomar av det. 
 
För att ge en helhetsbild över bakgrund, resultat och göra förankring som företeelse över-
blickbar har uppsatsen till stor del byggts runt den modell som tagits fram. Syftet med model-
len har varit att visa på både förankring genom dess beståndsdelar och dess roll i förändringen 
sedd som en process. Förhoppningsvis har inte utformningen av modellen varit för otydlig, 
huvudbudskapet hade kanske bättre kunnat illustreras genom en enklare disposition med fak-
torerna som likformiga boxar. Även indelningen i faser kanske kan tyckas oklar då den för in 
förändringen som sådan i modellen snarare än förankring. Anledningen till att modellen har 
flera dimensioner är att undersökningsresultaten förde fram så många aspekter att jag tyckte 
att en så centralt placerad modell inte kunde utelämna dem.   
 
  
Framtida studier 
 
Förankring har varit en intressant företeelse att studera som trots sina många beståndsdelar 
känns väldigt aktuellt att uppmärksamma då den fångar in förändringsprocessens komplicera-
de och nyanserade helhet. Många av de faktorer som framkommit är vedertagna vid organisa-
tionsförändringar men den helhetssyn på processen som förankringsfrågan möjliggör förefal-
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ler viktig vid alla typer av förändringar. Det stora antal faktorer som denna studie innehåller 
har gjort att en djupare analys av var och en av dem inte har varit möjlig, något som annars 
kan vara intressant att genomföra. För framtida studier kan därför föreslås att någon del av 
förankringsproblematiken kan studeras närmare. Någon av faktorerna kan väljas ut och  
undersökas närmare, även om det verkar finnas en mängd studier av de flesta av dem enskilt. 
Ett exempel på detta är informationen, det visade sig tydligt att anställda vill ha mer individu-
ellt anpassad information och det skulle kunna undersökas vilken roll detta spelar. Ett annat  
exempel är ledarskapet som enligt denna studie fyller flera funktioner under en förändring, 
kanske ännu fler än de två som framkommit här. Ledarskapet, och dess påverkan på utveck-
lingen av en förändring, är en aspekt som skulle kunna studeras betydligt djupare än här. Det 
som kan undersökas är, för att nämna något, olika ledarstilar eller personliga egenskaper hos 
ledaren. 
 
Den förändring inom SEB som har studerats i denna undersökning var inte förankrad bland de 
anställda, givet den innebörd av problematiken som har använts här. Det har konstaterats vid 
ett flertal tillfällen att en bristande förankring får en rad negativa konsekvenser. Som nämnts 
tidigare är det för sent i SEB:s fall att beakta de faktorer som har tagits fram i denna uppsats. 
En intressant frågeställning vore dock att undersöka hur de negativa följder som en föränd-
ringsprocess kan få kan åtgärdas, något som brukar anses vara ganska komplicerat. Syftet 
vore då att ta reda på hur ett företag kan återskapa exempelvis minskat förtroende, engage-
mang och motivation.    
 
En annan möjlig vinkling är att se närmare på tidsperspektivet och vilken roll någon eller någ-
ra av faktorerna spelar under ett bestämt skede av förändringsprocessen. I denna undersökning 
har företeelsen studerats utifrån en individnivå men infallsvinkeln kan givetvis ändras till 
grupp- eller organisationsnivå. Ett alternativt individperspektiv kan vara en tydligare koppling 
till personlighet och egenskaper och hur dessa påverkar hantering av och beteende under för-
ändring.  
 
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie kommit fram till att förankring är ett inne-
hållsrikt begrepp och att det berör hela förändringsprocessen i och med att olika delar av det 
aktualiseras under olika skeden. Förankring föreföll också vara avgörande för att en föränd-
ring ska kunna genomföras framgångsrikt. De faktorer som framkom i studien var grunder 
och syften med förändringen, ledarskap, information, delaktighet, motivation, rättvisa, indivi-
duella behov samt uppföljning, och dessa resultat överensstämmer med teori och forskning 
inom området. Att dessa faktorer är viktiga under olika faser av förändringsprocessen visades 
med en förankringsmodell som utvecklades under arbetets gång. Modellen innehåller också 
sådana aspekter som påverkas av huruvida en förändring är förankrad eller inte, dessa var 
prestation, arbetsmotivation, trivsel, engagemang, lojalitet, attityd och förtroende. Resultaten 
och tidigare teori tydde på att en negativ påverkan på dessa områden kan undvikas om en för-
ändring har stöd av de anställda. 
 
Vid analysen av resultaten visade det sig att förändringsmotstånd är en mer komplicerad före-
teelse än vad som vanligen antas och att motståndets olika komponenter även påverkar hur en 
förändring bör och kan förankras. En tydlig koppling kunde också urskiljas mellan förankring, 
såsom begreppet definieras i denna studie, och anställdas attityder till en förändring, båda 
innehåller kognitiva, emotionella och beteendemässiga delar. Det diskuterades även närmare 
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varför anställda upplever några av dessa faktorer som viktiga, det vill säga vilka orsakerna är 
till att exempelvis grunder och syften, rättvisa och ledarskap spelar en så viktig roll under 
förändringsprocessen. En av studiens slutsatser är att ett beaktande av dessa förankringsfakto-
rer skulle leda till ett helhetsperspektiv på förändringsprocessen, både vad gäller tid och inne-
håll. Det kan också ge en större förståelse för individuella reaktioner, varibland många ofta 
beskrivs som motstånd men som kanske egentligen är av en annan natur.      
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