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Sammanfattning   

Digitaliseringen fortsätter att ta en större plats i vårt samhälle. Detta ställer högre krav på 

olika sektorer till att anpassa sig till utvecklingen och erbjuda sina kunder de senaste 

digitala tjänsterna. Banksektorn är en sådan som har utvecklats i takt med digitaliseringen 

för att kunna effektivisera arbetssätt och erbjuda sina kunder ökat flexibilitet där kunden 

inte längre behöver besöka ett bankkontor utan kan sköta sina bankärenden via t.ex. en 

mobiltelefon. En minskning av antalet bankkontor har observerats i Sverige med 266 

stycken mellan år 2005–2015, som kan vara en konsekvens av digitaliseringen. Den 

digitala utvecklingen kan påverka medarbetarna på olika vis. Medarbetare kan t.ex. 

uppleva osäkerhet kring sin kompetens i samband med nya digitala arbetsuppgifter. 

Vidare kan medarbetare uppleva ett hot mot att förlora jobbet på grund av den digitala 

utvecklingen.  Studien utgår från medarbetare på Handelsbanken. Syftet är att beskriva, 

undersöka och skapa förståelse för attityder till digitalisering bland medarbetarna på 

Handelsbanken, samt undersöka effekten av digitaliseringen på arbetsuppgifter, 

kundrelationer och drivkrafter. I studien har sex intervjuer genomförts varav en 

testintervju, med medarbetare inom olika arbetsbefattningar som använder sig av 

digitalisering. Respondenterna visade på positiva och negativa attityder till 

digitaliseringen. En tredjedel av respondenterna upplever digitaliseringen som en 

utvecklingsmöjlighet, som har effektiviserat deras arbetssätt. Medan hälften har en 

negativ attityd gentemot digitaliseringen då det blir svårare att skapa en personlig 

kundkontakt samt upplever två respondenter en oro inför att förlora jobbet pga. digitala 

lösningar. Alla respondenter upplever däremot förtroende för ledningen och beskriver gott 

kommunikationsutbyte mellan ledning och medarbetare, där medarbetare känner 

engagemang. Detta kan ses som ett sätt att minska motstånd till digitalisering genom att 

involvera medarbetare vid förändring för att få dem att känna delaktighet. En 

rekommendation till Handelsbanken är att förse medarbetarna med bakgrundsinformation 

i syfte att motverka negativitet kring det ökade administrationsarbetet och pappersarbetet. 

Vidare är det viktigt med kontinuerlig utvärdering av den digitala utvecklingen i 

organisationen, för att upptäcka utvecklingsområden. Detta kan även vara ett sätt att 

arbeta förebyggande av negativa attityder. Attityderna gentemot digitaliseringen på 

Handelsbanken är till mesta del positiva, vilket kan utgöra ett gott exempel för vidare 

forskning av medarbetarnas attityder till digitaliseringen.     

   

     

Nyckelord: Digitalisering, Medarbetarnas attityder, Payment service directive (PSD2), 

Handelsbanken     
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1.Inledning   
Det här kapitlet inleds med bakgrundsfakta kring förändring i banker i samband med 

digitalisering. Detta med intentionen att knyta samman teorin för att få förståelse för 

medarbetarnas attityder till digitalisering. Därefter kommer jag att fortsätta i 

problemformuleringen att argumentera för min studie genom att applicera ett 

“forskningsgap” på ett teoretiskt och empiriskt sätt. Slutligen kommer jag att redogöra 

för vilka avgränsningar studiens upplägg kommer att hålla samt information om studiens 

disposition.     

   

Kring många branscher har det för inte så längesen väckts ett stort intresse för teknologin 

och hur organisationer på bästa sätt kan digitaliseras för att kunna effektiviseras. 

Bankbranschen är en av de verksamheter där digitalisering har haft relativt mycket 

inflytande, som har bidragit till flera organisationsförändringar (Svenska Bankföreningen, 

2017; Bustinza, Gomes, Vendrell‐Herrero & Tarba, 2018). Banker har fått omstrukturera 

sina organisationer för att genom digitalisering kunna erbjuda sina kunder de senaste 

digitala tjänsterna som finns på marknaden (Du toit & Burns, 2016; Bustinza et al., 2018; 

Svenska Bankföreningen, 2017). Kunder har på så vis kunna utföra sina ärenden via 

mobila- och datatjänster (Svenska Bankföreningen, 2017).     

   

En faktor som påverkar kunders val av bank är utbudet av tjänsterna (Abratt och Russell, 

1999). Eftersom de digitala tjänster som erbjuds är nästintill lika mellan bankerna har det 

orsakat svårigheter för banker att kunna särskilja sin service från sina konkurrenter 

(Hellström & Holm, 2017). Följaktligen har detta lett till att kundrelationer idag är en mer 

betydande faktor än tidigare i frågan om konkurrens (Cohen, Gan, Hwa, & Chong, 2006).    

   

Lanseringen av de digitala tjänsterna har medfört kritik, då kunder upplever mindre 

tillgänglighet (Parmler, 2017), trots att kunder erbjuds teknologiska lösningar av högsta 

kvalitet. Banken måste därför finna lösningar som gör att kunden upplever att banken 

finns tillgänglig för dem (Strålfors, 2015).  Exempelvis före och efter köp (Strålfors, 

2015). Digitaliseringen har lett till ett reducerad förtroende mellan kund och bank som 

bör åtgärdas. Distanseringen mellan kund och bank har även lett till att flera kunder 

upplever en försämrad kundnöjdhet (Svenskt Kvalitetsindex, 2016). Eftersom kunder 

känner sig tvingade till digitala tjänster (Bazgosha, Eizi, Nawase & Parhizgar, 2012). 

Stephens (2016) beskriver att bankers huvudprioritering för framtiden är att sprida 

användningen av självbetjäningen via digitala kanaler.      

   

Personliga möten mellan kund och bank i ett bankkontor kan vara en bidragande faktor 

till ökat kundnöjdhet (Lang & Colgate, 2003) och som kan påverkas i takt med ökat 

användning av digitala tjänster. Tinnilä (2013) beskriver att det icke traditionella sättet att 

utföra sina bankärenden, dvs. användningen av digitala tjänster istället för personliga 

möten, kan bidra till konflikter hos den äldre generationen. Dessa konflikter kan uppstå 

om fysiska bankkontor väljer att stänga ned och övergå till digital självbetjäning.       

  

Ovan beskrivs en kort introduktion om digitaliseringens påverkan och hur denna lett till 

att banker har fått omstrukturera sina organisationer för att kunna tillfredsställa kundens 

behov. Eftersom bankanställdas acceptans till förändring är en viktig faktor för 
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organisationsförändringar krävs förståelse för medarbetarnas perspektiv till 

digitaliseringen. En individs attityd till förändring beror på hur individen tolkar 

förändringen (Angelöw, 2010, s.18.24). En bank kan på så vis stötta på olika attityder 

beroende på anställdas tolkningar till förändringen. Attityder som kan träda fram vid 

form av organisationsförändringar är både positiva och negativa. Dessa kan handla om: 

hot mot trygghet, utmanande, stressfaktor, utvecklingsmöjlighet samt ökat engagemang 

om anställda upplever sig vara självsäkra i sin kompetens etc. En bankanställd kan 

exempelvis uppleva hot mot trygghet vid osäkerhet i sina nya arbetsuppgifter vilket 

vidare kan bli en stressfaktor för medarbetaren.   

  

Eftersom allt fler kunder kan utföra sina bankärenden hemma med hjälp av 

internettjänster exempelvis mobilt BankID kan det vara utmanande för bankanställda att 

skapa en personlig relation till kunden. Däremot kan digitaliseringen ses som en 

utvecklingsmöjlighet för medarbetarna om den effektiviserar deras arbetsuppgifter.    

  

Den här studien innefattar medarbetarnas attityder till digitalisering och 

organisationsförändringar som kommer att diskutera mer utförligt nedan. De attityder som 

förväntas att framträda till grund av digitaliseringen i en bank är; utvecklingsmöjlighet, 

hot mot trygghet och utmanande. Det är således viktigt för bankledning att skapa 

förståelse för de attityder som ligger inom organisationen för att undvika motstånd under 

förändringsprocessen (Oreg, 2006).     

  

1.1 Bakgrund & Problemformulering   
Effektivisering har inte varit ett nytt fenomen inom finanssektorn då den digitala 

utvecklingen har pågått sedan 1970-talet (Svenska Bankföreningen, 2016a). Under de 

senaste åren har teknologin utvecklats mycket, bl.a. introduceringen av internetbanken 

under 1990-talet (Svenska Bankföreningen, 2016a) vilket har bidragit till att nya digitala 

tjänster framträder och har resulterat i att banker genomgått omfattande förändringar som 

präglar marknaden (Bustinza et al., 2018; ). Det ställs ständigt krav på att banker skall 

anpassa sig efter nuvarande marknadsförhållanden, därför kan det vara viktigt att ha en 

förmåga att vidareutveckla tjänster och kunna följa med i utveckling för att överleva 

(Strålfors, 2015; Schön, 2014, s. 40).        

   

Äldre traditionella banker har sedan långt tillbaka i tiden haft en oligopolställning på 

finansmarknaden vilket har försvårat för andra aktörer att träda in på marknaden 

(Hellström & Holm, 2017).  För att nya aktörer ska kunna bedriva bankverksamhet krävs 

det ett banktillstånd. Banktillståndet fungerar som en trygghetsstämpel för konsumenter 

som generellt uppvisat lägre förtroende för mindre kända aktörer (Hellström & Holm, 

2017).  Banksektorn har dock förändrats i samband med nya direktiv som har trätt fram 

under de senaste åren (Hellström & Holm, 2017). De nya direktiven såsom EU-direktivet 

Payment service directive (PSD2), gör det möjligt för nya aktörer att ta plats i den 

finansiella marknaden. Införandet av betaltjänstdirektivet (PSD2) gör det därför möjligt 

för icke traditionella banker att träda in i finansmarknaden och erbjuda digitala tjänster 

inom exempelvis betalning (Swedbank, 2018). Konkurrensen ökar på så vis mellan 

banker genom att eliminera tidigare hinder exempelvis ett banktillstånd från 

Finansinspektionen (Nordea, 2016). En ökad konkurrens kan redan ses genom att titta på 

antalet investeringar i de nya finansiella teknikbolagen såsom FinTech-bolag (Svd, 2017) 
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och bland icke traditionella banker. Den globala investeringen inom FinTech-bolagen har 

ökat (Svd, 2017) med tio gånger och utgör en summa av investeringar på 150 miljarder 

under de senaste fem åren (Hellström & Holm, 2017). Därför kommer FinTech-bolagen 

att utgöra en avgörande roll för den finansiella marknadens framtid (Hellström & Holm, 

2017).   

   

Eftersom banker har en stark marknadsposition, har de tidigare inte varit i behov av att 

driva på en teknisk utveckling och har därför inte lyckats bemöta de krav som ställs av 

kunder som är teknikvana (Hellström & Holm, 2017). Den existerande 

konkurrenssituationen till följd av att icke traditionella banker som har fått ta plats tvingar 

traditionella banker att framställa nya banktjänster som är både billigare, snabbare och 

mer personliga som skapar ett mervärde hon kunden (Strålfors, 2015; Hellström & Holm, 

2017). Ett exempel på en billig, snabb och personlig tjänst kan vara Swish betalningar. 

En kund kan ”säga det med Swish” innebärande att kunden kan skriva en personlig 

hälsning vid snabböverföring av pengar till en mottagare (Swedbank, 2017). Kunder 

förväntar sig mer av banksektorn eftersom andra teknikdrivna verksamheter har anammat 

den digitala utvecklingen och på så vis skapat kundupplevelser som ses som excellenta 

(Svensk Försäkring, 2016 s.102–103).    

   

Det är inte bara den hårda konkurrensen mellan de nya aktörerna som utgör ett hot för de 

traditionella bankerna i finansmarknaden, utan även förändringar av kundbeteenden som 

ställer högre krav på nya digitala tjänster (Hellström & Holm, 2017; Strålfors, 2015). 

Kunder kan idag lätt byta bank om de erbjuds bättre service hos en annan bank.  Därför 

tvingas banksektorn till att bli mer kundorienterade och anpassa sig efter kundens behov 

(Cohen et al., 2006; Alt & Puschmann, 2012). Det är därför viktigt för banken att skapa 

förståelse för kunders förväntningar för att kunna erbjuda en bra service (Grönroos, 2015, 

s.15). För banker som följer digitaliseringstrenden har det inneburit stora förändringar av 

bankens verksamhet, samt av dess sätt att agera för att kunna komma nära kunden 

(Bustinza et al., 2018; Gupta & Khannan, 2015; Cohen et al., 2006). Det har skapats 

användarvänliga tjänster för dagligt bruk av bankärenden som enkelt kan genomföras utan 

fysisk närvara vid ett lokalt bankkontor (Bustinza et al., 2018; Gupta & Khanna, 2015). 

Ett exempel på en bank som har valt att endast använda sig av digitala tjänster, utan ett 

fysiskt bankkontor är Avanza. Konsekvensen av digitaliseringen kan observeras då det är 

betydligt fler kunder som väljer att utföra sina bankärenden hemma genom de mobila 

banktjänster som erbjuds av bankerna istället för att åka in till ett bankkontor (Privata 

affärer, 2016; Lee, Tsai, & Lanting, 2011).   

   

Den fysiska kontakten har tidigare varit en viktig faktor vid skapandet av långvarig 

förtroende mellan kund och bank (Lang & Colgate, 2003; Svenska Bankförening, 2016b). 

De senaste åren har den fysiska kontakten minskat i samband med digitaliseringens 

utveckling (Lee, Tsai, & Lanting, 2011). Detta har resulterat i minskat behov av de fysiska 

kontoren och på så vis även minskat andelen anställda på bankkontoren (Svenska 

Bankförening, 2016b). Traditionella banker har länge konkurrerat med internet, digitala 

plattform och smarta mobiltelefoner genom åren där den mänskliga interaktionen minskat 

som ett resultat (European Banking Fedeartion 2015). Detta har lett till förändringar i 

personalens arbete, istället för vardagliga bankärenden såsom exempelvis transaktioner, 

riktas bankanställdas arbete mot kundservice och komplexa ärenden. Vardagliga 
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bankärenden kan enkelt genomföras med självbetjäning utan att beakta tid och plats 

(Bjerre, 2015; Tinnillä, 2012). Enligt Sveriges Riksbank (2016) använder svenskar allt 

mer digitala tjänster och har på så vis utvecklats till att ha en digital relation med banker. 

Nio av tio svenska bankkunder utför sina bankärenden via digital plattform, där kunden 

kan utföra sina ärenden “var som helst och när som helst” (Svenskt Kvalitetsindex, 2016; 

Bjerre, 2015; Lee, Tsai, & Lanting, 2011). Vidare har det utvecklats digitala banktjänster 

som samlar in information om olika kundtjänster för att banker ska kunna skräddarsy 

kundservice (Ernst & Young 2014). Ett exempel är enkla tjänster såsom genomförande 

av transaktioner kan i dagsläget utföras genom digital plattform. Därför anses 

bankkontoren vara mindre nödvändiga för kunder (Brunner, 2015), vilket kan observeras 

genom en minskning av antalet bankkontor (Svenskt Kvalitetsindex, 2016; Svensk 

Bankförening 2016a). Mellan år 2005–2015 har Sveriges bankkontor minskat med 266 

stycken, dvs. från 1910 till 1644 (Svenska bankföreningen, 2006; Svenska 

Bankföreningen 2016c).    

   

Ifall banker har lyckats implementera digitala förändringar på korrekt sätt kan det 

resultera i reducerade kostnader och effektivare verksamhet (Mols, 1998; Tinnilä 2012). 

Enligt Pikkarainen et al. (2004) är digitaliseringen det billigaste alternativet för 

väletablerade banker. Digitaliseringen har även medfört reducerade kostnader i både tid 

och pengar för både bank och kund genom självbetjäning (Avanza, 2016; Gupta & 

Khanna, 2015; Pikkarainen et al., 2004). För att en bank ska kunna maximera sina 

kostnadsbesparingar bör interna processer effektiviseras samt minska mängden 

pappersarbete (Gupta & Khanna, 2015).    

   

Kunder kan däremot uppleva digitala tjänster som otrygga och skapar ökad oro gällande 

integritet och säkerhetsfrågor (PWC, 2017a). PwC (2017 c) skriver att säkerheten på 

internet har uppmärksammats mer under de senaste åren och blivit viktig för 

organisationer med digitalt bruk. Detta leder till att banken måste garantera fullständig 

säkerhet, integritetsskydd samt vara fullständigt transparent om den givna information 

som kunden får vid acceptans om förbrukning av digitala tjänster, produkter och lösningar 

(Pikkarainen, 2004; Putterman, 2012). Det är även vanligt att vissa kunder är ovilliga att 

ge ut privat information via digital plattform till banken, däremot kan en lättillgänglig 

information stärka förtroendet för de digitala medel som banken erbjuder   

(Dapp, 2014).  De nya dataskyddreglerna (GDPR) som EU lanserade i år (Nordea, 2018) 

kan ses som ett sätt minska oron gällande integritet och säkerhetsfrågor. Vidare kan detta 

leda till att stärka förtroendet.   Minskningen av den fysiska kontakten mellan bank och 

kund har också gjort det svårare för banker att bygga en långvarig relation till sina kunder 

(Liebach Lüneborg, & Flohr Nielsen, 2003).    

              

Det finns flera teorier som belyser vikten av att övergå till en digitaliserad och 

kundorienterad riktning för traditionella bankens överlevnad. Det är däremot svårare att 

finna relevanta teorier gällande bankanställdas perspektiv till digitalisering. Ovan har jag 

redogjort för att banker mer eller mindre är tvingade till digitalisering. Bankanställda har 

inte riktigt haft så mycket utrymme att påverka vad som är bekvämast och lämpligt för 

dem när de ska utföra sina arbetsuppgifter samt hur kundrelationer kan utvecklas ur deras 

perspektiv. Bakgrunden till digitaliseringens utveckling bidrar till insikt om potentiella 

problem som bankanställda upplever, att de inte hinner med i digitaliseringens takt. Detta 
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kan skapa orostankar bland bankanställda gällande digitaliseringens slutstation, 

exempelvis att robotar kommer att ta över deras jobb. Med denna studie vill jag skapa 

förståelse för bankanställdas attityder till digitalisering, dessutom öka förståelsen för hur 

medarbetare upplever digitalisering, dvs. om medarbetarna ser digitaliseringen som en 

utvecklingsmöjlighet på kontoret eller om det enbart utgör ett hot för deras anställning.     

   

1.2Syfte    
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur anställda på Handelsbanken 

upplever digitaliseringens påverkan på kundservice. Inom ramen för kundservice följer 

syftet att få djupare förståelse för medarbetarnas arbetsuppgifter som är kopplade till 

digitaliseringen och kundrelationer, samt att undersöka anställdas drivkrafter vid 

genomförande av förändring. Jag vill med mitt syfte bidra med information som kan vara 

användbar för företaget vid genomförande av organisationsförändringar. Syftet är alltså 

att beskriva, undersöka och skapa förståelsen för medarbetarnas attityder till 

digitalisering.            

1.3Frågeställning   
Utifrån syftet och den valda teorin har jag fastställt följande frågeställningar:    

   

• Hur upplever anställda digitaliseringens påverkan på deras arbetsuppgifter?    

• Vilken påverkan har digitaliseringen haft på kundrelationer?    

• Vilka drivkrafter och attityder har medarbetarna till förändring?   

   

1.4 Avgränsning   
Den här studien kommer att fokusera på medarbetarnas perspektiv. Detta innebär att 

kundernas upplevelse av digitalisering inte kommer att vara inkluderat i studien. 

Respondenterna har begränsats till två personer från samma arbetsbefattning då det endast 

finns tre olika arbetspositioner på Handelsbanken Umeå. Detta för att på bästa sätt kunna 

fånga upp de attityder som finns inom organisationen. Antalet respondenter har 

begränsats till fem personer exklusive en testintervju. Mitt syfte är att skapa förståelse för 

medarbetarnas attityder till digitalisering, jag fokuserar därmed på kvalité istället för 

kvantitet. Varför jag just valt Handelsbanken är delvis för att de har ett lokalt kontor i 

Umeå, där det är mer sannolikt att kunna intervjua medarbetare med olika 

arbetsbefattning. De olika arbetsbefattningarna kommer att bidra till kvalitén av att skapa 

förförståelse för medarbetarnas attityder till digitalisering. Handelsbanken genomgår en 

omorganisering där de nyligen börjat inta en mer digitaliserad riktning. Därför kan det 

vara av vikt att undersöka medarbetarnas attityder till digitaliseringen och hur dessa 

påverkar deras arbetsuppgifter samt kundrelationer.    

          

1.5 Studiens disposition   
Studien disponeras i sex kapitel som inleds med det här inledningskapitlet. I följande 

kapitel redogörs teorival och studiens teoretiska fokus. Kapitel tre presenterar studiens 

metodologiska grunder, urval och intervjuguide. I fjärde kapitlet presenteras resultatet av 

den insamlande empirin strukturerat efter teorins tre teman. Därefter analyseras resultatet 
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i kapitel 5, utifrån de valda teoriområdena. I det avslutande kapitlet diskuteras studiens 

frågeställningar samt studiens bidrag och rekommendationer till Handelsbanken.    

   

2.Teori   
I detta kapitel kommer jag att redogöra för teorier, modeller, forskning, och begrepp som 

relaterar till studiens syfte och knyta dem samman. Jag kommer även förklara varför 

medarbetarnas attityder till digitalisering är intressant att undersöka.    

2.1 Digitalisering & arbetsuppgifter   
Bankbranschen är en av de branscher som påverkats mest av digitalisering, där 

teknologins utveckling har haft som mest påverkan på relation mellan kund och bank 

(Lee, Tsai, & Lanting, 2011). Enligt Bjerre (2015) och Tinnillä, (2012) kommer banker 

att vara under ständig förändring i takt med digitaliseringens utveckling, vilket gör det 

viktigt för banker att vara förberedda på förändringar. Banker kommer att behöva 

omstrukturera sin verksamhet i takt med den tekniska utvecklingen och vara väl 

informerade för att kunna erbjuda sina kunder nya digitala tjänster såsom exempelvis 

BankID, ansöka om lån via internet, spärra betalkort etc.    

   

Tidigare har det traditionella sättet varit att en kund måste besöka en bankanställd på ett 

bankkontor för att kunna utför sina bankärenden. Den digitala utvecklingen har inneburit 

att kunder kunnat utföra sina bankärenden med hjälp av internet. Det första steget av 

digitaliseringen har medfört att bankerna instruerat medarbetarna genom att informera 

dem om att erbjuda sina kunder att köpa aktier, överföra pengar och betala räkningar med 

hjälp av de digitala tjänster som finns (Herington, & Weaven, 2009; Kundu & Datta, 

2015). Vidare har nästa steg varit att försöka automatisera sina tjänster i form av 

självbetjäning och rådgivning då denna typ av digitalisering skall vara mer effektiv 

(Herington &Weaven, 2009; Kundu & Datta, 2015). Detta leder till en förändring i 

relationen mellan kund och medarbetare eftersom kunder idag kan utföra sina 

bankärenden dygnet runt genom en mobiltelefon eller en dator (Herington &Weaven, 

2009). Bankkontoren uppfattas därför som mindre väsentliga för kunden då de kan sköta 

det mesta hemifrån. Däremot kan det argumenteras att genom att automatisera 

interaktionen för kunder via digitala tjänster kan banker bli effektivare, ha en större 

flexibilitet, mindre arbetskraft och öka kompetensen för att engagera kunden (McIntyre, 

Westland & Lillis, 2017).    

   

Automatisering kan bidra till kostnads-besparingsmöjligheter för en bank. Enligt St. 

Galler Kantonalbank AG, som ligger i Schweiz (Kahl, 2018) har de i ett pilotprojekt fått 

lyckade resultat vid användning av robotar istället för bankanställda. I artikeln beskrivs 

det hur fem robotar ersatte sju bankanställda och att dessa robotar gjorde ett bra jobb. I en 

intervju med Kahl (2018) berättar Felix Buschor, som sitter i styrelsen, att han är väldigt 

optimistiskt för projektet i med att de kunnat observera goda resultat och att det visat sig 

vara teknologiskt genomförbart. Buschor beskriver även i intervjun att användning av 

robotar lär orsaka oro för en del anställda. Enligt Kahl (2018) är St. Galler Kantonalbank 

inte den enda banken som undersöker användning av robotar, då den nya tekniken kan 

medföra tidsbesparingar och kostnadsminskningar.           
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En studie gjord av GFT Tchnologies SE visar att artificiell intelligens har en potential att 

revolutionera finanssektorn (Kahl, 2018). Denna studie genomförde en undersökning som 

omfattade 285 olika banker, stora som små, i åtta länder. Resultatet visade att 94 procent 

av alla deltagare i de större bankerna observerade ett direkt mervärde i användning av 

artificiell intelligens för lösningar.   

   

Ovanstående studier kommer att användas som hjälpmedel till att skapa förståelse för 

medarbetarnas attityder till digitalisering.  Dessa studier beskriver digitaliseringens 

utveckling i finanssektorn som kommer att vara användbart för mig då de ger en ökad 

förståelse för medarbetarnas situation. Detta anser jag även kan vara användbart vid 

analys av medarbetarnas attityd till digitalisering. Vidare kan det bidra till ökad förståelse 

om medarbetarna redan känner en oro för att eventuellt bli ersatta av robotar längre fram 

i tiden.       

2.2 Kundrelationer    
För att kunna utveckla framgångsrika kundrelationer bör en organisation ha förmågan att 

förstå sina kunder, dvs. deras individuella preferenser, förväntningar samt de förändrade 

behov (Mitussis, O'Malley & Patterson, 2006). Detta i kombination med att kunna 

kommunicera med dem på lämpligt sätt. Den digitala utvecklingen gör det mer invecklat 

att försöka uppnå en djupare kundintimitet. Organisationer använder sig därför av 

teknologi för att kunna skapa en långsiktig förbindelse mellan företagen och konsumenten 

i form av insamling av data och analys av information för att identifiera, förstå och bemöta 

kunders behov. Detta för att få en framgångsrik kundrelation. Custmer Relationship 

Management (CRM) bygger på en sådan affärsstrategi som använder informationsteknik 

för att ge en organisation en omfattande, pålitlig och integrerad syn på den egna 

kundbasen. Strategin underlättar vid upprätthållning av kundbas och skapar en gynnsam 

relation vid kundinteraktioner. Förmågan att förstå och besvara den enskilda kundens 

behov skapar ett högt uppfattat värde, och på så vis en längre kundrelation. Det är därför 

viktigt att ha förståelse för kundinteraktioner då varje interaktion har möjlighet till att 

skapa eller förlora värde (Mitussis, O'Malley & Patterson, 2006).    

    

Fysisk kommunikation anses vara viktig vid ett socialt utbyte (Woods & West, 2015).  

Den är en viktig faktor för att kunna ha ett långt ömsesidigt förhållande mellan kund och 

organisation (Leek et al., 2003). Leek et al (2003) poängterar vikten av kundlojalitet till 

organisationen, samt att det inte är bara den verbala kommunikationen som är viktig, utan 

även ögonkontakt och vikten av att läsa av den andra partens kroppsspråk.  Vid fysisk 

interaktion kan en medarbetare lättare uppfatta olika gester som kunden har. Missförstånd 

kan därför uppmärksammas snabbare vid fysisk kommunikation än vid exempelvis ett 

telefonsamtal, mejl etc. (Woods & West, 2015). Därför kan vara viktiga för medarbetare 

att enkelt kunna lära sig att känna igen tecken och få en ökad förståelse för sina kunder. 

Detta leder på så vis till att behålla nöjda och trogna kunder till företaget. Tidigare 

forskning har visat att digitaliseringen har resulterat till effektivare arbete då det blir 

möjligt för parterna att befinna sig på två skilda håll och ändå kunna kommunicera 

gällande sitt ärende (Leek et al., 2003).  Användandet av mobiltelefoner, e-post, ljud- och 

videokonferenser är det som förväntas öka (Lee, Tsai, & Lanting, 2011) då det 

traditionella sättet att kommunicera, dvs. personliga träff, fax, telefon, och post minskar 
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enligt Leek et al. (2003). Tidigare forskning beskriver även hur kommunikation kommer 

att bli allt mer arbetsorienterad och psykologiskt överlägsen eftersom kontakten utvecklas 

allt mer åt den digitala riktningen. Detta kommer att innebära att det personliga mötet blir 

mindre personligt, vilket leder till att det blir mer invecklat att skapa ett känslomässigt 

band som kan vara en viktig komponent för kundförtroende (Liebach Lüneborg & Flohr 

Nielsen, 2003; Leek et al., 2003). Eftersom en låneansökan idag kan lämnas in digitalt 

blir det personliga mötet mindre personligt, vilket vidare kan göra det enklare för 

bankanställda att exempelvis ge avslag vid ansökan om bolån. Vidare skapar detta 

möjlighet för bankanställda att välja vilka kunder de vill kontakta och göra affärer med 

för att gynna banken.  

  

Eftersom syftet är att skapa förståelse för medarbetarnas attityder till digitalisering anser 

jag att dessa studier som beskriver vikten av kundrelationer samt hur kundrelationer har 

förändrats till följd av digitaliseringen kommer att vara användbara för mig.  Studierna 

bidrar till ökad förståelse för hur medarbetare kan uppleva situationen.  Detta möjliggör 

att jag även kan bidra med rekommendationer till Handelsbanken om vilka attityder de 

har inom organisationen och hur de kan förhålla sig dem.    

2.3 Drivkrafter & Attityder till förändring    
En individs attityd till en förändring kan bero på flera olika faktorer. Vissa kan uppleva 

en förändring som positiv medan andra kan uppleva den som negativ (Angelöw, 2010, s. 

18–24). Författaren menar att detta beror på hur en individ tolkar en situation. En vanlig 

reaktion på förändring är att det kan upplevas som ett hot då förändring kan antas vara ett 

hot på tryggheten. Detta hot upplevs om individen inte vet om utfallet leder till en 

förbättring i framtiden. Vidare kan detta leda till att en upplever svårigheter vid förändring 

i form av hjälplöshet, en annan utmaning och stress. Angelöw (2010) beskriver däremot 

att om individen känner sig självsäker i den kompetens som krävs för förändringen, kan 

den utmanande känslan driva till ett ökat engagemang.    

   

Det har gjorts studier om hur en organisationsledning kan undvika motstånd vid 

organisatoriska förändringar. I dessa studier förklaras att de förväntade konsekvenserna 

av förändring kan härledas utifrån medarbetarnas inställning till förändring, dvs. om 

medarbetarna kommer att acceptera eller motstå en förändring (Angelöw, 2010, s.17; 

Oreg, 2006). En generell positiv inställning till organisationen har observerats bland 

medarbetare vid icke motstånd. Detta kan på så vis leda till att organisationen får ett ökat 

produktionsresultat. Oreg (2006) beskriver hur betydelsefullt det är för 

organisationsledningen att försöka undvika motstånd under hela förändringsprocessen, då 

det kan påverka medarbetarnas attityd negativt samt även deras generella inställning till 

organisationen.     

   

Vidare beskriver Oreg (2006) att motstånd vid organisatoriska förändringar kan ses som 

en tredimensionellt negativ inställning. Den första komponenten förklarar olika känslor 

som kan uppstå vid en förändring. Det kan handla om oro, ilska, nervositet etc. Den andra 

komponenten förklarar de tankar som uppstår vid en förändring och den tredje 

komponenten tar upp agerandet som följd av förändring som exempelvis kan vara 

klagomål. Dessa tre komponenter påverkar individens bedömning av en situation på olika 
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sätt. Vidare är komponenterna oberoende av varandra. Den andra komponenten kan 

exempelvis påverka en medarbetare mer än den första.    

   

Det framgår även i Oregs studie (2006) att medarbetarnas attityder till organisationen kan 

associeras med hur väl de trivs i företaget och deras engagemang. Detta har Oreg kopplat 

till fem olika punkter som är kopplade till organisationsförändringar och de kommer att 

diskuteras nedan.   

2.3.1 Arbetsroller   

Vid en organisationsförändring kan det innebära att vissa arbetsroller blir mer 

inflytelserika än andra (Oreg, 2006, s.79). Därför kan det vara naturligt att en medarbetare 

motsätter sig förändringen om den innebär att medarbetaren upplever sig få mindre makt. 

En anledning till medarbetarens reaktion kan vara att vissa arbetspositioner är mer 

eftertraktade än andra på grund av status och prestige, vilket kan leda till svårigheter för 

medarbetaren att lämna ifrån sig makten. Däremot är det ovanligt att medarbetaren gör 

motstånd vid nya befogenheter och högre uppsatta arbetspositioner, dessa typer av 

förändringar välkomnas oftast av medarbetare (Angelöw, 2010, s.20). 

Organisationsförändringar som leder till högre uppsatta positioner kan även få en 

medarbetare att känna sig osäker. Osäkerheten upplevs i samband med att medarbetaren 

är osäker kring sin kompetens inför de nya arbetsuppgifterna, däremot menar Angelöw 

(2010, s.19) att det är mer gynnsamt om medarbetaren förväntar sig att 

organisationsförändringar kommer att bidra till mer tillfredsställande arbetsuppgifter.         

   

2.3.2 Arbetssäkerhet   

Arbetssäkerhet syftar till motstånd vid organisationsförändring, om medarbetaren riskerar 

att förlora sitt arbete. Medarbetare upplever risk att förlora sitt jobb på olika sätt baserat 

på arbetspositioner (Oreg, 2006, s.79). Oreg (2006 s. 80) beskriver hur medarbetarnas oro 

inför att förlora sitt jobb kan kopplas till rutiner. Arbetsrutiner kan förstärka upplevelsen 

av trygghet hos en medarbetare. Vid organisationsförändringar kan antas att det blir 

förändrade arbetsuppgifter och rutiner som i sig leder till ökad oro. Detta kan med större 

sannolikhet bero på att medarbetaren anser att de nuvarande arbetsrutinerna fungerar väl 

och/eller att medarbetaren kan ha svårt för att lära sig nya arbetssätt. Upplever 

medarbetaren att de nya arbetsuppgifterna som mindre intressanta, utmanande med 

förutsättning att medarbetaren drivs av intellektuella och utmanade arbetsuppgifter kan 

även detta ge negativa tankar om organisationsförändringar. Däremot om förändringen 

antas vara positiv möjliggör det en ökad trygghet och utveckling hos medarbetaren. Nya 

arbetsuppgifter eller nya högre uppsatta arbetspositioner kan alltså antingen ge inre 

belöning eller få tillfredsställelsen att minska (Oreg, 2006, s.80).   

2.3.3 Förtroende för ledning   

Grunden till lyckade organisationsförändringar är att ha en tillförlitlig relation mellan 

medarbetare och chef (Oreg, 2006, s.81). Medarbetare kan få ett minskat förtroende för 

organisationsledningen om de upplever att ledningen inte gör vad som är fördelaktigt för 

både organisationen och de anställda. Detta kan leda till motstånd vid genomförande av 

organisationsförändring (Oreg, 2006, s.81). Ledningen bör uppfattas som pålitliga för att 

kunna förenkla och undvika eventuella motstånd från medarbetarna vid en 
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organisationsförändring. organisationsledare som kan inspirera och införa en känsla av 

förtroende hos medarbetare är mest effektiva, vad gäller att undvika motståndskraft mot 

förändring (Oreg, 2006, s. 81).   

2.3.4 Information och delaktighet   

För att minimera riskerna för motstånd vid en förändring kan det vara viktigt att informera 

och göra medarbetarna delaktiga i förändringsprocessen (Oreg, 2006, s.81). Det är alltför 

vanligt att medarbetare gör motstånd på grund av att de saknar ett syfte och information 

kring bakgrunden till förändringen. Utan bakgrund eller syfte till förändring kan det bli 

svårt för medarbetarna att förstå behovet av förändringen och engagera sig, vilket i sin tur 

kommer att leda till negativa konsekvenser. För att eftersträva positiva attityder från 

medarbetarna bör ledningen vara transparenta om syftet till förändringen och ge 

bakgrundsinformation. Detta kan bidra till att skapa en positiv inställning då 

medarbetarna kan komma att känna att de har möjlighet att påverka och delta i 

genomförandet av förändringsprocessen. Följaktligen kommer det att underlätta 

acceptans av medarbetarna vid genomförande av förändring.        

2.3.5 Social påverkan   

Social påverkan i en organisation syftar till den sociala konstruktionen som finns i 

arbetsmiljön. Detta betyder att om medarbetarna är nöjda med sociala arbetsmiljön finns 

det en risk att de gör motstånd vid förändring om den leder till att medarbetarnas sociala 

miljö påverkas. Medarbetarna upplever förändringen som negativ om de kommer att 

spendera mindre tid med sina kollegor (Oreg, 2006, s. 81; Angelöw, 2010, s. 19). Däremot 

kan förändringen bidra till bättre relationer mellan medarbetarna och förbättra den sociala 

miljön.   

2.4 Sammanfattning av teori         
Bankbranschen utvecklas allt mer mot digitalisering. Detta har medfört flera förändringar 

i organisationen i form av exempelvis ökad flexibilitet till var kunden kan utföra sina 

bankärenden. Digitaliseringen är i ständig utveckling, vilket leder till att banker måste 

hålla jämna steg i utvecklingen för att kunna konkurrera med andra inom samma bransch. 

Vidare diskuteras olika kostnads-besparingsmöjligheter som automatiseringen medför. 

En bank i Schweiz har gjort en testning där robotar har ersatt bankanställda för att kunna 

göra eventuella kostnadsbesparingar. Detta kan skapa en oro bland medarbetare som kan 

uppleva en osäkerhet kring förändrade arbetsuppgifter eller roller. Förändringar kan leda 

till motstånd bland medarbetare. Kontinuerlig kommunikation mellan ledning och 

medarbetare är därför viktig. Där syftet för förändringen presenteras och att medarbetarna 

får möjlighet till att delta i förändringsprocessen. Detta kan motverka motstånd och leda 

till effektivisering för banker.    

    

Den digitala förändringen har påverkat relationen mellan kund och bank allra mest. 

Teknologins utveckling har gjort det svårare för bankanställda att försöka skapa personlig 

kundrelation. Det har på så vis även blivit svårare att förstå kunders individuella 

preferenser, förväntningar och behov. Djupet av information som utbyts vid 

kommunikationen mellan kund och bankanställd är också förändrad till följ av 

digitaliseringen. Missförstånd sker enklare via digitala kommunikationskanaler, vilket 

resulterar till ökad missnöjde bland kunder.   
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Drivkrafter och attityden till förändring är en stor faktor för en lyckad 

organisationsförändring. Individer kan uppleva förändring på olika sätt beroende på de 

personliga-, psykologiska-, sociala- samt organisatoriska faktorer. Faktorer som kan leda 

till motstånd bland medarbetare vid genomföring av organisationsförändringar är; 

arbetsroller, arbetssäkerhet, förtroende för ledning, information och delaktighet och 

social påverkan. Arbetsroller syftar till att medarbetare kan uppleva mindre makt vid 

förändring eller att det bildas osäkerhet hos medarbetare vid nya arbetsuppgifter.    

    

Arbetssäkerhet beskriver medarbetarnas orostankar över risk för att förlora sitt jobb. Detta 

kan uppstå om de nya arbetsuppgifterna upplevs som mindre intressanta och utmanande, 

dvs. svårt att lära sig det nya arbetssättet.   

    

Brister ledningen i att informera och göra medarbetarna delaktiga vid 

organisationsförändringar kan det resultera till saknat syfte för förändring. Detta kan i sin 

tur leda till minskad förtroende för ledningen och på så vis skapas ett motstånd mot 

förändring.   

    

Den sociala miljön i organisationen bör inte påverkas negativt eftersom det kan leda till 

motstånd. Medarbetare upplever en negativ social påverkad vid mindre interaktion med 

sina kollegor.    

  

  
Figur 1. Sammanfattande modell av studiens teorier.   
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3. Metod    
I metoddelen kommer jag att klargöra förförståelsen av ämnesvalet samt metodens 

utgångspunkter och studiens angreppssätt. Jag kommer att förklara ingående hur urvalet 

definierats samt hur jag kommer i kontakt med informanterna. Därefter förklaras studiens 

intervjuguide och motivationen bakom en testintervju. Efter detta förklaras hur resultatet 

presenteras och analyseras. Slutligen diskuteras bristerna i studiens metodval och de 

etiska dilemmana.    

3.1 Förförståelse och studiens utgångspunkter    
Jag har en god teoretisk förförståelse från studier som faller inom 

Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet, där jag har haft 

studier i företagsekonomi på A-, B-, och C-nivå. Under utbildningens gång har det 

förekommit upprepade diskussioner om hur anställda på bankkontor kan komma att 

ersättas av Artificial Intelligence inom snar framtid. Vid C-nivå kursen Service 

Marketing, väcktes ett intresse hos mig för att få en bredare förståelse för arbetarnas 

attityd till digitalisering då det har varit okänt i litteraturen. Teorin som framgår i studien 

kommer att vara användbar i skapandet av intervjuguide samt analys av empirin.   

     

Jag har en bristande praktisk förförståelse gällande attityd för digitalisering inom 

arbetslivet, då den praktiska förförståelsen är inhämtat från arbetserfarenheter på 

Specsavers där jag arbetat som Optikerassistent samt på Citygross som kassabiträde. De 

tidigare yrken som jag arbetat inom har inte haft en större påverkan av digitaliseringen. 

Detta leder att jag har en relativt begränsad förkunskap gällande arbetarens attityd till 

digitalisering, vilket kan göra det svårare att analysera attityderna på djupet då jag saknar 

expertkunskap inom det fältet. Däremot består hälften av min familj av psykologer som 

gör att jag besitter en del förkunskaper kring tankar, känslor och beteenden som kan 

komma att ge mig bättre förståelse för medarbetarnas attityder utifrån det psykologiska 

perspektivet.     

3.1.1 Interpretivism    

Positivism och interpretivism är två grundläggande forskningsmetoder inom sociologi 

(Bryman & Bell, 2005). Positivism föredrar vetenskapliga kvantitativa metoder, medan 

interpretivism föredrar humanistiska kvalitativa metoder. Syftet med studien är att 

undersöka och få förståelse för medarbetarnas attityder till digitalisering. Interpretivism 

siktar efter att få empatisk förståelse, vilket gör denna metod lämplig att använda för den 

här studien. Studien utgår därför från ett interpretativistiskt tolkningsperspektiv som 

bygger på förståelse och tolkning (Bryman & Bell, 2005, s. 29).   

3.1.3 Kvalitativa metoden     

Studiens utgångspunkt är att finna förståelse för arbetarnas attityder till digitalisering och 

därför har en kvalitativ metod valts. En studie av denna sort kräver ett utrymme för 

redogörelser av personliga erfarenheter, som inte ryms att förklara med klara 

frågeformulär eller förutsedda resonemang (Dahmström, 2011, s.419).  Enligt Allwood 

(2004, s.58) ger den kvalitativa metoden utrymme för att skapa djupare förståelse och kan 

därför tillämpas för att förstå och tolka beteenden.   Eftersom syftet är att kunna beskriva, 

undersöka och förstå medarbetarnas attityder till digitalisering utförs undersökningen 

med en kvalitativ metod. Användningen av kvalitativ metod kan bidra till ökad förståelse 
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för vilka attityder som existerar inom organisation. Detta genom att medarbetare kan med 

praktiska exempel som kan ge förklaring till varför medarbetaren har just den attityden 

om digitalisering.      

   

3.1.4 Abduktivt angreppssätt   

Angreppssättet för studien är det som förklarar relationen mellan teorin och empirin, för 

detta förekommer tre olika alternativ; induktion, deduktion och abduktion. Deduktion 

tyder på att studien går från teori till empiri medan deduktion går från empiri till teori 

(Saunders et. al., 2012, s 144–45). Abduktion är en konstellation av både deduktion och 

induktion och blir därför angreppssättet för denna studie (Saunders et. al., 2012, s 147). 

Dynamiken mellan induktion och deduktion är viktig för kvalitet i det abduktiva 

angreppssättet (Saunders et. al., 2012, s 148). Det abduktiva angreppssättet ger en 

möjlighet till djupare förståelse av medarbetarnas attityder till digitalisering, eftersom 

studien varken strävar efter svar kopplat till en teori eller försöker sammanställa en teori 

byggd på empirin.    

   

Angreppssättet i studien utgår från medarbetarnas drivkrafter med fokus på deras attityd 

till digitalisering.  Med hjälp av teori, forskningsartiklar och olika litteratur kommer 

empirin att uppgå för att kunna skapa en förståelse om medarbetarnas attityder till 

digitalisering (Saunders et. al., 2012, s 147–148). Detta med intentionen att koppla 

samman resultatet till studiens syfte som är att undersöka och förstå medarbetarnas 

attityder. Till följd av detta kommer ett abduktivt angreppssätt att kunna ge olika 

perspektiv på medarbetarnas drivkrafter till attityder om digitalisering och på så vis få en 

bredare förståelse.  Detta kan inte uppnås om studien letar efter en sanning utifrån valda 

teorin.     

    

3.2 Urval   

3.2.1 Urvals metod    

Strategiskt urval    

En kvalitativ undersökning presenterar ett resultat utifrån insamlade kvalitativa data. 

Enligt Trost (2005, s.117 - 118) ligger vikten för kvalitativa studier i en god variation då 

studiens syfte inte är att vara statistisk företrädande. När heterogenitet uppnås inom den 

valda urvalsramen kan en god variation åstadkommas i studien (Trost, 2005, s. 118). Alla 

informanter har en tillsvidareanställning på Handelsbanken samt bekantskap med 

digitalisering inom bank, vilket leder till att urvalsramen utgör gruppens homogenitet. 

Heterogeniteten uppnås med hjälp av egenskaperna erfarenhet och anställdas hierarkiska 

position i företaget. Urvalet kommer alltså innebära att alla har en tillsvidareanställning 

och att medarbetarna har arbetsuppgifter som kräver kontakt med digitalisering som 

skiljer sig åt beroende på den anställdas hierarkiska arbetsposition i Handelsbanken.        

   

Ett bekvämlighetsurval har gjorts inom den givna urvalsramen för att finna relevanta 

personer med bekantskap om den aktuella digitaliseringen inom Handelsbanken. 

Individer som har valts ut valt utifrån ett strategiskt urval dvs. de skiljer sig åt och har en 
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hög heterogenitet (Trost, 2005, s.118). Jag kommer att intervjua anställda i samma 

organisation men som har olika arbetspositioner i organisationen. Detta för att få en 

djupare förståelse för medarbetarnas attityd inom den organisationen, och om den är i 

linje med digitaliseringens utveckling. Ett homogent urval hade minskat variationen av 

attityder hos medarbetarna och därmed försvåra processen för att få förståelse för de 

attityder som finns inom Handelsbanken. Patton (2002, s.235) förklarar vidare att ett litet 

urval med en stor variation kan uppnå hög kvalité, vilket inte kan uppnås om exempelvis 

alla respondenter har samma arbetsposition.     

   

3.2.2 Urvalsstorlek    

Ett heterogent urval ökar förutsättningen för ett effektivt lyckat resultat. Patton (2002, s. 

244) menar att ett mindre urval i korrelation med en distinkt differentiering gör en betydlig 

ökning i värdet. Ett större urval kan begränsa heterogeniteten i urvalsramen, syftet med 

ett mindre urval är på så vis att undvika mättnaden som kan medföras av ett stort urval. 

Däremot menar Patton (2002) att innehållets kvalité är oberoende av antalet informatörer. 

Detta leder till att om resultatet av intervjuerna visar sig vara svagt, finns möjligheten att 

utöka antalet för att kunna besvara syftet på bäst sätt.    

   

Vidare menar Trost (2015 s. 122) att väl genomförda intervjuer anses mer värdefulla än 

ett större antal med sämre kvalité och att kvalitet prioriteras över kvantitet. För att kunna 

besvara studiens syfte har en avvägning gjorts gällande antalet intervjuer. Studien syftar 

inte till att mäta förekomsten av attityder utan att skapa förståelse. Därför begränsades 

urvalsstorleken till sammanlagt sex informanter inklusive testintervju. Enligt Trost (2015, 

s 122) påverkar syftet antalet intervjuer men generellt brukar antalet ligga mellan fyra till 

fem respondenter och vid behov av komplettering upp till åtta respondenter.    

   

3.2.3 Studiens urval   

Respondent 1: Har arbetat som en privatrådgivare på Handelsbanken sedan år 

2010 och är 31 år gammal.       

   

Respondent 2: Har arbetat på Handelsbanken i 25 år som en företagsrådgivare, 

men har även hand om privata kunder. Har vid olika tillfällen arbetat på olika 

avdelningar i banken. Respondenten är 56 år gammal.    

   

Respondent 3: Har arbetat på Handelsbanken sedan år 1999. Respondenten har 

arbetat på olika avdelningar och på olika kontor inom Handelsbanken. 

Respondenten arbetar som företagsrådgivare och är 46 år gammal.     

      

Respondent 4: Har arbetat som privatmarknadsrådgivare på Handelsbanken sedan 

2 år tillbaka och är 24 år gammal.    

   

Respondent 5: Har arbetat på Handelsbanken i 10 år. Respondenten arbetar som 

försäkring- och placeringsrådgivare på banken och har sedan tidigare anställning 

erfarenhet från Swedbank. Respondenten är 38 år gammal.   
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Respondent 6: Har arbetat på Handelsbanken sedan år 1990. Sedan hösten 2017 

har respondenten arbetat på bankkontoret i Umeå. Tidigare har respondenten 

arbetat på de mindre Handelsbanks kontor där digitaliseringen inte har varit i takt 

med utvecklingen.  Arbetar idag som en privatrådgivare och har även tidigare 

erfarenhet av företagsrådgivning. Respondenten är 49 år gammal   

   

3.3 Intervjuguide    
Enligt Bryman & Bell (2005, s. 363) kan man på bäst sätt besvara syftet genom att 

använda en semistrukturerad intervjumall för att utforma intervjun.  Den 

semistrukturerade mallen är uppbyggd av teman. För att på bäst sätt kunna skapa 

förståelse för medarbetarnas attityder till digitalisering har följande tre teman valts; 

arbetsuppgifter och digitaliseringen, kundrelationer samt drivkrafter och attityder till 

förändring. Intervjuguiden är uppbyggd utifrån teorin som har valts samt utifrån 

undersökningens frågeställningar. Detta bidrar till en tydlig mall som gör det möjligt att 

kunna ta del av medarbetarnas perspektiv och attityd om digitaliseringen. En 

semistrukturerat intervjumall möjliggör för informanten att utveckla sin erfarenhet av 

digitalisering, vilket ger underlag för att kunna besvara studiens frågeställningar kring 

deras attityder.           

   

Frågorna till det tredje temat drivkrafter och attityder till förändring har formulerats under 

de andra två teman.  Tema arbetsuppgifter och digitaliseringen och kundrelationer består 

av fem till sex frågor huvudfrågor. Dessa består av följdfrågor som belyser de olika delar 

som faller inom för ämnet och som på så vis kan hjälpa till att förtydliga informanternas 

upplevelser. Vidare har jag valt att ställa bakgrundsfrågor om individen, detta för att lära 

känna informanterna och för att få en avslappnad miljö under intervjun. Kundbemötande 

ingår i medarbetarnas arbetsuppgifter och det kan bli väldigt enkelt att de växlar mellan 

olika teman. Därför är det viktigt att ställa frågorna enligt ordning. Däremot kan det hända 

att svaren från respondenterna kommer i en annan ordning vid övergång till ett annat tema.  

Dessa svar bidrar med information och på så vis kan det komma följdfrågor för att få ett 

mer ingående svar. Vidare styrs intervjun tillbaka till originalfrågan för att även få svar 

på denna. Jag skriver uppsatsen själv och kommer själv att leda intervjun samtidigt som 

jag försöker att se till att alla frågor täcks upp. Testintervjun gjorde det tydligt att vissa 

frågor kan komma att kännas repetitivt för informanten. Därför var det viktigt att hålla 

mig fokuserad för att kunna undvika eventuell upprepning av frågor som redan besvarats.       

     

Bell & Waters (2016, s.199) beskriver att videoprogrammet Skype har gjort det möjligt 

för en del människor som pga. ekonomiska eller geografiska skäl inte kunnat utföra sina 

intervjuer på plats. Skype gör det möjligt för intervjuare att få en bild av kandidaten utan 

ett fysiskt möte. Det var en viktig aspekt att välja ett lokalt bankkontor vid val av bank, 

eftersom min utgångspunkt för genomföring av intervjuerna ska hållas med fysisk 

närvaro. Samtalen spelades in efter ett givet samtycke av informanter med en mobiltelefon 

för att vidare kunna transkriberas (Bell & Waters, 2016, s. 196). Genomförandet av 

intervjuerna låg mellan 12–27 minuter.         
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3.3.1 Test Intervju och förberedelser    

Enligt Trost (2005, s. 5) blir ingen expert utan att först få öva. Trost (2005) jämför sin 

erfarenhet av kvalitativa intervjuer med att köra bil. Den processen inleds med att lära hur 

det utförs och vidare kräver en del övning för att nå goda färdigheter. Denna liknelse kan 

jämföras med kvalitativa intervjuer. Det krävs testintervjuer som ska medföra bättre 

kännedom om intervjuguiden samt för att kunna ge chans till att förbättra det hela, dvs. 

både intervjufrågorna och framställningen av intervjun. Detta för att kunna bli trygg i 

rollen som intervjuare och kunna behärska intervjuguidens kvalité. Det finns en lista på 

tio kvalifikationskriterier för hur en intervjuare bör vara: påläst, strukturerad, tydlig, 

hänsynsfull, känslig, öppen, ihågkommande, styrande, kritisk och slutligen tolkande 

(Kvale, 1996, s.148–49). Försöker en intervjuare att uppfylla dessa kvalifikationskriterier 

som nämnts ovan, leder detta till bättre förutsättningar för en lyckad intervju.  Trost (2005, 

s.51) poängterar vikten av att ha en god teoretisk kännedom, att vara insatt i ämnet för att 

genomföra en lyckad intervju. Kriterierna påläst och styrande syftar på så vis att 

intervjuaren ska ha kunskap om ämnet före intervjun för att kunna styra intervjun, utan 

att vilseleda informanten.     

   

Vidare belyser Trost (2005, s. 123) frågan om hantering av material från testintervjuer. 

Tidigare har det betonats att testintervjuer inte ska inkluderas i resultatet. Givetvis om en 

testintervju visar sig vara icke betydelsefull för studiens syfte bör den på så vis inte 

inkluderas i resultatet. Däremot menar Trost att om testintervjun medför data av god 

kvalité som kan ses som fördel för att besvara studiens syfte, kan den på så vis inkluderas 

i resultaten (Trost, 2005, s.124). Data av den här studiens testintervju var av god kvalité. 

I enlighet med Trost (2005) argument tog jag därmed beslutet att inte förkasta användbara 

kvalitativa data, och har istället inkluderat den in resultatet.       

3.4 Analysmetod   

3.4.1 Presentation av data   

Transkriberingen påbörjades direkt efter att allt insamlat data från intervjuerna var 

genomförda, då transkribering är tidskrävande. Det är vidare väldigt viktigt att 

transkriberingen sammanställer exakta svar som har insamlats från respondenterna 

(Kvales & Brinkmann (2009 s. 200–203). Kvales & Brinkmann (2009 s. 215) poängterar 

att all data ska behärskas med nyfikenhet eftersom all data kan leda till nya vägar. 

Transkriberingen ska på så vis inte innehålla en ifrågasättande attityd eftersom det kan 

medföra ett feltolkat resultat som kan ge en felaktig helhet (Kvales & Brinkmann, s.215).   

   

Kvales (1996, s. 193–194) förklarar att vid presentation av data i resultatet, bör all data 

vara kopplat till studiens tre teman; arbetsuppgifter & digitalisering, kundrelationer och 

drivkrafter & attityder till förändring. Genom att inte hålla en ifrågasättande attityd om 

transkriberingen kan detta bibehålla en öppen inställning, som vidare kan presenteras med 

hjälp av meningkoncetrering (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 221).  Detta leder till att 

respondenternas uttalande blir tydliga så att innebörden i uttalandet kan presenteras där 

poängen lyfts fram och blir på så vis koncentrationen. Studien syftar att få ökad förståelse 

för hur medarbetare på Handelsbanken upplever att digitaliseringen har påverkat 

kundservice och arbetet, varpå medarbetarnas upplevelser av digitalisering kommer 

utgöra koncentrationen av respondenternas resonemang. För att minimera risken att 
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förstöra kontenta i medarbetarnas upplevelser, görs koncentrationen styckevis utifrån 

resonemangen.      

   

Exempel på material ur datainsamling:    

“…..Ja jag vet inte om det har påverkat…..det man kan tycka är bra det...När man pratar 

med kunden på internet eller via mail…..För att tjäna lite tid.. så får kunden att samla 

ihop material och skicka dem via antingen via låneansökan eller via mail...Att jämföra 

med att kunden kommer in och ska berätta allting först, vad de har tänkt att göra sen att 

dom ska komma tillbaka då med materialet…. Så man sparar lite tid på det. Det får man 

säga att man gör. Så det blev viss tidsbesparing då. Men den där kontakten med kunden 

blir lite annorlunda då...Träffas man ofta så får man ju helt annan kontakt än om man 

sms:ar och nöje maila ,prata i telefonen “   

   

Meningskoncentrering: Så det blev viss tidsbesparing då. Men den där kontakten med 

kunden blir lite annorlunda då.   

    

3.4.2 Teoretisk tolkning   

  Studien önskar att skapa djupare förståelse för medarbetarnas upplevelser av 

digitalisering, därför har tydlig och ingående teori används som grund för att undersöka 

och skapa förståelse för medarbetarnas attityder. Detta leder till att den valda 

analysmetoden är en teoretisk tolkning, vilket menas att tolkningen av intervjuerna är ur 

ett teoretiskt perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, s.253–254). Vidare har 

intervjufrågorna har formulerats utifrån teorins valda teman. Strukturen av den insamlade 

datan kommer vidare att underlätta vid appliceringen av teorin i analysen. Detta 

underlättar även för hur olika upplevelser kan kopplas till attityden mot digitaliseringen 

och organisationsförändringar.       

      

3.5 Överväganden om metodval     

3.5.1 Etik    

  För att en studie ska kunna hålla en viss kvalité måste grundläggande etiskt 

förhållningssätt användas. Informanten behöver få förståelse för vad intervjun handlar 

om. Trost (2005, s. 105) reflekterar ur ett etiskt dilemma, om hur mycket information 

intervjuaren ska underrätta informanten om, utan att styra individens föreställningar. 

Eftersom studiens syfte är att skapa förståelse för medarbetarnas attityder till 

digitalisering, har jag valt att inte avslöja för mycket om studiens utgångspunkt. 

Respondenterna fick på så vis inte se intervjuguiden för att inte påverka dem och inte 

kunna få en ärlig bild av deras upplevelser. Däremot strax innan intervjuns början fick 

respondenterna information att studien har ett syfte att undersöka digitaliseringens 

påverkan hos banken. Tidigare nämnt under intervjuguidekapitlet, pekade testintervjun 

på att frågorna kan komma att kännas repetitivt för informanten, däremot fick det ett 

positivt utfall då respondentens upplevelser och attityder framhävs på ett bättre och mer 

detaljerat sätt vid de olika teman som finns under intervjuguidens struktur.          
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Fortsättningsvis berättar Bryman & Bell (2005, s. 318) att kvalitativ forskning grundas på 

subjektiva data, vilket är ett etiskt dilemma. Detta har lett till en kraftig ökning i de olika 

etiska koderna för att kunna reglera forskningen om vad som är tillåtet och inte tillåtet 

(Bryman & Bell, 2007). Denna typ av kritik mot kvalitativ forskning är problematisk 

eftersom det förstör syftet med att genomföra en kvalitativ studie, vilket är att få fram 

informantens syn ur sin egen verklighet. Vidare kan det påstås att etiska regleringar 

begränsar informantens obundenhet (Bell & Bryman, 2007). Uppbyggnaden av 

intervjuguiden och studiens syfte har möjliggjort för informanterna att svara utifrån sina 

upplevelser.              

   

Respondenternas identitet identifieras inte, intervjuerna ska omfattas av tystnadsplikt och 

vara konfidentiella (Bell & Waters, 2016, s.64). Utgångspunkten var att med samtycke 

namnge respondenterna i studien och erbjuda anonymitet om de önskar, men då endast 

en av de sex respondenter önskade anonymitet har jag valt att tilldela varje respondent en 

siffra för att inte kunna identifiera informantens identitet. Resultatet kommer således 

presenteras utifrån “respondent 1, respondent 2 “osv. Vid start av varje intervju har jag 

utgått från informations- och samtyckeskravet, dvs. informerat om studiens syfte, 

innehåll, villkor, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta närsomhelst 

(Bryman & Bell, 2005, s. 142; Dahmström, 2001, s.419–420). Vidare har jag fått ett 

samtycke att spela in intervjun från varje respondent. Fortsättningsvis finns det fler etiska 

regler att förhålla sig till. Däremot menar Bell & Waters (2016, s. 67) att det är 

undersökaren som äger sin forskning oberoende av dessa krav, men att detta bör utföras i 

enlighet med den egna etiska moralen. Detta argument ligger som grund till studiens 

etiska utgångspunkter, som är nämnt ovan.      

3.5.2 Kritik mot studies metodval    

Sanningskriterier    

Kvalitativ forskning utgår från tre kvalitetsbegrepp, reliabilitet, trovärdighet och validitet. 

Reliabilitet är ett viktigt begrepp inom kvalitativa studier. Intervjuerna utgår från 

specifika teman och inte specifika frågor. Detta gör att studien kommer att vara svår att 

replikera, då det är svårt att uppfylla de kriterierna inom reliabiliteten för en kvalitativ 

studie (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Trovärdighet har fyra kriterier att uppfylla i 

kvalitativa studier; pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och möjlighet (Bryman & 

Bell, 2005 s. 307).  Trovärdighet är att all data som samlats är utifrån respondentens egen 

verklighet, vilket styrs av studiens tre teman.  Informanternas svar ger en bild av deras 

verklighet. All data från informanterna kommer därför att stärkas i pålitlighet och 

konfirmation. Bryman & Bell (2005, s. 309) förklarar vikten av äkthet i kvalitativ 

forskning. Äkthet uppnås av en rättvis bild, det vill säga utifrån informanternas egna 

upplevelser kopplat till studiens tre teman.  Syftet med en kvalitativ metod är att se 

verkligheten utifrån informanternas syn (Bryman & Bell, 2005, s. 312).   

   

Eftersom studiens inte är ute efter att mäta resultat eller statiska förhållanden, beaktas inte 

validitet i den här studien (Bryman & Bell, 2005 s.48). Studien syfte är att få förståelse 

för medarbetarnas attityder till digitaliseringen. Studien är inte ute efter att generalisera.    
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Kritik    

Kritik mot den kvalitativa metoden är att den är för subjektiv och svår att generalisera i 

resultat. Det gör att studien blir svår att replikera (Bryman & Bell, 2005, s. 318–320).   

   

Kritiken mot ett strategiskt urval är hur urvalsramen tas fram och val av egenskaper som 

skapar heterogenitet mellan respondenterna. För att bilda homogenitet bland informanter 

kräver det att informanterna har en gemensam egenskap (Trost, 2005, s. 117–118).  

Studiens egenskap för urvalsramen är att informanterna arbetar på Handelsbanken.  

Ytterligare kritik mot strategiskt urval är att det är tidskrävande och svårt att identifiera 

egenskapen som homogeniserar urvalsramen.    

   

4. Resultat   
I detta kapitel presenteras resultatet av respondenternas upplevelser till digitalisering 

utifrån den urvalsgrupp som har valts. De olika upplevelserna och tillvägagångssättet 

har strukturerats utifrån följande tema: arbetsuppgifter & digitalisering, kundrelationer 

samt drivkrafter och attityder till förändring. Detta för att på bästa sätt kunna få en mer 

konkret helhetsuppfattning för de givna upplevelserna och på så vis skapa förståelse för 

medarbetarnas attityder till digitalisering.  Utdrag ur transkriberingen kommer att 

redovisas nedan där några svar beskrivs.   

  

4.1 Digitalisering & Arbetsuppgifter    
Respondent 1,4 & 6 upplever att digitalisering har effektiviserat deras arbetsuppgifter och 

på så vis sparat medarbetarna tid. Samtliga respondenter upplever en förbättring av deras 

arbetsuppgifter då det har blivit mer automatisering, vilket underlättar arbetet. Däremot 

upplever respondent 2 att det har blivit väldigt mycket tid som går till utbildning av 

personal, då digitaliseringen är i konstant utveckling. Detta för att kunna ha tillräckligt 

med kunskap om de digitala tjänster som banker erbjuder. Respondent 5 upplever att 

digitaliseringen inte har hunnit ikapp i dennas arbetsområde. Vidare menar respondent 1, 

2 & 5 att digitalisering inte har minskat pappersarbetet, utan det har blivit mer 

administration.     

   

Respondent 1 värderar digitaliseringens utveckling högt: “Arbetsuppgifterna är ju 

densamma egentligen men det blir väl det mindre. Man sitter mindre i och utför såna här 

enklare ärenden som kunden löser själv men det är ju främst bolån och rådgivning. Och 

de bitarna är ju kvar sen när... det blir enklare antingen... Tex istället för att jag ska träffa 

en kund först på ett möte, hon ska ta in alla uppgifter för ansökan på ett lån och sedan 

bearbeta det. Då kan kunden själv skicka in alla uppgifter så får jag in det, kan titta på 

det och sedan träffa kunden. Då har man liksom hoppat över det steget som tar tid. Det 

blir mer effektivt.” Vidare menar respondent 2 att mer tid går åt utbildning: “Digitalt. Ja 

det är mycket utbildning... annars är digitalt…. man sitter mycket med utbildningar. Det 

tycker jag fungerar bra ändå... Låneansökningar. Det har med kunden att göra men 

ansökningar kommer ju digitalt. Så att..Fördel med det är att man hinner förbereda sig 

med att arbeta lite innan man tar in kunden. Men… Jag vet inte riktigt….” Respondent 5 

upplever en mindre påverkan av digitaliseringen:  “ja förbättrat men…. som sagt 

digitaliseringen har inte alls kommit lika långt vad gäller försäkringslösningar och som 

för värdepappershandel...Men det är små steg..  men det är kanske att det underlättar för 
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det blir lättare för både kunder och för mig att se hela kundens pensions innehav till 

exempel ...Det finns en samlingsplats på internet som heter minpension.se där man kan 

få…. där alla försäkringsbolag och pensionsmyndigheten levererar information så att 

man får all den informationen på ett ställe. Tidigare så behövde jag ju fråga kunden vilka 

bolag han var kund i och så behöver skicka fullmakter dit och så skulle jag sammanställa 

det här.. Och det.. Det har ju blivit helt digitalt.”    

   

4.2 Kundrelationer   
Respondent 1 och 2 är positivt inställda till digitaliseringens påverkan, men upplever att 

det dock är en utmaning att skapa en personlig relation till kunden. Däremot upplever 

respondent 3 och 4 att man tappar den sociala kontakten i samband med digitaliseringen. 

Respondent 5 och 6 upplever att det sker mer missförstånd och att äldre kunder kan 

uppleva en försämrad service. Samtliga respondenter upplever ingen relation till kunder 

som utnyttjar de självbetjäningstjänster som finns, och även en minskad lojalitet. Vidare 

berättar respondent 5 att respondenten kontaktar de kunder som de vill göra affärer med.      

   

Respondent 1 upplever att: “Du har ju mindre personlig relation med kunderna. Så det är 

väl den som är utmaningen kanske. Men fördelen.. det alltså jag ser mer fördelar än 

nackdelar faktiskt…. alltså det är ju lättare.. de kan ju skicka meddelande via 

internetbanken, om de ringer och vill ha hjälp med någonting kan jag enkel med telefon 

liksom guida de om hur de kan göra och så blir de nöjda och bara jaha jag trodde jag 

behövde komma in och så säger jag jaha Nej det här löser vi, ska se hur gör vi gör så att 

jag ser mycket  fördelar ändå.” Vidare menar respondent 3 att den sociala kontakten 

försvinner: “... det att det underlättar mycket men samtidigt gör att vi tappar den sociala 

kontakten mycket med våra  kunder så det är en kombination….Det blir kanske snabbare 

mer effektivt. Det blir lättare…. men mera personligt.” Respondent 5 och 6 ger tydliga 

exempel på upplevelsen om försämrad service och missförstånd: “…Mindre....Mindre 

fysiska möten av mer...Mail, telefon…...Det spar ju  tid….Förut kanske man var tvungen 

att boka ett möte med kunden skulle komma in på kontoret för en väldigt enkel grej som 

man kan lösa via internettjänsten eller en mobilappen eller… ja så att det.. Främst är det 

att det spar tid…. Alltså kanske en nackdel för äldre personer som har svårt att ta till sig 

ny teknik liksom. För att de har blivit svårare tror jag att göra saker, man måste nästan 

idag har ett mobilt Bank ID för att kunna göra mycket. Så äldre kunder som inte har 

anammat tekniken, för de kanske det har blivit svårare.  Att dom kanske kan uppleva att 

det har blivit sämre service, när kontanthantering minskar också….”, “det finns fördelar, 

det är inte alltid att man kan nå kunden på dagtid på telefon.. Det känner jag ju själv.. 

Jag kan inte sitta och svara på min privata mobil om jag jobbar… så att där kan man 

skicka meddelanden och att man har kommunikation så… men …. Ibland kan vi känna att 

det ändå är viktigt att ringa .. alltså  ha den här kommunikationen i telefon faktiskt. Ibland 

kan man misstolka saker i det  skriftliga kommunikationen.. .du vet vad jag menar.. Man 

hör inte tonen.. som personen har… “ Respondent 5 förklarar sin upplevelse vad även 

samtliga respondenter upplever: “…. jo...Men det är kanske har med relationen att göra, 

en del kunder har  vi ingen relation till. Dom gör alla sina affärer på internet och de inte 

intresserad av någon personlig relation.. Och där tror jag att lojaliteten är 

mindre….medan kunder  som vi känner har relation till….  Där är ju relationen större…. 

Oavsett om de gör sin affärer på nätet eller med oss “. Vidare förklarar respondent 5 

http://minpension.se/
http://minpension.se/
http://minpension.se/
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kontakten med kunder: ”Ja i mitt jobb så används tiden till att jobba utåtriktat att skapa 

affärer istället för att ta emot affärer. Kontakta de kunder som jag vill göra affär med.”   

   

4.3 Drivkrafter & attityd till förändring    
Resultatet för drivkrafter och attityd till förändring, har jag delat upp efter de nämnda 

kategorier som finns i temat i teorikapitlet. Detta för att underlätta förståelsen när jag 

vidare i nästa kapitel analyserar resultaten.       

4.3.1 Arbetsroller   

Fem av sex respondenter har positiva upplevelser av digitaliseringens utveckling vid 

delaktighet. Däremot upplever respondent 2 en osäkerhet i sin kompetens inför de nya 

arbetsuppgifterna som trädde fram i samband med förändringen till digitala tjänster.  

Respondent 3 och 6 har en positiv attityd till digitalisering, däremot upplever respondent 

3 att den digitala utvecklingen sker för snabbt medan respondent 6 upplever att banken 

ligger efter i utvecklingen.     

   

Respondent 1 menar att delaktighet är viktigt för förändring: “Jag tycker det, men det är 

nog från person till person, för att jag tycker det är väldigt roligt med det, så jag anammar 

det liksom på en gång själv. Och liksom sen när de dyker upp får vi meddelanden, vi tycker 

är roligt och då går vi in och läser det och testar själv i sin egna app sådär.” Respondent 

2 beskriver sin osäkerhet till de nya arbetsuppgifterna: “våra digitala tjänster som vi 

erbjuder kunden. Inte fullständigt. För det är mycket som ..Jag kan erbjuda tjänster men 

sen hur de egentligen riktigt fungerar det kan ju vara svårt . Så i slutändan är rent tekniskt. 

Så den där tekniska biten kan vara svårare “ Vidare beskriver respondent 3 sin upplevelse 

till varför utvecklingen sker för fort; “det som våra kunder möter av banken när det 

kommer till digitala.. De försöker man själv använda också så att man vet hur det ser ut... 

men sen så utvecklas det så snabbt och alla program vi har, som vi använder i jobbet 

också, det går snabbt på utvecklingen. Ibland känner man att det går så snabbt man har 

inte hunnit revidera vad som var bra eller dåligt egentligen med det tidiga, utan den är 

redan på väg att utvecklas igen. Och  det ska gå snabbare snabbare snabbare bättre 

bättre, fast egentligen vad är det som var bättre..Vad är det vi skulle behöva förbättra 

egentligen. Alltså utvecklingen drivs egentligen av utvecklingen själv. Men det gäller väl 

att vara delaktig själv också”, medan respondent 6 berättar att banken ligger efter i 

utveckling; “Alltså det tror jag... egentligen det vi brukar säga att Handelsbanken att den 

är liksom känd för att vara det är väldigt bra. Alltså jag trivs väldigt bra i organisationen 

men vi har kanske tyckt att vi är lite efter kanske, i utvecklingen “   

4.3.2 Arbetssäkerhet    

Respondent 2 och 3 upplever en risk för att förlora jobbet på grund av digitaliseringen.  

Däremot berättar respondent 1 och 6 att digitaliseringen tillför en utvecklingsmöjlighet.  

Respondent 5 upplever inget hot för sitt arbetsområde och respondent 4 upplever i nuläget 

inget hot för sitt jobb.    

   

Respondent 3 beskriver sin oro: “ja, ska man dra det till det yttersta så ja. ja vi kommer... 

banksektorn tror jag kommer att minska i antal. Som jobbar på kontor definitivt. Det tror 

jag” Vidare upplever respondent 1 att digitaliseringen är en utvecklingsmöjlighet: “Nej. 

Olika banker är olika och Handelsbanken har valt att ha  kvar kontoren för att de ser det 
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som en viktig del att man ska vara lokala och digitala. För det är ändå visa händelser i 

livet som många kunder vill komma in och träffa banken, till exempel att du ska köpa din 

första bostad eller du ska köpa en bostad och vill ha hjälp med mina placeringar. Det 

kanske något dödsfall i familjen du ville hjälpa med det. Alltså det händer saker en 

persons livet som gör man ofta vill komma in och träffa en person. Så att Jag ser inget 

hot mot det. Sen kanske kommer vi bli mer specialister men vet jag inte. För nu har jag 

arbetat ganska brett med saker.“ Respondent 5 förklarar i detalj sin upplevelse: “Nej, det 

gör jag inte. Tidigare har jag jobbat mestadels med aktier och värdepapper och där tror 

jag hotet kanske är lite större. Nu jobbar jag mer med pensioner och försäkringar. 

Pensioner och försäkringar är mer komplext och den affären är svårare att digitalisera. 

Där är det långt kvar. Men så i dagsläget känner jag inte något hot,  nej..” Respondent 4 

upplever framtida hot för sitt jobb: “nej. eller vänta... så långt tycker jag inte att vi har 

kommit väl.. att robotar tar över, höll jag på att säga...(nervöst skratt)...  Nej men absolut 

inte, det tycker jag inte.. utan i dagsläget tycker att det bara effektiviserar och liksom 

förbättrar..”    

4.3.3 Förtroende för ledning   

Samtliga respondenter är eniga om att de har förtroende för ledningen, då de upplever att 

de organisationsförändringar som görs är gynnsamma för både organisationen och 

anställda, eftersom kommunikationen är väldigt bra inom organisationen.    

   

Respondent 1 upplever ledningen som transparenta: “ja men det tycker jag. Vi får väldigt 

mycket information. Så är det ju. Sen tycker jag att det är kul också så jag läser kanske 

extra noga. Så vi får både information, både i mejl och vi har ju ett intranät för banken 

där det kommer väldigt mycket information. Och så har vi veckomöten och så att chefen 

för information. Jag tycker att vi får jättemycket information om just dom bitarna.”   

   

4.3.4 Information och delaktighet   

Alla respondenter upplever att ledningen har informerat tydligt om de förändringar som 

sker. Däremot beskriver fem av sex respondenter att de saknar bakgrundsinformation till 

varför det har blivit mycket administration. Respondent 5 beskriver att administrationen 

beror på nya regelverk till följd av digitaliseringen.     

   

Respondent 5 upplever mycket information och delaktighet: “joo.. Men det tycker jag. 

Min arbetsgivare är bra på att kommunicera vilka förändringar som görs och vi får vara 

med och tycka till och ge förslag så om saker som skulle kunna digitaliseras bort… “ 

Däremot beskriver respondent 2 att det ökade administrativa arbetet inte beror på 

digitaliseringen: “ja jag tänkte det har ju kanske inte med digitaliseringen utan det har ju 

mer med EU och sådana saker så att det kommer mycket bestämmelser lagar och regler 

och som man måste förhålla sig till vilket gör att det är ganska mycket administration 

då.” Respondent 5 berättar om vad digitaliseringen har medfört: “Jo men det tycker jag. 

Utvecklingen går inte jättefort så det är fortfarande en del administration som vi inte 

kommer ifrån. Det har till viss del med nya regelverk att göra och en del nya regelverk 

kommer ju till som följder av digitaliseringen...Exempel hur ska man skydda 

personuppgifter, GDPR...Så det senaste åren som digitaliseringsprocessen har kommit 

fram så det kommer mycket nya regelverk som vi måste anpassas till också…..De kanske 
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hade kommit ändå. Men jag tror att en del regelverksförändringar har drivit på 

digitalisering..”    

4.3.4 Social påverkan    

Den sociala miljön är inte negativt påverkad av förändringen. Alla respondenter upplever 

att de har ständig kommunikation både med ledning och med varandra.   

   

Respondent 4 upplever bra dynamik mellan kollegorna under förändringsprocessen:  

“Absolut! Det tycker jag.. och... sen så vi delar vi med oss mycket av liksom erfarenheter 

vi har och, jamen problem som uppstår och så.  Så vi har väldigt bra med kommunikation 

här på kontoret... delar med oss mycket av det som vi stött på bland varandra… och så 

har vi support liksom så fort det uppstår någonting då är det bara ett telefonsamtal bort 

så löser man det.. man så klart när nya tjänster uppstår  och kommer sånt..   

   

4.4 Sammanfattning av resultat    

  

Figur 2. Sammanfattning av resultat för samtliga respondenter enligt studiens teman.   

5. Analys   
I detta kapitel görs en analys av empirin utifrån den teoretiska ramen kopplat till attityder 

till digitalisering. För att tydliggöra analysen, används meningskoncentrering som 

kommer att kopplas till de teoretiska grunderna, som sker utifrån samma struktur som i 

tidigare kapitel.    

   

5.1 Digitalisering & Arbetsuppgifter   
Respondent 2 beskriver att det är mycket mer utbildning på Handelsbanken på grund av 

den ständiga utveckling som sker i digitaliseringen. Detta kan kopplas till vad författaren 

Tinnillä (2012) beskriver, att banker är under ständig förändring och att de behöver 

Arbetsroller 
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omstrukturera sina verksamheter. Detta ska ske i takt med den tekniska utvecklingen för 

att kunna erbjuda sina kunder nya digitala tjänster. Eftersom ledningen väljer att ha fler 

utbildningstillfällen kan det antas att banken vill vara förberedda på förändringar. 

Däremot har de ökade utbildningarna, utifrån respondent 2 upplevelser, satt mer press på 

medarbetarnas prestation. Respondent 2 beskriver “Jag kan erbjuda tjänster men sen hur 

de egentligen riktigt fungerar, det kan ju vara svårt”. Vidare instämmer respondent 1, 4 

och 6 med McIntyre, Westland & Lillis (2017) att banker kan uppnå effektivitet, 

flexibilitet, arbetskraft och engagerade kunder genom digitalisering. Respondent 1 

skriver, “T.ex. istället för att jag ska träffa en kund först på ett möte, hon ska ta in alla 

uppgifter för ansökan på ett lån och sedan bearbeta det. Då kan kunden själv skicka in 

alla uppgifter så får jag in det, kan titta på det och sedan träffa kunden. Då har man 

liksom hoppat över det steget som tar tid. Det blir mer effektivt.” Ur detta resonemang 

kan det antas att medarbetarna upplever en positiv attityd till digitalisering.     

   

Fortsättningsvis upplever respondent 1, 2 och 5 en mindre positiv attityd till digitalisering 

på grund av ökad administration.   “Det vi ser de är att det är väldigt mycket mera 

administration, det trodde inte vi att det ska bli.. man pratar om papperslöst samhälle. 

Det blev ju inte. Det är jättemycket papper fortfarande.”  EUdirektivet om Payment 

Service Directive (PSD2) möjliggjorde för icke traditionella banker att träda in på 

marknaden för att skapa ett ökat förtroende hos potentiella kunder. Det nya direktivet 

innebär mer administrationsarbete, vid exempelvis låneavtal, för de bankanställda.  Detta 

är orsaken till varför respondenterna inte upplever minskat pappersarbete i samband med 

digitaliseringen. Detta kan förklara varför respondenter får en negativ inställning till 

organisationsförändringen.  Vidare upplever respondent 5 att de digitala tjänster som 

erbjuds är få i dennes arbetsområde för att respondent 5 till fullo ska uppleva 

digitaliseringen som positiv.                

   

5.2 Kundrelationer   
Tidigare nämnt i Bakgrund & problemformulerings kapitel, har det förändrade 

kundbeteenden ställt högre krav på nya digitala lanseringar.  Respondent 1 och 2 är 

positivt inställda till digitaliseringens påverkan bland kundrelationer. Däremot kan de 

uppleva digitaliseringen som utmanande, vid skapande av personlig relation till kunder. 

Bankkontor upplevs som mindre relevanta för kunder i takt med digitaliseringen (Minjoon 

& Shaohon, 2001). Eftersom kunden inte längre behöver komma in till kontoret för att 

utföra sina bankärenden. Respondent 1 förklarar: “Du har ju mindre personlig relation 

med kunderna. Så det är väl den som är utmaningen kanske..”  Respondenternas 

upplevelser kan förklaras utifrån Mitussis, O´Malley & Patterson (2006) som förklarar att 

det blir mer invecklat att försöka uppnå en djupare kundintimitet. Det krävs på så vis att 

banken skapar en förståelse för kundernas individuella preferenser, förväntningar och 

förändrade behov för att kunna skapa en långsiktig förbindelse med kunden. Vidare 

upplever respondent 3 och 4 att de tappar den sociala kontakten till kunden. Respondent 

3 berättar att “det att det underlättar mycket men samtidigt gör att vi tappar den sociala 

kontakten mycket med våra kunder.“  Respondenternas upplevelser ligger i linje med 

tidigare forskning som betonar att kommunikationen blir mer arbetsorienterad och 

psykologisk överlägsen vid digitalisering (Leek et al., 2003). Utifrån vad respondenterna 

beskriver kan det antas att bankanställda förstår betydelsen av kundinteraktioner. Detta 
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skapar underlag till en negativ attityd till digitalisering (Mitussis, O´Malley & Patterson, 

2006).  Vidare menar respondent 5 & 6 att digitaliseringen bidrar till ökat missförstånd 

och en upplevelse av försämrad service hos kunder. Leek et al (2003) förklarar att vid 

fysisk kommunikation kan missförstånd snabbt uppmärksammas med gester och 

reaktioner som vanligtvis inte kunnat uppmärksammas vid digitala 

kommunikationsvägar. Respondenterna tar upp konkreta följder av digitala 

kommunikationsvägar, ”Ibland kan man misstolka saker i det skriftliga 

kommunikationen..”.  Respondent 5 förklarar också att som följd av digitaliseringen kan 

bankanställda bestämma vilken kund de vill göra affärer med,  

”Kontakta de kunder som jag vill göra affär med.”. Eftersom kommunikationen är idag 

mer arbetsorienterad och den fysiska kontakten mindre personlig kan bankanställda 

enklare ge avslag vid exempelvis bolåneansökan då den känslomässiga band mellan kund 

och bankanställd är saknad (Liebach Lüneborg & Flohr Nielsen, 2003; Leek et al., 2003). 

Vidare menar respondenten att de kontaktar de kunder som gynnar banken mest vid 

affärer.   

   

Samtliga respondenter upplever en minskad lojalitet i samband med utebliven relation till 

digitala kunder. “En del kunder har vi ingen relation till. Dom gör alla sina affärer på 

internet och dom är inte intresserad av någon personlig relation.. Och där tror jag att 

lojaliteten är mindre..” Tidigare nämnt i bakgrund & problemformulering kapitlet, har 

antalet bankkontor minskat genom åren i samband med digitaliseringen. Detta kan skapa 

oro för bankanställda om att de upplevs som mindre värdefulla på bankkontoret, samtidigt 

som Leek et al (2003) poängterar vikten med ett upprätthålla ömsesidigt förtroende mellan 

bankman och kund.       

   

5.3 Drivkrafter & attityder till förändring   
Analysen av det tredje temat, drivkrafter och attityder till förändring, kommer att ha 

samma struktur som föregående kapitel.    

5.3.1 Arbetsroller    

Arbetsroller syftar till förändrade arbetsroller och/eller nya arbetsuppgifter. 

Respondenterna uppfattas ha oförändrade arbetsroller trots digitaliseringen. Däremot har 

de fått nya och förändrade arbetsuppgifter.  Majoriteten av respondenterna upplever de 

förändrade arbetsuppgifterna som positiva, eftersom de har varit delaktiga och anammat 

de nya arbetsuppgifterna. Respondent 1 beskriver sin delaktighet kring de nya 

arbetsuppgifterna: “Jag tycker det, men det är nog från person till person, för att jag 

tycker det är väldigt roligt med det, så jag anammar det liksom på en gång själv.” Vid 

förändrade arbetsuppgifter menar Angelöw (2010, s.19) att det kan orsaka osäkerhet i 

medarbetarnas kompetens. Majoriteten av respondenterna upplever inte en osäkerhet om 

sin kompetens inför nya arbetsuppgifter och har på så vis inte en negativ attityd till 

digitaliseringen. Däremot beskriver respondent 2 en tydlig osäkerhet om sina 

förändrade/nya arbetsuppgifter; “våra digitala tjänster som vi erbjuder kunden. Inte 

fullständigt. För det är mycket som ..Jag kan erbjuda tjänster men sen hur de egentligen 

riktigt fungerar det kan ju vara svårt.”.  Osäkerheten inför de förändrade/nya 

arbetsuppgifter kan orsaka negativ inställning till digitalisering som vidare kan skapa 

motstånd för förändring (Angelöw, 2010, s.19).    
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Det finns delade uppfattningar om digitaliseringens utveckling på Handelsbanken. 

Respondent 3 beskriver; “Ibland känner man att det går så snabbt man har inte hunnit 

revidera vad som var bra eller dåligt egentligen med det tidiga, utan den är redan på väg 

att utvecklas igen.”. Medan respondent 6 upplever; “... vi har kanske tyckt att vi är lite 

efter kanske, i utvecklingen. “.  Min uppfattning till varför det finns delade meningar om 

digitaliseringens utveckling är att, digitaliseringen har utvecklats i olika takt vid olika 

avdelningar. Respondenter med mer pension-, försäkrings-, och företagsrelaterade 

arbetsuppgifter upplever en mindre utveckling av digitalisering.             

5.3.2 Arbetssäkerhet   

Oreg (2006, s. 79) förklarar att motstånd kan uppstå vid organisationsförändringar om 

anställda upplever en risk att förlora sitt arbete. Detta uppstår i samband med att 

bankanställda upplever att deras nuvarande arbetsuppgifter fungerar bra och/eller att 

medarbetaren har svårt att lära sig de nya arbetssätten. Respondent 2 och 3 upplever olika 

typer av hot mot sitt yrke. Tidigare nämnt under arbetsroller, upplever respondent 2 en 

svårighet med att anamma det nya arbetssättet. Enligt Angelöw (2010, s. 19) kan detta 

med större sannolikhet utgöra en oro till att förlora sitt jobb, eftersom tryggheten som 

ligger i det gamla arbetssättet försvinner. Vidare menar Angelöw (2010, s.19) att om det 

nya arbetssättet känns som svår och utmanande kan det bidra till negativitet, vilket är det 

som respondent 2 upplever i sina nya arbetsuppgifter. Respondent 3 upplever inget direkt 

hot mot sitt arbete på grund av de förändrade arbetssätten som respondent 2 gör. Däremot 

upplever respondent 3 hot mot sitt yrke till följd av digitaliseringens utveckling. 

Respondent 3 förklarar; “ja, ska man dra det till det yttersta så ja. Ja vi kommer... 

banksektorn tror jag kommer att minska i antal. Som jobbar på kontor definitivt. Det tror 

jag.”.      

   

Respondent 5 arbetar med pensioner och försäkringar. Digitaliseringen har haft mindre 

påverkan på respondentens arbetsuppgifter till varför hen inte upplever hot i sitt 

arbetsområde. “Nu jobbar jag mer med pensioner och försäkringar. Pensioner och 

försäkringar är mer komplext och den affären är svårare att digitalisera.”.     

   

Respondent 4 som endast är 24 år gammal, uppfattas som orolig inför framtiden vid frågan 

om hot mot sitt jobb. “så långt tycker jag inte att vi har kommit väl.. att robotar tar över, 

höll jag på att säga...(nervöst skratt)..”. Och har tidigare nämnts i inledningen och 

problemformuleringen, digitaliseringen kan medföra orostankar för bankanställda att 

robotar ska ta över deras arbeten.  I år ersatte 5 robotar 7 anställda i ett projekt som fick 

ett lyckat resultat (Kahl, 2018). Detta innebär att de framtida orostankar som respondenten 

upplever kan kopplas till digitaliseringens utveckling.      

   

En förändring som antas vara positiv kan bidra till ökad trygghet och utveckling för 

bankanställda (Oreg, 2006). Respondent 1 och 6 upplever förändringen som positiv samt 

som en utvecklingsmöjlighet. Respondent 1 beskriver sin upplevelse av digitalisering 

som: “Jag ser inget hot mot det. Sen kanske kommer vi bli mer specialister men vet jag 

inte..”       
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5.3.3 Förtroende för ledning   

Medarbetarna kan göra motstånd om de upplever att förändringen är enbart gynnsam för 

organisationen, men inte för de anställda (Oreg, 2006 s.81). Detta är inte utfallet för 

medarbetarna i Handelsbanken, då de upplever att förändringen är gynnsam för 

medarbetare. Alla respondenter var eniga om att de har förtroende för ledningen, eftersom 

respondenterna upplever att arbetsgivaren vill att dessa förändringar ska vara gynnsamma 

för både organisation och bankanställda. Respondenterna upplever även att ledningen är 

transparenta, eftersom de får väldigt mycket information. Respondent 1 förklarar tydligt 

sin upplevelse av förtroendet för ledningen; “Så vi får både information, både i mejl och 

vi har ju ett intranät för banken där det kommer väldigt mycket information. Och så har 

vi veckomöten och så att chefen för information.”. Att ha förtroende för ledningen bidrar 

till positiv upplevelse av digitalisering, vilket leder till en ökad utvecklingsmöjlighet 

(Angelöw, 2010, s. 21).    

5.3.4 Information & delaktighet   

Respondenterna upplever att ledningen har presenterat bra information och gjort dem 

delaktiga i förändringsprocessen. Respondent 5 förklarar tydligt sin upplevelse av 

information och delaktighet: “..Min arbetsgivare är bra på att kommunicera vilka 

förändringar som görs och vi får vara med och tycka till och ge förslag så om saker som 

skulle kunna digitaliseras bort… “. Detta kan bidra till en ökad positiv upplevelse av 

digitaliseringen.   

   

Under intervjuns gång uppmärksammades att majoriteten av respondenter saknar 

bakgrundsinformation till varför det har blivit mycket pappershantering och 

administration.  Enligt min uppfattning brister ledningen i att informera om att 

framtagningen av det nya EU-direktivet i samband med digitaliseringen, orsakade ökade 

administrationsarbete för de traditionella bankerna. Respondent 5 var den enda som visste 

orsaken till det ökade administrationsarbetet; ”Det har till viss del med nya regelverk att 

göra. Och en del nya regelverk kommer ju till som följder av digitaliseringen”. 

Motivationen minskar bland medarbetare om det inte finns ett syfte (Angelöw, 2010, s.17; 

Oreg, 2006, s.73) till det ökade administrationsarbetet.    

5.3.5 Social påverkan    

Enligt Oreg (2006, s. 81) och Angelöw (2010, s. 19) kan förändring bidra till bättre 

relationer mellan medarbetarna och vidare den sociala miljön. De ständiga förändringarna 

har ökat kommunikationen mellan medarbetarna och på så vis bidragit till bättre relationer 

bland dem. Respondent 4 beskriver detaljerat interaktioner mellan kollegorna: “Sen så vi 

delar vi med oss mycket av liksom erfarenheter vi har och, jamen problem som uppstår 

och så.  Så vi har väldigt bra med kommunikation här på kontoret... delar med oss mycket 

av det som vi stött på bland varandra…”. Detta är ett positivt utfall av digitaliseringen.      

   

5.4 Sammanfattning av analys   
Utifrån det första temat, digitalisering & arbetsuppgifter, upplever en minoritet ökad press 

på prestation. Detta beror på ständiga förändringar som sker i takt med den digitala 

utvecklingen (Tinnillä, 2012). Banken anordnar kontinuerliga utbildningar för att vara 

förberedda på förändringar, medan medarbetarna upplever högre press på prestation. 
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Hälften av respondenterna upplever sig positiva till digitaliseringen, eftersom den 

effektiviserat deras arbetssätt. Däremot upplever andra halvan av respondenterna 

missnöje, eftersom digitaliseringen har medfört ökat administrationsarbete och 

pappersarbete. Det ökade pappersarbetet har varit en oväntad konsekvens av 

digitaliseringen för medarbetarna på Handelsbanken. Vidare kan det ökade pappersarbetet 

tolkas som att Handelsbanken inte har lyckats maximera sina kostnadsbesparingar, genom 

att effektivisera de inträna processer och minska mängden pappersarbete (Gupta & 

Khanna, 2015).   

    

Banker erbjuder nästintill lika digitala tjänster. Detta har gjort att kundrelationer är idag 

en viktig faktor (Cohen et al. 2006).  I det andra temat, kundrelationer, är det två 

tredjedelar av respondenterna som är positiva till digitaliseringen. Bland de positiva 

respondenterna upplever hälften att de tappar den sociala kontakten med kunden och 

andra halvan upplever det som utmanande att skapa personlig kontakt. Att respondenterna 

upplever att det är utmanande att skapa en personlig kontakt beror på att det har blivit 

svårare att förstå och besvara kundens behov när den sociala kontakten har minskat 

(Mitussis, O’Malley & Patterson, 2006).     

    

I tredje temat, drivkrafter & attityder till förändring, presenteras sammanfattningen av 

analys utifrån de fem kategorierna:   

    

Arbetsroller: Majoriteten upplever digitaliseringen som positiv eftersom de är delaktiga 

och har anammat de nya arbetssätten. Den digitala förändringen har inte påverkat 

medarbetarna i det sätt att de upplever mindre makt i sin arbetsroll (Oreg, 2006, s.79). 

Däremot upplever en minoritet en negativ upplevelse av digitaliseringen, eftersom de 

upplever osäkerhet i sin kompetens i de nya arbetssätten. Vidare finns det delade 

uppfattningar om hur snabbt/sakta digitaliseringen har utvecklats på Handelsbanken 

beroende på arbetsbefattning.    

     

Arbetssäkerhet: Respondenterna upplever två typer av hot mot sitt jobb. Det ena orsakar 

en osäkerhet i deras arbetsuppgifter. Det andra är ett indirekt hot om att de kommer att 

förlora sitt jobb på grund av digitaliseringens utveckling. Yngre bankanställda upplever 

framtida hot mot sitt jobb. Tidigare nämnt i Teorikapitlet har en bank i Schweiz fått lyckad 

respons vid en testning där robotar ersatte bankanställda (Kahl, 2018). Detta ger 

verklighet till respondenternas orostankar om att förlora sitt jobb.  I arbetsbefattningar där 

digitaliseringen har haft minst påverkan upplevs det inget hot för sitt jobb. Vidare 

upplever en tredjedel av respondenterna digitaliseringen som en utvecklingsmöjlighet, 

eftersom de är positivt inställda till digitaliseringen.     

    

Förtroende för ledning: Respondenterna har förtroende för ledningen, vilket bidrar till 

en positiv attityd gentemot förändring.  Att respondenterna har förtroende till ledningen 

betyder att Handelsbanken har satt grunden för att kunna ha en lyckad  

organisationsförändring (Oreg, 2006, s.81). Vidare upplever respondenterna att deras 

arbetsgivare är utmärkt och har infört i dem en känsla av förtroende.    

    

Information & delaktighet: Samtliga respondenter upplever ett gott informationsutbyte 

och möjlighet till delaktighet i förändringsprocessen. Respondenterna beskriver att de är 
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delaktiga och får vara med och tycka till om de förändringar som sker samt om vad som 

borde digitaliseras näst.  Handelsbanken har på så vis minimerat riskerna för motstånd 

genom att informera och göra medarbetarna delaktiga.    

    

Social påverkan: Den sociala miljön är inte negativt påverkad av den digitala 

förändringen. Medarbetarna spenderar inte mindre tid med sina kollegor utan de upplever 

en ökad kommunikation mellan varandra, vilket har förbättrat relationen mellan dem.   

  

     

 

Figur3. Sammanfattning av attityder som finns inom Handelsbanken utifrån studiens teman.       

6. Diskussion    
I diskussionskapitlet kommer jag att diskutera studiens resultat utifrån syfte och 

problemformulering, hur studiens resultat ger en större förståelse för de attityder som 

finns kring digitalisering för medarbetarna på Handelsbanken.    

   

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur medarbetare upplever 

digitaliseringens påverkan på deras arbetsuppgifter, hur det har påverkat kundrelationer, 
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få förståelse för deras drivkrafter och attityder till förändring. Studien har därmed 

undersökt medarbetarnas perspektiv utifrån dessa tre teman. Vidare är mitt syfte att bidra 

med information till ledningen om hur deras bankanställda upplever sina arbetsuppgifter, 

kundrelationer samt ge insikt till hur medarbetarna upplever digitaliseringen.      

   

Med hjälp av teori, tidigare forskning och insamlad empiri från sex respondenter inom 

olika arbetsbefattningar på Handelsbanken, har jag lyckats bilda en uppfattning om vilka 

attityder som finns till följd av digitaliseringen. Generellt upplever majoriteten av 

respondenterna en förbättring av deras arbetsbörda. Däremot uppmärksammades det att 

äldre respondenter som inte anammat den nya tekniken upplever utfallet av 

digitaliseringen som mindre bra. Detta trots att respondenterna generellt upplever 

digitaliseringen som positiv, är attityderna inom organisationen olika. Detta beror på att 

digitaliseringen inte haft lika stor påverkan inom varje avdelning inom organisationen. 

Vidare finns det skillnader mellan respondenternas perspektiv där vissa upplever 

digitaliseringen som en utvecklingsmöjlighet. Medan andra ser den som ett hot mot deras 

jobb. Detta kan bero på att de har olika arbetsbefattningar, där vissa arbetsuppgifter ses 

som mindre väsentliga och möjligen kan ersättas i framtiden av digitalisering.             

   

6.1 Vad är medarbetarnas upplevelse av digitaliseringens påverkan på deras 

arbetsuppgifter?   
Digitaliseringen har inte utvecklats lika fort inom Handelsbankens olika avdelningar. En 

del respondenter har haft svårt för att anamma den nya tekniken och upplever att det är 

svårt hinna med den extra administration som har tillförts som en konsekvens av 

digitaliseringen. Min uppfattning är att majoriteten av respondenterna upplever en 

effektivisering och förbättring av deras arbetsuppgifter. Medarbetarna upplever att genom 

de digitala tjänster som banken erbjuder kan kunden göra så mycket hemma, vilket frigör 

tid för medarbetaren. Denna tid kan läggas på andra arbetsuppgifter och fler kundmöten, 

vilket effektiviserar deras arbete. Den här påföljden upplevs dock starkast på avdelningar 

där digitaliseringen har genomsyrat avdelningen. Detta innebär att en del respondenter i 

avdelningar där digitalisering inte haft en aktiv roll upplever att digitaliseringen behöver 

utvecklas mer för att de ska uppleva den som effektiv.    

   

6.2 Vad är medarbetarnas upplevelser av digitaliseringens påverkan på 

kundrelationer?   
Samtliga respondenter delar uppfattningen om att de upplever ingen relation till digitala 

kunder, samt minskningen av den sociala kontakten gör att det blir mer utmanande att 

bilda en personlig relation med kunden. Den fysiska kontakten mellan bank och kund har 

minskat, vilket skapar en distans. Detta bidrar till minskad kundlojalitet. Banken jobbar 

därför på nya sätt för att öka förtroende, där kundrelationen kan upplevas som personlig 

utan ett fysiskt möte. Detta kan ses via olika digitala kommunikationskanaler t.ex. appar, 

internet som har gett en positiv inverkan för både kunden och medarbetarna. Banken har 

anpassat sig efter vad kunder efterfrågar och förväntar sig i ett mer digitaliserat samhälle. 

Detta bidrar till en positiv attityd till digitalisering, eftersom kunden uppmärksammar 

bankens tillgänglighet medan medarbetaren uppmärksammar flexibiliteten. Vidare 
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upplever respondenterna att digitala kommunikationskanaler kan bidra till ökat 

missförstånd, vilket vidare kan upplevas som försämrad service av kunden. De 

känslomässiga band mellan kund och bankanställd är idag mindre eftersom den fysiska 

kontakten har blivit mindre personlig och mer arbetsorienterad, vilket påverkar 

kundförtroendet.    

  

6.3 Vilka drivkrafter och attityder har medarbetarna till förändring?   
Individer är olika och upplever på så vis en förändring på olika sätt. När vissa upplever 

en förändring som positiv kan andra uppleva den som negativ. Det finns flera faktorer 

som kan påverka attityden vid en förändring. Denna studie har utgått från följande 

faktorer; arbetsroller, arbetssäkerhet, förtroende till ledning, information & delaktighet 

samt social påverkan.        

   

   

Arbetsroller   

Generellt uppfattas respondenterna som delaktiga och har anammat de nya 

arbetsuppgifterna väl, vilket har resulterat till en positiv upplevelse av digitaliseringen. 

Den positiva attityden till digitaliseringen upplevs av majoriteten av respondenterna. 

Däremot upplever en minoritet osäkerhet i sin kompetens inför de nya arbetsuppgifter 

som har bidragit med negativitet om digitaliseringen. Upplevelsen av osäkerhet inför nya 

arbetsuppgifter kan leda till att medarbetare gör motstånd. Detta kan bero på att 

digitaliseringen har introducerats i olika takt bland avdelningarna, där vissa avdelningar 

har blivit mer digitala än andra. Detta kan skapa en osäkerhet bland medarbetarna.     

      

Arbetssäkerhet   

Negativa upplevelser under organisationsförändringar kan innebära att medarbetaren 

upplever orostankar om att förlora sitt jobb. Däremot kan positiva upplevelser bidra till 

ökad trygghet och utvecklingsmöjligheter. I arbetspositioner där digitalisering har haft 

mindre påverkan upplever respondenterna inga hot mot sina arbeten. Utifrån den 

insamlade empirin framgår det att respondenterna upplever två typer av hot mot sitt jobb. 

Det ena hotet beror på att respondenter upplever osäkerhet för att de har minskad 

kompetens för sina arbetsuppgifter samt ett indirekt hot, där de kommer att förlora deras 

jobb på grund av digitaliseringen. Min uppfattning är att respondenten som upplever 

digitaliseringen som negativ, utgör en liten del av organisationen.  Digitaliseringen 

uppfattas mer som en utvecklingsmöjlighet eftersom respondenterna har en positiv attityd 

till digitaliseringen.    

   

Förtroende till ledning   

Ledningen på Handelsbanken kan uppfattas som pålitliga, eftersom alla respondenter 

delar uppfattningen om att de har förtroende för ledningen. Detta betyder att medarbetarna 

upplever att ledningen gör både det som är gynnsamt för organisationen och även för 

bankanställda. Det kan även underlätta vid förändringsarbete om medarbetare upplever 

ledningen som transparant.   
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Information & delaktighet   

Handelsbanken framstår som duktiga på att informera om organisationsförändringar och 

hålla kontinuerliga kommunikationer med sina medarbetare. Utifrån den insamlade 

empirin upplever samtliga respondenter gott informationsutbyte och delaktighet i 

förändringsprocessen.    

   

En mindre nackdel som uppmärksammas är att endast en av respondenterna visste orsaken 

till det ökade administrationsarbetet och pappersarbetet.      

   

Social påverkan:   

Enligt min uppfattning finner jag inga tecken på negativa förändringar i den sociala 

miljön. Utan min uppfattning ligger i linje med Oregs (2006, s. 81) teori om att 

förändringar kan bidra till bättre relationer, vid positiva upplevelser. Generellt uppfattas 

medarbetarna på Handelsbanken ha en bra relation till varandra, och vara väldigt 

hjälpsamma.             

     

6.4 Studiens bidrag   
Tidigare forskning har förklarat vilka förändringar som har skett till följd av 

digitaliseringen inom finanssektorn. Genom att studera bankanställdas upplevelser av 

digitaliseringens påverkan på deras arbetssituation har jag bidragit med insikter om hur 

digitalisering kan påverka en organisation från insidan och ut. Studien kompletterar och 

vidareutvecklar tidigare studier inom det valda forskningsområdet.   

  

Studiens förväntade attityder, utvecklingsmöjlighet, utmanade och hot mot trygghet, 

framträdde i denna studie som förväntat. Däremot visar denna studie att orsaken till olika 

attityder beror till viss del på grund av att digitaliseringen introducerats i olika takt i de 

olika avdelningarna.    

   

Medarbetare har en betydande roll för hur framgångsrik en organisationsförändring blir. 

Därför kan det vara av vikt att inkludera dem i förändringsarbetet. Handelsbanken som 

jag har undersökt genomgår kontinuerliga organisationsförändringar, där det förväntas 

ske mer digitala förändringar inom snar tid. Medarbetarna har beskrivit hur 

digitaliseringen har påverkat deras arbetssituation. Där framkommer det tydligt om vilka 

faktorer som medarbetarna värdesätter i digitaliseringens utveckling och vilka faktorer 

som behöver utvecklas mer för att uppnå en mer framgångsrik arbetsmiljö. De 

kontinuerliga förändringarna kan vara en stressfaktor, där medarbetare måste förhålla sig 

till nya arbetssätt. Attityder som kan förekomma till följd av denna stress är orostankar 

exempelvis att vara orolig inför att förlora jobbet och inte känna sig bekväm med nya 

arbetsuppgifter. Detta kan leda till motstånd för förändring.  För att motverka motstånd 

har Handelsbanken ökat medarbetarnas delaktighet i form av kontinuerliga 

utbildningstillfällen och kommunikation mellan medarbetarna och ledningen.  Vidare 

behövs fler studier som lägger fokus på digitaliseringens påverkan ur medarbetarnas 

perspektiv, för att nå optimala resultat vid genomföring av organisationsförändringar. 

Nedan presenteras rekommendationer till banken som kan bidra till en minskning av de 

negativa attityderna som medarbetarna upplever.   
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För att motverka negativa attityder till digitalisering:   

• Förse medarbetarna med bakgrundsinformation. I syfte att motverka negativitet 

kring det ökade administrationsarbetet och pappersarbetet.   

• Ha inte bråttom. I avdelningar där digitaliseringen har haft en stor påverkan, kan 

det vara bra att tillsammans, medarbetarna och ledningen, utvärdera vad som 

fungerar bra och vad som behöver utvecklas.    

• Fortsätt att låta medarbetarna känna sig delaktiga. Desto mer medarbetaren kan 

göra sig hörd, är sannolikheten mindre för att negativa attityder ska uppstå.   

• Ha uppföljning. Där ni undersöker hur väl medarbetarna känner sig säkra i sin 

kompetens inför de nya arbetssätten. I syfte att motverka orostankar om hot för att 

förlora sitt jobb.     
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Hämtad [2018-05-09]   

   

   

   

   

8. APPENDIX   
   

Intervjufrågor    
   
 Bakgrundsfrågor    

1. Vill du berätta lite kort om dig själv?   

2. ålder?   

3. Vilken arbetsposition har du?    

4. Hur länge har du arbetat på här?    

   

Arbetsuppgifter    

5. Vad är din upplevelse av digitaliseringens påverkan på dina arbetsuppgifter?    

6. Vilka förändringar har skett?    

7. För- och nackdelar med dessa förändringar?    

8. Upplever du att du har tillräckligt med kunskap om hur de digitala tjänsterna 

fungerar?   

9. Automatisering, dvs självbetjäning    

a. Vad används tiden till? (fler kunder/andra arbetsuppgifter)    

b. Hot mot ditt arbete?    

10. Vad är din huvudsakliga arbetsuppgift idag?   

a. Följdfråga: upplever du att digitaliseringen har förbättrats eller försämrats 

din huvudsakliga arbetsuppgift?    

11. Ser du den digitala förändringen som en utvecklingsmöjlighet? Utveckla svar!    

   

Kundrelationer    

12. Vad är din upplevelse av digitaliseringens påverkan på kundrelationer?    

13. Vilka förändringar har skett?    

14. Vad upplever du för och nackdelar med dessa förändringar?     

15. Har det skett förändringar med sätt att kommunicera - telefon, e-post, osv    

a. Fördelar? (Snabbare, Kontakt på skilda håll)    

16. Upplever du skillnad i fysisk kontakt? Digitala och fysiska kunder.   

a. Hur är den sociala relationen mellan dig och kund? Konsekvenser: 

Kännedom om kunder - förtroende - lojalitet.   

17. Hur  upplever du frekvensen av kontakten mellan kunderna?   

(oförändrad/bättre/sämre)   

   

Övrigt    

18. Vad hade du för förväntningar på förändringen?    

19. Blev det som du hade tänkt dig?    

20. Har du känt dig delaktig och informerad om förändringarna?    
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21. Hur upplever du att ditt arbetsmönster har förändrats? (till det bättre/sämre)   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


