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Abstract 

 

Digitalization has transformed many aspects of our society. Currently, digital 

development is inevitable. Organizations are forced to choose between transforming 

or disappearing from the market. Through a qualitative research method we wanted 

to create awareness of digitalization’s impact on employeeship and leadership. To 

achieve this, we conducted a case study with Nordea Bank AB Sweden. We also 

conducted 12 in-depth interviews and 3 different observations in order to gain a 

deeper understanding of digitalization’s impact on the work environment. In the 

beginning of this study we believed that we would find differences between gender 

and age. The results have shown that we could only find differences between ages 

and experiences among our respondents. Our study also showed that Nordea Bank 

AB has chosen to accept this digital transformation. We also concluded that the 

organization handled this change in different ways in relation to employeeship and 

leadership. Furthermore, the study showed that the organization has implemented 

their digital transformation well because their employees use their developed digital 

tools daily. However, we are aware that the bank needs to continuously adapt to the 

change because they will face new challenges and possibilities in the future. 
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Abstrakt  

 

Digitaliseringen har reformerat många aspekter av vårt samhälle och den pågående 

digitala utvecklingen är oundviklig. Organisationer tvingas därmed till två val; att 

genomgå förändring eller försvinna från marknaden. Genom en kvalitativ 

forskningsmetod ville vi skapa en ökad förståelse för digitaliseringens inverkan på en 

organisation med betoning på medarbetarskap och ledarskap. För att uppnå detta har 

vi genomfört en fallstudie tillsammans med Nordea Bank AB Sverige. Vi 

genomförde 12 stycken semistrukturerade intervjuer och observerade 3 stycken olika 

arbetsplatser för att på så sätt skapa en förståelse för digitaliseringens inverkan. Vid 

studiens start trodde vi att det var aktuellt att inkludera olika kön- och 

åldersperspektiv då vi ansåg att den digitala förändringen kunde leda till olika typer 

av upplevda erfarenheter. Dock visade det sig att det inte skiljde sig åt mellan könen 

men att det istället fanns en åtskillnad kring ålder och erfarenhet. Studiens resultat 

visade att Nordea Bank AB har valt att genomgå en digital förändring och att de 

hanterar detta på olika sätt utifrån medarbetarskap och ledarskap. Vi kan även fastslå 

att organisationen har kommit långt i sin digitala förändringsprocess då medarbetare 

dagligen kommer i kontakt med digitaliserade arbetsverktyg. Dock är vi medvetna 

om att banken kommer att möta ytterligare utmaningar och möjligheter vilket innebär 

att de måste ha ett förändringsbenäget beteende även i framtiden.  
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Förord 
 

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla som varit involverade i vår uppsats. 

Främst vill vi tacka vårt fallföretag Nordea Bank AB som under hela uppsatsens 

gång stöttat och hjälpt oss. Utan respondenternas medverkan hade vår uppsats inte 

varit möjlig. Med er fina medverkan har vi kunnat utföra denna studie med goda 

empiriska grunder. Ytterligare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare, 

seminariegrupp och examinator för goda råd samt infallsvinklar genom hela 

uppsatsen. 

 

Återigen, ett stort tack! 

 

 

 

 

Växjö 23 maj 2018 

 

 

  

____________________ ____________________ 

Frida Carlsson  Linda Simonsson 
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1 Inledning 

 

Inledningsvis kommer vi att presentera vår problembakgrund och vår 

problemdiskussion. Vi kommer även att presentera tidigare forskning och genomföra 

en problematiserande diskussion kring vårt ämne. Avslutningsvis kommer vi att 

landa i studiens syfte, forskningsfrågor och presentera studiens disposition. 

 

 

1.1 Problembakgrund  

Digitaliseringen har radikalt reformerat många aspekter av vårt samhälle, såväl 

strukturer som vardagliga praktiker. Det är idag en given process hos oss människor 

och har resulterat i en ökad effektivitet samt produktivitet. Digitaliseringen 

involverar ett informationsutbyte och ett samspel genom informationstekniska 

lösningar (Meuter, Ostrom, Roundtree & Bitner, 2000). Yoo, Henfridsson och 

Lyytinen (2010) påstår att då företag väljer att starta sin digitala resa uppstår nya 

möjligheter eftersom företagets kultur, organisation och ledarskap tvingas till 

förändring. Digitaliseringen kan även leda till att gränser mellan olika verksamheter 

suddas ut. För vissa verksamheter kan detta upplevas som en möjlighet medan det för 

andra kan upplevas som en utmaning. Särskilt utmanande blir det för de 

verksamheter som uppvisar en liten erfarenhet inom det digitala (Yoo, Henfridsson 

& Lyytinen, 2010).  

 

Digitaliseringen leder även till att företag kan skapa nya förutsättningar för att driva 

förändring. Innovativa tjänster kan enkelt anpassas till kundens specifika behov då 

teknologiska lösningar skapar åtkomst till att utföra individuella tjänster dygnet runt 

och på ospecificerad plats (Laukkanen, 2007). Vidare kan detta även resultera i en 

utökad medarbetarglädje då medarbetare får möjlighet till att planera sina 

arbetsdagar på ett effektivare sätt. Alla medarbetare bör därför ha kunskap om denna 

digitala förändringsprocess då den omfattar hela organisationen. Digitaliseringen har 

därmed också resulterat i en förändring på kontorsutformningen då mobila 

arbetsplatser blivit allt mer centralt (Lidström & Bolter, 2016). Enligt Lidström och 

Bolter (2016) kan dock den digitala arbetsplatsen skapa en viss problematik. Ett 

flexibelt arbetssätt kan leda till en komplexitet då samarbeten och kommunikation 

måste lösas bland organisationens medarbetare. En högre grad av tydliga riktlinjer 
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kan främja för hur man ska nyttja digitala kanaler och verktyg. Vidare menar dem att 

det finns tre olika beståndsdelar som man bör ta hänsyn till; människa, teknik och 

plats (Lidström & Bolter, 2016).  

 

Digitaliseringen har en omfattande inverkan på organisationer och dess processer 

(Crevani, Hallin & Lindell, 2016). Enligt Crevani, Hallin och Lindell (2016) innebär 

digitaliseringen en förändrad syn på ledarskapsutövandet då man bytt riktning från 

den typiska formella ledaren till en föreställning om att ledarskapet istället kan ses 

som en praktik. Detta innebär att ledarskapet yrkar på en förmåga i att kunna 

utveckla samspelet mellan människor och förstå hur interaktionen resulterar i ett visst 

handlingsutrymme. Digitala tekniker kan även skapa nya möjligheter för kollektiva 

former av ledarskap (Crevani, Hallin & Lindell, 2016). Därmed krävs det att 

organisationens ledare använder sig av ett drivet förändringsledarskap (Microsoft, 

2017). Microsoft (2017) menar därför att det framtida ledarskapet kan tänkas bestå 

av tre nyckelbegrepp; förtroende, ansvar och tillit. Nilsson (2017) påstår även att 

framtida ledare troligtvis kommer att ha en inverkan på centraliserade abstraktioner 

vilket berör processbeskrivningar och generaliserade standarder. Då man 

decentraliserar ytterligare delar inom organisationen kan det leda till att individer blir 

friare i sitt agerande (Nilsson, 2017).  

 

En bransch som särskilt har påverkats av digitaliseringen är bankbranschen (Hupa & 

Forsell, 2016). Enligt en artikel från Upsala Nya Tidning möter de svenska 

storbankerna nya utmaningar i form av digitalisering, tillgänglighet, lokal närvaro, 

högre förväntningar och konkurrens (Kihlberg, 2017). Hupa och Forsell (2016) 

framhäver att många banker genomför omfattande investeringar på teknologisk 

utveckling och på digitala tjänster. Då allt fler bankärenden kan skötas på distans 

föranleder frågan till vilket ändamål de fysiska kontoren verkligen behövs eller inte. 

Banker tar idag beslut om att stänga ner allt fler fysiska kontor och arbetar i större 

utsträckning papperslöst (Hupa & Forsell, 2016). Under det senaste decenniet har 

pappersbaserade betalningssätt ersatts av elektroniska tjänster, exempelvis mobila 

betalningar och internetbanker. I anknytning till den ökade digitaliseringen har 

användningen av betalkort expanderat från 100 miljoner enskilda transaktioner under 

1900-talet till 2400 miljoner enskilda transaktioner år 2013 (Svenska 
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bankföreningen, 2017). Nordea (2016) menar även att grundtanken med den digitala 

transformationen är att föra maktbalansen från banken till kunderna. 

  

Enligt Bjerre (2015) kan vi inte stoppa den digitala utvecklingen som försiggår. Det 

finns två val; att genomgå förändring eller försvinna från marknaden. Den finansiella 

sektorn befinner sig just nu i ett paradigmskifte och ett miljöombyte är ett 

ofrånkomligt krav. För att verksamheter ska kunna överleva krävs det att samtliga 

låter digitaliseringen få genomsyra genom hela organisationen. För att behärska 

denna omställning krävs det att bankerna utsätter sig för risk, ökar sin förståelse och 

anpassar sin struktur, vision samt strategi till den digitaliserade förändringsprocessen 

(Bjerre, 2015). Detta tycker vi är intresseväckande då vi kan se hur digitaliseringen 

har påverkat bankbranschen och hur de involverade individerna upplever denna 

förändringsprocess. I nästföljande delkapitel kommer vi att diskutera tidigare 

forskning inom detta område och landa i studiens syfte samt forskningsfrågor. 

 

1.2 Problemdiskussion  

För att lyckas med en digital förändringsprocess menar Jansson och Andervin (2016) 

att organisationer behöver förstå sin och andra branschaktörers digitala mognad samt 

agera utefter sina förändringsvågor. Vidare menar de att människor ska vara centrala 

och att ledare måste kunna mottaga ett digitalt ledarskap anpassat efter en föränderlig 

omvärld. En framgångsrik ledare bör ta ansvar, ha en god marknadsinsikt och kunna 

skapa en ny flexibel verksamhet. Framtida ledare bör även kunna balansera 

verksamheten på kort och lång sikt, leva som man lär samt få med sina medarbetare 

på resan (Jansson & Andervin, 2016). Den digitala förändringen kommer därmed att 

påverka organisationen som helhet, förändra affärsmodeller och bidra till 

samhällsförändringar (Klevs, Popp & Rost-Hein, 2016).  

 

Klevs, Popp och Rost-Hein (2016) framför att den digitala transformationen endast 

kommer att lyckas med hjälp av en modern och professionell 

företagskommunikation. Vidare menar de att organisationsutveckling i sådana 

företag kännetecknas av ett agilt ledarskap och av flexibla företagsstrukturer. Då man 

ska utveckla sin kommunikation kan både möjligheter och utmaningar uppstå. 

Användningen av privata enheter för professionella ändamål är bara en av de 

lösningar som idag används för kommunikation kollegor emellan. Vidare nämner 
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Klevs, Popp och Rost-Hein (2016) “always on” vilket är ett kommunikationssätt där 

medarbetare får möjlighet till att arbeta på avstånd. Denna förändring kan ses som en 

övergång från traditionella arbetsplatser till ett mer flexibelt arbetssätt. Detta kan 

leda till en bättre balans mellan arbete och privatliv men kan samtidigt leda till stress 

då man ständigt måste vara tillgänglig (Klevs, Popp & Rost-Hein, 2016).  

 

Digitala arbetssätt ställer högre krav på kommunikationen ledare och medarbetare 

emellan då ledarskapet behöver bli allt mer individanpassat. Ett närvarande ledarskap 

är en nyckelfaktor då man ska kunna uppvisa en fokuserad närvaro både fysiskt och 

digitalt. Då digitaliseringen medför en förändrad syn på ledarskapet resulterar detta i 

nya arbetsmönster (Lidström & Bolter, 2016). Rintala och Suolanen (2005) menar att 

digitaliseringen har resulterat i nya arbetsuppgifter vilket ställer krav på en förhöjd 

kompetens hos medarbetarna och på fragmenterade ansvarsområden. Denna digitala 

förändring har resulterat i att många medarbetare upplevt sina arbetsuppgifter som 

effektivare då tekniken förenklat många processer. Dock ska man vara medveten om 

att samarbetet kan minska i denna situation vilket kan resultera i en större ensamhet 

på arbetsplatsen (Rintala & Suolanen, 2005). Då medarbetare kan uppleva ett 

överväldigande av ny information menar Bettis-Outland (2012) att det kan uppstå 

problematik då man ska hantera denna information. Detta kan i sin tur leda till en 

försämrad arbetsprestation och ett generellt sämre välmående (Bettis-Outland, 2012). 

Vidare menar Weinstein, Selman, Thomas, Kim, White och Dinakar (2016) att nya 

digitala tekniker kan bidra till social stress då man ständigt måste vara uppkopplad 

och tillgänglig via digitala kanaler. 

 

Nya digitala hjälpmedel som dagligen används på arbetsplatsen har enligt Lidström 

och Bolter (2016) resulterat i att fasta och traditionella kontorsplatser inte 

nödvändigtvis behövs. Istället har digitala hjälpmedel öppnat upp för mobila 

arbetsplatser och kontor. Allt fler kontor blir papperslösa då arbetsdokument och 

dylikt arkiveras digitalt. Detta har bland annat resulterat i att olika 

hållbarhetsaspekter blivit centrala (Lidström & Bolter, 2016). Seddigh, Berntson, 

Danielson, Bodin, och Westerlund (2014) framhäver även att kontorsutformningen 

går att åtskiljas genom fem olika typer av kontorsplatser; cellkontor, delade kontor, 

öppna kontor, flexkontor och kombikontor. Valet av kontorstyp kan medföra olika 

effekter på en medarbetares prestation och välbefinnande. Deras forskning visade på 



  
 

5 

ett negativt resultat gällande hälsa och prestanda hos de medarbetare som arbetade i 

öppna kontorslandskap till skillnad från de som arbetade i cellkontor. Detta var 

särskilt förekommande bland de medarbetare som krävde en hög koncentration i sitt 

arbete (Seddigh et al. 2014). Då arbetsplatsutformningen medför både för- och 

nackdelar samt är ett relativt outforskat ämne i kontext till det digitala anser vi att vi 

vill föra denna diskussion vidare. Vi vill därmed se hur individer upplever sin 

situation i relation till en organisations digitala transformation. Frågan kretsar även 

kring huruvida en organisations medarbetare och ledare kommer att samarbeta då 

kommunikationen sker genom digitala kanaler.  

 

Den digitala transformationen inom bankbranschen har också enligt Alam och Rizvi 

(2012) resulterat i att arbetsmönster tvingats till förändring. Detta har i sin tur lett till 

att bankerna har effektiviserat sin verksamhet genom att bland annat minska antalet 

medarbetare. Digitaliseringen har därmed haft en betydande roll i bankens utveckling 

och har förändrat både medarbetarnas situation och banksektorn i stort (Alam & 

Rizvi, 2012). Tidigare forskning från Hosein (2009) belyser hur kunder inom 

bankbranschen har mottagit den digitala förändringsprocessen. Hosein (2009) menar 

att internetbankens framgång inte endast beror på banken utan även på kundernas 

acceptans. Idag blir det också vanligare att bankerna använder sig av 

internetbanktjänster i sin övergripande strategi. Detta kan leda till olika affärsfördelar 

då verksamheten kan generera ytterligare intäkter, förbättra sin marknadsföring och 

kundservice samt öka sina kostnadsbesparingar. Nya krav kommer att ställas på 

kundrelationer, säkerhet, konkurrens och organisationskultur (Hosein, 2009). Vi tror 

därmed att den teknologiska utvecklingen kommer att påverka verksamhetens 

arbetsplatsutformning som i sin tur påverkar medarbetare och ledare. 

  

Utifrån ovanstående diskussioner upplever vi att tidigare forskning inte belyser vårt 

huvudämne i samma utsträckning som vi vill frambringa. Vi vill därmed utveckla 

diskussionen startad av Lidström och Bolter (2016) då de diskuterar hur man bör 

skapa framtida arbetsplatser. Problematiken som vi upplever är att de inte i så stor 

utsträckning tar hänsyn till ledarskapet och hur organisationsstrukturen kommer att 

påverkas. Däremot framhäver Seddigh, Berntson, Danielson, Bodin, och Westerlund 

(2014) att olika kontorstyper faktiskt har en effekt på medarbetarnas arbetsprestation 

vilket vi anser är betydelsefullt att forska vidare inom. Fortsättningsvis vill vi 
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utveckla diskussionen startad av Klevs, Popp och Rost-Hein (2016) då de bevisar att 

digitaliseringen har en påverkande effekt på hela organisationen.  

 

I Janssons och Andervins (2016) forskning diskuterar de främst hur man ska leda 

digital transformation men redogör inte för digitaliseringens inverkan på 

arbetsplatsutformningen. I deras forskning upplever vi även att de inte åskådliggör 

medarbetarnas perspektiv i samband med den digitala förändringen vilket vi finner 

intressant. Vidare anser vi att Rinatalas och Suolanens (2005), Bettis-Outlands 

(2012) samt Weinsteins, Selmans, Thomas, Kims, Whites och Dinakars (2016) 

forskning är intresseväckande då de diskuterar effekterna av nya digitala hjälpmedel 

och arbetsuppgifter. Vi finner det också relevant att föra Alams och Rizves (2012) 

samt Hoseins (2009) forskning vidare då de diskuterar att digitaliseringen har 

förändrat bankbranschen i stor utsträckning. Därför anser vi att det är intressant att 

undersöka vad digitaliseringen kan ha för inverkan på medarbetarskapet och 

ledarskapet samt vad det kan resultera i för möjligheter och utmaningar. Ytterligare 

finns det skäl till att diskutera hur organisationer hanterar arbetsplatsutformningen 

och om digitaliseringen kommer att skapa nya ledarskapsroller som inte tidigare 

existerat.  

 

Då vi har en begränsad resurs- och tidsram har vi valt att genomföra en fallstudie 

inom en specifik bransch. Vår studie kommer därmed att bidra till en ökad förståelse 

för digitaliseringens inverkan på en organisation. Vi finner det också aktuellt att 

inkludera olika kön- och åldersperspektiv då vi har en förförståelse om att den 

digitala förändringen kan leda till olika upplevda erfarenheter. Utifrån ovanstående 

diskussioner och tidigare forskning landar vi i att vi vill studera digital 

transformation inom bankbranschen. Digital transformation inom vårt fallföretag är 

forskningsområden som ovannämnda forskare inte tidigare upplyst om.   

 

Ny teoretisk förståelse kommer att ges då vi ämnar använda exempelvis contingency 

teorin, Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer samt situationsanpassat ledarskap 

i en ny kontext i relation till den digitala organisationen. Därmed vill vi se om vi kan 

finna betydelsefulla komplement till våra utvalda teorier. På så sätt kan vi skapa en 

ökad förståelse för medarbetarskap och ledarskap inom en digital organisation. 

Genom att frambringa vårt praktiska bidrag kan vi skapa kunskap och social nytta 
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som är användbar både för medarbetare och ledare inom en organisation. Vi kommer 

därmed att generera ny vetskap om hur de agerar i förhållande till den digitala 

transformationen. På så sätt kan de skapa sig en ökad förståelse för bankens situation 

samt för dess utmaningar och möjligheter. Utifrån denna diskussion landar vi i 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för digitaliseringens inverkan på 

medarbetarskap och ledarskap inom en organisation. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

1. Hur hanterar organisationer den digitala förändringen i samklang med 

medarbetarskap och ledarskap? 

2. Vilka möjligheter och utmaningar möter dagens ledare och medarbetare i 

relation till den digitala förändringen? 

 

 

1.5 Disposition  

 

1.5.1 Metodologiska ståndpunkter  

I detta kapitel förklarar vi för våra metodologiska ståndpunkter. Vidare beskrivs hur 

vi ska uppnå vårt syfte med studien och hur vi ska besvara våra forskningsfrågor. Vi 

börjar med att presentera vår syn på världens- och kunskapens beskaffenhet. Därefter 

presenteras exempelvis studiens upplägg, intervjuprocess och analysprocess. Vi 

redogör även för våra tre teman som återkommer genom uppsatsens gång. Vår studie 

baseras på en kvalitativ forskningsmetod där vi tillsammans med Nordea Bank AB 

har genomfört en fallstudie. 

 

1.5.2 Teoretisk referensram  

Vår teoretiska referensram utgår från olika teorier och teoretiska perspektiv som vi 

anser är lämpliga för studien och vår tolkning. Avslutningsvis flätar vi samman vår 

teoretiska referensram till en egenkonstruerad analysmodell. Denna analysmodell 

visar hur våra teorier relaterar till varandra och hur de kommer att användas längre 

fram i vår studie.  
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1.5.3 Empiriskt material  

I det empiriska avsnittet presenteras först vårt fallföretag Nordea Bank AB. Därefter 

presenteras våra semistrukturerade intervjuer och observationer. Vårt empiriska 

material presenteras i fem olika delar vilket följer vår intervjuguide.  

 

1.5.4 Analys av empiriskt material  

I detta kapitel tolkas det empiriska materialet utifrån vår teoretiska referensram och 

vår analysmodell. Vår analys är uppdelad i tre huvudrubriker; organisationens 

digitala situation, konsekvenser av digital transformation samt effekten på 

medarbetarskap och ledarskap. Slutligen kommer vi att presentera en avslutande 

diskussion och relatera till tidigare forskning.  

 

1.5.5 Slutsats 

I vårt avslutande kapitel kommer vi att besvara våra forskningsfrågor och knyta an 

till studiens syfte. Vi kommer även redogöra för våra teoretiska och praktiska bidrag 

samt presentera implikationer för fortsatt forskning. 
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2 Metodologiska ståndpunkter 

 

I detta kapitel presenteras våra metodologiska ståndpunkter. Vi har lagt en betoning 

på att presentera våra metodval väl för att på så sätt frambringa en transparens.  

Inledningsvis redogör vi för ontologi och epistemologi för att sedan presentera 

studiens upplägg. Därefter presenteras vårt val av fallföretag samt vår intervju- och 

observationsprocess. Vi för även en redogörelse kring studiens urval, intervjuguide 

och analysprocess. Slutligen förs en diskussion kring etiska överväganden och 

studiens kvalitet.  

 

 

Figur 1: Sammanställning över metodkapitlet (Egen bild).  

 

2.1 Ontologisk och epistemologisk redogörelse  

Ontologi och epistemologi är två utgångspunkter som behandlar hur man kan se på 

verkligheten och på kunskapsfrågor (Alvesson & Sköldberg, 2017). Inom ontologin 

finns två ståndpunkter; objektivism och konstruktionism. Då konstruktionism 

framför att verkligheten är socialt konstruerad där sociala aktörer kontinuerligt 

skapar sina sociala företeelser genom samspel sammanfaller detta med vår forskning 

(Bryman & Bell, 2013). Vi anser därmed att världen är en konstruktion skapad av oss 

människor och av våra subjektiva erfarenheter. Vi tror därför att individer upplever 
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situationer på olika sätt och har en egen subjektiv konstruktion. Fortsättningsvis antar 

vi att människa och värld är integrerade med varandra vilket är i enlighet med den 

icke-dualistiska ontologin (Sandberg, Tyrstrup & Sjöstrand, 1999). Detta betyder att 

våra respondenter skapar sin verklighet mellan varandra. Epistemologin kan enligt 

Sandberg, Tyrstrup och Sjöstrand (1999) delas upp i två ståndpunkter; objektivistisk 

epistemologi och intersubjektivistisk epistemologi. Intersubjektivistisk epistemologi 

berör kunskap som uppstår i interaktion mellan människor vilket vi anser är i 

enlighet med vår studie (Sandberg, Tyrstrup & Sjöstrand, 1999). Utifrån vårt 

perspektiv är kunskap en subjektiv konstruktion som uppstår inom individers 

medvetenhet och i interaktion mellan dem. 

 

2.2 Kvalitativ metod 

I denna studie har vi valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Ahrne 

och Svensson (2015) kan den kvalitativa forskningsmetoden bygga på kvalitativ 

empiri och data. Genom observationer och intervjuer kan man fånga indirekta 

företeelser såsom upplevelser samt känslor (Ahrne & Svensson, 2015). Vi anser 

därmed att en kvalitativ forskningsmetod lämpar sig bäst i vår studie då dessa 

företeelser har hög relevans. Avsikten med vår studie är att skapa en förståelse för 

upplevda erfarenheter och lägga en betoning på innebörden av ord. I 

överensstämmelse med Bryman och Bell (2013) kommer vår studie ha ett 

tolkningsinriktat synsätt då vi som kvalitativa forskare metodiskt kommer att verka 

med en öppenhet, känslighet och följsamhet. Vidare strävar vi efter att generera en 

kontextuell förståelse för hur ledare och medarbetare inom en organisation skapar 

mening och visar åsikter, värderingar samt beteenden. 

 

2.2.1 Tolkningsmodell  

”Deduction proves that something must be; induction shows that something actually 

is operative; Abduction [...] suggests that something may be.” (Gold, Walton, 

Cureton & Anderson, 2011, s.234). 

 

Vår studie kommer att följa en abduktiv forskningsansats. Den abduktiva 

forskningsansatsen innebär att utformningen av studien har förflyttat sig mellan en 

deduktiv och induktiv karaktär (Alvesson & Sköldberg, 2017). Alvesson och 

Sköldberg (2017) menar att abduktion möjliggör för forskarna att under studiens 
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gång vara mottagliga för nya iakttagelser. Vi bedömer därmed att abduktion lämpar 

sig bra då vi eftersträvar att öka vår förståelse genom att subjektivt tolka vårt 

enskilda fall samtidigt som vi använder oss av teoretiska infallsvinklar. Genom en 

abduktiv forskningsansats kan vi finna värdefulla svar på våra forskningsfrågor och 

uppfylla syftet med studien. Vi började med att genomföra en teoretisk inläsning 

grundat på studiens syfte. Detta genomförde vi för att kunna hitta relevanta teorier 

som var användbara för vår kommande analysprocess. Därefter började vi att samla 

in empiriskt material från vårt fallföretag där vi huvudsakligen fokuserade på 

djupgående och öppna frågor. Sedan valde vi att återgå till våra teorier då vi började 

reflektera över olika delar i vår studie. Denna reflektion resulterade i att vi valde att 

utesluta och lägga till vissa teoretiska begrepp. 

 

2.2.2 Hermeneutik  

Vårt tillvägagångssätt är inspirerat av en hermeneutisk forskningsprocess. Bryman 

och Bell (2013) menar att hermeneutik är ett synsätt som bygger på 

tolkningsperspektiv. Detta innebär att vi tolkar människors händelser och historiska 

skeenden med texten som modell (Alvesson & Sköldberg, 2017). Genom en 

hermeneutisk tolkningsprocess kan vi ge en förklaring av ledarnas och 

medarbetarnas upplevelser genom att vi fokuserar på att finna bakomliggande 

mönster och företeelser. Vidare innebär detta att vi kan hitta underliggande frågor 

och svar som finns bortom textmaterialet. Med detta menar vi att de företeelser och 

undersökningsobjekt som vi studerar är försedda med underliggande frågor som vi 

försöker besvara genom vår tolkning (Ödman, 2016). Genom att vi utgår från 

subjektiva aspekter tilldelar vi mening åt det som tolkas. Utifrån det empiriska 

materialet kan vi då tolka verkligheten genom att frambringa en förståelse för de 

meningar, innebörder och värderingar som existerar (Ödman, 2016). 

 

Genom den hermeneutiska cirkeln kan vi beskriva de samband som existerar mellan 

helheten och dess delar. Detta leder i sin tur till att vi kan skapa oss en förförståelse 

och förståelse inom vårt forskningsområde (Alvesson & Sköldberg, 2017). Enligt 

Ödman (2016) är den hermeneutiska cirkeln oändlig. Detta innebär att helheten 

förstås med hjälp av delarna och delarna förstås med hjälp av helheten (Ödman, 

2016). Helheten kan beskrivas som den förförståelse vi skapade för ledare och 

medarbetare inom den digitaliserade organisationen vilket baserades utifrån tidigare 
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forskning. Helheten bygger även på studiens forskningsfrågor och syfte då vår 

förförståelse har legat till grund för skapelsen av dessa. Den förförståelse vi har 

skapat oss ger riktning i vårt sökande där studiens delar bidrar till att skapa 

ytterligare förståelse för helheten. Utifrån vår studie beskriver delarna varje ledares 

och medarbetares erfarenheter samt syn på den digitala transformationen. För att få 

en förståelse för helheten innebär detta också att våra tolkningar är byggda på andras 

tolkningar vilket baseras på respondenternas upplevelser.  

 

Vi kan utifrån vår abduktiva forskningsansats samt hermeneutiska cirkel finna 

samband då vi under projektets gång förflyttat oss mellan teori och empiri. Detta 

bidrog i sin tur till att vi kunde skapa en förståelse för 

helheten. Vi har genom detta tolkningsperspektiv anpassat 

oss till den mångfaldiga sociala verkligheten som ledare och 

medarbetare befinner sig i. Detta innebär att vår studie inte 

eftersträvade en sanning, utan en förståelse genom tolkning 

(Alvesson & Sköldberg, 2017). 

 

Figur 2: Hermeneutisk cirkel (Egen bild). 

 

2.3 Studiens upplägg  

I vår studie har vi valt att utgå från en forskningsdesign skapad av Ahrne och 

Svensson (2015). Detta innebär att vi följer olika delmoment från deras 

forskningsdesign som vi anser lämpar sig bra till studiens syfte och 

problemformuleringar. Först presenteras studiens upplägg vilket inkluderar 

lämpligast metod för insamling av empiriskt material. Vidare presenteras vårt val av 

fallföretag, studiens urval och bearbetningsprocess. Slutligen förs en redogörelse 

kring studiens individuella bidrag, etiska överväganden och studiens kvalitet.  

 

2.3.1 Fallstudie  

Vi har i större utsträckning varit inspirerade av fallstudier då det varit svårt att 

genomföra en fullständig fallstudie i relation till vår begränsade resurs- och tidsram. 

Då vårt syfte är att “öka förståelsen för digitaliseringens inverkan på 

medarbetarskap och ledarskap inom en organisation” anser vi att en fallstudie kan 

bidra med djupgående kunskaper inom vårt område. Ahrne och Svensson (2015) 
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menar att det finns en relation mellan forskningsfrågor, metoder och behov av data. 

Då vår studie innehåller följande forskningsfrågor; “Hur hanterar organisationer den 

digitala förändringen i samklang med medarbetarskap och ledarskap?” och “Vilka 

möjligheter och utmaningar möter dagens ledare och medarbetare i relation till den 

digitala förändringen?” anser vi även här att en fallstudie är passande då vi strävar 

efter att få ett djupgående material. Vidare anser vi att fallstudier sammanfaller väl 

med vår studie då vi formulerar vår forskningsfråga med “hur” (Yin, 2007).  

 

Enligt Yin (2007, s.31) är en fallstudie, “en empirisk undersökning som studerar en 

aktuell företeelse i dess verkliga kontext, framför allt då gränserna mellan 

företeelsen och kontexten är oklara”. Vi anser att enfallsstudier lämpar sig bra då vi 

tror att ett fall inom vår begränsade tidsram bidrar till en djupare förståelse. Om vi 

istället skulle genomföra flerfallsstudier skulle vi kunna gå miste om djupet och 

endast få tillgång till ytlig empiri (Yin, 2007). Då vi också valt att genomföra vår 

studie inom en specifik organisation blev det automatiskt en avgränsning 

metodologiskt samt inom en viss bransch. Dock måste vi vara medvetna om att vi 

inte kan generalisera våra forskningsresultat för hela branschen då vi endast 

genomfört vår studie inom en organisation. Även om vår forskning studeras inom en 

organisation anser vi att vi kan tillföra en ny dimension till tidigare forskning. 

Därmed menar vi att avgränsningen av bransch och organisation inte är 

grundläggande för uppfyllelsen av studiens syfte. Det som istället var betydelsefullt i 

valet av organisation var exempelvis digitalisering, geografisk position och storlek.  

 

2.3.2 Val av fallföretag  

Då vi upplever att det idag diskuteras mycket kring arbetsplatsutformning, 

medarbetarskap, ledarskap och digitalisering såg vi möjligheten till att studera dessa 

områden tillsammans. Vi började med att genomföra en sökning på internet där vi 

studerade olika branscher för att på så sätt få en bild av digitaliseringens inverkan. 

Sedan tog vi ställning till vilka branscher som skulle kunna vara passande i vår studie 

då vårt kriterium var att digitaliseringen skulle ha en central inverkan på branschen. 

Vidare bestämde vi oss för att skicka spontanansökningar till potentiella fallföretag. 

Den första vi hade kontakt med var en statlig förvaltningsmyndighet stationerad i 

Solna som tog emot öppna ansökningar. Vi fick dock återkoppling om att de befann 

sig i början av denna digitala förändringsprocess. På grund av deras informationsbrist 
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tog de beslutet att tacka nej till vår ansökan. Det andra företaget vi hade kontakt med 

var en revisionsbyrå lokaliserat i Växjö. Vårt studieämne matchade inte riktigt med 

företagets efterfrågan vilket gjorde att vi fick kontakta ytterligare ett företag. Nordea 

Bank AB kontaktades via kollegor då en av författarna till denna studie är anställd 

inom företaget. Nordea Bank AB var positiva till vårt studieämne och ville gärna 

deltaga i vår studie. 

 

2.4 Intervju- och observationsprocess  

Vi har i denna studie genomfört 12 stycken semistrukturerade intervjuer och 

genomfört observationer på tre olika bankkontor; Växjö, Malmö och Jönköping. 

Våra observationer genomfördes i anknytning till de semistrukturerade intervjuerna 

för att på så sätt skapa en ökad förståelse för digitaliseringens inverkan på 

organisationen och dess arbetsplatsutformning. Dessa två tillvägagångssätt valde vi 

då vi ville undersöka medarbetares och ledares upplevda erfarenheter kring 

digitaliseringen. Då vi genomförde våra semistrukturerade intervjuer var det viktigt 

för oss att kunna ställa förbestämda frågor men samtidigt vara öppna för ytterligare 

följdfrågor. Detta innebär således att vår intervjuprocess uppvisar en flexibilitet och 

leder till en bättre förståelse för händelser, mönster och beteenden (Bryman & Bell, 

2013). Vi lät våra respondenter få svara så personligt och utförligt som möjligt för att 

på så sätt komma i kontakt med deras reflektioner och känslor. Slutligen ville ingen 

av våra respondenter vara anonyma i studien.  

 

För att bredda vår förståelse var det även betydelsefullt att få uppleva och observera 

företeelser på plats. Observationsstudier var lämpligt för oss då vi eftersträvade att 

studera människors beteenden direkt istället för att använda metodiska verktyg för att 

få fram samma typ av information (Bryman & Bell, 2013). Vi anser att en öppen 

observation var passande då vi genomförde våra observationer i anknytning till våra 

intervjuer. Detta innebär att de berörda personerna blev informerade om studiens 

ändamål redan innan observationerna ägde rum (Ahrne & Svensson, 2015). Dock är 

vi medvetna om att en öppen observation kan leda till att människors beteenden och 

handlingar kan förändras när det finns en vetskap om att de kommer att bli 

observerade (Ahrne & Svensson, 2005). Vi har dock kommit fram till att vi inte kan 

förebygga detta då vi inte kan styra mänskliga beteenden. 
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2.4.1 Urvalsprocess 

Då vi ämnar få en bred insikt i organisationen har vår utgångspunkt varit att intervjua 

personer med olika befattningar och som arbetar inom olika hierarkinivåer. Det var 

även betydelsefullt att ta hänsyn till deras arbetslivserfarenhet då vi tror att det kan 

medföra olika upplevda erfarenheter. Vidare ville vi även besöka olika slags kontor, 

inklusive olika avdelningar för att på så sätt jämföra olika arbetsmiljöer. Dock kan vi 

konstatera att vårt respondenturval var en form av slumpmässigt urval eftersom deras 

medverkan berodde på deras egna tidsram och vilja (Bryman & Bell, 2013). Detta 

resulterade i att vi själva kontaktade potentiella respondenter samtidigt som vi fick 

vissa respondenter tilldelade från andra medarbetare. Dock tog vi hänsyn till att få ett 

sådant representativt urval som möjligt gällande kön och ålder då vi hade en 

förförståelse om att det kunde skilja sig åt. Om vi hade haft en större tidsram hade vi 

haft möjligheten till att intervjua fler medarbetare. Detta hade då kunnat utöka 

förståelsen ytterligare för digitaliseringens inverkan på en organisation. Våra 12 

intervjuer har dock frambringat ett omfattande empiriskt material vilket har syftat till 

att nå en empirisk mättnad. Nedan presenteras en tabell över våra respondenter.  

 

Figur 3: Sammanställning över våra respondenter (Egen bild). 

 

2.4.2 Intervjuguide  

När vi skapade vår intervjuguide var det viktigt för oss att ha studiens syfte, 

forskningsfrågor och teoretiska referensram i åtanke. Det var även betydelsefullt att 

utforma intervjuguiden på så sätt att vi kunde få en ökad förståelse för hur Nordea 

Bank AB hanterar den digitala förändringen. Vår intervjuguide är därför uppdelad i 

fem olika delar vilket inkluderar en inledning, avslutning och våra tre teman 

arbetsplatsutformning, medarbetarskap och ledarskap. 
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Först fick respondenterna presentera sig själva, berätta lite om verksamheten och 

förklara hur de upplever digitaliseringen inom Nordea Bank AB. Dessa inledande 

frågor ställde vi framför allt för att våra respondenter skulle få möjlighet till att känna 

sig bekväma under samtalets gång. Vidare ville vi även få en översiktlig bild av 

respondenterna och en grundläggande förståelse för organisationen. Den andra delen 

behandlade temat arbetsplatsutformning där vi eftersträvade att få en bild av hur 

respondenterna upplevde de mobila arbetsplatserna och vad de hade för erfarenheter 

utav detta. Den tredje delen behandlade temat medarbetarskap då vi ville få en ökad 

förståelse för respondenternas upplevda erfarenheter i samband med medarbetarskap 

och den digitala transformationen. Vi ville även få ett bredare perspektiv på hur 

respondenternas arbetssätt har förändrats i förhållande till digitaliseringen och hur 

arbetet kollegor emellan har påverkats. Vår fjärde del berörde temat ledarskap där 

respondenterna fick resonera kring olika möjligheter och utmaningar som dagens 

ledare står inför samt på vilket sätt ledarskapet har förändrats. Avslutningsvis fick 

respondenterna chans till att lämna ytterligare uppgifter och kommentarer. Detta 

gjorde vi för att det skulle finnas utrymme för respondenternas tankar och 

reflektioner gällande studien. Vår kompletta intervjuguide finns tillgänglig under 

Bilagor. 

 

2.4.3 Beskrivning av analysprocessen  

Genom hela studien har vi eftersträvat att sätta ord på upplevda erfarenheter och 

bibehålla kontextuella detaljer. Under våra semistrukturerade intervjuer var vi 

noggranna med att anteckna detaljer som inte kunde fångas på ljudinspelningarna. 

Vidare har vi genom transkriberingsprocessen omsorgsfullt citerat ursprungliga 

uttryck för att på så sätt lyfta fram betydelsefulla kommentarer som uppenbarade sig 

från våra respondenter. När vi sedan hade transkriberat det totala materialet jämförde 

vi våra anteckningar med de inspelade ljudfilerna för att återigen säkerställa att vi 

uppfattat samtalen rätt. För oss var det även viktigt att vår sammanställning var så 

sanningsenlig som möjligt, därför kontaktades våra respondenter återigen genom en 

så kallad respondentvalidering (Bryman & Bell, 2013). På så sätt kunde de få ta del 

av materialet och få möjlighet till att förtydliga sina uttalanden. Ahrne och Svensson 

(2015) menar också att återkoppla till det fält som forskaren studerat ökar 

trovärdigheten i studien. Detta var betydelsefullt för oss då vi ville att våra 

respondenter skulle känna sig trygga med den text vi senare skulle publicera. 
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Efter vår transkribering och respondentvalidering genomförde vi en aktiv 

genomläsning för att få en överblick över materialet och dess potential inför 

kommande analys. Därefter skapade vi oss en ökad förståelse för materialet för att på 

så sätt kunna placera det i relation till forskningsfrågorna och syftet. Då vår 

kvalitativa studie har bidragit med mycket empiriskt material ansåg vi att det var 

viktigt att kunna urskilja det som var relevant och återkommande. Därför valde vi att 

koda vårt material genom en så kallad öppen kodning. Bryman och Bell (2013) 

beskriver att öppen kodning är en användbar process som syftar till att kategorisera, 

bryta ner och konceptualisera data till olika delar.  

 

Vi fortsatte sedan vår process med att genomföra anteckningar kring möjliga teman, 

koder och analysmöjligheter vilket kunde underlätta för vår analys. När vi började 

sortera det material som var relevant utgick vi från tre teman; arbetsplatsutformning, 

medarbetarskap och ledarskap. Vi sorterade sedan delar av materialet i olika grupper 

som visade sig ha samband för att på så sätt hitta mönster. Grupperingarna 

kategoriserades därefter in i tre huvudrubriker; organisationens digitala situation, 

konsekvenser av digital transformation samt effekten på medarbetarskap och 

ledarskap. Dessa tre huvudrubriker ligger till grund för utformningen av vårt 

analyskapitel. Genom att vi kategoriserade koder och satte dem i relation till 

varandra framträdde en mer sammanhängande och enhetlig bild av vårt material där 

tydliga mönster uppstod. 

 

När vi hade delat in materialet i dessa tre huvudrubriker sorterade vi bort överflödigt 

material för att sedan börja tolka vår text. För oss var det viktigt att tolka det 

empiriska materialet tillsammans för att på så sätt vara eniga om hur vi skulle tyda 

det. Som tidigare nämnt är vårt tolkningsinriktade tillvägagångssätt inspirerat av ett 

hermeneutiskt synsätt. Detta innebär att vår tolkning eftersträvar att hitta 

bakomliggande mönster och företeelser i det textmaterial vi studerat. I den första 

huvudrubriken; organisationens digitala situation tolkar vi hur den digitala 

transformationen har påverkat organisationen som helhet utifrån Nordea Bank AB:s 

situation. I den andra huvudrubriken; konsekvenser av digital transformation tolkar 

vi medarbetarnas framkomna upplevelser i och med digitaliseringens inverkan på 

decentralisering, mobilitet, gränssnitt, arbetsplatsutformning, varumärke, kultur, 

beteendeförändring, ansvarstagande och kommunikation. I den tredje huvudrubriken; 
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effekten på medarbetarskap och ledarskap tolkar vi hur medarbetare och ledare har 

påverkats av den digitala transformationen och vad de har för upplevelser kring detta. 

Genom hela tolkningen har vi haft vår teoretiska referensram och egenkonstruerade 

analysmodell som stöd. För att försöka nå en tolkningsmättnad återgick vi till det 

empiriska materialet ett flertal gånger eftersom nya tolkningar uppstod. Vi avslutade 

sedan vår tolkning när vi kände att vi hade fått ut en kärnfull analys. 

 

2.5 Arbetsprocess och individuella bidrag  

Genom hela studien har vi tagit gemensamma beslut, visat respekt och haft en god 

kommunikation. Under processens gång har vi mestadels träffats fysiskt då vi 

upplever att det är lättare att kunna ge snabb feedback på varandras prestationer. Vid 

enstaka tillfällen har vi arbetat på separata platser. Dock anser vi att det inte har 

påverkat studien då vi har varit noga med att gå igenom varandras texter vid 

nästkommande tillfälle. Arbetsfördelningen har varit positiv då vi gemensamt tagit 

beslut om vem som ska skriva vad. Detta innebär att var och en har kunnat bidra 

individuellt då vi tagit ansvar för vissa avsnitt. Fortsättningsvis har vi båda ansträngt 

oss individuellt genom skriftlig- och muntlig kommunikation. Vi båda har 

exempelvis ansvarat för att ha e-mailkontakt med handledare, examinator och 

respondenter. Vi har även vidtagit en transparens då vi ständigt har uppdaterat 

varandra om information från externa parter. Vidare har båda eftersträvat att följa en 

vetenskaplig språknivå eftersom vi kontinuerligt diskuterat fram tänkbara 

förbättringar. Slutligen har vi även bidragit individuellt då vi båda har kommunicerat 

muntligt under våra intervjuer, handledningstillfällen och opponeringstillfällen. 

 

2.6 Etiska överväganden  

Under genomförandet av vår studie var det viktigt för oss att handla korrekt utifrån 

etiska principer. Bryman och Bell (2013) presenterar fem etiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Informationskravet innebär att berörda 

personer ska informeras om studiens ändamål (Bryman & Bell, 2013). För att 

uppfylla informationskravet har vi eftersträvat en tydlighet i den information som vi 

givit till de involverade personerna. Vi har därför informerat om studiens syfte och 

presenterat de moment som ingått i studien. Genom att vi har informerat berörda 

personer har de själva fått ta ställning till om de velat medverka i vår studie eller inte 
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vilket uppfyller samtyckeskravet. Våra respondenter har även fått möjlighet till att 

avbryta sin medverkan under studiens gång om de så önskat.  

 

Vidare innebär konfidentialitets- och anonymitetskravet att den information som har 

anskaffats kring de involverade personerna ska handskas på ett sådant sätt att dessa 

inte kan identifieras av utomstående (Bryman & Bell, 2013). Vi har under studiens 

gång varit tydliga med att informera våra respondenter om att de redan från början 

fick vara anonyma om så önskades. Vi bekräftade även att studiens empiriska 

uppgifter inte skulle användas till andra ändamål, utan endast ingå i studien vilket 

uppfyller nyttjandekravet. Genom att vi har eftersträvat tydlighet i den information 

som delats ut har vi även tagit hänsyn till att inte ge falska förespeglingar.  

 

2.7 Reflektion kring studiens kvalitet  

 

2.7.1 Trovärdighet  

Vid kvalitativa studier påstår Ahrne och Svensson (2015) att transparens har en 

betydande inverkan på en studies trovärdighet. Genom hela studien har vi varit 

transparenta i våra tillvägagångssätt, antaganden och beslut. Bryman och Bell (2013) 

menar också att en studies trovärdighet består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. För att skapa en så tillförlitlig studie som 

möjligt har vi valt att genomföra vår forskning i enlighet med existerande lagar och 

regler samt rapporterat våra resultat till de involverade personerna.  

 

För att uppfylla delkriteriet överförbarhet har vi genomfört semistrukturerade 

intervjuer och observationer hos vårt fallföretag. Efter intervjuerna jämfördes 

respondenternas upplevelser för att på så sätt underlätta kommande analys. För att ge 

vår studie en hög pålitlighet har vi omsorgsfullt presenterat alla steg i vår 

forskningsprocess. Utomstående har därmed fått möjlighet till att skapa sig en 

verklig bild av vår forskning. Detta har i sin tur lett till en utökad trygghet hos dem 

då de har kunnat ta del av forskningens fortskridning. Vi är dock medvetna om att 

vår studie främst är representativ för det fallföretag och respondenter vi varit i 

kontakt med. Då vi undersökt individernas personliga upplevelser resulterade detta i 

en subjektiv tolkning. Vi anser därmed att det är näst intill omöjligt att genomföra en 

studie helt objektiv då våra värderingar kan ha speglat vissa delar av studien. Därför 
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har vi arbetat med att inte låta våra åsikter och värderingar få påverka studien då vi 

eftersträvat en hög konfirmering. Vi har därmed försökt säkerställa att vi agerat i god 

tro genom hela vår forskningsprocess (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.7.2 Autenticitet  

För att kunna frambringa största möjliga autenticitet har vi tagit hänsyn till fem 

delkriterier presenterade av Guba och Lincoln (1994 se Bryman & Bell, 2013). Dessa 

kriterier är; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2013). Med rättvis bild menar vi 

att vårt empiriska material ska frambringa en skälig bild av fallföretaget och våra 

respondenter. Vi har därmed valt att intervjua personer som innehar olika typer av 

befattningar och som är aktiva inom olika hierarkinivåer. Fortsättningsvis har vi även 

valt att besöka olika slags kontor för att på så sätt få en bredd i vår studie.  

 

Vidare presenteras ontologisk- och pedagogisk autenticitet. Dessa ifrågasätter om 

studien hjälpt de involverade personerna att få en mer djupgående insikt kring deras 

egna situation och sociala miljö. Vidare inkluderas också om de fått en utökad 

förståelse för hur andra individer upplever sin miljö (Bryman & Bell, 2013). Vi anser 

att dessa två delkriterier är uppfyllda då vi ställt djupgående frågor till våra 

respondenter och anpassat vår intervjuguide utefter dem. Respondenterna har även 

tagit del av studiens empiriska material för att på så sätt kunna få en inblick i hur 

deras kollegor besvarat samma frågor. Avslutningsvis presenteras katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet. Katalytisk autenticitet behandlar till vilken grad 

de involverade personerna kan påverka sin egen situation. Den taktiska autenticiteten 

behandlar istället hur de involverade har fått möjlighet till att vidta kvalificerade 

åtgärder (Bryman & Bell, 2013). Vi bedömer att studien har uppnått dessa två 

sistnämnda delkriterier då våra respondenter fått möjlighet till att bli mer medvetna 

om hur de själva kan påverka sin situation. Detta innebär även att de kan lyfta 

problematik gentemot organisationen. 

 

2.7.3 Generaliserbarhet  

Vi anser att vår studie inte går att generalisera till den totala populationen. Detta 

grundar sig på att vi varit i kontakt med olika respondenter som innehar olika 

subjektiva erfarenheter. Vidare har vi även mött respondenter med olika befattningar 



  
 

21 

och som arbetar på olika avdelningar inom organisationen. Både avdelningarna och 

individerna kan skilja sig åt vilket leder till att underliggande struktur och jargong 

kan variera. Detta antagande grundar sig i Ahrnes och Svenssons (2015) forskning då 

de menar att överskrida det avgränsade fall som studerats kan ha en inverkan på hur 

betydelsefull en studie upplevs vara. Fortsättningsvis menar Ahrne och Svensson 

(2015) att detta handlar om huruvida resultaten av en forskning går att tillämpa eller 

inte på andra snarlika sociala miljöer eller individer. Då generaliserbarhet är ett 

ganska diffust begrepp har vi också valt att utgå från värdet i studien då det är 

uppkomna samband, mönster och system som är av betydelse. 
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3 Teoretisk referensram  

 

I följande kapitel presenteras vår teoretiska referensram. Vi börjar med att framföra 

en inledande presentation för att sedan redogöra för digital transformation och 

contingency teorin. Därefter presenteras teoretiska begrepp som behandlar olika 

konsekvenser av digital transformation. Fortsättningsvis presenteras ledarskap, 

medarbetarskap och vår analysmodell.  

 

 

3.1 Inledande presentation 

Vår teoretiska referensram baseras på digital transformation där vi som forskare vill 

skapa en ökad förståelse för digitaliseringens inverkan på en organisation. Vi har 

därför valt att inleda vår teoretiska referensram med digital transformation och 

contingency teorin. Utifrån vår studie anser vi att contingency teorin lämpar sig bra 

då den framför att organisationer befinner sig i olika föränderliga situationer. Därför 

har vi valt att placera contingency teorin i början av vårt teorikapitel då vi menar att 

den understryker den betydelse som omgivningen har på organisationens struktur och 

funktion. Vi tolkar därmed att förhållandet mellan organisationen och den digitala 

omgivningen är betydelsefull eftersom omgivningens inflytande kan ha effekt på 

verksamhetens fortlevnad. Genom denna teori kan vi få en mer grundläggande insikt 

i en organisations digitala situation vilket vi också menar kommer att inkludera 

medarbetarskap och ledarskap. Contingency teorin framför exempelvis att relationen 

mellan ledare och följare, uppgiftsstruktur samt positionskraft är tre centrala faktorer 

i ledarskapsutövandet. Därför måste organisationens ledare anpassa sina 

ledarskapsstilar till den specifika situationen (Fiedler, 1967; Ayman, Chemers & 

Fiedler, 1995).  

 

I contingency-avsnittet presenteras sedan diverse underrubriker som behandlar olika 

konsekvenser av digital transformation. Vi börjar med att presentera decentralisering 

och mobilitet då det blir allt mer centralt inom en digital verksamhet. Vidare kommer 

även företagets gränssnitt, arbetsplatsutformning, varumärke och kultur att påverkas. 

Som tidigare nämnt är arbetsplatsutformingen en av våra tre teman, dock valde vi att 

placera detta under contingency-avsnittet då vi menar att det är en konsekvens av den 
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digitala situationen. Vidare kommer även beteendet i företaget att påverkas vilket 

innebär förändrade krav på ansvarstagande och kommunikation. Detta kommer i sin 

tur att medföra en utmaning i det nuvarande medarbetarskapet och ledarskapet. 

Därför kommer vi att presentera medarbetarskapet och ledarskapet i två 

huvudrubriker samt förklara innebörden av dessa begrepp. Herzbergs hygien- och 

motivationsfaktorer presenteras under medarbetarskapet och Hersey och Blanchards 

situationsmodell presenteras under ledarskapet. Vi valde dessa två teorier då vi kan 

se samband till contingency teorin och för att de lämpar sig bra utifrån syftet med 

studien. Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer är passande då vi vill studera hur 

medarbetare upplever den digitala transformationen samt dess möjligheter och 

utmaningar. Vidare betraktar vi Hersey och Blanchards situationsmodell som lämplig 

då den understödjer till hur ledare ska stötta sina medarbetare utefter olika uppkomna 

situationer. Vi avslutar sedan detta kapitel med att presentera vår analysmodell som 

beskriver ytterligare hur våra teorier hänger samman. Utifrån vår teoretiska 

referensram kan vi uppnå syftet med studien då vi kommer att öka förståelsen för 

digitaliseringens inverkan på medarbetarskap och ledarskap inom en organisation. 

Nedan presenteras en sammanställning av vår teoretiska referensram. 

 

Figur 4: Sammanställning av vår teoretiska referensram (Egen bild). 

 

3.1.1 Reflektion kring litteratur 

I vår studie har vi valt att vara ytterst selektiva i urvalet av informationskällor. Under 

processens gång har vi kommit i kontakt med olika typer av informationskällor, 
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exempelvis litteratur, vetenskapliga artiklar och internetkällor. Vidare har vi 

bibehållit en kritisk och granskande ståndpunkt då vi bearbetat vårt material. Då vi 

sökt efter relevanta teorier har vi tagit hänsyn till det teoretiska innehållet, 

publiceringsdatumet och även tagit författarnas akademiska bakgrund i beaktande. 

Processen började med att vi använde oss av elektroniska databaser som vi fick 

tillgång till via Linneuniversitetets universitetsbibliotek. Exempelvis användes One 

Search, Google Scholar och Business Source Premier. Vi använde oss även av Diva 

portalen samt hemsidan uppsatser.se för att undersöka tidigare forskning. Vi sökte 

sedan efter relevanta artiklar och böcker där vi exempelvis använde oss av sökorden; 

digitalization, self service technology, banking, employeeship, working environment, 

leadership, digital transformation, mobility, decentralization, contingency 

arbetsplatsutformning, gränssnitt, ansvarstagande, varumärke, organisationskultur, 

beteendeförändring och kommunikation. 

 

3.2 Digital transformation 

 “Digitalisering är en pågående strategisk process som syftar till att skapa större 

nytta genom nya eller förändrade arbetssätt med hjälp av digital teknik” (SKL, 

2017, s.2). 

 

Digital transformation hänvisas till användningen av datoriserad teknik som syftar 

till en effektiv och ekonomisk värdeskapande process. Den nya tekniken har en 

inverkan på olika faktorer och påverkar därmed hur vi arbetar, interagerar, 

konfigurerar samt hur välstånd skapas inom detta system (Reddy & Reinartz, 2017). 

“Digital transformation är de anpassningar ett företag gör för att vara 

konkurrenskraftig i en digitaliserad värld” (Jansson & Andervin, 2016, s.39). 

Jansson och Andervin (2016) menar att digitalisering syftar till ytterligare aspekter 

än att endast göra analog information digital. När organisationer väljer att använda 

sig av digitala lösningar skapas förändringsvågor vilket leder till att företag 

automatiskt måste anpassa sig. Dessa digitala förändringsvågor kan delas in i tre 

nivåer; teknik, produkter eller tjänster och beteenden. Med teknik menas att 

information blir digital och att man kan mäta mängden data som skapas. Hur mycket 

data som tillgängliggörs beror på olika typer av teknik; 4G, processorkraft och 

lagringskapacitet. Produkter och tjänster baseras på den digitala teknik som används 

vid olika situationer. Vanligt förekommande är datorer, surfplattor och sociala 
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nätverk. Vidare kommer även beteendet att påverkas då nya digitala tjänster blir 

tillgängliga för individer inom organisationen. Återkommande användning 

reformerar beteenden och kan då resultera i förändrade värderingar och åsikter 

(Jansson & Andervin, 2016).  

 

3.3 Contingency teorin 

Contingency teorin är en teori utvecklad av Fred Fiedler på sena 60-talet. Fiedler 

(1967) samt Ayman, Chemars och Fiedler (1995) påstår att ledarskapsstilen är 

beroende av den situation som ledaren befinner sig i. Situationen ses därför som det 

centrala i denna teori och kan delas in i tre kännetecknande faktorer; relationen 

mellan ledare och följare, uppgiftsstrukturen samt positionskraften. Relationen 

mellan ledare och följare behandlar gruppens allmänna atmosfär och känslorna tillit, 

lojalitet samt förtroende som följarna har till sin ledare. Relationen mellan ledare och 

gruppmedlemmar präglas av lojalitet och den grad som ledaren accepteras av sina 

medlemmar. Ett ledarskap som uppvisar en bra ledarskapsrelation kännetecknas av 

ett arbete som är lättare att utföra. Därmed återspeglar en bra ledarskapsrelation en 

positiv gruppatmosfär. Uppgiftsstrukturen är relaterad till uppgiftens klarhet och 

sättet att fullfölja ett uppdrag. Därför är uppgiftsstrukturen härledd från 

organisationen och är relaterad till vilken utsträckning regler, föreskrifter samt 

arbetsbeskrivningar är angivna. Positionskraften hänför sig istället till det utrymme 

av befogenheter en ledare har över sina gruppmedlemmar för att kunna belöna och 

tillrättavisa. Detta kan beskrivas av den grad av positiva och negativa sanktioner som 

finns tillgängliga för ledaren. Förekomsten av positionskraften bidrar därmed till att 

ledarens arbete blir enklare (Fiedler, 1967; Ayman, Chemers & Fiedler, 1995).  

 

Hur effektivt ledarskapsutövandet blir påverkas således av hur definierat och 

strukturerat arbetet är, hur mycket befogenheter ledaren har, relationen mellan 

ledaren och följarna samt av den sociala kontexten. Varaktiga och framgångsrika 

ledare använder sig därför av olika stilar för att anpassa sig till situationen och sina 

följare. Effektiviteten hos en viss ledarskapsform beror därmed på relationerna 

mellan ledarens egenskaper, dess följare och situation. En gynnsam situation 

kännetecknas därför av ett välstrukturerat arbete där ledaren innehar en viss 

auktoritet och har en god relation till sina medarbetare. En ogynnsam situation 
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kännetecknar motsatsen, ett ostrukturerat arbete med svag positionskraft och svag 

relation till medarbetarna (Ayman, Chemers & Fiedler, 1995).  

 

Ledarskapseffektivitet kan vidare beskrivas med hjälp av en contingency modell 

(Fiedler, 1964). Ayman, Chemers och Fiedler (1995) menar att det är en dynamisk 

modell som framhäver hur ledarens motivation och personliga egenskaper integrerar 

med den nuvarande situationen. Teorin hävdar att en grupps effektivitet är beroende 

av en lämplig matchning mellan ledarens stil och situationens krav. Därför 

utvecklades “Least-preferred Coworker Scale” (LPC) för att ledaren skulle kunna 

förstå sin specifika ledarskapsstil. Contingency modellen förutsäger att en 

uppgiftsmotiverad ledare kommer att vara mer framgångsrik i de situationer som 

kräver hög och låg kontroll. En relationsorienterad ledare kommer istället att vara 

effektivare i medelmåttiga situationer. Vidare förutspår contingency modellen att en 

grupp som innehar en låg prestanda ofta kännetecknas av en ledare som är “out of 

match” medan en högpresterande grupp betecknas av en ledare som är “in match” 

(Ayman, Chemers & Fiedler, 1995).  

 

3.3.1 Decentralisering 

Quinn och Spreitzer (1997) framför att det blir allt vanligare för organisationer att 

använda sig av en decentraliserad styrningsmodell. Orsaken till detta är framför allt 

en utökad globalisering och en utvecklad teknologi. Denna utveckling har resulterat i 

att fler medarbetare har fått möjlighet till ett utökat ansvar och beslutsfattande. 

Medarbetare värderas därmed som en av de främsta resurserna inom företaget 

eftersom betydelsefulla beslut kan tas längre ned i hierarkin. Utifrån detta perspektiv 

kan delegering av ansvar till medarbetarnivå resultera i konkurrensfördelar eftersom 

effektivitet och flexibilitet är centralt (Quinn & Spreitzer, 1997). 

 

Södergren (1992) menar därmed att digitaliseringen kan leda till att en organisation 

kan utvecklas från en centraliserad verksamhet till en mer decentraliserad 

verksamhet. Då digitaliseringen möjliggör för digitala verktyg och skapar nya 

arbetssätt blir medarbetare mer rörliga samt flexibla i sitt arbete. När tekniska 

hjälpmedel tillhandahåller medarbetare till att utföra samma arbetsuppgifter men på 

obestämd plats ges ett utökat ansvar och en utökad handlingsfrihet. Istället för att en 

verksamhet ska vara koncentrerad till en person eller en plats kan en decentralisering 
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leda till en bättre fördelning mellan organisationens delar. En verksamhet sägs vara 

decentraliserad när den är spridd över ett större område och när det organisatoriska 

systemet tillåter självständighet till underordnade. En decentraliserad verksamhet 

sägs även kunna öka anpassningen till olika marknader och miljöer. Då självständiga 

enheter kan skapas med hjälp av större ansvar kan de strukturella förändringarna 

medföra spridning av auktoritet (Södergren, 1992).  

 

3.3.2 Mobilitet 

Mobilitet är en fundamental process som innefattar förflyttningar och flöden av 

information, resurser samt människor (Castree, Kitchin & Rogers, 2013). Enligt 

Parker och Doak (2012) har globalisering och tillväxt av ny teknik lett till en utökad 

mobilitet. Många fysiska avstånd kan jämkas samman med hjälp av bättre 

transportmedel eller informationsutbyten. Detta leder i sin tur till ökade möjligheter 

eftersom tillgänglighet blir mer centralt (Parker & Doak, 2012). Enligt Lidström och 

Bolter (2016) är det inte längre ett hinder att jobba på distans då det ofta finns 

internetuppkoppling oavsett vart man än befinner sig. Material och tillhörigheter blir 

lättare att hantera samt smidigare att bära med sig. Det uppstår även nya möjligheter i 

form av mobila arbetsplatser, arbetstider och teknik. Detta kan dock leda till högre 

krav på IT-avdelningar då de ständigt måste anpassa datasäkerheten. Lidström och 

Bolter (2016) menar att vi redan idag kan dela våra tankar digitalt vilket leder till ett 

nytt sätt att arbeta, lära och samarbeta på.  

 

De teknologiska framstegen inom IT har enligt Di Domenico, Daniel och Nunan 

(2014) lett till att hembaserat arbete förekommer. Tekniken utrustar medarbetare till 

en friare rörlighet utöver konventionella tid- och platsbegränsningar. Den mobila 

räckvidden främjar därmed för en bättre hantering och ger medarbetare en utökad 

flexibilitet. Ny teknik som stödjer den digitala kommunikationen har även minskat 

betydelsen av den fysiska arbetsplatsen (Di Domenico, Daniel & Nunan, 2014). 

 

3.3.3 Gränssnitt 

Den fysiska och digitala arbetsmiljön måste samspela. Det är viktigt att beakta den 

fysiska arbetsplatsen då företag ska utforma sina digitala arbetsplatser. “Gränssnittet 

mellan den fysiska och den digitala arbetsmiljön utgörs av de olika enheter som vi 

använder för att använda digitala tjänster” (Berg & Gustafsson, 2016, s.90). Detta 
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kan inkludera personliga enheter såsom datorer och mobiler men kan också inkludera 

gemensamma enheter såsom videokonferensutrustning. Utifrån denna situation kan 

individer uppleva fönster mellan den digitala och fysiska världen. Därför är det extra 

betydelsefullt att samspel samt integration förverkligas (Berg & Gustafsson, 2016).  

 

Den digitala transformationen bidrar enligt Blok, Groenesteijn, Schelvis och Vink 

(2012) till att gränser suddas ut i vårt samhälle. Gränser suddas ut geografiskt, 

organisatoriskt, fysiskt och virtuellt. I jämförelse med traditionella fysiska möten 

tillåter tekniken för en utökad tillgänglighet då medarbetare kan ansluta sig över 

organisationens gränser. Blok et al. (2012) nämner även att ett ökat 

gränsöverskridande kommer resultera i att medarbetare får en utökad självkontroll 

och frihet i sitt arbete där flexibla arbetsutformningar blir centralt. Denna typ av 

transformation kallar Blok et al. (2012) för “new ways of working” vilket grundar sig 

i förändringar som berör den fysiska arbetsytan, tekniken, organisationen och 

arbetskulturen. De nya digitala arbetssätten främjar därmed för kommunikation och 

möten via virtuella arbetsplatser vilket kan öka gränsöverskridandet. Då medarbetare 

eftersträvar flexibilitet och autonomi i sitt arbete måste det finnas teknik för gränslös 

kommunikation samt möjlighet till distansarbete. Enligt Blok et al. (2012) är det 

relativt okänt hur de nya gränsöverskridande arbetssätten påverkar arbetsbeteenden, 

produktivitet och medarbetarnas tillfredställelse. De nya gränsöverskridande 

arbetssätten kan dock öka interaktionen och kommunikationen kollegor emellan men 

behöver inte betyda att förbättringar för kunskapsdelning och samarbete kommer att 

ske (Blok et al. 2012).  

 

Vidare menar Nevander-Friström (2006) att det är grundläggande för en individ att 

finna balans mellan arbete, familj och sina egna behov. För att uppnå balans behöver 

dessa tre kategorier vara lika stora. Dock kan det skilja sig åt mellan individer 

beroende på vilken fas i livet man befinner sig i. Däremot ska man vara medveten 

om att en icke balanserad vardag kan leda till stress och utbrändhet. Därför är 

balansen och gränssnittet mellan privatliv och arbetsliv en livsavgörande faktor som 

måste tas i beaktande (Nevander-Friström, 2006). 
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3.3.4 Arbetsplatsutformning 

Arbetsplatsutformning kan definieras som den plats eller miljö där verksamhetens 

medarbetare arbetar för att uppnå företagets mål. Begreppets innebörd har egentligen 

inga klara riktlinjer om hur en arbetsplats ska utformas utan är beroende på 

verksamhet och kontext (Lidström & Bolter, 2016). Lidström och Bolter (2016) 

påstår att arbetsplatsmiljön är påverkbar av omvärldens förändringstakt. Då företag 

och organisationer kan skilja sig åt i storlek, antal anställda och målsättning är det 

individuellt för varje verksamhet hur, var och på vilket sätt arbetet ska bedrivas. 

Vidare kan arbetsplatsutformningen vara beroende av interna uppkomna behov vilket 

således innebär att man utformar verksamhetens produkter, tjänster och arbetsmiljöer 

utefter personernas behov och förutsättningar. Även faktorer i relation till samhällets 

yttre krav kan ha en inverkan på arbetsplatsutformningen (Lidström & Bolter, 2016). 

 

3.3.5 Varumärke & kultur 

“Ett varumärke är inget annat än en bärare av ett budskap” (Treffner, 2011, s.10). 

Ett varumärke förmedlar därmed ett specifikt budskap till en mottagare. Det är 

mottagarens uppfattning och tolkning av budskapet som avgör vilket beslut som tas 

(Treffner, 2011). Det handlar framför allt om att få mottagare lojala och positiva till 

företagets varumärke (Berg & Gustafsson, 2016). För att bemöta olika utmaningar 

krävs det enligt Lidström och Bolter (2016) grundläggande förändringsprocesser 

kring hur organisationer ska bemöta sina kunder, hur de organiserar sig och hur deras 

medarbetare hanterar digital teknik. Det viktigaste är att de måste anpassa sina 

processer, arbetssätt och delar av sin affärsmodell för att kunna skapa ytterligare 

värde i relation till det digitala. Lidström och Bolter (2016) menar också att 

medarbetare har en betydande roll för hur framgångsrik organisationen blir på att 

attrahera och behålla personal. De menar att medarbetare ständigt måste arbeta i 

samma riktning som sina ambitioner och samtidigt stärka sitt employer brand 

(Lidström & Bolter, 2016).  

 

Alani och Timander (2013) påstår att kulturella faktorer kan resultera i både 

lönsamhet och överlevnad. De menar dock att en företagskultur som är 

anpassningsbar måste grunda sig på tydliga värderingar. Dock krävs det att 

värderingarna har en konkret betydelse för organisationens medarbetare och ledare. 

Enligt Alani och Timander (2013) handlar företagskultur om hur människor ska 
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agera, kommunicera och lösa problem. “Företagskultur är ett kollektivt inlärt 

handlingsmönster som utgår från våra gemensamma värderingar, attityder, 

övertygelser och normer” (Alani & Timander, 2013, s.17). Fortsättningsvis menar 

dem att kultur och ledarskap är intimt sammankopplade. Det är upphovsmannen och 

den efterkommande ledaren som tillsammans skapar ett nytt beteendemönster vilket i 

sin tur kan skapa nya kulturer. Slutligen menar dem att företagskultur och dess 

varumärke är två sidor av samma mynt (Alani & Timander, 2013). 

 

3.3.6 Beteendeförändring 

Då individers tillstånd förändras kan situationen uppfattas olika utefter deras egna 

förväntningar och perspektiv (Lunenburg, 2011). Jansson och Andervin (2016) 

menar att då medarbetare saknar information om förnyelsearbete kan digital 

transformation upplevas som ett hinder. Inbyggd struktur, kultur och beteenden 

behöver därför anpassas till den nya digitala förändringsprocessen. Därför är det 

viktigt att en medarbetare vågar lämna sin nuvarande situation för att övergå till ett 

önskat framtida läge. Att gå från ett outvecklat digitalt tillstånd till ett mognare är en 

krävande förändring. För att lyckas med denna förändring är vision och mission 

centralt. Både vision och mission kan vägleda med tydlighet samt få organisationen 

att röra sig i rätt riktning (Jansson & Andervin, 2016).  

 

Enligt Berg och Gustafsson (2016) möjliggör den digitala tekniken för nya 

beteenden. Dock framför de också att det kan vara svårt att förändra redan inlärda 

beteenden. När en organisation ska genomföra digitala implementeringar är det 

viktigt att förstå olika användningsmönster. Användningsmönster beskriver de 

uppkomna beteenden som tar form i en förändring. Om den digitala förändringen 

upplevs kunna ge nytta övertygas individen till att det är väsentligt att genomföra 

denna ansträngning som förändringen medför. Om upplevelsen är motsatt är 

individen motstridig till att anpassa sig och söker sig därför efter genvägar. Skulle 

individen bemöta en liknande situation igen förväntar den sig att den kan ta samma 

genväg som tidigare. När nya användningsmönster uppvisar en bättre 

överensstämmelse med den digitala transformationen kan förändringen upplevas som 

enkel och anpassad utefter individens egna preferenser (Berg & Gustafsson, 2016).  

 



  
 

31 

3.3.7 Ansvarstagande 

Enligt Lidström och Bolter (2016) är självledarskap en avgörande faktor för en 

långsiktig framgång. Vidare menar de att ett decentraliserat beslutsfattande kan 

resultera i lösningsorienterade medarbetare som är flexibla då nya situationer 

uppstår. Utifrån denna föränderliga arbetssituation menar dem att de bästa idéerna 

inte endast skapas av ledningen utan av ledare och medarbetare tillsammans 

(Lidström & Bolter, 2016). Crevani och Mörndal (2017) påstår även att medarbetare 

som har ett individuellt ansvarstagande kan bidra till en positiv teknikutveckling. 

Vidare anser de att ansvarstagande kan ses som en möjlighet då kontroll inte krävs på 

detaljnivå eftersom medarbetare är mer involverade i sina arbetsuppgifter. Ytterligare 

en möjlighet med ett utökat ansvarstagande är att medarbetarna får en utökad tillit 

(Crevani & Mörndal, 2017). Andersson (2016) påstår att ledare kan uppmuntra till 

ansvarstagande och initiativ genom att ge sina medarbetare förtroende. På så sätt kan 

man minska den passivitet som ofta förekommer i samband med regler och 

standardisering. Vidare kan regler skapa tydlighet men samtidigt är det viktigt att de 

balanseras med ett visst handlingsutrymme. Slutligen påpekar Andersson (2016) att 

medarbetare inom en organisation bör ta ett gemensamt ansvar.  

 

3.3.8 Kommunikation 

Kommunikation är en grundförutsättning för organisationens utveckling och 

existens. Utan en fungerande kommunikation är det i princip omöjligt att skapa nya 

kundrelationer samt utveckla ledning- och medarbetarfrågor. Kommunikation är 

tämligen ett svårt begrepp att definiera då det förekommer många olika uppfattningar 

om begreppets innebörd. Begreppet kommunikation kan identifieras genom tre 

antaganden; har ett innehåll, är en process och är något som äger rum mellan 

människor (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Då digitalisering är centralt 

skapas nya former av kommunikationskanaler. Vid organisatoriska 

förändringsprocesser är kommunikation betydelsefullt för att kunna reducera 

osäkerheten i förändringen (Qian & Daniels, 2008).  

 

En ökad användning av digital kommunikation har enligt Dinnocenzo (2006) 

möjliggjort för organisationer att befinna sig i en virtuell miljö. Detta innebär att 

arbetsplatsen ska beaktas som någonting som är överallt, där medarbetare kan utföra 

sitt arbete med hjälp av digitala verktyg. En organisations virtuella miljö kan bestå av 
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olika digitala plattformar och kommunikationskanaler vilket existerar utanför det 

fysiska rummet (Dinnocenzo, 2006). Vidare framför Mackenzie (2010) att de digitala 

kanalerna kan underlätta kommunikationen då man exempelvis har en begränsad 

resurs- och tidsram. Dock finns en risk att andra aspekter kan gå förlorade i den 

digitala kommunikationen. Exempelvis kan effekten av uttryck och gester komma i 

skymundan när endast verbala uttryck kan tas i form. Detta kommer i sin tur att 

påverka byggandet av arbetsrelationer då den digitala tekniken leder till en minskad 

“face to face” kommunikation (Mackenzie, 2010).  

 

3.4 Medarbetarskap 

Definitionen på medarbetarskap har utvecklats många gånger. Tengblad (2010) anser 

att medarbetarskap handlar om att man ska kunna påverka sin egen utveckling och 

situation i sitt dagliga arbete. Vidare menar Hällsten och Tengblad (2006) att 

definitionen på medarbetarskap kan skiljas åt genom en beskrivande definition och 

en normativ definition. Den beskrivande definitionen beskriver endast 

medarbetarskap som ett helhetsbegrepp. “Med medarbetarskap avses hur 

medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och till det egna arbetet” 

(Hällsten & Tengblad, 2006, s.10). Den normativa definitionen inkluderar ett 

sammanhang av hur väl medarbetarskapet kommer att se ut och fungera. 

“Medarbetarens förmåga att bete sig ansvarsfullt genom en god balans mellan 

rättigheter och skyldigheter” (Hällsten & Tengblad, 2006, s.12-13). Detta innebär att 

medarbetaren har ett större inflytande över arbetet och agerar mer självständigt. 

Önskvärt är att medarbetaren besitter en förmåga till att ta egna beslut och initiativ 

(Tengblad, 2010). Berg och Gustafsson (2016) framför även att detta inkluderar att 

medarbetaren ska få rätt stöd och utvecklingsmöjligheter från sin ledare. Vidare 

framför de att det finns ett samband som visar att ett högre medarbetarengagemang 

kan leda till en organisatorisk framgång. Alla som är involverade i företaget behöver 

därför besitta färdigheter inom medarbetarskap. I praktiken är det vanligt att man ser 

medarbetarskap som ett komplement till ledarskap (Berg & Gustafsson, 2016). Enligt 

Hällsten och Tengblad (2006) bör man istället utgå från medarbetarskapet i första 

hand för att sedan utgå från ledarskapet.  
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3.4.1 Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer 

Herzberg (1966) framför i sin tvåfaktorsteori att det finns hygienfaktorer som skapar 

otillfredsställelse samtidigt som det finns motivationsfaktorer som skapar 

tillfredsställelse. Då hygienfaktorerna tas för givet eller glöms bort kan 

otillfredsställelse uppstå hos en individ. De inre motivationsfaktorerna kan istället 

resultera i en utökad motivation och trivsel hos en individ (Herzberg, 1966). Genom 

att ta hänsyn till både hygienfaktorer och motivationsfaktorer kan man identifiera hur 

dessa två faktorer påverkar en individs arbetsmotivation. Detta kan i sin tur leda till 

att företaget ökar sin produktivitet och att individen ökar sin grad av 

självförverkligande. Vidare kan detta även resultera i en förbättrad relation 

medarbetare emellan (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). 

 

Herzberg, Mausner och Snyderman (1959) framför att hygienfaktorerna 

karaktäriseras i kontext till där det dagliga arbetet utförs. Dessa hygienfaktorer kan 

inkludera; lön, mellanmänskliga relationer, förmåner, övervakning, 

arbetsförhållanden, anställningstrygghet samt företagets policy och administration. 

När dessa otillfredsställande faktorer används på ett lämpligt sätt kan detta resultera i 

att man minskar missnöjdheten hos sina medarbetare. Detta kan även leda till att 

medarbetarna kan förbättra sin arbetsprestation till en viss nivå (Herzberg, Mausner 

& Snyderman, 1959). Dock är en ökning av hygienfaktorerna ett sämre sätt att 

motivera sina medarbetare på i jämförelse med att öka motivationsfaktorerna. Detta 

grundar sig på att hygienfaktorerna redan utgör en hygienisk grundförutsättning hos 

en individ (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). 

 

Motivationsfaktorerna kan inkludera; avancemang, ansvar, erkännande, prestation 

och arbetet i sig. När dessa motivationsfaktorer existerar i förhållande till en 

medarbetares arbete kan det resultera i en bättre prestanda. Vidare kan även 

medarbetaren uppleva en ökad grad av positiva känslor och att ett grundläggande 

behov tillfredsställs. En individs grundläggande behov sägs vara relaterade till 

personlig utveckling och till självförverkligande (Herzberg, Mausner & Snyderman, 

1959). Motivationsfaktorerna berikar en medarbetares arbetsplats vilket innebär att 

de kan tillfredsställa högre behovsnivåer. Dessa behovsnivåer kan inkludera en 

individs inre känslor och kan skapa en positiv attityd för motivation. Då 

hygienfaktorerna har tillgodosetts sedan tidigare kan motivationsfaktorerna användas 
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för att utöka motivationen ytterligare hos en individ och nå en bättre effektivitet inom 

organisationen (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). 

 

Avslutningsvis kan motivationsfaktorerna påverka en medarbetares motivation på 

lång sikt medan hygienfaktorerna endast kan påverka motivationen på kort sikt. 

Detta grundar sig i att hygienfaktorerna ofta påverkar motivationen under en kortare 

period eftersom de ofta faller tillbaka till en ursprungsnivå. Utifrån detta perspektiv 

kan även hygienfaktorerna kopplas till en individs yttre motivation medan 

motivationsfaktorerna kan kopplas till en individs inre motivation (Herzberg, 

Mausner & Snyderman, 1993).  

 

3.5 Ledarskap 

“Leadership is the activity of influencing people to strive willingly for group 

objectives” (Terry, 1960, s.493).  

 

Ledarskap är ett begrepp som har många definitioner. Enligt Hersey, Blanchard och 

Johnson (2000) handlar ledarskap om att ha en inverkan på människor. Detta är 

betydelsefullt då individer tillsammans kan följa rätt riktning och nå gemensamma 

mål. Vidare menar Krause (1997) att ledarskap handlar om att kunna åstadkomma 

användbara och önskvärda ändamål som gynnar de människor som leds. För att 

kunna genomföra ett bra arbete påstår Krause (1997) att ledaren ska inneha en vilja 

och förståelse till att styra händelser och kartlägga kursen. Det är även väsentligt att 

ledaren besitter en kapacitet till att samarbeta med andra människors färdigheter och 

förmågor (Krause, 1997). Enligt Alvesson och Blom (2018) handlar ledarskap om att 

influera sina anhängare om organisationens gemensamma värden.  

 

Alvesson, Blom, Sveningsson och Torhell (2017) menar att ledarskapet idag 

inkluderar ett större perspektiv vilket har en betoning på abstrakta organisatoriska 

frågor. Exempel på dessa frågor kan vara kultur, identitet, vision och strategi. Vidare 

påstår de att oavsett position ska ledaren kunna organisera och tänka igenom hur 

ledarskapet ska användas för en sådan välfungerande arbetsplats som möjligt. “Det 

handlar om varför, när och hur ledarskapet praktiseras” (Alvesson et al. 2017, 

s.16). Berg och Gustafsson (2016) påstår att innan en förändring träder i kraft bör 

ledaren vara medveten om vilken slags påverkan förändringen kommer att ha på 
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medarbetarens arbetssituation. MacGregor-Burns (1978) framför därför att en ledare 

måste kunna uppfatta behoven hos sina anhängare och sätta dem i relation till sina 

egna. På så sätt kan ledaren hjälpa sina anhängare att förflytta sig och uppnå 

självförverkligande samt självaktualisering jämsides med ledaren (MacGregor-

Burns, 1978). 

 

3.5.1 Hersey och Blanchards situationsmodell  

Hersey, Blanchard och Johnson (2000) ser ledarskapet som något situationellt där 

individer kan utbildas för att anpassa sitt ledarskap till olika situationer. Vidare påstår 

de att det inte finns något bästa sätt att inspirera och leda andra människor. Istället 

finns tre centrala huvudkomponenter inom en ledarskapsprocess; ledaren, följarna 

och situationen. Ett situationsanpassat tillvägagångssätt undersöker därmed 

samspelet mellan olika variabler för att kunna hitta orsakssamband som leder till 

förutsägbarhet av beteende. Ett situationsanpassat tillvägagångssätt kräver därför att 

ledaren agerar på ett flexibelt sätt för att kunna diagnostisera den lämpligaste 

ledarskapsstilen. Den situationsanpassade ledarskapsstilen framhåller en 

interpersonell relation mellan överordnad (ledare) och underordnad (medarbetare) 

vilket är avgörande för ledarskapet. Relationen beskriver den delaktighet som krävs 

av ledaren för att engagera sina medarbetare till att utföra arbetsuppgifter och till 

vilken utsträckning medarbetarna på egen hand tar eget ansvar. Ledarskapet utövas 

därmed i brytningen mellan relationsorientering och uppgiftsorientering (Hersey, 

Blanchard & Johnson, 2000). 

 

Uppgiftsorientering beskriver i vilken utsträckning ledaren behöver engagera sig för 

att klargöra för uppgifter och ansvar som ska uppnås av en individ eller en grupp. 

Detta inkluderar exempelvis vad som ska göras, hur, när, var och av vem. 

Relationsorientering beskriver i vilken utsträckning ledaren engagerar sig i tvåvägs- 

eller flervägskommunikation med sina medarbetare. Detta uppvisas genom 

beteenden, exempelvis genom att lyssna och stödja sina medarbetare. När en uppgift 

ska lösas bör en ledare därför agera instruerande (uppgiftsorienterat) mot sina 

medarbetare och agera stödjande (relationsorienterat) för att väcka initiativförmåga 

hos medarbetarna. Det är följaktligen ledarens uppgift att se till att medarbetarna har 

den kunskap och motivation som krävs. Ledarens uppfattning om medarbetarnas 

kunskap och motivation är därför avgörande för relationens utveckling mellan ledare 
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och medarbetare. Denna utveckling kan delas in i fyra faser; instruerande (telling), 

säljande (selling), deltagande (participating) och delegerande (delegating) (Hersey, 

Blanchard & Johnson, 2000).  

Figur 5: Hersey och Blanchards situationsmodell (Martinez, 2015). 

 

Den instruerande fasen (telling) uppvisar en hög uppgiftsorientering och en låg 

relationsorientering där ledaren styr arbetet genom att instruera sina medarbetare. 

Denna fas lämpar sig bra när medarbetarna uppvisar en låg mognad och när 

uppgiften och dess krav behöver klargöras. Individer och grupper i denna fas behöver 

främst vägledning och styrning. Den instruerande fasen kännetecknas även av att 

ledaren ger direktiv utan några direkta följdfrågor kring uppgiften (Hersey, 

Blanchard & Johnson, 2000). 

 

Den säljande fasen (selling) har en hög uppgifts- och relationsorientering då det finns 

en ökad mognad och vilja bland medarbetarna. Dock är medarbetarna fortfarande 

osäkra på sin uppgift men visar samtidigt en tendens till vilja och självsäkerhet i sitt 

handlande. I denna fas krävs stöttning från ledaren för att öka engagemang och 

entusiasm hos medarbetarna. Detta innebär att ledaren föregår med ett säljande 

intryck till sina medarbetare, dvs. ger direktiv, säljer in betydelsen av arbetet och 

framför ett önskat beteende hos medarbetarna. Den säljande fasen ger också 

medarbetarna möjlighet till att svara och ställa frågor (Hersey, Blanchard & Johnson, 

2000). 
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Den deltagande fasen (participating) har en hög relationsorientering och en låg 

uppgiftsorientering där utgångspunkten är att åstadkomma gemensam 

problemlösning och samarbete. I denna fas behöver medarbetarna mer stöd från sin 

ledare för att tillämpa de kunskaper de besitter. Detta kan inkludera medarbetare som 

är kunniga och som nyligen utvecklat en förmåga men som inte skaffat sig 

förtroendet till att utföra uppgiften själv. Ett annat exempel är att medarbetarna har 

förmågan och viljan men av någon anledning inte har motivation. I detta skede är en 

hög grad av tvåvägskommunikation och ett stödjande beteende viktigt från ledarens 

sida. Dock behövs det en lägre grad av vägledning eftersom medarbetarna redan 

besitter kunskapen inför kommande uppgift. Ledarens huvudsakliga roll blir därmed 

att uppmuntra och kommunicera i denna fas (Hersey, Blanchard & Johnson, 2000).  

 

Den delegerande fasen (delegating) uppfyller en låg relation- och uppgiftsorientering 

där medarbetarnas mognad och kunskap är hög inför utförandet av en uppgift. I detta 

stadie finns entusiasm bland medarbetarna och det krävs mindre styrning från 

ledaren. Medarbetarna är kunniga, villiga, självsäkra och uppvisar en bekvämlighet 

inför uppgiften utan att ledaren behöver tillhandahålla vägledning. Ledarens 

huvudsakliga uppgift blir därför att observera då medarbetarna redan besitter en egen 

förmåga. Det är därför viktigt att ge medarbetarna möjligheten till att ta ansvar och 

genomföra uppgifter på egen hand (Hersey, Blanchard & Johnson, 2000). 

 

Den situationsanpassade ledarskapsmodellen är fördelaktig då den understödjer 

ledaren till att få sina medarbetare att växa och förflytta sig genom de olika faserna. 

Detta kan betraktas som ledarens tillvägagångssätt för att medarbetarna ska kunna 

uppnå en högre mognad och självständighet i sitt arbete. Tolkningen av modellen kan 

således innebära att medarbetarna kan återgå till ett tidigare stadium om 

motivationen och kunskapen brister. En ledare som anpassar sig ytterligare till 

situationen kommer därför att utöka sina chanser till att nå en effektivare inverkan på 

sina medarbetare (Hersey, Blanchard & Johnson, 2000). 
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3.6 Analysmodell 

 

Figur 6: Det digitala flödets inverkan på en organisation (Egen bild).  

 

För att underlätta tolkningen av vårt empiriska material har vi valt att konstruera en 

egen analysmodell. I vår analysmodell har vi sammanställt våra teorier och teoretiska 

begrepp för att klargöra hur de kombineras i vår studie. Analysmodellen ska 

illustrera det digitala flödet inom en organisation och visa hur vissa delar inom 

verksamheten påverkas av digitaliseringen. Då vårt fallföretag är Nordea Bank AB 

har vi valt att utgå från deras organisationsstruktur och situation då vi konstruerat vår 

analysmodell.  

 

Vår kommande analys är uppdelad i tre huvudrubriker; organisationens digitala 

situation (1), konsekvenser av digital transformation (2) och effekten på 

medarbetarskap och ledarskap (3). Dessa tre huvudrubriker baseras på vår 

analysmodell och vår teoretiska referensram vilket även inkluderar våra tre teman; 

arbetsplatsutformning, medarbetarskap och ledarskap. Då digitaliseringen och 

företagets situation är centralt i vår studie kommer vi börja med att analysera vårt 

empiriska material utifrån digital transformation och contingency teorin. Vidare 

anser vi att decentralisering, mobilitet, gränssnitt, arbetsplatsutformning, varumärke, 

kultur, beteendeförändring, ansvarstagande och kommunikation är betydelsefulla 

konsekvenser av digital transformation. Därför kommer vi att föra en analys kring 

dessa konsekvenser för att på så sätt se hur de har påverkat organisationen. Slutligen 

analyserar vi utifrån medarbetarskap och ledarskap då vi menar att digitaliseringen 

har en stor effekt på dessa två begrepp.  
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4 Empiriskt material 

 

Inledningsvis kommer vi att presentera Nordea Bank AB. Sedan presenteras vårt 

empiriska material genom att vi sammanställt våra observationer och 

semistrukturerade intervjuer. För att underlätta för dig som läsare har vi även valt 

att presentera detta kapitel i enlighet med vår intervjuguide. 

 

 

4.1 Nordea Bank AB 

Nordea Bank AB är en av de tio största internationella finanskoncernerna i Europa 

och bedriver sin verksamhet i 17 olika länder. De har idag cirka 32 000 medarbetare, 

540 000 företagskunder och 10 miljoner privatkunder. Verksamheten är indelad i 

fyra affärsområden; Personal Banking, Commercial and Business Banking, 

Wholesale Banking och Wealth Management. Personal Banking erbjuder ett brett 

utbud av finansiella tjänster och lösningar till privatpersoner. Inom Commercial and 

Business Banking hanterar Nordea Bank AB sina företagskunder vilket inkluderar 

stora, medelstora och små företag. Wholesale Banking tillhandahåller finansiella 

lösningar för bankens största företagskunder och institutionella kunder. Slutligen 

erbjuder Wealth Management spar-, placering- och pensionslösningar för 

privatkunder och institutionella investerare (Nordea, 2017).  

 

4.2 Presentation av empiriskt material 

 

4.2.1 Inledning  

I samband med våra semistrukturerade intervjuer kom vi i kontakt med tre olika 

kontor som vi valde att observera. På dessa kontor observerade vi att det fanns 

verktyg i form av datorer och skärmar som underlättar för digital kommunikation 

mellan kunder och medarbetare. På Växjökontoret på möttes vi av stora öppna ytor 

där medarbetarna oavsett roll arbetade tillsammans i öppna landskap. Vi fick känslan 

av att medarbetarna hade det lätt för att kommunicera och ta hjälp av varandras 

erfarenheter. Kundmötena genomfördes i avskilda mötesrum där man kunde 

kommunicera ostört. När vi sedan besökte Malmökontoret observerade vi att det 

fanns öppna kontorslandskap där arbetsplatsen var stilren och ljuddämpad. Oavsett 
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avdelning verkade medarbetarna ha ett positivt samarbete. När vi klev in i 

kontorslokalerna i Jönköping möttes vi av en avslappnad stämning där medarbetarna 

arbetade i ljuddämpade öppna landskap. Då hela byggnaden var cirkulär var 

medarbetarnas skrivbord placerade på led efter varandra. De hade även tillgång till 

individuella bakgrundsskärmar som underlättade för onlinemöten. I dessa lokaler 

fanns dessutom ett onlinekontor, dock skiljde det sig inte så mycket åt i varken 

arbetsplatsutformning eller arbetsmiljö i jämförelse med de fysiska kontoren. 

Cheferna verkade även ha ett positivt förtroende till sina medarbetare då även en del 

av dem var placerade på andra orter.  

 

Vi inledde sedan våra semistrukturerade intervjuer med att låta våra respondenter få 

presentera sig själva med namn, tjänst, ålder och erfarenhet inom företaget samt 

utbildningsbakgrund. Nedan presenteras en sammanställd tabell. 

 

Figur 7: Uppsatsens respondenter (Egen bild). 

 

Utifrån tabellen kan vi se att många av våra äldre respondenter har en mångårig 

erfarenhet inom bankbranschen medan de yngre främst har en universitetsutbildning. 

Dock berättade våra respondenter att samtliga kontinuerligt får genomföra 

internutbildningar. Efter vår första inledande fråga fortsatte vi vår intervju med att 

låta våra respondenter få berätta mer om verksamheten vilket inkluderade Nordea 

Bank AB:s erbjudande, kunder, avdelningar samt vilka utmaningar och möjligheter 

de står inför. Linn, Jacob, Mikael och Caroline presenterar Nordea Bank AB som 

Nordens största bank vilket inkluderar alla typer av kunder där banken till största del 

är uppdelad i en privat- och en företagssida. Caroline, Julia och Filip menar att 

verksamheten delas in i olika kundsegment vilket också inkluderar Retail Banking 

och Business Banking. Vidare menar Caroline och Astrid att banken är indelad efter 
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olika regioner, IT-avdelningar, marknadsavdelningar, kundcenter, Private Banking 

och förmögenhetsförvaltning etc. Erik och Mikael framför tydligt att banken är en 

fullsortimentsbank där medarbetarna arbetar inom olika affärsområden. “Vi är navet 

i alla människors liv, businessen är att skapa förtroende” (Eckerström, Erik). Sofia 

och Håkan är eniga om att dagens utmaning framför allt handlar om att hitta nya 

kunder samt göra deras befintliga kunder till husbankskunder. Vidare anser Sofia att 

en möjlighet för Nordea Bank AB är de specialister som de tillhandahåller ut mot 

kund. Sofie framför att banken idag erbjuder många digitala tjänster vilket hon 

upplever som positivt. Dock menar hon att det finns en utmaning i att få med alla 

kunder då vissa befinner sig i ett digitalt utanförskap. Vidare påstår Håkan att ung 

arbetskraft kan ses som en möjlighet då man kan forma nyanställda med hjälp av 

internutbildningar. Han menar att denna generation är förändringsbenägen och 

ambitiös. 

 

Intervjuerna gick sedan vidare med att respondenterna fick diskutera hur de arbetade 

på företaget och hur organisationen är strukturerad. Alla våra 12 respondenter påstår 

att samarbete är en förutsättning för att verksamheten ska kunna fortskrida. Hans och 

Mikael presenterar att verksamheten är uppdelad i olika silos där varje silo 

tillhandahåller medarbetare med olika expertområden. Då medarbetare tar hjälp av 

varandras expertkunskaper behövs en positiv samverkan mellan dessa silos. 

“Organisationsmässigt jobbar vi i silos vilket ger en bättre förutsättning för varje 

chef att kunna ha bra kontroll och hjälpa till” (Larsson, Hans). Julia framför även att 

det är viktigt att samarbeta mellan privat- och företagssidan. Även om det i grund 

och botten är en ganska hierarkisk organisationsstruktur anser både Linn, Filip, Sofia 

och Hans att Nordea Bank AB upplevs som en decentraliserad verksamhet då det är 

lätt att kommunicera med varandra. Sofie upplever att det är en ganska hierarkisk 

organisation men att den hierarkiska nivån inte känns lika framträdande på hennes 

kontor. Detta tror hon grundar sig på vilket typ av ledarskap som finns på 

arbetsplatsen. Astrid upplever också att det är en ganska platt organisation då hon har 

en bra relation till sin chef och upplever att det är lätt att kommunicera med sina 

medarbetare. Jacob och Filip upplever även att banken vill vara nära sina 

medarbetare vilket de påstår har underlättats med hjälp av de digitala förändringarna. 

Vidare menar både Håkan och Hans att de upplever en god stämning runt om på de 

olika kontoren.  
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Diskussionen gick sedan vidare till hur relationen ser ut på företaget. Respondenterna 

fick diskutera kring jargong, generationer och fördelningen mellan kvinnor och män. 

Linn upplever att det är högt i tak eftersom många medarbetare respekterar varandra 

och att det är lätt att föra en god kommunikation. Både Sofia och Hans upplever att 

det är en öppen jargong med god stämning. Hans menar även att jargongen kan vara 

platsbunden eftersom det grundar sig mycket på vilket typ av ledarskap som finns. 

Astrid framför att de idag endast har kvinnliga chefer på hennes kontor och att det 

finns en mixad ålder. Vidare framför Sofie att det är positivt att Nordea Bank AB har 

en kvinnlig Sverigechef. Linn upplever också att det är en högre snittålder på de 

mindre orterna i jämförelse med de större städerna. Vidare anser Caroline att det är 

en bra åldersspridning bland privatrådgivare medan Hans, Julia, Sofie och Jacob 

anser att det finns ett ungdomligt gäng inom företaget. Sofie framför även att det har 

varit en ganska hög personalomsättning på hennes kontor och att den nya 

personalstyrkan innehåller många yngre medarbetare.  

 

Erik påstår dock att det till viss del finns en försvunnen generation inom företaget 

vilket inkluderar ålderskategorin 45-50 år. Hans framför också att han saknar en del 

seniorer inom banken då vissa har möjlighet att pensionera sig i förtid. Detta menar 

han kan leda till att företaget går miste om viktig kunskap då dessa personer lämnar 

arbetsplatsen. Filip och Sofie påstår dock att det generellt är en bra fördelning mellan 

kvinnor och män sett utifrån Nordea Bank AB Sverige. Våra respondenter var dock 

eniga om att det överlag finns fler kvinnor än män på privatsidan och fler män än 

kvinnor på företagssidan. Dock påstår Sofia att det i Skåneregionen finns fler kvinnor 

än män på företagssidan vilket hon upplever som positivt inom branschen. Caroline, 

Mikael och Håkan är eniga om att mångfald behövs på dagens arbetsplats. Det finns 

en strävan om en jämn fördelning bland medarbetarna där bakgrund, ursprung och 

tidigare utbildning är relevant. “Ett mixat team är ett vinnande koncept för att skapa 

en god balans” (Samuelsson, Mikael). Vidare anser både Sofia och Erik att den 

typiska medarbetaren inom Nordea Bank AB är social och gillar att göra affärer samt 

möta nya kunder.  

 

Vi fortsatte samtalet med att fråga hur våra respondenter upplever digitaliseringen 

inom Nordea Bank AB och hur den har påverkat deras arbetssituation. Linn, 

Caroline, Mikael, Sofia och Håkan är eniga om att digitaliseringen har påverkat 
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organisationen i stor utsträckning. Både Julia, Håkan och Caroline framför att banken 

ligger i framkant i jämförelse med andra konkurrenter. Vidare menar Filip, Sofie och 

Hans att man idag använder sig av digital kommunikation både internt och externt 

vilket exempelvis inkluderar onlinemöten. “Det är sällan man träffar kollegor 

fysiskt, man träffar dem online” (Linnér, Filip). Astrid tror att kundtjänst kommer att 

minskas i framtiden och ersättas av nya onlineenheter. Hon upplever också att 

banken väljer att stänga ner fler fysiska kontor vilket leder till längre transporter för 

den äldre generationen då de inte har möjlighet att använda den nya tekniken. Julia 

och Sofie tycker att digitaliseringen har påverkat rådgivarens arbetssituation då nya 

digitala förändringar har implementerats relativt snabbt. “Många har blivit uppsagda 

och det finns en oro kring anställningarna eftersom digitaliseringen kan slå ut de 

mänskliga resurserna” (Holmberg, Julia). Dock framför både Linn och Jacob att 

banken borde satsa mer på att utveckla sina digitala lösningar, både medarbetare 

emellan och ut mot kund. Däremot menar Erik att han har fått större valmöjligheter 

med hjälp av digitala lösningar då han inte behöver resa lika mycket i sin tjänst. Idag 

kan han få ut samma resultat av ett digitalt möte som ett fysiskt vilket han upplever 

som fördelaktigt. 

 

4.2.2 Arbetsplatsutformning 

Vi byter sedan ämne mot ett utav våra tre teman; arbetsplatsutformning. Under första 

frågan fick respondenterna presentera vad en digital arbetsplats innebär för dem. 

Julia framför att man ska kunna arbeta varsomhelst med hjälp av en dator men att 

möjligheterna begränsas utifrån sekretessen. Jacob och Astrid tycker att datorerna 

ska vara “up to date” och att man ska ha möjligheten till att arbeta pappersfritt. Enligt 

Sofie ska arbetet ske genom effektiva digitala system. Både Hans, Linn och Filip 

föredrar en öppen och flexibel arbetsplats där man lätt ska kunna föra dialoger 

mellan både kunder och medarbetare. Vidare menar Mikael, Caroline, Håkan och 

Sofia att all digital teknik ska vara funktionell och stödja det mobila arbetssättet. 

Caroline anser att arbetsplatserna ska vara anpassade utefter onlinemöten vilket kan 

inkludera neutrala bakgrundsskärmar och ljuddämpande lokaler. Erik påpekar också 

att man ska kunna ha tillgång till alla sina filer i en och samma enhet vilket han anser 

skapar ett effektivare arbetssätt. “En digital arbetsplats för mig andas tre viktiga 

faktorer; tillgänglighet, mobilitet och effektivitet” (Eckerström, Erik).  
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Samtalet gick sedan vidare till hur respondenterna upplever att kontorsmiljön har 

påverkats av digitaliseringen. Enligt Mikael, Filip, Håkan och Hans har arbetsplatsen 

och kontorsmiljön förändrats utseendemässigt då det blivit vanligare med öppna 

landskap. “Arbetsplatsutformningen har svängt på grund av förändringar i hur man 

ska kunna dela kunskap på bästa sätt” (Larsson, Hans). Dock påpekar Hans att 

utformningen inte grundar sig enbart på digitaliseringen men att det självklart kan 

vara en påverkande faktor. Mikael är till viss del enig kring detta då han menar att 

öppna landskap respektive egna arbetsrum har varit en skiftande trend genom åren. 

Idag tycker han att man ofta möts av en neutral arbetsplats. Vidare menar Jacob att 

kontorsmiljön har förändrats på så sätt att färre kunder besöker de fysiska kontoren. 

Detta har i sin tur lett till att kundtjänstmedarbetare har fått färre men komplexare 

arbetsuppgifter. Han upplever även att kontorsmiljön har blivit säkrare då 

kontanthanteringen har reducerats på många kontor. Med hjälp av dagens teknik kan 

monetära medel överföras digitalt.  

 

Caroline, Linn och Sofia delar samma åsikt om att digitaliseringen har lett till en allt 

mer flexibel arbetsplats. Dock menar de att man som medarbetare ständigt måste öka 

sin förståelse för den nya tekniken. Sofia uttalar sig även om att det finns en utökad 

transparens idag. Den digitala utvecklingen möjliggör för ett effektivare 

informationsutbyte där informationen blir tillgänglig för alla involverade 

medarbetare samtidigt. Förr var det vanligare att viss information fick genomgå flera 

steg innan den nådde fram till rätt medarbetare. Vidare upplever Julia att 

kontorsmiljön har anpassats utefter digitaliseringen då fler onlineplatser har 

tillkommit. Hon upplever även att dagens kontorsutformning innehåller mindre konst 

och inredningsdetaljer. Astrid upplever även en stor förändring på Karlstadkontoret 

då de nyss byggt om kontoret till en onlineenhet. “Det är en ny kontorsutformning 

med stående skrivbord i kundtjänst där stationära datorer har blivit ersatta av 

bärbara datorer” (Högström, Astrid). Sofie upplever också att banken har satsat mer 

på bärbara datorer och andra mobila lösningar. 

 

Intervjun fortsatte med ett resonemang kring de etablerade onlinekontoren som 

öppnats upp. Filip, Håkan och Sofia berättar att det är ett måste eftersom man genom 

dessa onlinekontor kan vinna betydelsefulla marknadsandelar. Enligt Caroline är 

onlinekontor ett bra komplement där kunden själv ska få välja mellan ett online- eller 
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fysiskt möte. “Fysiska möten kan vara ett komplement till den digitala världen” 

(Lundh, Caroline). Hans framhäver att onlinekontor inte ska uppfattas som en enda 

lösning inför framtiden. Det är inte bara det digitala som styr utan banken måste även 

kunna hålla igång den vanliga verksamheten. “Man kan istället vända på det och se 

det som att det digitala gör det möjligt för oss att även finnas till fysiskt” (Larsson, 

Hans). Enligt Erik är det kunden som dagligen styr företagets beslut om att 

exempelvis erbjuda onlinekontor. “Vi måste träffa rätt i vårt erbjudande och bemöta 

kunden på rätt ställe” (Eckerström, Erik).  

 

Fortsättningsvis upplever Sofie att det både finns en lönsamhet med att öppna upp 

onlinekontor och att det finns en uppmuntran uppifrån. Dock framför hon att alla 

kunder kanske inte riktigt är redo för denna digitala förändring. Linn menar bland 

annat att banken inte ska ta förhastade beslut utan det är viktigt att tänka igenom 

eventuella konsekvenser. Mikael påstår att det också måste finnas en lokal fysisk 

närvaro ut till kund. Detta anser han är viktigt då banken ska kunna samarbeta med 

externa aktörer. Jacob anser också att man kan tappa en viss relation till sina kunder 

då mycket genomförs via nya digitala kanaler. Dock tycker han att det känns rätt att 

använda sig av onlinekontor eftersom han upplever att Nordea Bank AB är före sina 

konkurrenter. Julia ser positivt på införandet då det finns en ökad efterfrågan kring 

onlinemöten. Hon upplever även att man kan byta erfarenheter med varandra då 

kollegor från onlinekontoren besöker de fysiska kontoren. Astrid upplever även att 

onlinekontor är bankens framtid. Dock menar hon att den äldre generationen kan bli 

bortglömd. “Det är svårt för de äldre att höra och se då de ska genomföra 

onlinemöten, därför vill de oftast träffas fysiskt” (Högström, Astrid).  

 

Respondenterna fick sedan diskutera hur de upplevde den mobila arbetsplatsen i 

relation till datahantering och andra risker. Jacob, Sofie, Linn och Filip är eniga om 

att banken har säkra datorprogram och att IT-avdelningarna ständigt försöker 

utveckla systemen. Håkan förklarar också att han förutsätter att allt ska fungera, dock 

måste man själv vara medveten om hur man hanterar sin dator både på kontoret och 

utanför. Mikael menar att säkerheten är bättre idag men att man alltid måste tänka på 

sina handlingar. Speciellt när arbetet sker i offentliga miljöer. Fortsättningsvis menar 

Julia att de till viss del är begränsade då de ska arbeta mobilt eftersom sekretessen 

måste behandlas på rätt sätt. Dock framhäver Erik att banken dagligen arbetar med 
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känslig persondata vilket gör att de är kunniga inom området. “Vi har jobbat länge 

med sekretess. Vi måste vara rädda om kundernas integritet” (Eckerström, Erik).  

 

Hans framför dock att beroende på vilken tjänst man har så finns möjlighet till att 

arbeta hemifrån då välutvecklade system möjliggör för detta. Fortsättningsvis gör 

detta att man kan balansera fritid och arbete på ett bättre sätt. Däremot påpekar Hans 

att det är ett eget ansvar att hålla reda på alla sina tillhörigheter i arbetet. Både 

Caroline och Sofia är överens om att Nordea Bank AB genomför ett bra arbete kring 

IT-säkerheten. Dock menar de att man ska vara extra försiktig när det handlar om att 

genomföra ärenden via telefon och e-mail. Det är ett krav att alltid säkerställa att det 

är rätt kund man kommunicerar med så att det inte finns risk för eventuella 

bedrägerier. Astrid och Sofie framhäver också att det kan innebära en större risk för 

kunderna i jämförelse med de anställda inom Nordea Bank AB eftersom kunderna 

oftast inte är lika riskmedvetna. Slutligen upplever de att anställda har bra rutiner 

gällande sekretess och andra känsliga uppgifter.  

 

Fortsättningsvis frågade vi respondenterna hur den idealiska arbetsplatsen såg ut för 

dem inom Nordea Bank AB. Filip och Jacob berättar att de båda föredrar ett eget 

fysiskt kontor. Dock tycker både Julia, Jacob och Erik att vissa lokaler inom banken 

borde vara mer kreativt utformade. Julia betonar att en kreativare 

arbetsplatsutformning kan öka stimulansen bland medarbetarna. Jacob anser att 

kontorsplatserna skulle kunna vara mer personligt utformade eftersom det kan inge 

en mer avslappnad stämning. Erik är enig med Jacob och påstår att kunderna tycker 

om när vi är personliga, bjuder på oss själva och visar att vi är människor. Astrid 

önskar också att kontorsutformningen skulle kunna vara mer ljuddämpad och att det 

borde finnas fler skärmar som avgränsar vissa ytor. Annars tycker hon att de har en 

välkomnande arbetsmiljö med öppna och ljusa planlösningar. Hans föredrar öppna 

landskap då det förekommer ett lagom grundbrus på arbetsplatsen. Dock kan han 

ibland sakna att hans närmsta chef inte är stationerad på samma kontor vilket ställer 

krav på att de har en fungerande kommunikation mellan varandra. “Samtidigt har 

man lärt känna många nya medarbetare via digitala kanaler som man ännu inte har 

träffat fysiskt” (Larsson, Hans).  
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Mikael och Sofie föredrar också öppna landskap eftersom det är lättare att naturliga 

samtal kan uppstå. Dock är det viktigt att man har en dämpad ljudnivå och en 

anpassad teknik. Sofie påpekar att det skulle underlätta om banken implementerade 

Wi-Fi i lokalen då många kunder är i behov av detta i vissa ärenden. Både Linn och 

Caroline tycker det är bra att man kan arbeta mer hemifrån. Caroline föredrar 

exempelvis att arbeta hemifrån när hon har komplexa uppgifter att utföra. “Dock har 

inte alla möjligheten till att arbeta hemifrån, men kombinationen är bäst mellan 

öppna landskap och enskilt ibland” (Lundh, Caroline). Sofia gillar öppna landskap 

och tror på dynamiken då man kan jobba mer tillsammans och på så sätt höra 

varandras samtal. “Medarbetare som inte gillar de öppna landskapen har ett eget 

ansvar att boka enskilda rum för att sitta tyst. Därför skulle det underlätta om det 

fanns fler rum” (Brantmark, Sofia). Utifrån Eriks perspektiv är det ointressant att 

jobba hemifrån. “Hemma är lugnet och gränsen är viktig, världarna får ej kollidera” 

(Eckerström, Erik). Håkan upplever att de har en bra arbetsplats idag men att saker 

alltid kan förbättras. Han upplever dock att kontoren på de olika orterna har kommit 

olika långt i den digitala utvecklingen och i hur deras arbetsplatser är utformade. 

 

4.2.3 Medarbetarskap 

Nästa tema som diskuterades under intervjuerna behandlade medarbetarskap. 

Respondenterna fick framföra om deras anställning hade förändrats sedan 

digitaliserade lösningar påverkat Nordea Bank AB. Deras svar skiljde sig åt beroende 

på hur länge de hade arbetat inom företaget. Dock är alla respondenter överens om 

att det mesta har blivit effektivare då det underlättar deras arbete. Då Astrid och 

Sofie inte har arbetat så länge inom Nordea Bank AB upplever de inte att deras 

anställning har förändrats så mycket. Mikael, Filip, Hans och Jacob påstår att 

onlinemöten har blivit ett vanligt tillvägagångssätt i deras anställning. “Idag har vi 

mera skypemöten medarbetare emellan (Samuelsson, Mikael). Enligt Linn har rollen 

förändrats mellan chef och medarbetare då möten oftast sker på distans. “Det passar 

mig utmärkt, men om man ska bolla något direkt kan det hända att idéer går 

förlorade och inte lyfts fram” (Svegmar, Linn).  

 

Caroline menar också att de har fått snabbare arbetsprocesser då de ska återkoppla 

till kund. Dock upplever hon att vissa kunder idag kräver snabbare återkoppling men 

att medarbetarna ibland blir begränsade på grund av juridiska skäl. Exempelvis 
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berättar hon att skuldebrev fortfarande kräver en fysisk signatur vilket gör att hela 

ärendet kan ta längre tid. Vidare berättar både Mikael och Håkan att det blir svårare 

att driva små enheter, därför läggs vissa kontor ned. Erik menar dock att vi generellt 

befinner oss i en digital front vilket känns helt naturligt. Däremot framför Sofia att 

alla kontinuerligt måste lära sig att hantera nya digitala system. Detta är även Julia 

enig kring då hon framför att varje enskild medarbetare bör ha goda IT-kunskaper för 

att i sin tur kunna utbilda kunderna. Hon upplever även att anställningen har 

förändrats då varje rådgivare har blivit tilldelad en större kundstock.  

 

Vi fortsatte vår intervju med att resonera kring hur sättet att arbeta på har förändrats 

kollegor emellan. Samtalet inkluderade exempelvis samarbete, kulturskillnader och 

större respektive mindre arbetsgrupper. Erik menar att banken måste anpassa sig och 

hänga med. “Vi drivs av vad kunden har för beteende i samhället i stort” 

(Eckerström, Erik). Vidare framför Erik att varje enskilt kontor har fått färre 

medarbetare. Detta påstår även Caroline och Julia då banken har minskat 

personalstyrkan på grund av digitaliseringen. Detta har i sin tur resulterat i ett större 

ansvarstagande där varje medarbetare är ansvarig över fler kunder. Caroline upplever 

även att det är ett bättre samarbete idag. “Alla kan ta hand om allas ärenden vilket 

innebär att kunden får så snabb hjälp som möjligt” (Lundh, Caroline). Detta 

upplever också Linn då kunden idag inte är lika beroende av en och samma 

rådgivare. Utifrån detta perspektiv anser Caroline att det är ett mer kollektivt ansvar. 

“Banken har inte dragit ner resurser ut mot kund, men på fysisk resurs” (Lundh, 

Caroline). Mikael upplever också att de har ett bra samarbete inom banken men att 

man idag behöver ha bättre IT-kunskaper. Mikael, Filip och Julia anser att vissa 

chefer har fått ett större ansvar för centrala arbetsgrupper. Astrid menar också att de 

har fått fler anställda på de olika onlineenheterna men att de fått mindre 

arbetsgrupper på varje kontor. Sofie upplever att de har en bra sammanhållning 

kollegor emellan. “Medarbetarna delas in i olika arbetsteam på kontoret men 

kunderna har fortfarande samma möjlighet att boka in sig på valfri rådgivare” 

(Areskoug, Sofie).  

 

Julia framför att det idag har blivit ett ökat samarbete mellan bankens olika enheter. 

Sofia och Jacob påstår att det är vanligt att man skickar ärenden vidare till andra 

avdelningar med hjälp av digitala system. Jacob upplever dock att det kan vara svårt 



  
 

49 

att veta vem man ska vända sig till. “Det krävs mer rutiner och ansikten på vem som 

gör vad” (Dyberg, Jacob). Julia upplever även att digitaliseringen inte haft någon 

större påverkan på organisationskulturen. Sofia upplever dock att det till viss del 

finns kulturskillnader. “När man arbetar fokuserat i olika grupper så uppkommer det 

olika kulturer i dessa grupper” (Brantmark, Sofia). Vidare påstår Hans att det förr 

var striktare kring antalet medarbetare under varje chef. För cirka 10-15 år sedan fick 

man inte vara fler än 13 medarbetare under varje chef. Idag upplever han att banken 

är mer flexibel eftersom de tror att plus minus en medarbetare inte gör så stor 

skillnad. Enligt Håkan måste man ha människor på kontoret varje dag. “Vi måste 

samarbeta, våga förändra och veta hur vi vill driva bank” (Samuelsson, Håkan).  

 

Nästa fråga som behandlades under intervjuerna kretsade kring respondenternas 

positioner på företaget. Om respondenterna ansåg att de blivit mer självgående 

alternativt fått ett utökat ansvarstagande sedan digitala förändringar har 

implementerats. “Oavsett roll har positionen blivit mer flexibel. Kompetens kan 

nyttjas maximalt över gränser och genom samarbete kan man dra nytta av andra 

branscher” (Eckerström, Erik). Håkan tycker att han har fått ett ökat ansvar över ett 

större geografiskt marknadsområde. “Medarbetare har fått mer frihet under ansvar 

och blivit mer självgående. Jag driver inte affärerna framåt utan jag coachar mina 

medarbetare till det. Det krävs att jag måste vara tydligare idag om medarbetare 

inte levererar” (Samuelsson, Håkan).  

 

Caroline, Linn och Sofia anser också att deras positioner har blivit mer självgående. 

Caroline menar att vissa digitala lösningar har minskat hennes arbete vilket gör att 

hon kan spara tid. Sofia anser också att en del arbetsprocesser har förenklats eftersom 

vissa dataprocesser blivit mer självgående. Sofie upplever att hennes roll i kundtjänst 

har blivit mer självgående då hon kan hålla sig uppdaterad på ny information. 

“Rutiner uppdateras ständigt på vårt intranät vilket gör att jag kan ta till mig 

informationen snabbare och på så sätt kan jag bli mer självgående i min roll” 

(Areskoug, Sofie). Mikael upplever också att man idag fått annorlunda 

ansvarsområden eftersom man exempelvis minskat antalet fysiska möten. Filip 

upplever att privatsidan blivit mer självgående i jämförelse med företagssidan. Dock 

påstår Hans att man idag arbetar inom mindre enheter vilket beror på vilken typ av 

tjänst man har. Han upplever därmed att ansvarstagandet inte specifikt grundar sig på 
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digitaliseringen. Julia framför också att det beror på vilken chef man har och hur 

mycket utrymme man får. Jacob och Astrid valde att avstå denna fråga då de ansåg 

att deras position inte har förändrats. 

 

Efter att ha fört ett samtal om ansvarstagande frågade vi respondenterna vilka 

möjligheter och utmaningar de står inför i samband med digitaliseringen. 

Möjligheten som Julia upplever är att hon kan kombinera onlinemöten med fysiska 

möten. Dock upplever hon utmaningar i och med att medarbetarna har fått tuffare 

mål att förhålla sig till samtidigt som de ska anpassa sig till nya kundbeteenden. Linn 

anser att de digitala kanalerna möjliggör för att få in nya kunder från andra orter. 

Dock upplever hon att utmaningen är att få in kunder via onlinemöten i jämförelse 

med fysiska möten. Detta är en utmaning då de äldre har svårt att hantera den digitala 

tekniken samtidigt som de yngre gärna vill träffas fysiskt då de har brist på kunskap 

inom vissa frågor. Sofie påstår att om kunderna blir mer bekväma med den digitala 

tekniken kommer de att bli mer självgående. Detta kommer i sin tur leda till att 

arbetsbelastningen minskas hos medarbetarna. Mikael upplever att Nordea Bank AB 

var tidiga med att genomföra onlinemöten men att det finns en viss utmaning med att 

få med alla kunder. “Nordea lägger mycket medel och resurser på att byta ut gamla 

system och jag tror att vi kommer att lyckas” (Samuelsson, Mikael). Filip upplever 

också att det digitala möjliggör för medarbetare att nå en högre kompetens genom 

exempelvis internutbildningar. Dock måste man leva upp till sin kompetens vilket 

kan vara en utmaning då kunderna endast betalar om man gör ett bra jobb. Erik 

upplever nya möjligheter i samband med att nya roller och tjänster skapas. Han tror 

därmed att man kan nyttja det digitala till sin framgång. Dock påstår han att många 

medarbetare kan uppleva den digitala transformationen som ett hot då jobben längre 

fram kan ersättas av robotar.  

 

Caroline, Sofia, Håkan, Hans och Jacob var eniga om att man måste vara 

förändringsbenägen och att utmaningen framför allt handlar om att kontinuerligt 

utveckla sig själv. Håkan menar att det är viktigt att ha god kommunikation och 

ständigt kunna leverera. Jacob, Astrid och Sofia upplever också att Nordea Bank AB 

inte kan springa för snabbt fram utan alla måste vara med på förändringen. Däremot 

menar Sofia och Astrid att om alla medarbetare hänger med på den digitala resan 

kommer det att underlätta för hela organisationen. “Kommunikationen blir bättre och 
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medarbetarna behöver inte resa lika mycket vilket sparar på miljön” (Högström, 

Astrid). Caroline påstår dock att allt inte kan digitaliseras. “Vi är alla människor som 

måste styra den digitala tekniken och ta in ny information” (Lundh, Caroline). 

Vidare upplever Hans att äldre medarbetare kan ha svårt för att anpassa sig till den 

nya digitala tekniken men att de istället har ganska lätt för att ta in nya arbetssätt. 

Han menar att det istället kan finnas större risker i samhället när den digitala 

förändringen går för fort fram. 

 

Vi ställde sedan vår avslutande fråga inom temat medarbetarskap. Respondenterna 

fick berätta vilket arbetssätt som var bäst för dem för att de ska kunna arbeta så 

effektivt som möjligt. Filip och Julia föredrar en kombination mellan fysiska möten 

och onlinemöten. Genom att börja med ett fysiskt möte kan man enligt Filip skapa en 

god kundrelation vilket sedan underlättar för kommande onlinemöten. Julia anser 

även att man bör ha en god framförhållning för att kunna utföra sitt arbete så 

effektivt som möjligt. För Jacob är det viktigt att hans digitala verktyg fungerar 

felfritt under arbetsdagen. Linn föredrar både fasta kontor och hotellkontor för att 

kunna bemöta sina kunder på bästa sätt. Det är även betydelsefullt för henne att hon 

kan arbeta hemifrån om så önskas. Vidare framför Mikael att han vill ge förtroende 

till sina medarbetare genom att inte gå in och styra i för små detaljer. På så sätt får 

han sina medarbetare att agera med frihet under ansvar.  

 

Håkan framför att han vill ha självgående medarbetare som dagligen levererar med 

att genomföra affärer med befintliga och nya kunder. Caroline föredrar ett 

välfungerande samarbete, bra arbetsmiljöer och snabba digitala lösningar. Dock 

skulle hon önska att hennes arbetsplats var lite mer ljuddämpad. “Det skulle vara 

skönt att få stänga av helt ibland och bara få vara i fred” (Lundh, Caroline). Vidare 

tycker Sofia att man ska vara effektiv vilket kan uppnås genom att medarbetarna 

följer vissa standardprocesser. Astrid menar också att de digitala lösningarna måste 

fungera felfritt för att medarbetarna ska kunna erbjuda den bästa kundservicen. Sofie 

tycker att organisationen är på rätt väg men att man skulle kunna digitalisera 

ytterligare arbetsprocesser. Hon ger förslag på att det skulle underlätta om kunden 

kunde legitimera sig med Mobilt BankID även på fysiska kontor. Fortsättningsvis 

föredrar Hans en flexibel arbetsplats då han idag kan välja hur han ska förflytta sig 
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mellan olika kontor. Vidare menar Erik att man kan nyttja digitala verktyg till sin 

framgång genom att man har åtkomst till digitala plattformar.  

 

4.2.4 Ledarskap 

Vi fortsätter samtalet med att behandla vårt sista tema; ledarskap. Samtalet började 

med att våra respondenter fick uttala sig om vilka möjligheter och utmaningar dagens 

ledare står inför i samband med digitaliseringen. Caroline nämner att ledaren först 

måste anamma all ny teknik för att sedan anpassa sitt ledarskap. “Ledaren måste 

kunna coacha sina medarbetare så att de gör så bra prestationer som möjligt” 

(Lundh, Caroline). Hon påstår att man måste kunna ge och ta emot feedback och få 

med alla på den digitala resan. Vidare berättar hon att vissa ledare kan bli oroliga då 

nya digitala verktyg måste användas. Detta kan upplevas som en utmaning då man 

tappar fokus på onlinemötet och istället oroar sig över tekniken. Jacob är enig med 

Caroline då han påstår att ledaren kontinuerligt måste anpassa sig till den digitala 

transformationen. Han menar också att det krävs en god kommunikation med sina 

medarbetare för att man ska lyckas med sitt ledarskap. “Ledaren måste ha sina 

följare” (Dyberg, Jacob). Erik och Astrid menar också att kommunikationen är 

betydelsefull för ledarskapet. “En ledare ska stödja och få andra att växa, visa 

intresse och sprida sin kunskap” (Eckerström, Erik). Julia och Sofie anser att ledaren 

måste vara tydlig med sitt budskap och kunna nå ut med rätt information. 

 

Enligt Sofia utmanas ledaren dagligen av att få med alla sina medarbetare på den 

digitala resan. “Ledaren ska sköta det på ett bra sätt så alla kommer in i det snabbt 

och det känns bra. Vi kan då vara mycket proffsigare ut mot kund” (Brantmark, 

Sofia). För Hans är det viktigt att ledaren är förändringsbenägen. Han påpekar dock 

att det inte endast beror på digitaliseringen utan det är något man måste vara ändå. 

Vidare menar han att det är viktigt att inte bromsa sina medarbetare utan istället 

skapa trygghet. Linn upplever att det finns en viss utmaning i att de högre uppsatta 

saknar en förståelse för hur det verkligen fungerar på kontoren. “De högre uppsatta i 

hierarkin behöver lyssna på de underifrån, visa sig och ha mer kontakt på 

kontorsnivå” (Svegmar, Linn). Hon anser också att det inte är nödvändigt att ha en 

allt för hierarkisk organisation utan hon skulle istället föredra en mer decentraliserad 

form med färre mellanchefer. Mikael upplever också att en ledare måste kunna 

uppvisa ett intresse för det digitala. Vidare menar han att man ska bygga team med 
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olika bakgrunder och kulturer. Håkan menar att vi möter en ny marknad idag vilket 

bidrar till både utmaningar och möjligheter för ledaren. Han anser att en ny marknad 

samt nya privat- och företagskunder kan resultera i både utmaningar och möjligheter 

då ledare ska ta sig an detta.  

 

Samtalet fortsatte till nästa fråga där respondenterna fick berätta på vilket sätt rollen 

som ledare har förändrats. Erik framhäver att det idag finns en helt ny spelplan där 

man som ledare ska kunna leda digitaliseringen och uppvisa en trovärdighet. 

“Tidigare var det som att ledaren hade en titel men det fungerar inte idag. Idag är 

det viktigt att kunna bidra med något som ledare, bli accepterad som chef och man 

ska se sig själv som en möjliggörare” (Eckerström, Erik). Hans förklarar även att 

förr ställde chefen krav och medarbetare accepterade det men idag är man istället 

chef på medarbetarnas villkor. Hans ser positivt på denna utveckling då man är 

ledare för att man förtjänar det. “En chef kan inte bara bestämma utan ska istället 

utgå ifrån hur ska jag som ledare förändras istället för medarbetarna” (Larsson, 

Hans). Erik påpekar även att ledare ska stötta andras karriärer för att på så sätt kunna 

fortsätta utöka sin egen framgång. “Som ledare ska man fråga sig själv; vad kan jag 

göra bättre för att du som medarbetare ska kunna växa” (Eckerström, Erik).  

 

Caroline påstår att sättet att leda idag handlar om arbetssättet hos medarbetarna. Förr 

coachade man sina medarbetare som säljare men idag agerar de istället som 

rådgivare. Sofia upplever att dagens ledare måste ha en viss transparens. Hon har 

själv försökt vara transparent i sitt ledarskap för att på så sätt få med sig sina 

medarbetare på den digitala förändringen. Hon upplever även att det idag är en 

annorlunda kultur inom organisationen då det är viktigt att vara prestigelös. “Man 

måste alltid sätta saker i ett sammanhang, vara snabbtänkt och ha ett bra 

samarbete” (Brantmark, Sofia). Sofia upplever därmed att rollen som ledare har 

förändrats och skapat nya arbetsuppgifter. Julia och Sofie är till viss del eniga med 

Sofia då de upplever att ledarna har fått utökade arbetsuppgifter. Håkan upplever 

även att antalet chefer har minskat och att de har fått ta ett större ansvar. “Har man 

inte följt med i förändringsprocessen är man nog inte en ledare i Nordea idag” 

(Samuelsson, Håkan). Mikael menar också att det ställs högre krav på att hänga med 

i den digitaliserade utvecklingen. “Flödet är gigantiskt och det är nya projekt som 
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ständigt ska analyseras” (Samuelsson, Mikael). Han upplever också att det har 

skapats nya befattningar och enheter inom banken som ansvarar för diverse områden.  

 

Linn upplever att rollen som ledare har blivit mer vägledande och coachande. 

“Ledarna har generellt släppt tyglarna och arbetar idag mer som ett bollplank till 

sina medarbetare” (Svegmar, Linn). Hon upplever också att detta perspektiv har 

format företagets hierarki och skapat en mer decentraliserad struktur. Då Nordea 

Bank AB valt att stänga ner vissa kontor menar Jacob att detta har resulterat i att 

ledarna har fått ett annorlunda ansvar. Filip är enig med Jacob då han också upplever 

att ledarna idag ansvarar för större regioner. Astrid framför även att cheferna idag har 

ett större gemensamt ansvar i jämförelse med förr då det var vanligare att de 

ansvarade för enskilda avdelningar.  

 

Vårt samtal gick sedan vidare med att vi fördjupade oss kring hur framtidens ledare 

ska agera i förhållande till digitaliseringen. Linn påstår att ledarna måste ha en 

otrolig tillit till sina medarbetare. Då hon tror att ledarna kommer att befinna sig på 

distans i framtiden betyder detta att ledarna måste våga leda och inte styra. Jacob och 

Sofie anser också att framtidens ledare behöver fokusera på en rak kommunikation. 

Sofie framför att framtidens ledare måste kunna lyssna på sina medarbetare och 

kontinuerligt utvärdera sitt ledarskap. Julia framför att ledarna måste vara bättre på 

att uttrycka sig då de kommer att använda sig av fler digitala kanaler. Erik framför 

istället att man som framtida ledare måste ha förmågan till att skapa en positiv bild 

över vad medarbetarna ska uppnå tillsammans. Han menar att ledaren måste ha en 

god förståelse för sina medarbetare, känna till vad det är som driver dessa människor 

och agera utefter ett värdestyrt ledarskap. “Varför går personen till jobbet? Ledaren 

måste ha ett värdedriv, likaså businessen” (Eckerström, Erik).  

 

Caroline påstår att framtidens ledare behöver vara öppen för det digitala, dock ska 

man se upp för ny teknik och inte springa för snabbt. “Ledaren måste våga se upp så 

man inte springer i fel riktning eftersom det då kan få för stora negativa 

konsekvenser. Därför är det viktigt att ha rätt ledare på rätt plats” (Lundh, 

Caroline). Både Mikael och Filip framför att framtidens ledare ska vara agila och 

föränderliga. Vidare tycker Mikael att lyhördhet, ett mixat team och förmågan att se 

möjligheter är betydelsefullt för ledarskapet. Håkan menar att det är essentiellt att 
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ligga steget före i sitt ledarskap och ha förståelse för sina digitala verktyg. Både Hans 

och Sofia menar istället att man bör utgå från sina medarbetares perspektiv. Därför är 

det viktigt att man som ledare föregår med ett gott exempel och själv använder 

företagets digitala verktyg på rätt sätt. Astrid menar också att en ledare bör ha en hög 

digital kompetens för att sedan kunna lära ut till sina medarbetare. 

 

Våra intervjuer gick sedan vidare med att vi diskuterade hur våra respondenter 

upplevde ett fysiskt närvarande ledarskap respektive ett frånvarande ledarskap. Linn 

anser att man får ett utökat ansvar när man har sin chef på distans vilket innebär att 

man kan växa mer som person. En nackdel som hon upplever med ett frånvarande 

ledarskap är att det inte är lika lätt att framföra idéer som man snabbt vill diskutera 

medarbetare emellan. Håkan arbetar dagligen med ett distanserat ledarskap. Dock 

försöker han alltid att träffa sina medarbetare minst en gång i månaden oavsett vart 

de är lokaliserade. Caroline tycker att ett fysiskt närvarande ledarskap är viktigt för 

den stora massan. “Men om man har individer som är självgående blir chefen 

mindre” (Lundh, Caroline). Vid ärenden som inte kräver samma direkta återkoppling 

föredrar dock Caroline ett distanserat ledarskap. Mikael framför att typen av 

ledarskap beror på om man är ansvarig för en stor eller liten grupp. Då man endast 

ska genomföra snabba informationsmöten anser han att det digitala frånvarande 

ledarskapet fungerar bra. När man istället ska genomföra mer djupgående 

diskussioner föredrar han det fysiskt närvarande ledarskapet eftersom man annars 

kan gå miste om betydelsefulla ansiktsuttryck och gester. Sofia är enig med Mikael 

och menar att om man endast ska genomföra en uppföljning alternativt ett 

informationsmöte föredrar hon också ett onlinemöte. Om hon istället ska gå igenom 

något som medarbetaren behöver förbättra alternativt något som inte fungerar 

föredrar hon ett fysiskt närvarande ledarskap.  

 

Filip, Jacob, Astrid och Erik menar att ett fysiskt möte är bättre. Filip anser att det är 

lättare att skapa en ny relation då det underlättar tolkningen av kroppsspråk. Sofie 

tycker också att det är fördelaktigt med fysiska möten men påpekar att de flesta 

kanske föredrar detta då det är en vana. Under vissa omständigheter tycker Sofie, 

Filip och Jacob att onlinemöten är att föredra då det är tidseffektivt. Vidare berättar 

Sofie att distansmöten kan sammanlänka de utspridda kontoren. Astrid anser att det 

är lättare att få vägledning via ett fysiskt möte och föredrar därför att arbeta på 
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samma kontor som sin chef. Julia föredrar också ett fysiskt närvarande ledarskap då 

en chef ska coacha sina medarbetare. Då Hans ska utföra ett genomgående 

coachsamtal föredrar han generellt ett fysiskt närvarande möte. Detta framför han 

som extra essentiellt då det finns nya medarbetare i teamet. “Människa till människa 

är oöverträffligt” (Larsson, Hans). För att lära känna en person och bygga en ny 

relation menar Erik att ett fysiskt möte är bra. “Ett fysiskt möte slår alltid ett digitalt 

möte. Det är supereffektivt med det fysiska för på så sätt är det lättare att känna in 

närvaron” (Eckerström, Erik). Han påstår dock att det har genom digitala verktyg 

blivit lättare att närma sig det fysiska mötet främst med hjälp av Skype och kamera.  

 

Vi ställde sedan vår sista fråga kring ledarskap och diskuterade hur respondenternas 

idealiska ledarskap skulle se ut inom Nordea Bank AB. Caroline menar att 

ledarskapet alltid ska utgå från kundens synvinkel. “Vad blir effekten av ditt 

ledarskap?” (Lundh, Caroline). Utifrån Carolines perspektiv behöver man också ha 

rätt människosyn och tro på att alla sina medarbetare gör sitt bästa. Hon anser också 

att hon idag har en idealisk chef då de dagligen har ett kort uppstartsmöte antingen 

fysiskt eller via telefon. Sofia menar också att ett idealiskt ledarskap handlar om att 

vara prestigelös. Som ledare ska man kunna ta fram det bästa ur sina medarbetare 

och utmana dem på individnivå. “Det handlar om att visa vägen” (Brantmark, 

Sofia). Enligt Julia ska ledaren vara närvarande och kontinuerligt coacha, följa upp 

och utveckla sina medarbetare. Jacob framför att idealiska ledare bör se sina 

medarbetare och visa uppskattning. Det är viktigt att ha en bra relation och 

fungerande kommunikation med sin ledare. “Vi är alla människor, ingen vill ha en 

robot som chef” (Dyberg, Jacob). Vidare menar Jacob att de högre uppsatta inom 

hierarkin kan se sina medarbetare som siffror. Denna syn måste förändras då vi alla 

är människor. Sofie menar att öppna kontorslandskap kan leda till att medarbetare 

och ledare kommer närmare varandra vilket minskar känslan hierarki.  

 

Astrid påpekar att man bör ha liknande värderingar som sin chef. Vidare menar hon 

att förtroende samt stöd är betydelsefullt oavsett vilken position medarbetarna har. 

“Chefen och de anställda ska vara sammansvetsade och visa samma sida ut mot 

kund. Det gäller att förmedla samma sak om hur kunden ska agera” (Högström, 

Astrid). Håkans, Mikaels och Filips idealiska bild på ledarskapet är att ledaren ska 

låta sina medarbetare få arbeta med frihet under ansvar. Filip anser även att ledaren 
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ska vara driven och inge ett förtroende till sina medarbetare. Erik förespråkar för ett 

värdedrivet ledarskap där chefen ska ses som en möjliggörare, visa vägen och 

coacha. Mikael tycker även att man som ledare ska visa en närvaro men att 

medarbetaren själv ska få möjlighet till att genomföra och lösa affären. Hans 

förespråkar också att frihet under ansvar är viktigt. “En chef ska visa intresse, ge 

feedback och se sina medarbetare som människor” (Larsson, Hans).  

 

4.2.5 Avslutning 

Avslutningsvis frågade vi våra respondenter hur de ansåg att Nordea Bank AB 

hanterar den digitala förändringen i samklang med arbetsplatsutformning, 

medarbetarskap och ledarskap. Var och en fick redogöra för om de upplever att 

företaget arbetar i rätt riktning. Respondenterna fick därefter även möjlighet till att ge 

ytterligare synpunkter. Linn och Sofia upplever att Nordea Bank AB arbetar i rätt 

riktning. “Det är en utmaning att få med alla på resan men det känns som att vi har 

på oss ledartröjan” (Brantmark, Sofia). Vidare tror Linn att det kan bli en tuff resa 

men så länge man gör det på rätt sätt kommer det att bli bra. Sofie upplever också att 

Nordea Bank AB ligger i framkant men att de måste se till att marknaden är redo för 

dessa digitala förändringar. Mikael upplever att projekten bli fler och hanteras på rätt 

sätt men att man inte ska övertro på digitaliseringen. Det gäller att man fortfarande 

kan finnas lokalt och samtidigt hitta rätt digital anpassning. Filip anser att Nordea 

Bank AB är på väg i rätt riktning men att de behöver utöka sin budget på IT-

utveckling. “Idag snackar vi mindre försäljning och lägger mer energi på digitala 

frågor, exempelvis hur ska en välfungerande applikation se ut?” (Linnér, Filip).  

 

Håkan anser också att Nordea Bank AB ligger i framkant. Han framför tydligt att 

man som medarbetare inom banken kontinuerligt måste vara förändringsbenägen och 

ta tillvara på de internutbildningar som ges. Dock måste banken ständigt ta hänsyn 

till aktuella lagar och regler vilket kan påverka den digitala tekniken. Ibland kan det 

uppstå problematik då vissa digitala verktyg måste verkställas inom en begränsad 

tidsram. “Jag tror dock att vi är den ledande banken i Europa just nu då man ser 

utifrån digitaliseringen” (Samuelsson, Håkan). Caroline upplever att banken har rätt 

fokus då ledare ständigt försöker anpassa sig till nya tekniker. Hon framhäver även 

att Nordea Bank AB kontinuerligt försöker mäta nöjdhet och välmående bland de 

anställda för att säkerställa trivsel. 
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Hans upplever också att Nordea Bank AB jobbar i rätt riktning. Däremot påpekar han 

att “ledarskapet blir inte bättre än individerna vilket kräver förändringsarbete” 

(Larsson, Hans). Detta upplever han som extra betydelsefullt då det förekommer 

många personalbyten. Hans påstår också att företaget har bra värderingar och att 

mycket resurser har lagts på olika typer av chefsutbildningar. Slutligen påpekar han 

att det är viktigt att kunna följa och leda företagets värderingar. Jacob och Julia 

upplever att Nordea Bank AB är på rätt väg men att de inte ska förhasta sig i vissa 

beslut eftersom medarbetare kan gå miste om viss information. Jacob menar också att 

det har skett en viss generationsförändring inom företaget då många valt att gå i 

förtidspension och att banken generellt valt att anställa yngre medarbetare. “Många 

valde att gå i pension i förtid för att de kände att de inte passade in i den nya digitala 

banken, yngre människor är duktigare på det digitala” (Dyberg, Jacob). Jacob 

nämner även att banken behöver tänka igenom sina beslut ytterligare då de ska byta 

lokaler. Det är viktigt att man utgår från kundens perspektiv och från medarbetarna 

som ska vistas i lokalen. Han upplever dock kontorsbyte som något positivt då man 

idag kan skapa en ny företagskultur och samtidigt skapa “Nordea Bank AB:s 

framtid”.  

 

Astrid är enig med Jacob och menar att Nordea Bank AB inte ska ta för snabba 

beslut kring nedläggning av fysiska kontor. Astrid framhäver att företaget kan gå 

miste om viktig kompetens när medarbetare inte har möjlighet att flytta utan måste 

söka sig till andra arbetsplatser. Dessutom påpekar hon att när medarbetare förflyttas 

till större städer försvinner viktig kompetens på småorterna. Erik och Julia anser 

också att Nordea Bank AB arbetar i rätt riktning utefter de digitala förändringarna. 

Erik berättar att ledarna exempelvis har fått genomgå en digital akademi men påstår 

samtidigt att man alltid kan implementera ytterligare förbättringar. “Den viktigaste 

styrkan är att vi människor känner att vi är duktiga på det vi gör. Det digitala ska 

stödja och hjälpa oss men det får inte ta över och göra oss till robotar. Vi måste leda 

människor, inte som en dator gör” (Eckerström, Erik). Därefter avslutade vi våra 

samtal med att tacka våra respondenter för deras deltagande och önskade dem lycka 

till i framtiden. 

 

  



  
 

59 

5 Analys av empiriskt material  

 

I nedanstående kapitel kommer vi att tolka våra observationer och semistrukturerade 

intervjuer genom vår teoretiska referensram och analysmodell. Vårt analyskapitel är 

uppdelat i tre huvudrubriker; organisationens digitala situation, konsekvenser av 

digital transformation samt effekten på medarbetarskap och ledarskap. Detta kapitel 

inkluderar även uppsatsens tre teman. 

 

 

5.1 Organisationens digitala situation 

 

5.1.1 Digital transformation och contingency 

I det empiriska materialet framgår det att Nordea Bank AB har påverkats av 

digitaliseringen och att banken ligger i framkant i jämförelse med andra 

konkurrenter. Detta visar att banken är starkt präglad av en situation som andas 

digitalisering vilket överensstämmer med Jansson och Andervins (2016) forskning. 

Jansson och Andervin (2016) menar att företag gör dessa digitala anpassningar för att 

upprätthålla sin konkurrenskraft. Vi kan även tolka detta utifrån Jansson och 

Andervin (2016) då de nämner att i en digitaliserad verksamhet skapas 

förändringsvågor. Sofie framför exempelvis att verksamheten idag erbjuder olika 

digitala tjänster vilket vi kan tolka som en konsekvens av den anpassning 

verksamheten har genomfört. Dessutom framför Filip, Sofie och Hans att de idag 

använder sig av digital kommunikation vilket även det är ett tillvägagångssätt som 

präglar en digital verksamhet.  

 

Vi kan också konstatera att den digitala transformationen har resulterat i en 

organisatorisk omstrukturering då Astrid framför att vissa fysiska kontor har gjorts 

om till onlineenheter. Enligt Jansson och Andervin (2016) påverkas även beteendet 

när nya digitala tjänster blir tillgängliga vilket kan förklara för Julias påstående då 

hon nämner att det finns en oro kring anställningarna. Detta upplever vi som negativt 

då medarbetare kan känna en ängslan över sin anställning och därmed kan förlora 

fokus på sitt arbete. Vidare framför Reddy och Reinartz (2017) i sin forskning att den 

nya digitala tekniken har en inverkan på arbetssituationen. Detta sammanfaller med 
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Julia och Sofie då de framför att rådgivarens roll har förändrats. Vidare tror vi att 

detta kan upplevas både som en utmaning och möjlighet då vissa arbetsprocesser har 

underlättats medan andra kräver ytterligare förändringsarbete. Vidare ser vi en 

möjlighet med ny digital teknik då Erik nämner att han har fått större valmöjligheter 

på sin arbetsplats på grund av digitala lösningar. 

 

Jacob och Filip påstår att de digitala förändringarna har bidragit till att banken 

kommit närmare sina medarbetare vilket vi upplever som positivt då 

kommunikationen kan bli mer förmånlig. Det framgår även i empirin att 

samhörigheten har blivit bättre och att medarbetarna upplever organisationen som 

mer decentraliserad. Vidare framgår det tydligt från respondenterna att samarbete 

och kommunikation är en förutsättning för att verksamheten ska fungera vilket är i 

enlighet med våra ståndpunkter. Då Jansson och Andervin (2016) menar att tekniken 

har en inverkan på olika faktorer kan vi tolka att samarbete och kommunikation kan 

framstå som två av dessa. Vidare kan vi konstatera att individer med olika 

bakgrunder behövs inom organisationen då både Caroline, Mikael och Håkan lyfter 

fram detta. Mångfald kan därmed uppfattas som en förutsättning för att man ska 

kunna följa med i de digitala förändringsvågorna. Vi kan därför fastslå att mångfald 

är viktigt för Nordea Bank AB då vi tror att de kan nå fler kundgrupper genom att ta 

hänsyn till olika kulturer. Vidare kan de även bilda dynamiska och innovativa team 

vilket är i enlighet med Mikaels ställningstagande.  

 

Sofie nämner att den hierarkiska nivån inte är lika framträdande på hennes 

arbetsplats vilket vi tolkar som positivt då man kan få en känsla av ett utökat 

samarbete. Sofie tror att detta grundar sig på vilket typ av ledarskap som ligger 

bakom. Detta kan sammankopplas till Fiedlers (1967) samt Ayman, Chemars och 

Fielders (1995) påstående om att en ledares ledarskapsstil är beroende av den 

situation ledaren befinner sig i. I det empiriska materialet framkom det att Sofie hade 

en positiv attityd till en mer decentraliserad struktur. Detta skulle enligt Fiedler 

(1967) samt Ayman, Chemers och Fiedler (1995) innebära att ledarskapet 

kännetecknas av en relation som är positiv mellan ledare och medarbetare. 

Följaktligen präglas ett sådant ledarskap av lojalitet, tillit och förtroende vilket vi 

anser är betydelsefullt för en välfungerande relation (Fiedler, 1967; Ayman, Chemers 

& Fiedler, 1995). Då Filip framför att det har blivit vanligare att man träffar sina 



  
 

61 

kollegor online innebär detta utifrån contingency teorin att ledaren måste vara öppen 

för nya digitala arbetssätt. Utifrån Aymans, Chemers och Fiedlers (1995) perspektiv 

kan vi konstatera att ledaren måste ha en inre motivation till att vilja kommunicera 

med sina medarbetare via digitala kanaler. 

 

Hans framhäver att jargong kan skilja sig åt på de olika kontoren vilket han tror 

grundar sig på vilket typ av ledarskap som ligger bakom. Ayman, Chemers och 

Fiedler (1995) menar att relationen mellan ledare och följare har en inverkan på hur 

effektivt ledarskapsutövandet blir. Detta kan således innebära att ett positivt 

organisatoriskt utfall präglas av en god relation. Vi kan även analysera detta utifrån 

Hans då han nämner att ledarens kontroll och behjälplighet förbättras när 

organisationen är uppdelad i olika silos. Då han upplever att denna uppdelning 

skapar bättre förutsättningar skulle det sett utifrån Ayman, Chemers och Fiedler 

(1995) betyda att ledarens stil matchar med situationens krav. Detta tolkar vi som 

positivt då Nordea Bank AB verkar ha tagit hänsyn till sin nuvarande situation och 

anpassat sin ledarskapsstil. 

 

5.2 Konsekvenser av digital transformation 

 

5.2.1 Decentralisering 

Quinn och Spreitzer (1997) framför att det blir vanligare för organisationer att 

använda sig av en decentraliserad styrning. Vi kan utifrån deras forskning se ett 

samband till Linn, Filip, Sofia och Hans då de menar att Nordea Bank AB idag 

upplevs mer som en decentraliserad organisation i jämförelse med förr. Då vi tolkat 

Quinns och Spreitzers (1997) forskning kan vi konstatera att detta kan bero på en 

utökad globalisering och utvecklad teknik. Detta sammanfaller även med Södergrens 

(1992) forskning då hon nämner att digitaliseringen kan leda till att organisationer 

utvecklas från en centraliserad verksamhet till en mer decentraliserad. Då Astrid 

nämner att Nordea Bank AB upplevs som en relativt platt organisation kan vi 

fastställa att digitaliseringen har haft en inverkan på verksamheten. Vi kan även 

konstatera att digitaliseringen möjliggör för nya digitala verktyg och skapar flexibla 

arbetssätt vilket vi upplever är fördelaktigt utifrån Nordea Bank AB (Södergren, 

1992). 
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Decentralisering kan även bidra till en fördelaktigare fördelning mellan 

organisationens enheter och kan medföra till en spridning av auktoritet (Södergren, 

1992). Julia framför exempelvis att organisationen idag har ett utökat samarbete 

mellan bankens interna enheter vilket sammanfaller väl med Södergrens (1992) 

forskning. Utifrån denna forskning kan vi även se ett samband till Jacob och Sofia då 

de framför att man ofta skickar ärenden mellan olika interna avdelningar. Då de tar 

hjälp av interna specialister kan vi tolka att det finns en positiv spridning av 

auktoritet inom organisationen. Vidare anser vi att decentralisering kan framstå som 

en möjlighet för Nordea Bank AB då det underlättar deras anpassning till varierande 

marknader och miljöer (Södergren, 1992).  

 

Dock påstår Linn att organisationens ledare skulle kunna delegera ytterligare ansvar 

till medarbetarnivå. Detta är i enlighet med Quinns och Spreitzers (1997) forskning 

då de anser att ansvarsdelegering kan leda till nya konkurrensfördelar och till en 

förbättrad effektivitet inom företaget (Quinn & Spreitzer, 1997). Därmed tolkar vi att 

Nordea Bank AB skulle kunna förbättra sin ansvarsfördelning för att på så sätt 

åstadkomma en effektivare arbetsmiljö. Detta kan även relateras till Södergrens 

(1992) forskning då hon framför att digitaliseringen gör det möjligt för medarbetarna 

att få en utökad handlingsfrihet och ett utökat ansvar. 

 

5.2.2 Mobilitet 

Mobilitet är enligt Castree, Kitchin och Rogers (2013) en fundamental process som 

innefattar förflyttningar och flöden av information, resurser och människor. Vi kan 

utifrån deras forskning se ett samband till Hans, Linn och Filip då de anser att en 

mobil arbetsplats ska vara flexibel samt att man ska kunna föra effektiva dialoger 

medarbetare och kunder emellan. Vi kan utifrån deras forskning tolka att det 

förekommer mobilitet inom Nordea Bank AB men att de till viss del är begränsade 

på grund av sekretessbelagt material. Flertalet av våra respondenter går även i linje 

med Parkers och Doaks (2012) forskning då de framför att tillväxt av ny teknik har 

resulterat i en utökad mobilitet. Detta upplever vi som positivt då medarbetarna får 

en mer flexibel arbetsplats oavsett vart och när de arbetar. Vidare menar Parker och 

Doak (2012) att fysiska avstånd kan jämka samman med hjälp av bättre 

transportmedel och informationsutbyten. Utifrån bankens perspektiv tolkar vi detta 

som positivt då medarbetare inte längre behöver transportera sig i lika i stor 
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utsträckning. Vidare kan vi konstatera att informationsutbyte kollegor emellan har 

blivit bättre sedan digitala lösningar implementerats. Detta bidrar till att alla 

medarbetare kan få information samtidigt vilket påverkar hela organisationen. 

 

Lidström och Bolter (2016) framför att digitaliseringen bidrar till att personliga 

tillhörigheter samt arbetsmaterial blir lättare att hantera. Vi kan utifrån denna 

situation tolka att Nordea Bank AB:s medarbetare har fått ett nytt sätt att arbeta, lära 

och samarbeta på. Vi kan även analysera utifrån Lidström och Bolter (2016) då Linn 

framför att en digital arbetsplats möjliggör till att man kan arbeta varsomhelst och 

närsomhelst med hjälp av en dator. Jacob och Astrid menar också att man ska kunna 

arbeta pappersfritt vilket överensstämmer med Lidström och Bolters (2016) 

forskning då de framför att arbetsmaterial blir lättare att manövrera. Vi tolkar därmed 

att Nordea Bank AB har kommit långt i sin digitala förändringsprocess eftersom 

medarbetare dagligen kommer i kontakt med digitala verktyg och system. 

 

För att skapa en effektiv arbetsplats framför Erik att man ska kunna ha tillgång till 

alla sina filer i en och samma enhet samt kunna förflytta sig varsomhelst. Detta kan 

tolkas utifrån Di Domenicos, Daniels och Nunans (2014) forskning då de menar att 

den digitala tekniken bidrar till en friare rörlighet över konventionella tid- och 

platsbegränsningar. Vi kan fastställa att Nordea Bank AB har påverkats av 

digitaliseringen då den mobila räckvidden främjat för en bättre hantering av 

arbetsuppgifter och påverkat arbetsmiljön positivt (Di Domenico, Daniel & Nunan, 

2014). Dock påpekar flertalet av våra respondenter att all digital teknik måste vara 

funktionell och stödja det mobila arbetssättet. Utifrån denna syn kan vi tolka att den 

digitala tekniken kan medföra både möjligheter och utmaningar beroende på hur 

funktionell den är. Om tekniken är ändamålsenlig kan vi konstatera att ny teknik som 

stödjer den digitala kommunikationen kan bidra till att betydelsen av den fysiska 

arbetsplatsen minskar (Di Domenico, Daniel & Nunan, 2014). 

 

5.2.3 Gränssnitt 

Berg och Gustafsson (2016) framför att den digitala och fysiska arbetsplatsen måste 

samspela. Detta kan analyseras utifrån Sofias uttalande då hon framför att man som 

medarbetare ständigt måste öka sin förståelse för den nya digitala tekniken. Utifrån 

vårt perspektiv innebär detta att digitaliseringen kan medföra både möjligheter och 
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utmaningar då man ständigt måste vara förändringsbenägen samt kunna kombinera 

mellan fysiska och digitala arbetsuppgifter. Nordea Bank AB bör därför ta hänsyn till 

både medarbetare, samspel och integration eftersom medarbetarna annars kan 

uppleva fönster mellan den digitala och fysiska världen (Berg & Gustafsson, 2016). 

Därför framför Caroline att det måste finnas ett komplement till den digitala världen. 

Vi kan exempelvis konstatera att kunden alltid ska prioriteras och få valmöjligheten 

till ett digitalt eller fysiskt möte. Dock har vi också förståelse för att medarbetarna 

också har personliga åsikter som måste beaktas. Utifrån detta perspektiv kan vi även 

se ett samband till Erik då han nämner att Nordea Bank AB måste träffa rätt i sitt 

erbjudande och bemöta sina kunder på rätt ställe. Därmed kan vi fastställa att den 

digitala och fysiska arbetsplatsen måste samspela för att det ska fungera kund och 

medarbetare emellan. Då Mikael menar att banken måste finnas till både lokalt och 

digitalt tolkar vi att Nordea Bank AB måste ha sina digitala gränssnitt i åtanke. Vi 

kan därmed konstatera att det är viktigt för organisationen att beakta den fysiska 

arbetsplatsen då man ska utforma sin digitala arbetsplats (Berg & Gustafsson, 2016).  

  

Enligt Blok, Groenesteijn, Schelvis och Vink (2012) bidrar digital transformation till 

att gränssnitt suddas ut. Detta kan tolkas som en möjlighet utifrån Nordea Bank AB 

eftersom deras anställda inte behöver resa lika mycket då digitala verktyg underlättar 

för kommunikationen. Detta är i enlighet med Blok et al. (2012) då de framför att 

geografiska gränssnitt suddas ut samt att medarbetare får en utökad självkontroll och 

frihet i sitt arbete. Detta kan vidare analyseras utifrån Nordea Bank AB då 

medarbetare kan ansluta sig digitalt över organisationens gränser. Hans framför 

exempelvis att det idag ställs högre krav på rätt kommunikation då man ofta träffar 

medarbetare digitalt. Detta är något som vi upplever kan vara en utmaning för 

organisationen då tekniska fel kan inträffa och kan därmed leda till att medarbetare 

blir begränsade. Dock framför Hans att digitaliseringen möjliggör för att man kan 

träffa nya kollegor via digitala kanaler. Vi tror därmed att detta är en unik fördel då 

de kan utöka sitt nätverk samtidigt som de kan vara tidseffektiva. Blok et al. (2012) 

menar dock att en utökad digital kommunikation inte behöver betyda att förbättringar 

för kunskapsdelning kommer att ske vilket kan tolkas som en nackdel. Slutligen kan 

vi konstatera att Nordea Bank AB:s geografiska, organisatoriska, fysiska och 

virtuella gränser kommer att suddas ut då de genomgår digital transformation (Blok 

et al. 2012). 
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Nevander-Friström (2006) påstår även att det är grundläggande för en individ att 

finna balans mellan arbete, familj och egna behov. Vi kan utifrån detta perspektiv se 

ett samband till Erik då han anser att det är ointressant att arbeta hemifrån då han inte 

vill att privatliv och arbetsliv ska kollidera. Vi kan utifrån Nevander-Friströms 

(2006) forskning tolka att gränssnittet däremellan är betydelsefullt för alla 

medarbetare inom organisationen. Vi kan därmed förstå att gränssnittet mellan 

privatliv och arbetsliv är en livsavgörande faktor för en välfungerande vardag. Hans 

framför dock att det beroende på tjänst kan vara fördelaktigt att arbeta hemifrån i den 

mån man kan balansera fritid och arbete. Då Caroline och Linn berättar att de gärna 

arbetar hemifrån tolkar vi att de har en bra balans mellan arbete och privatliv. Dock 

anser vi att samtliga medarbetare som väljer att arbeta hemifrån bör ha gränssnittet 

mellan arbete, familj och egna behov i åtanke. Detta kan i annat fall leda till negativa 

konsekvenser i form av stress och utbrändhet (Nevander-Friström, 2006). 

 

5.2.4 Arbetsplatsutformning 

I enlighet med Lidström och Bolter (2016) kan arbetsplatsutformningen definieras 

som den plats eller miljö där medarbetare arbetar för att uppnå företagets mål. 

Flertalet av våra respondenter nämner att arbetsplatsen har förändrats 

utseendemässigt då det idag blivit vanligare med öppna kontorslandskap. Vi kan 

därmed förstå att digitaliseringen har påverkat organisationen och 

arbetsplatsutformningen då medarbetarna upplever förändring. Detta baseras på 

Lidströms och Bolters (2016) forskning då de framför att arbetsplatsmiljön är 

påverkbar av omvärldens förändringstakt. Mikael berättar även att öppna landskap 

respektive individuella kontor har varit en skiftande trend genom åren vilket kan vara 

en följd av förändringen i den externa omgivningen. Då alla verksamheter är unika i 

sitt slag anser vi att Nordea Bank AB individuellt måste anpassa hur, var och på 

vilket sätt arbetet ska bedrivas. 

 

Vi kan även konstatera att deras val av arbetsplatsutformning kan vara beroende av 

interna uppkomna behov. Detta resulterar i att organisationen måste utforma sina 

produkter, tjänster och arbetsmiljöer utefter medarbetarnas behov (Lidström & 

Bolter, 2016). Exempelvis upplever flertalet av våra respondenter att digitaliseringen 

har bidragit till en mer anpassningsbar arbetsplats. Julia framför att kontorsmiljön har 

anpassats då Nordea Bank AB valt att utöka sina onlineenheter. Detta går även i linje 
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med Lidström och Bolters (2016) forskning då de menar att faktorer i relation till 

samhällets yttre krav också kan ha en betydande roll för organisationens utveckling. 

Astrid och Sofie framför att Nordea Bank AB har valt att investera i bärbara datorer 

vilket vi tolkar som positivt då det finns ytterligare ett samband till det digitala. Dock 

är vi eniga till Jacob då han nämner att vissa kontor borde investera mer på modern 

teknik då samhället ofta ligger före banken. Då vi tolkat vår empiri utifrån Lidström 

och Bolters (2016) forskning anser vi att Nordea Bank AB måste anpassa sin 

arbetsmiljö på så sätt att det ökar möjligheterna både för medarbetare och kunder. 

Därmed menar Hans att onlinekontor inte ska uppfattas som en enda lösning inför 

framtiden utan det digitala gör det möjligt för banken att även finnas till fysiskt. 

Genom att exempelvis kombinera mobilitet, öppna landskap och privata mötesrum 

tror vi att banken kan öka sina marknadsandelar samt samarbete med externa aktörer. 

 

5.2.5 Varumärke & kultur 

Treffner (2011) framför i sin forskning att ett varumärke förmedlar ett budskap till en 

mottagare. Vidare menar han att det är mottagarens uppfattning och tolkning som 

avgör vilket beslut som tas vilket vi anser är livsavgörande för Nordea Bank AB. 

Utifrån Treffners (2011) forskning finner vi ett samband till Astrid då hon framför att 

medarbetare bör ha liknande värderingar och förmedla samma budskap till kunderna. 

Detta kan också tolkas utifrån Lidströms och Bolters (2016) forskning då de menar 

att medarbetarna ständigt måste arbeta i samma riktning och stärka sitt employer 

brand. Vi kan utifrån deras forskning konstatera att Nordea Bank AB behöver ha 

grundläggande processer för hur organisationen ska bemöta sina kunder för att kunna 

skapa ytterligare värde i relation till digitaliseringen. Utifrån detta perspektiv kan vi 

se ett samband till Mikael då han framför att medarbetarna bör ha ett intresse för det 

digitala. Vi kan också tyda att det är viktigt för medarbetarna att de får rätt 

internutbildning så att de i sin tur kan få kunderna lojala och positiva till företagets 

varumärke (Berg & Gustafsson, 2016). 

 

Sofia nämner att det finns en annorlunda företagskultur sedan digitaliseringen blivit 

mer framträdande. Vidare menar hon att medarbetare måste vara prestigelösa, 

snabbtänkta och kunna samarbeta. Då vi tolkat Alanis och Timanders (2013) 

forskning anser vi att detta är avgörande för Nordea Bank AB eftersom kulturella 

faktorer kan bidra till både lönsamhet och överlevnad för organisationen. Julia 
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upplever dock att digitaliseringen inte haft någon större inverkan på företagskulturen. 

Detta tror vi kan bero på att Julia endast arbetat inom banken i 3 år medan Sofia 

arbetat inom banken i 18 år. I enlighet med Alanis och Timanders (2013) forskning 

måste en företagskultur som är anpassningsbar grunda sig i tydliga värderingar. Här 

finner vi ett samband till Jacob då han påstår att företagets värderingar måste ha en 

konkret betydelse för medarbetarna och kunderna vilket vi också är ense om. Då vi 

tolkat Alanis och Timanders (2013) forskning anser vi även att företagskultur 

inkluderar hur medarbetare ska agera och kommunicera. Därmed kan vi förstå att 

kommunikationen är betydelsefull för bankens företagskultur då digitaliseringen är 

en pågående process. 

 

Alanis och Timanders (2013) forskning går även i linje med Erik då han påstår att 

organisationen måste ha en god kommunikation och förståelse för alla medarbetare. 

Företagskultur kan även beskrivas som kollektivt inlärda handlingsmönster som 

utgår från gemensamma värderingar och attityder (Alani & Timander, 2013). Då Erik 

och Hans framför att organisationen har en god förståelse för sina medarbetare och 

har gemensamma värderingar kan vi tolka att Nordea Bank AB har en stark 

företagskultur. Dock kan vi fastställa att när Nordea Bank AB väljer att öppna upp 

nya kontor är det extra betydelsefullt att ha kulturen i åtanke. Detta kan konstateras 

med hjälp av Alani och Timanders (2013) forskning då de påstår att det är 

efterkommande som skapar ett nytt beteendemönster som i sin tur utformar en ny 

företagskultur. Avslutningsvis kan vi tyda att företagskultur och dess varumärke är 

två sidor av samma mynt vilket har stor betydelse för organisationen (Alani & 

Timander, 2013). 

 

5.2.6 Beteendeförändring 

De flesta av våra respondenter menar att man som medarbetare ständigt måste öka 

sin förståelse för den nya tekniken. Detta sammanfaller väl med Janssons och 

Andervins (2016) syn då de framför att beteenden behöver anpassas till nya digitala 

förändringsprocesser. Sofia upplever att den digitala utvecklingen möjliggör för ett 

effektivare informationsutbyte. Detta kan enligt Berg och Gustafsson (2016) 

innebära att hon uppfattar denna resa som okomplicerad. Vi kan även tolka detta 

utifrån Berg och Gustafsson (2016) då de menar att en förändring kan upplevas som 

enklare då nya användningsmönster överensstämmer med individens preferenser. 
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Jansson och Andervin (2016) menar att det är betydelsefullt för en verksamhet att 

kunna lämna sin nuvarande situation för att övergå till ett nytt önskat läge. Utifrån 

denna forskning kan vi se ett samband till Filip, Håkan och Sofia då de uttalar sig om 

att de nya onlinekontoren är ett måste för den framtida banken. Vi kan därmed tolka 

att de har en positiv inställning till den digitala förändringen då de kan uppleva nytta 

i och med denna ansträngning (Berg & Gustafsson, 2016). Då Berg och Gustafsson 

(2016) menar att olika användningsmönster visas genom uppkomna beteenden 

innebär detta att Nordea Bank AB måste skapa sig en bättre anpassning. Eftersom 

Filip, Håkan och Sofia har en likartad inställning till onlinekontoren är vår 

uppfattning att det finns en matchning mellan deras användningsmönster och utfallet 

av beteendet. Sett utifrån Jansson och Andervin (2016) skulle det även kunna 

innebära att Filip, Håkan och Sofia har fått liknande vägledning då de idag har en 

gemensam syn kring onlinekontoren. Därmed kan vi tolka att organisationens vision 

och mission har haft betydelse vilket även Jansson och Andervin (2016) menar är 

användbart för att nå ett önskat läge. Vidare kan vi även fastställa att ledarskapet är 

av relevans då vi anser att det har en inverkan på hur organisationens vision och 

mission ska tillämpas inom organisationen (Jansson & Andervin, 2016). 

 

Även Jacob och Julia uppvisar en positiv inställning till de nya onlinekontoren vilket 

kan grunda sig på olika bakomliggande faktorer. Jacobs inställning baseras på en 

upplevelse om att Nordea Bank AB ligger före sina konkurrenter. Detta tolkar vi som 

positivt då de har kommit längre i sin digitala resa i jämförelse med andra storbanker. 

Vidare uppfattar Julia att det finns en efterfrågan på onlinemöten vilket vi anser 

möjliggör för att Nordea Bank AB kan öppna upp fler onlinekontor. Därmed kan vi i 

enlighet med Lunenburg (2011) konstatera att bankens situation leder till olika 

uppfattningar beroende på vad medarbetaren har för förväntningar och perspektiv. 

Vidare har även Astrid en uppfattning om att den äldre generationen kan bli 

bortglömd då vissa inte känner sig bekväma med den digitala tekniken. Detta tolkar 

vi som en utmaning då det kan vara svårt att förändra redan inlärda beteenden 

(Jansson & Andervin, 2016). 

 

5.2.7 Ansvarstagande 

Självledarskap är en väsentlig faktor för en organisations långsiktiga framgång 

(Lidström & Bolter 2016). Vi kan utifrån Lidström och Bolters (2016) forskning 
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tolka att Nordea Bank AB arbetar i rätt riktning då många av respondenterna uttalat 

sig om att de fått ett ökat ansvar sedan digitala verktyg implementerats. Dock skiljer 

sig deras åsikter åt beroende på hur länge de arbetat inom företaget vilket vi anser är 

naturligt då de har olika personliga erfarenheter. Vi kan också fastslå att Nordea 

Bank AB dagligen måste våga förändra och öka sitt samarbete för att kunna 

åstadkomma framgång för både medarbetare och organisationen (Andersson, 2016). 

Enligt Erik har digitaliseringen bidragit till ett ömsesidigt ansvar och att kompetens 

kan nyttjas maximalt genom ett bättre samarbete vilket är i enlighet med Anderssons 

(2016) forskning. Filip och Linn framför även att förtroende och tillit är 

betydelsefullt för ett utökat ansvarstagande. Detta är i linje med Andersson (2016) då 

han framför att man ska kunna uppmuntra till ansvarstagande samt initiativ genom 

att ge sina medarbetare förtroende. Här kan vi även se ett samband till Håkan och 

Astrid då de idag upplever att medarbetare har ett ökat ansvar över större geografiska 

områden. Vi kan utifrån ovanstående resonemang fastslå att Nordea Bank AB tagit 

rätt beslut då de valt att fokusera mer på ett gemensamt ansvar (Andersson, 2016). 

 

Lidström och Bolter (2016) framför att en god ansvarsfördelning kan resultera i 

lösningsorienterade och flexibla medarbetare då de möter nya arbetssituationer. 

Utifrån deras forskning kan vi också konstatera att de bästa idéerna skapas 

gemensamt mellan högre och lägre hierarkinivåer. Vidare framför Caroline att det 

digitala har resulterat i att medarbetare fått ett större kollektivt ansvar vilket vi tolkar 

som en möjlighet då detta kan resultera i lösningsorienterade medarbetare (Lidström 

& Bolter, 2016). Crevani och Mörndal (2017) menar även att ansvarstagande kan 

leda till en positiv teknikutveckling. Detta tolkar vi som fördelaktigt då medarbetarna 

själva kan bidra till att bankens digitala verktyg utvecklas i rätt riktning. Detta 

innebär också att medarbetare inte behöver coachas på detaljnivå eftersom de är mer 

involverade i sitt arbete. Här finner vi ett samband till Håkan och Mikael då de 

berättar att medarbetare får möjlighet till att arbeta mer med frihet under ansvar. 

Detta har bidragit till att medarbetarna har blivit mer självgående och fått en utökad 

tillit (Crevani & Mörndal, 2017). Slutligen tolkar vi att Nordea Bank AB befinner sig 

i en digital front där medarbetarna ständigt måste anpassa sig till en ny spelplan. 
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5.2.8 Kommunikation 

Alla våra respondenter nämner att samarbete och kommunikation är en 

grundförutsättning för att verksamheten ska kunna fortskrida. Håkan nämner att man 

ständigt måste kunna leverera och att en bra kommunikation är essentiellt. Detta går i 

linje med Heide, Johansson och Simonsson (2012) då de menar att kommunikation är 

en grundförutsättning för organisationens utveckling och existens. Vidare kan vi se 

ett samband mellan Qian och Daniels (2008) och flertalet av våra respondenter då de 

framför att dagens kommunikation främst sker via digitala kanaler. Detta tolkar vi 

som positivt då kommunikationen blivit bättre sedan nya kommunikationskanaler 

implementerats (Qian & Daniels, 2008). Filip framför att man ofta träffar kollegor 

online vilket är en anknytning till Dinnoncenzos (2006) forskning då han menar att 

kommunikationskanaler existerar bortom det fysiska rummet. Då den digitala 

kommunikationen enligt Dinnoncenzo (2006) understödjer till att befinna sig i en 

virtuell miljö kan vi finna ett samband till Hans då han ofta kommunicerar med sin 

chef på distans. Vi anser därmed att detta kan upplevas både som en möjlighet och 

utmaning då möten i virtuella miljöer endast är tillämpbara när digitala 

kommunikationslösningar fungerar felfritt. 

 

Enligt Mackenzie (2010) kan digitala kanaler underlätta för kommunikationen i de 

lägen man har en begränsad resurs- och tidsram vilket sammanfaller väl med Eriks 

upplevda erfarenheter. Då Erik har fått större valmöjligheter med hjälp av digitala 

lösningar menar han att ett digitalt möte kan ge samma resultat som ett fysiskt. Att 

Erik upplever större valmöjligheter betyder utifrån Dinnocenzo (2006) att den 

digitala kommunikationen understödjer Erik till att befinna sig i en virtuell miljö. 

Mackenzie (2010) framför även att kommunikation via digitala kanaler kan ha en 

inverkan på arbetsrelationen vilket vi tolkar som positivt utifrån bankens situation. 

Dock anser vi att man måste vara medveten om att digitala möten kan begränsa vissa 

uttryck och gester. Därmed tolkar vi att uppbyggandet av en arbetsrelation kan skilja 

sig åt mellan ett fysiskt och ett digitalt möte. 
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5.3 Effekten på medarbetarskap och ledarskap 

 

5.3.1 Medarbetarskap 

Tengblad (2010) framför att en medarbetare ska kunna påverka sin egen utveckling 

och arbetssituation. Vidare menar Berg och Gustafsson (2016) att medarbetaren ska 

få rätt stöd från sin ledare och få kontinuerliga utvecklingsmöjligheter. Vi kan utifrån 

våra respondenter tolka att Nordea Bank AB arbetar i rätt riktning då företaget 

erbjuder många internutbildningar och vill att sina medarbetare ska få chans till 

individuellt avancemang. Detta kan konstateras utifrån Berg och Gustafsson (2016) 

då de framför att ett högre medarbetarengagemang kan leda till organisatorisk 

framgång. Därför anser vi att det är viktigt att låta sina medarbetare få ta plats och 

vara involverade i organisationens beslutsfattande. Vidare är vi eniga med Hällsten 

och Tengblad (2006) då de påstår att man bör utgå från organisationens medarbetare 

istället för att utgå från cheferna. Detta är i enlighet med Hans och Erik då de nämner 

att man idag är chef på medarbetarnas villkor och att man ska låta dem få växa. 

 

Herzberg (1966) framför att man inom en organisation bör ta hänsyn till både 

hygien- och motivationsfaktorer vilket sammanfaller väl med våra 

ställningstaganden. Vi kan utifrån Herzbergs (1966) forskning tolka att detta är 

essentiellt utifrån Nordea Bank AB då deras medarbetare ska trivas i den digitala 

förändringsprocessen. Med hjälp av dessa två faktorer kan vi även analysera hur 

digitaliseringen påverkar medarbetarnas arbetsmotivation. Om hygienfaktorerna tas 

för givet kan otillfredsställelse uppstå hos en individ respektive om 

motivationsfaktorerna tas för givet kan trivsel och motivation gå förlorat (Herzberg, 

1966). Genom att Nordea Bank AB har dessa två faktorer i åtanke kan 

organisationen öka sin produktivitet och medarbetarna kan öka sin grad av 

självförverkligande. Fortsättningsvis kan detta även leda till en bättre relation 

medarbetare emellan (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). 

 

Hygienfaktorerna karaktäriseras i kontext till där det dagliga arbetet utförs. Genom 

att Nordea Bank AB använder dessa på ett lämpligt sätt kan detta leda till att 

missnöjdheten hos medarbetarna minskar och att deras arbetsprestation ökar 

(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). Herzberg, Mausner och Snyderman 

(1959) menar att hygienfaktorerna kan inkludera; lön, mellanmänskliga relationer, 
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förmåner, övervakning, arbetsförhållanden, anställningstrygghet samt företagets 

policy och administration. Sofia och Hans framför att de har en öppen jargong och en 

god kommunikation inom organisationen. Detta upplever vi som positivt då det 

sammanfaller väl med mellanmänskliga relationer. Denna hygienfaktor kan även 

tolkas utifrån Sofie då hon upplever att banken har en bra sammanhållning kollegor 

emellan. Dock är vi eniga till Caroline då hon menar att ledare måste inneha rätt 

människosyn. Vi menar därmed att då de högre uppsatta i hierarkin har 

mellanmänskliga relationer i åtanke bör de ge förtroende till sina medarbetare och tro 

att de alltid försöker prestera sitt bästa på arbetet.   

 

Herzberg, Mausner och Snyderman (1959) menar att övervakning också kan ses som 

en hygienfaktor. Både Håkan och Mikael framför att frihet under ansvar är vanligt 

bland medarbetarna inom organisationen. Detta kan vi tolka som positivt då 

medarbetarna får chans till individuellt arbete samtidigt som de får en utökad tillit 

från sina chefer. Dock menar Julia, Caroline och Erik att det idag ställs högre krav på 

att man som medarbetare ständigt måste visa framfötterna samtidigt som man styrs 

av högre uppsatta mål. Detta är i enlighet med Herzberg, Mausner och Snyderman 

(1959) då de menar att övervakning är betydelsefullt för att en individ ska känna sig 

belåten på arbetsplatsen. Fortsättningsvis framför de i sin forskning att 

arbetsförhållanden och anställningstrygghet är två essentiella delar inom 

hygienfaktorerna. Vi är överens med Julia då hon framför att digitaliseringen har 

påverkat anställningarna inom Nordea Bank AB. Hon upplever exempelvis att det 

idag finns en intern oro då många blivit uppsagda. Detta upplever vi som negativt då 

digitaliseringen kan slå ut vissa mänskliga resurser. Utifrån denna situation kan vi 

tolka att organisationen har tagit arbetsförhållanden och anställningstrygghet för 

givet vilket skapar oro samt otillfredsställelse bland medarbetarna (Herzberg, 

Mausner & Snyderman, 1959). 

 

Astrid menar också att vissa medarbetare tvingas flytta till storstäderna eller lämna 

Nordea Bank AB då de väljer att stänga ner fysiska kontor. Detta upplever vi som 

negativt då viktig kompetens kan gå förlorad och att vissa medarbetare kan känna 

missbelåtenhet. Detta kan tolkas utifrån Herzberg, Mausner och Snyderman (1959) 

då de framför att anställningstrygghet är väsentligt. Om Nordea Bank AB skulle 

tänka igenom sina konsekvenser av att stänga ner vissa fysiska kontor skulle 
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missnöjdheten och oron hos medarbetarna kunna minska. Erik menar dock att nya 

roller och tjänster kan skapas då digitaliseringen blir mer central vilket gör att man 

kan använda det digitala till sin framgång. Vi är eniga med Erik men anser samtidigt 

att den digitala transformationen kan leda till både för- och nackdelar då individers 

upplevelser baseras på egna subjektiva tolkningar. Utifrån vårt perspektiv bör man ta 

hänsyn till olika arbetsförhållanden då digitaliseringen kan medföra stora 

förändringar för medarbetaren vilket går i linje med Herzberg, Mausner och 

Snyderman (1959). Vi är även eniga till Erik då han nämner att medarbetare 

eventuellt upplever digitaliseringen som ett hot då tjänster kan ersättas av robotar. 

 

Då hygienfaktorerna utgör en hygienisk grundförutsättning hos en individ kan vi 

konstatera att Nordea Bank AB bör ha dessa i åtanke. Dock måste organisationen 

vara medveten om att hygienfaktorerna endast påverkar medarbetarna under en 

kortare period vilket innebär att det är en individs yttre motivation (Herzberg, 

Mausner & Snyderman, 1993). När vi samlade in vårt empiriska material framkom 

inga diskussioner kring lön, förmåner eller företagets policy och administration och 

därför tolkas inte dessa hygienfaktorer. 

 

Herzberg, Mausner och Snyderman (1959) menar att motivationsfaktorerna kan 

inkludera avancemang, ansvar, erkännande, prestation och arbetet i sig. Vi kan 

utifrån deras forskning tolka att Nordea Bank AB bör ha dessa i åtanke då de tar sig 

an den digitala förändringsprocessen. Om dessa motivationsfaktorer existerar i 

relation till en medarbetares arbete kan det leda till en bättre prestanda inom 

organisationen (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). Vi kan utifrån Herzbergs, 

Mausners och Snydermans (1959) forskning analysera att avancemang är 

betydelsefullt för medarbetarna. Alla medarbetare har rätt till individuell utveckling 

vilket kan leda till en ökad grad av positiva känslor och att grundläggande behov 

tillfredsställs. Som tidigare nämnt är frihet under ansvar ett vanligt tillvägagångssätt 

inom Nordea Bank AB. Vi tolkar detta som positivt då medarbetarna får möjlighet 

till att nå högre kompetens via internutbildningar vilket kan leda till 

självförverkligande (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). Dock är vi eniga till 

Håkan då han framför att alla inom organisationen bör samarbeta och vara överens 

om hur de tillsammans ska driva bank. 
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För att Nordea Bank AB ska kunna åstadkomma högre motivationsnivåer hos sina 

medarbetare bör de även ta hänsyn till motivationsfaktorn ansvar (Herzberg, 

Mausner & Snyderman, 1959). Vi kan utifrån våra respondenter skapa förståelse för 

att organisationen idag har ett positivt samarbete och ett internt kollektivt ansvar. 

Digitaliseringen gör det möjligt för medarbetarna att vara tidseffektiva då de kan 

kombinera fysiska och digitala möten. Julia påstår dock att de har ett större ansvar 

idag då de är ansvariga för en större kundstock. Vi kan utifrån Herzbergs, Mausners 

och Snydermans (1959) forskning konstatera att Nordea Bank AB tagit rätt beslut då 

de valt att ge sina medarbetare ett större ansvar i relation till den digitala 

transformationen. Detta upplever vi som en möjlighet då medarbetarna kan berika 

sina högre behovsnivåer. Vidare innebär detta att medarbetarna kan uppleva en 

positiv attityd för motivation och påverka sina inre känslor (Herzberg, Mausner & 

Snyderman, 1959). 

 

Vidare anser vi att det är essentiellt för en medarbetare att få känna uppskattning och 

erkännande. Detta är en motivationsfaktor som är väsentlig för en medarbetares 

arbetsmotivation. Jacob framför att det är betydelsefullt för honom att kontinuerligt 

få uppskattning från sin chef. Caroline menar också att Nordea Bank AB fortlöpande 

mäter medarbetarnas välmående för att kunna säkerställa trivsel. Detta upplever vi 

som positivt då medarbetarna behöver få sina grundläggande behov tillfredsställda 

för att kunna öka sin motivation och prestanda inom organisationen (Herzberg, 

Mausner & Snyderman, 1959). 

 

Fortsättningsvis är det viktigt för organisationen att ta hänsyn till motivationsfaktorn 

prestation (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). Caroline menar att företagets 

ledare kontinuerligt strävar efter att besitta ett ledarskap där medarbetarna kan 

åstadkomma bra prestationer. Detta upplever vi som positivt då organisationen visar 

att prestation är en motivationsfaktor som tas i beaktande. Dock menar Sofia att det 

kan vara svårt att mottaga ett sådant ledarskap då det ständigt ställs krav på att man 

ska lära sig nya digitala system. Detta kan påverka prestationen negativt då man 

oavbrutet måste vara förändringsbenägen. Vi kan utifrån denna situation tolka att det 

kan vara svårt för organisationen att balansera mellan den digitala 

förändringsprocessen och medarbetarens individuella prestationsutveckling. Jacob 

nämner också att vissa som är högre uppsatta inom hierarkin ser lägre medarbetare 
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som siffror. Detta måste ändras då vi anser att alla medarbetare ska uppfattas som 

människor. Utifrån detta perspektiv tolkar vi att medarbetarna kan känna sig 

omotiverade då ett grundläggande behov inte tillfredsställs. Organisationen kan 

därmed gå miste om personlig utveckling hos medarbetarna och förlora viktig 

prestanda (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). Därmed upplever vi att Nordea 

Bank AB kan bli bättre på att fokusera på sina medarbetares personliga utveckling 

för att på så sätt kunna åstadkomma en effektivare intern prestanda. 

 

Vi kan även analysera Nordea Bank AB utifrån motivationsfaktorn arbetet i sig 

(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). I de flesta fall upplever våra respondenter 

att digitaliseringen har påverkat organisationen positivt. Dock påstår både Jacob och 

Astrid att alla digitala verktyg måste fungera felfritt för att man ska kunna genomföra 

det dagliga arbetet. Detta anser vi är avgörande för att organisationen ska kunna 

fortskrida och skapa positiva kundupplevelser. Sofie nämner även att arbetet har 

underlättats då alla medarbetare kan ta till sig ny information via intranätet. Våra 

respondenter upplever även att effektivare digitala arbetsprocesser kan leda till 

snabbare återkoppling till kund. Vi kan därmed fastslå att Nordea Bank AB tar 

hänsyn till motivationsfaktorn arbetet i sig då de ständigt försöker utveckla olika 

digitala system och hjälpmedel för att underlätta medarbetarnas arbete. 

 

Då våra respondenter upplever digitaliseringen som en möjlighet utifrån sitt arbete 

kan vi konstatera att denna motivationsfaktor påverkar dem positivt. Vi kan utifrån 

Herzberg, Mausner och Snyderman (1993) tolka att medarbetarna innehar en positiv 

attityd för motivation och en bra arbetsförmåga. Dock anser vi att man alltid kan 

förbättra denna kapacitet genom att beakta motivationsfaktorn ytterligare. Caroline 

menar exempelvis att vi alla är människor vilket innebär att vi måste styra den 

digitala tekniken och anpassa oss till den nya tekniska informationen. Mikael är enig 

då han framför att alla medarbetare måste hitta rätt digital anpassning vilket kan vara 

en utmaning. “Den viktigaste styrkan är att vi människor känner att vi är duktiga på 

det vi gör. Det digitala ska stödja och hjälpa oss men det får inte ta över och göra 

oss till robotar” (Eckerström, Erik). Avslutningsvis kan vi tolka att det är viktigt för 

Nordea Bank AB att ta hänsyn till motivationsfaktorerna då dessa kan påverka en 

medarbetares motivation på lång sikt vilket också innebär dess inre motivation. Då 

hygienfaktorerna är tillfredsställda sedan tidigare kan motivationsfaktorerna utöka en 
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individs motivation ytterligare och resultera i en ännu bättre effektivitet inom 

organisationen (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). 

 

5.3.2 Ledarskap 

Hersey, Blanchard och Johnson (2000) framför att ledarskapet behandlar den 

påverkan man har på individer för att dessa ska kunna uppnå ett gemensamt mål. Då 

man ska få med sig individer i rätt riktning menar vi att ledaren kan uppleva både 

utmaningar och möjligheter. Det blir därför en prövning för ledaren att kunna matcha 

sin omgivning med situationens krav då ledaren möter människor med olika 

subjektiva erfarenheter och preferenser. Enligt Krause (1997) inbegriper ledarskapet 

att åstadkomma önskvärda ändamål som gynnar de människor som leds. Vi kan 

därmed tolka hur viktigt det är för ledaren att se till sina anhängares behov, 

färdigheter och förmågor. I empirin framgår det hur viktigt det är för ledaren att ha 

sina följare vilket vi påstår utmanas ytterligare av en föränderlig digital situation. Vi 

kan därmed se ett samband till flera av våra respondenter då de belyser hur 

betydelsefullt det är för ledaren att anpassa sig till den digitala situationen för att på 

så sätt få med sina anhängare. 

 

För att lyckas som ledare menar våra respondenter att de idag måste vara 

förändringsbenägna, transparenta och agila. Caroline framför betydelsen av att 

ledaren måste anamma all ny teknik för att på så sätt anpassa sitt ledarskap. Empirin 

talar även för att ledaren därför måste föregå med ett gott exempel och använda 

företagets digitala verktyg vilket vi anser är grundläggande. Vi tror därmed att om 

ledaren inte omfamnar det digitala kan det bli utmanande både för organisationen 

och för medarbetarna. Håkan nämner exempelvis att har man inte följt med i den 

digitala förändringsprocessen så är man troligen ingen ledare idag. Här finner vi ett 

samband till Krause (1997) då han belyser vikten av den vilja och förståelse ledaren 

måste ha för att styra händelser i rätt riktning. Om ledaren har en bättre förståelse för 

det digitala anser vi att det kan underlätta för organisationens anpassning och 

kunskapsdelning. 

 

Flertalet av våra respondenter framhäver att det finns en betydelse av att ledaren ska 

stödja och få sina medarbetare att växa. Detta kan bli utmanande för ledaren då en 

föränderlig digital situation kan försvåra förståelsen för medarbetarnas inställning 
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och perspektiv. Utifrån Krauses (1997) forskning har vi då en uppfattning om att det 

förutsätter att ledaren har en god förståelse för sina medarbetare. Detta går även i 

linje med Berg och Gustafsson (2016) då de menar att ledaren behöver ha en god 

förståelse för vilken slags påverkan en förändring kommer att ha på medarbetarens 

arbetssituation. Vi kan därmed finna ett samband till Eriks uttalande då han framför 

att ledare ska ha en god förståelse för sina medarbetare och känna till vad det är som 

driver dessa människor framåt. Om ledaren har en bättre förståelse för varje 

medarbetares bakgrund tolkar vi att detta möjliggör för en bättre anpassning till 

situationen. Detta skulle följaktligen innebära att rätt människa hamnar på rätt plats 

och att varje medarbetare kan känna sig mer tillfredsställd med sin angivna position. 

 

Enligt Alvesson, Blom, Sveningsson och Torhell (2017) handlar ledarskapet om 

varför, när och hur det praktiseras. Då Erik menar att det är viktigt att skapa en 

positiv bild över vad medarbetarna ska uppnå tillsammans analyserar vi att 

organisationen kan nå ett bättre hållbart resultat. Vår uppfattning är då att ledarna 

kan få ett bättre perspektiv på helheten då de besitter förmågan av att tänka igenom 

hur allt ska organiseras. Fortsättningsvis finner vi en intressant synpunkt i Eriks 

påstående då han framför att ledaren måste ha ett värdedriv och bör agera utefter ett 

värdestyrt ledarskap. Vi kan därmed analysera att det finns en förmåga hos ledaren 

att matcha organisationens värderingar med medarbetarna för att på så sätt nå 

organisationens mål. Detta går även i linje med Alvesson och Blom (2018) då de 

påstår att ledarskapet handlar om att influera sina anhängare om verksamhetens 

gemensamma värden. Detta kan även tolkas utifrån Astrid då hon nämner att 

medarbetare bör ha liknande värderingar som sin chef. Alvesson, Blom, Sveningsson 

och Torhell (2017) framför även att ledarskapet idag inkluderar en större betoning på 

abstrakta organisatoriska frågor såsom relevansen av vision och strategi. Vi kan 

därmed konstatera att det är viktigt för ledaren att låta Nordea Bank AB:s värderingar 

få genomsyras genom hela organisationen (Alvesson et al. 2017). 

 

Sofie och Caroline nämner att det finns ett önskvärt beteende om att ledaren bör utgå 

från medarbetarnas perspektiv där utveckling, stöd, feedback och coachning är 

centralt. Erik och Jacob menar även att ledaren ska skapa trygghet, ha tillit till sina 

medarbetare och visa uppskattning. Vi anser därför att det är viktigt att följa upp sina 

medarbetare för att på så sätt kunna utmana dem på individnivå. Mikael ser även 
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möjligheten med att skapa team som har en blandning av olika människor. Vi kan 

därmed tolka att ett mixat team kommer att bidra med olika erfarenheter till 

organisationen vilket kan vara betydande i en digital förändring. För att kunna 

åstadkomma detta anser vi att det är betydelsefullt för ledaren att ha förmågan till att 

se varje medarbetares kompetens. Detta kan även tolkas utifrån MacGregor-Burns 

(1978) då han menar att det är lättare för medarbetaren att förflytta sig och nå sitt 

självförverkligande då ledaren kan uppfatta sina anhängares behov relaterat till sina 

egna. Detta sammanfaller även med Eriks uttalande då han framför att ledare ska 

stötta andras karriärer för att på så sätt öka sin egen framgång. Vi kan därmed 

konstatera att ledarens anpassning är betydande. Detta kan vi även tolka utifrån Hans 

då han menar att ledaren behöver fundera på hur man som ledare ska förändras 

istället för medarbetarna. Vi kan därmed fastställa att det idag är viktigt som ledare 

att kunna bidra med något till sina medarbetare och inte bara delegera. Vi är därmed 

eniga till Hans då han framför att man idag är chef på medarbetarnas villkor. 

 

Våra respondenter belyser även relevansen av kommunikation vilket sammanfaller 

med Heide, Johansson och Simonssons (2012) forskning. Vi kan därmed tolka att 

digitala kanaler har skapat nya sätt för kommunikation, ledare och medarbetare 

emellan. För att kunna möta dagens krav framför våra respondenter att ledaren måste 

vara tydlig med sitt budskap och vara bättre på att uttrycka sig då kontakt sker genom 

digitala kanaler. Linn framför exempelvis att ledarna bör vara synligare inom 

organisationens hierarkinivåer. Vi tolkar därmed att en god kommunikation är viktigt 

för att kunna uppvisa en lyhördhet och för att bygga ett förtroende. 

 

För att nå en effektivare inverkan på sina medarbetare bör ledaren enligt Hersey, 

Blanchard och Johnson (2000) anpassa sig till situationen. Genom att anpassa sig till 

situationen menar vi att det krävs en ansträngning av ledaren att reflektera över sitt 

tillvägagångssätt. Vi kan genom Herseys, Blanchards och Johnsons (2000) forskning 

finna ett samband till Sofie och Sofia då de belyser att ledaren kontinuerligt måste 

utvärdera sitt ledarskap. I enlighet med Hersey, Blanchard och Johnson (2000) menar 

vi att det då kommer att vara väsentligt att ha de tre huvudkomponenterna ledare, 

följare och situation i åtanke vid utövandet av sitt ledarskap. Vad som då blir 

avgörande är enligt Hersey, Blanchard och Johnson (2000) i vilken utsträckning 

ledaren engagerar sig i uppgifts- och relationsorienteringen med sina medarbetare. 
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Utifrån Hersey, Blanchards och Johnsons (2000) forskning kan vi se att denna 

utveckling kan delas in i fyra olika faser vilket innebär att ledaren kan få sina 

medarbetare att förflytta sig däremellan. Medarbetarna kan därmed nå en högre 

mognad och självständighet vilket vi upplever som positivt (Hersey, Blanchard & 

Johnson, 2000). 

 

Sofia nämner att det krävs ett fysiskt närvarande ledarskap när en medarbetare 

behöver förbättra något eller om det är något som inte fungerar. Detta skulle kunna 

kopplas till den instruerande och säljande fasen då ledarskapet kräver ett mer 

tydliggörande i själva uppgiften om medarbetaren brister i denna förmåga. Detta 

innebär också att det kan behövas ytterligare stöttning från ledaren om engagemang 

och entusiasm behöver utökas hos medarbetaren. Ledaren kan då behöva agera mer 

styrande för att instruera medarbetaren på rätt spår och vara mer stöttande för att 

skapa trygghet till uppgiften (Hersey, Blanchard & Johnson, 2000). 

 

Då den säljande fasen innebär att ledarskapet utövas i relationen mellan en hög 

uppgifts - och relationsorientering kan vi se ett samband till Hans. Han menar att 

ledaren behöver anta ett fysiskt närvarande ledarskap vid coachsamtal och när nya 

medarbetare involveras. När man som ny medarbetare kliver in i en organisation 

uppvisar man troligtvis en ökad mognad och vilja men brister i hur uppgiften ska 

genomföras. I denna situation behövs stöttning från ledaren för att sälja in betydelsen 

och försöka nå medarbetaren på ett plan där organisationen har sina förväntningar. 

För att åstadkomma detta kan det med högre sannolikhet underlätta med ett fysiskt 

närvarande ledarskap (Hersey, Blanchard & Johnson, 2000). Dock framkommer det i 

vår empiri att antalet chefer idag minskar per medarbetare vilket kan ha stora 

konsekvenser. Därmed menar vi att det kan vara svårt för Nordea Bank AB att ha ett 

fysiskt närvarande ledarskap då antalet chefer minskar. Då våra respondenter även 

framför att cheferna blir ansvariga för större geografiska områden tror vi att det kan 

bli problematiskt för dem att transportera sig fysiskt.  

 

Den deltagande fasen inbegriper ett större deltagande från ledarens sida. Mikael 

nämner att typ av ledarskap beror på om man ansvarar för en stor eller liten grupp. 

Då Hersey, Blanchard och Johnson (2000) menar att gemensam problemlösning och 

samarbete behövs vid en hög relationsorientering och låg uppgiftsorientering kan vi 
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tolka att en större grupp kräver mer stöd. Fortsättningsvis menar Hersey, Blanchard 

och Johnson (2000) att det behövs en lägre grad av vägledning från ledaren i denna 

fas eftersom medarbetarna redan innehar kunskapen inför uppgiften. I en större 

grupp tolkar vi även att det finns utrymme för medarbetarna att ta hjälp av varandras 

kunskaper för att lyckas med uppgiften. Ledarens styrning behövs då inte i lika stor 

utsträckning vilket erfordrar en låg uppgiftsorientering. Det som istället kommer att 

ha betydelse för gruppen är att ledaren kan hålla samman den genom att aktivt 

uppmuntra sina medarbetare och kommunicera med dem. Detta erhålls genom en 

hög relationsorientering (Hersey, Blanchard & Johnson, 2000). 

 

Då det i den delegerande fasen innebär att ledarskapet utövas med en låg relations- 

och uppgiftsorientering innebär detta att medarbetare uppvisar större ansvar och 

mognad inför uppgiften (Hersey, Blanchard & Johnson, 2000). Sett utifrån den 

delegerande fasen kan vi sammankoppla till flera av våra respondenter då de nämner 

att medarbetare på Nordea Bank AB får möjlighet till att arbeta med frihet under 

ansvar. Håkan framför även att han vill ha självgående medarbetare som dagligen 

levererar vilket utifrån Hersey, Blanchard och Johnson (2000) betyder att 

medarbetarna får utrymme till att agera på egen hand. Det framkommer även från 

Linn att ledarrollen inom organisationen har förändrats. Linn menar därmed att man 

som medarbetare får möjlighet till ett utökat ansvar eftersom chefen befinner sig på 

distans. Detta tolkar vi som en möjlighet och innebär således att man som 

medarbetare kan växa mer i sin yrkesroll. Caroline framhåller även en intressant 

synpunkt då hon menar att individer som är självgående automatiskt förorsakar till 

att chefen inte blir lika framstående. I enlighet med Hersey, Blanchard och Johnson 

(2000) kräver en sådan situation mindre vägledning och styrning från ledaren. 

Sammanfattningsvis kan vi tolka att ett distanserat ledarskap är fördelaktigt inom den 

delegerande fasen. Detta förutsätter då att medarbetarna kan uppvisa en självgående 

roll i sitt arbete och känner en trygghet inför sina uppgifter (Hersey, Blanchard & 

Johnson, 2000). 
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5.4 Avslutande diskussion 

Vi vill med hjälp av denna diskussion hitta underliggande mönster i vår studie för att 

på så sätt kunna besvara våra forskningsfrågor. Vi har genom vår tolkning försökt 

skapa en ökad förståelse för en organisations digitala situation. Därför har vi valt att 

presentera en bild som sammanfattar vår analys. Vår avslutande diskussionsmodell 

(Figur 8) baseras på vår inledande teorimodell (Figur 4) men inkluderar olika 

nyckelfaktorer som förklarar för digitaliseringens inverkan på en organisation. 

 

Figur 8: Diskussionsmodell med nyckelfaktorer (Egen bild). 

 

Vi har genom vår studie skapat en förståelse för att digital transformation påverkar 

en organisation på olika sätt. Det som var mest framträdande i vår studie var att 

verksamheten tvingas genomgå en digital förändring för att kunna upprätthålla sin 

konkurrenskraft. Den externa omgivningen kräver därmed att man anpassar sig till en 

ny marknad och miljö. Då den digitala transformationen påverkar en verksamhets 

situation menar flertalet av våra respondenter att företaget måste skapa sig en djupare 

förståelse för det digitala. Detta leder i sin tur till att de måste implementera olika 
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typer av förändringsarbeten. Detta stämmer överens med vår förförståelse då bland 

annat Bjerre (2015) framför att man inte kan stoppa den digitala utvecklingen som 

försiggår. Vidare kunde vi även fastslå att den finansiella sektorn befinner sig i ett 

paradigmskifte vilket är i enlighet med Bjerre (2015). 

 

Flertalet av våra respondenter framför även att digitaliseringen har bidragit till ett 

utökat ansvarstagande och att organisationen upplevs som mer decentraliserad. Detta 

är i enlighet med Nilsson (2017) då han menar att en decentraliserad organisation kan 

leda till att medarbetare blir friare i sitt agerande. Detta inkluderar alltså en 

organisatorisk omstrukturering och en bättre fördelning mellan verksamhetens 

enheter. Våra respondenter nämner även att digitaliseringen har bidragit till ett mer 

flexibelt arbetssätt. Detta kan vi tolka utifrån Meuter, Ostrom, Roundtree och Bitner 

(2000) då de framför att digitaliseringen involverar ett bättre informationsutbyte.  

 

Utifrån vår studie kan vi även tolka att det finns ett gränssnitt mellan den fysiska och 

digitala arbetsplatsen. Detta konstaterades relativt omgående då våra respondenter 

framförde att de ständigt måste anpassa sig till nya digitala arbetssätt. Vi kan även se 

att gränssnittet mellan medarbetarens arbetsliv och privatliv bygger på olika 

upplevda erfarenheter. En fördel som vi fann med att arbetsliv och privatliv 

integreras är att det ger utrymme för en utökad självkontroll och effektivitet i arbetet. 

Om det istället saknades ett samspel mellan dessa kan det resultera i en belastning 

hos medarbetarna. Detta kan även relateras till Klevs, Popps och Rost-Heins (2016) 

forskning då de fastslår att en ökad tillgänglighet kan resultera i antingen balans eller 

obalans mellan medarbetarens arbetsliv och privatliv. 

 

Flertalet av våra respondenter framförde även att digitaliseringen har bidragit till en 

förändrad arbetsmiljö. Nordea Bank AB har bland annat valt att använda sig av 

öppna kontorslandskap och etablera nya onlinekontor. Då företaget tog beslut om att 

stänga ner vissa fysiska kontor uppstod blandade känslor hos medarbetarna. Här 

finner vi ett samband till Hupa och Forsell (2016) då de nämner att allt fler 

bankärenden kan skötas på distans vilket föranleder frågan om de fysiska kontoren 

verkligen behövs eller inte. Yoo, Henfridsson och Lyytinen (2010) fastslår även att 

organisationer som väljer att starta sin digitala resa tvingas till att förändra sin 

företagskultur. Utifrån vår studie kunde vi utläsa att det fanns olika upplevda 
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erfarenheter kring detta beroende på respondenternas ålder och arbetserfarenhet. 

Dock fann vi inga skillnader mellan de olika könen. Däremot fick vi uppfattningen 

om att alla våra respondenter var eniga kring att det idag krävs att medarbetare har 

liknande värderingar, är prestigelösa och inkluderar mångfald. 

 

Enligt Berg och Gustafsson (2016) möjliggör även digitaliseringen för nya 

beteenden. Dock kan vi se i vår forskning att medarbetarna till viss del är begränsade 

då de hanterar sekretessbelagt material. Våra respondenter framförde dock att det 

krävs att medarbetarna är förändringsbenägna och innehar en positiv inställning till 

det digitala. Vi kan även se utifrån vår tolkning att digitaliseringen medförde ett 

utökat ansvarstagande. Utifrån detta perspektiv kan vi även tolka att självledarskap är 

betydelsefullt för organisationens långsiktiga framgång (Lidström & Bolter, 2016). 

Dock framför även våra respondenter att de fått ett utökat gemensamt ansvar vilket 

överensstämmer med Andersson (2016). 

 

Vi är även eniga till Laukkanen (2007) då han framför att digitaliseringen möjliggör 

för digitala tjänster som enkelt kan anpassas till kundens specifika behov. Vi har 

utifrån våra respondenter tolkat att de digitala verktygen behöver fungera felfritt för 

att man ska kunna bygga nya arbetsrelationer. Detta kan även konstateras med hjälp 

av Klevs, Popps och Rost-Heins (2016) forskning då de framför att den digitala 

transformationen är lyckosam genom en modern och professionell 

företagskommunikation. Utifrån vår tolkning kan vi dessutom se att det finns en 

balanserad kombination av hygien- och motivationsfaktorer men att organisationen 

kan balansera dem ytterligare. Detta kan då bidra till utökad trivsel samt bättre 

förtroende och effektivitet inom organisationen. Digitaliseringen har även bidragit 

till större valmöjligheter och ett utökat engagemang bland medarbetarna. Dock kan 

vi fastställa att digitaliseringen kontinuerligt utmanar de mänskliga resurserna vilket 

kan upplevas som ett hot. 

 

Crevani, Hallin och Lindell (2016) framför att digitala tekniker kan skapa nya 

möjligheter för kollektiva former av ledarskap. Detta visade sig likartat utifrån våra 

respondenter då de framförde att digitaliseringen leder till ett nytt förändringsbenäget 

ledarskap. I vår forskning kan vi se att ett sådant ledarskap inkluderar en anpassning 

till situationen och dess medarbetare vilket överensstämmer med Jansson och 
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Andervin (2016). Vidare kan vi konstatera att en sådan anpassning kräver ett agilt 

och transparent ledarskap. Ledaren måste då kontinuerligt utvärdera sitt ledarskap i 

relation till situationens krav. Vi kan även se att det finns en känsla av lojalitet, tillit 

och förtroende vilket våra respondenter upplever som positivt. Utifrån detta 

perspektiv kan vi se ett samband till Bettis-Outland (2012) då hon också behandlar 

välmående, arbetsprestationer och motivation. Vi anser dock att om det fanns 

ytterligare förståelse för det digitala ledarskapet skulle Nordea Bank AB kunna skapa 

ännu bättre förståelse för varandras beslutsfattande. 

 

Utifrån Lidströms och Bolters (2016) forskning kan vi se att ett närvarande ledarskap 

är en nyckelfaktor. Dock är vi till viss del kritiska till Lidström och Bolter (2016) då 

vi kan utläsa från vår empiri att det blir vanligare med digital kommunikation 

kollegor emellan. Vi kan därmed tyda att det är betydelsefullt att inneha en 

kombination av ett fysiskt närvarande ledarskap och ett distansierat. Utifrån detta 

perspektiv har vi även skapat förståelse för att de yngre respondenterna föredrar ett 

ledarskap där känslan av hierarki är minimal. Vi kan därmed tolka att de yngre söker 

en tydligare närhet till sin ledare i jämförelse med de äldre. Utifrån ovanstående 

diskussion kan vi konstatera att digitaliseringen har haft en stor inverkan på 

medarbetarskapet och ledarskapet då vi tolkat respondenternas subjektiva 

erfarenheter. 
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6 Slutsats 

 

I detta avslutande kapitel kommer vi att besvara våra två forskningsfrågor. Därefter 

kommer vi att återkoppla till hur vi uppfyllt syftet med studien genom att framföra 

våra praktiska och teoretiska bidrag. Slutligen kommer vi att ge implikationer för 

fortsatt forskning.  

 

 

6.1 Forskningsfråga 1  

Vår första forskningsfråga har behandlat hur organisationer hanterar den digitala 

förändringen i samklang med medarbetarskap och ledarskap. Utifrån vår studie kan 

vi se att en organisation hanterar denna digitala förändring på många olika sätt. 

Genom vår tolkning kan vi se att en organisation ständigt måste anpassa sig till den 

externa omgivningen och dess marknad. Vi kan även tyda att det är väsentligt med en 

intern anpassning som främjar för ett välfungerande medarbetarskap och ledarskap. 

Vidare kan vi även utläsa att Nordea Bank AB hanterar detta genom att få sina 

medarbetare och ledare medvetna om hur viktigt det är att vara förändringsbenägen. 

Detta har i sin tur medfört till blandade känslor hos individerna då de har egna 

upplevelser kring den digitala förändringen. Därmed kan vi tolka att Nordea Bank 

AB hanterar detta genom att fokusera på värderingar och mångfald. På så sätt får 

organisationen sina medarbetare och ledare att anamma ett gemensamt 

tillvägagångssätt. Vi har även skapat förståelse för att Nordea Bank AB hanterar 

denna förändring genom nya digitala verktyg vilket innebär ett förändrat arbetssätt 

medarbetare och ledare emellan. Nordea Bank AB har därmed anpassat sin 

kontorsutformning till mer öppna landskap och etablerat nya onlinekontor. Utifrån 

detta perspektiv kan vi se att öppna kontorslandskap har främjat för en mer flexibel 

och mobil arbetsplats. 

 

Vår tolkning tyder även på att organisationens ledare har hanterat denna digitala 

förändring genom att få sina medarbetare att arbeta mer med frihet under ansvar. 

Utifrån vår studie har vi fått en ökad förståelse för att organisationens medarbetare 

och ledare upplever detta som positivt. Detta har visat sig då medarbetarna har ökat 

sitt engagemang och organisationen har fått en bättre fördelning mellan olika 
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enheter. Vi kan även fastslå att ledare kontinuerligt måste anpassa sig till situationen 

och dess medarbetare. Då kommunikationen ofta sker genom digitala kanaler har det 

visat sig att uppbyggandet av en god relation är väsentligt. Därmed kan vi genom vår 

tolkning förstå att ledaren hanterar detta genom att kombinera ett fysiskt närvarande 

ledarskap och ett distansierat. Fortsättningsvis kan vi tolka att organisationens ledare 

hanterar denna förändring genom att ta snabba beslut kring exempelvis nedläggning 

av fysiska kontor. Detta har dock resulterat i en viss problematik då en del 

medarbetare inte haft en lika positiv syn på beslutsfattandet. Därmed anser vi att det 

finns ett behov av att organisationens ledare tänker igenom sina beslut ytterligare för 

att på så sätt skapa ett mer positivt utfall kring framtida beslut. 

 

6.2 Forskningsfråga 2 

Vår andra forskningsfråga har behandlat vilka möjligheter och utmaningar dagens 

ledare och medarbetare möter i relation till den digitala förändringen. Utifrån vår 

studie kan vi fastslå att digitaliseringen har resulterat i varierande möjligheter och 

utmaningar. Vi kan frambringa en förståelse för att Nordea Bank AB har valt att 

genomgå en viss organisatorisk omstrukturering då det kan bidra till en positiv 

spridning av auktoritet. Detta innebär således att medarbetare måste uppvisa en 

positivitet till den digitala förändringen då det annars kan uppstå problematik. Vi kan 

utifrån vår studie konstatera att det kan vara svårt för dagens medarbetare och ledare 

att förändra sina redan inlärda beteenden då nya digitala situationer uppstår.  

 

Genom vår tolkning har vi även kunnat utläsa att en virtuell arbetsmiljö möjliggör för 

ett nytt sätt att bygga arbetsrelationer på. Detta har i sin tur gynnat 

informationsutbyten då medarbetare och ledare har fått utökade valmöjligheter samt 

att deras kompetens har nyttjats över olika gränser. Dock kan vi konstatera att det 

digitala ständigt utmanar de mänskliga resurserna. Detta upplever vi är 

problematiskt, inte bara för medarbetarna i fråga utan för organisationen i stort. Då vi 

skapat förståelse för att det förekommer en viss oro kring anställningarna menar vi 

att det kan vara en utmaning för organisationen att skapa en lämplig anpassning till 

detta. Vi kan därför konstatera att det är betydelsefullt att ha gemensamma 

värderingar för att på så sätt minska oron och istället utifrån situationen försöka se 

möjligheterna med nya befattningar och tjänster.  
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Vidare kan vi tolka att det är betydelsefullt för organisationens ledare att 

kontinuerligt utvärdera sitt ledarskap. Först och främst möjliggör detta till att 

ledarskapet kan få en bättre anpassning till verksamhetens digitala situation vilket i 

sin tur kan medföra till en bättre relation medarbetare och ledare emellan. Dock kan 

detta även upplevas som en utmaning då det krävs en ansträngning från ledaren att 

ständigt vara flexibel till föränderliga situationer. Vidare kan vi konstatera att en 

organisation måste arbeta för en hållbar lösning mellan medarbetares och ledares 

privatliv samt arbetsliv. Genom att balansera privatliv och arbetsliv samt ha 

gränssnittet i åtanke kan organisationen förbättra de anställdas välmående och 

effektivitet. Om balansen inte tas i beaktande kan detta i annat fall leda till stress och 

negativa känslor. Därför är det betydelsefullt för Nordea Bank AB att träffa rätt i sitt 

erbjudande samt bemöta sina kunder och medarbetare på rätt sätt vilket öppnar upp 

för ytterligare möjligheter. 

 

6.3 Teoretiskt bidrag 

I vår studie har vi fokuserat på att skapa en ökad förståelse för digitaliseringens 

inverkan på medarbetarskap och ledarskap. Därför har vi exempelvis utgått från 

contingency teorin, Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer samt Hersey och 

Blanchards situationsmodell då vi anser att de är lämpliga utifrån studiens syfte. Vi 

kan utifrån vår diskussionsmodell (Figur 8) konstatera att dessa teorier till viss del 

behöver kompletteras då dagens digitala situation möter nya krav. Exempelvis har vi 

svårt att utläsa från teorierna hur ledaren ska reflektera över sitt ledarskap för att nå 

utveckling och förbättring. Utifrån vår studie kan vi se att föränderliga situationer 

kommer att kräva en kontinuerlig utvärdering av ledarskapet. Ny teoretisk förståelse 

har därmed skapats då vi utgått från dessa etablerade teorier men samtidigt funnit 

betydelsefulla nyckelfaktorer som presenterats i vår diskussionsmodell (Figur 8). 

Därmed kan vi tolka att dessa nyckelfaktorer kan ses som komplement och är 

konsekvenser av organisationens digitala situation vilket medför att de bör tas i 

beaktande. Genom detta teoretiska bidrag har vi kunnat öka förståelsen för 

digitaliseringens inverkan på medarbetarskap och ledarskap. 
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6.4 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag mynnar ut i att vi har skapat ny kunskap och social nytta 

som är användbar både för medarbetare och ledare inom en digital organisation. Vi 

har därmed genererat ny vetskap om hur en organisation agerar i förhållande till den 

digitala transformationen. Vidare har vi även skapat en medvetenhet kring 

utmaningar och möjligheter som förorsakats av digitaliseringen. Genom detta 

praktiska bidrag kan även en organisation skapa sig förståelse för hur de kan 

implementera nya strategier och hantera digitala processer. Slutligen innebär detta att 

medarbetare och ledare har skapat sig en ökad förståelse för digitaliseringens 

inverkan på medarbetarskap och ledarskap.  

 

6.5 Implikationer för fortsatt forskning  

Utifrån ovanstående slutsatser vill vi återigen påpeka att vår studie inte går att 

generalisera till den totala populationen. Detta baseras på att vi genomfört studien 

inom en organisation vilket innebär att vi inte kan yttra oss om hur applicerbar 

studiens resultat är på ett större samhällsplan. Därmed menar vi att studien har en 

viss begränsning. Förslag till fortsatt forskning är därför att studera digital 

transformation inom fler organisationer och branscher. Då skulle man kunna fördjupa 

sig inom de digitala konsekvenserna och finna fler väsentliga faktorer. Vi kan även 

konstatera utifrån vår diskussionsmodell (Figur 8) att det finns ett ytterligare behov 

av att forska vidare inom de digitala effekterna på medarbetarskap och ledarskap. Ett 

ytterligare förslag till fortsatt forskning är långtidsstudier. Detta anser vi är 

fördelaktigt då man kan befinna sig inom en organisation under en längre period. 

Därmed kan man inkludera fler befolkningsgrupper som vi inte tagit hänsyn till. 

Exempelvis hade det varit intressant att inkludera den äldre generationen och 

landsbygden för att på så sätt fokusera mer på vad digitaliseringen har för mörka 

sidor. Detta anser vi är betydelsefullt då vi tror att digitaliseringen kan resultera i att 

vissa befolkningsgrupper blir exkluderade. 
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Bilagor 

 

Intervjuguide  

 

Inledning:  

1. Berätta kortfattat om dig själv. 

Namn, ålder, tjänst, år i företaget och bakgrund.  

2. Berätta om verksamheten. 

Vad ni erbjuder, avdelningar, kunder, utmaningar, möjligheter etc.  

3. Hur arbetar ni på företaget?  

Organisationsstruktur, hierarki, samarbete/individuellt, arbetsmiljö.  

4. Hur ser relationen ut på företaget? 

Hur ser jargongen ut? Vilken typ av människa arbetar här? Hur ser 

åldersspannet/generationen ut? Kvinnor/män? 

5. Hur upplever du digitaliseringen inom Nordea Bank AB? 

Hur har den påverkat dig i din arbetssituation?  

 

Arbetsplatsutformning:  

1. Vad är en digital arbetsplats för dig?  

2. Upplever du att kontorsmiljön har påverkats av digitaliseringen?  

Hur upplever du din nuvarande arbetsplats i jämförelse med din föregående?  

3. Hur ställer du dig till att Nordea Bank AB har valt att öppna upp fler onlinekontor? 

Har du någon erfarenhet utav detta?  

4. Hur upplever du den mobila arbetsplatsen i relation till datahantering och andra 

eventuella risker?  

5. Hur skulle den idealiska arbetsplatsen på Nordea Bank AB se ut för dig?  

 

Medarbetarskap:  

1. Har din anställning förändrats då digitaliseringen påverkat Nordea Bank AB? 

Kan du beskriva hur eller ge exempel? 

2. Har sättet att arbeta på förändrats kollegor emellan?  

Fokus på större eller mindre arbetsgrupper? Samarbete? Kulturskillnader? 

3. Anser du att din position har blivit mer självgående sedan digitala förändringar har 

implementerats? Ett utökat ansvarstagande?  

4. Vilka möjligheter och utmaningar står du inför i samband med digitaliseringen?  

5. Vilket arbetssätt är bäst för dig för att du ska kunna arbeta effektivt som 

medarbetare? 

 

Ledarskap:  

1. Vilka möjligheter och utmaningar står dagens ledare inför i samband med 

digitaliseringen? 

2. På vilket sätt har rollen som ledare förändrats?  

Nya arbetsuppgifter? Nya befattningar? Ansvarsfördelning? 



  
 

ii 

3. Hur tror du att framtidens ledare måste agera i förhållande till digitaliseringen? 

4. Vad upplever du är fördelarna och nackdelarna med ett fysiskt närvarande respektive 

frånvarande ledarskap? Hur coachar och kommunicerar du med dina anställda?  

5. Hur ser det idealiska ledarskapet ut för dig inom Nordea Bank AB? 

  

Avslutning:  

1. Hur hanterar Nordea Bank AB den digitala förändringen i samklang med 

arbetsplatsutformning, medarbetarskap och ledarskap? Upplever du att de arbetar i 

rätt riktning?  

2. Är det något ytterligare du vill berätta för oss? Tankar eller reflektioner kring 

intervjun? 

 


