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Sammandrag 

 
Studien syftar till att få en djupare förståelse för ämnet organisatorisk förändring. 

Inriktningen är en analys av hur en förändring av materiell struktur, en fysisk 

byggnad, har för inverkan på styrning och beteende. Studien ämnar se hur de formella 

och informella aspekterna av en organisation interagerar med varandra samt hur en 

organisation bör forma sin verksamhetsstyrning för att nå samtliga berörda. 

Problematik kan föreligga då syftet med förändringen inte alltid framgår, varpå 

samspelet mellan struktur- och aktörsdrivna aktiviteter behandlas utifrån valt 

ramverk. Swedbank AB har genomfört en ombyggnation av sitt huvudkontor baserat 

på deras kärnvärderingar, med önskan om att verka enligt dem. Utifrån insamlat 

material från intervjuer framgår det att den nya fysiska strukturen tvingat fram nytt 

beteende hos medarbetare. Utfallet från den informella strukturen som formas lokalt 

kan dock inte förutspås. Slutsatsen är att formella och informella faktorer är 

sammankopplade, samt att ett fortsatt efterarbete är av betydelse. 

 

Nyckelord: Verksamhetsstyrning, organisatorisk förändring, formell struktur, 

informell struktur, hårda värden, mjuka värden, beteende. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

“Vi formar våra byggnader, därefter formar de oss”. 

- (Winston Churchill, 1874 -1965) 

 

Organisatoriska förändringar sker i större och mindre utsträckning hela tiden, ofta 

som en naturlig del i organisationens utveckling (Carnall, 2007). Förändringar triggas 

av både externa eller interna faktorer såsom konkurrenters handlande, förändrat 

beteende hos konsumenter, att organisationen växer i storlek eller att ny teknik finns 

att tillgå (Myers, Hulks, Wiggins 2012; Carnall 2007). Förändringar kan få 

organisationen att hantera en mer dynamisk omgivning samt förändra beteende hos 

medarbetare (Robbins & Judge, 2010). De kan uppstå som snabba svar på plötsliga 

vändningar eller kan vara planerade sedan en tid tillbaka (Ibid). Organisatoriska 

förändringar kan inkludera en ny utformning av den fysiska platsen för verksamheten, 

vilken har större relevans idag än man tidigare trott (Francis, 2000; Senior & Swailes, 

2010). Den nya materiella strukturen kan komma att ses över för att anpassas till nya 

arbetssätt (Berg & Kreiner 1990) och bör utvecklas så att den inte bara passar in i 

arbetets natur utan också till de personer som utför arbetet (Robbins & Judge, 2010). 

 

När en organisatorisk struktur utformas eller omformuleras är ett syfte att öppna upp 

för ökad effektivisering (Senior & Swailes, 2010). Det råder dock en betydelsefull 

skillnad mellan en organisations formella och informella struktur (Lindvall, 2001). 

Den formella strukturen beskrivs exempelvis i ett organisationsschema som visar 

relationen mellan funktion och ansvar, medan den informella speglar de sociala 

mönster som finns i de dagliga aktiviteterna (Ibid). Den formella strukturen utgör 

verksamhetens ryggrad och omfattas även av hårda värden såsom den fysiska 

byggnaden (Berg & Kreiner 1990). De mjuka värdena omfattar exempelvis 

kärnvärderingar samt gemensamma mål och visioner (Carnall, 2007). Medan formella 

strukturer i stort är likartade mellan olika organisationer, skapas de informella lokalt 

inom den enskilda som ett svar på det formella (Ibid). Markus (2004) menar att en 

strukturell förändring berör de hårda likväl som de mjuka faktorerna och båda bör 

därför tas i beaktande (Iveroth, 2010; 2011; 2014). 



	 6	

Organisationens identitet visualiseras utåt i den fysiska strukturen och det blir allt 

viktigare att denna överensstämmer med vad man önskar förmedla (Berg & Kreiner 

1990). Det råder en trend hos företag i Stockholm där man väljer att flytta fysiska 

delar av verksamheten utanför tullarna (Svenska dagbladet, 2013; 2014), vilket 

motiveras till lika delar av kostnadsbesparingar som att finnas nära kunder och 

konkurrenter (Dagens industri, 2015). Genomförandet av förändringar i den formella 

strukturen och de hårda värdena, såsom flytt av fysisk byggnad, kan ses som ett sätt 

att ge sin verksamhet mening (Berg & Kreiner 1990). Den rådande trenden skapar nya 

förutsättningar för utformningen av en ny fysisk struktur då val av form och storlek 

kan användas för att framgångsrikt spegla en strategi för att positionera 

organisationen i sin omgivning (Finch, 2011). 
 

1.2 Problemformulering 

Att genom strukturella förändringar styra organisationens medlemmar mot att uppnå 

ett önskvärt beteende är en stor utmaning (Carnall, 2007). Implementeringen är inte 

helt okomplicerad då även styrsystemets utformning bör anpassas efter 

organisationens formella och informella struktur (Andersson, 2013). Det finns ett 

antagande att om man får den formella strukturen på plats så kommer resten att följa 

(Iveroth, 2011). De mjuka faktorerna anses mindre hanterbara och lyfts sällan fram i 

litteraturen utan glöms ofta av till fördel för de hårda i en förändringsprocess, men en 

balans mellan dem är kritiskt för att god implementering av förändringar ska ske 

(Ibid). Den materiella utformningen kan begränsa beteenden som organisationsformen 

avser att främja, såsom informella och överbryggande interaktioner (Conway & 

Steward, 2009). Stor vikt bör därmed läggas på att kommunicera ut övergripande mål, 

skapa delaktighet i förändringsprocessen samt skapa en gemensam grund att stå på 

(Iveroth, 2011). 
 

Tidigare studier redogör för införandet och implementationen av nya hårda strukturer. 

I forskningen saknas det dock påvisande av huruvida en materiell strukturförändring 

kan interagera med mjukare faktorer och hur det avspeglar sig i det mänskliga 

organisatoriska beteendet. En strukturförändring av materiell typ ger möjlighet att 

närmare analysera om man via en förändring av struktur av de hårda värdena (en 

fysisk byggnad) kan implementera strategier genom de mjuka värdena 

(kärnvärderingar) och ändra beteende. 
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1.2.1 Forskningsfråga 

Ovanstående resonemang mynnar ut i vår forskningsfråga som lyder enligt följande: 

Hur och i vilken utsträckning kan en materiell strukturförändring öppna upp för 

beteendeförändring? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för om och hur man via 

organisationens fysiska struktur kan styra anställda i önskad riktning. Studien 

analyserar den formella och informella sidan av en organisation samt hur dessa 

interagerar med varandra i en förändring. Vi ämnar öka förståelsen för påverkan av 

val av styrning och effekter på det organisatoriska beteendet. 

1.4 Studiens disposition 

Studiens vidare disposition ser ut enligt följande: Teoretiskt ramverk, metod, 

fallstudie följt av analys, samt en slutsats med en avslutande diskussion. Avsnittet 

innehållande med den teoretiska bakgrunden redogör för tidigare forskning och 

relevanta teorier som ligger till grund för fortsatt analys. Metodavsnittet beskriver vår 

forskningsprocess och motiverar samt diskuterar de val som gjorts för genomförd 

studie, varefter fallstudien följer. I analysavsnittet appliceras den teoretiska 

bakgrunden på den empiriska undersökningen och följs av ett avsnitt där studiens 

slutsats formuleras. Därpå följer ett diskussionsavsnitt med reflektioner kring analys 

och resultat. Avslutningsvis presenteras studiens bidrag samt förslag för framtida 

forskning. 
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2. Teoretisk bakgrund  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning samt teorier inom verksamhetsstyrning 

och organisationsstrukturer, som sammanförs under ämnet organisationsförändring. 

Denna följs av ett ramverk som kan användas för att analysera strukturella 

förändringar. Avsnittet avslutas med en litteratursammanfattning innehållande de 

viktigaste aspekterna. 

 

2.1 Litteraturgenomgång 

2.1.1 Verksamhetsstyrning 

Fokus i verksamhetsstyrningsteori ligger på hur organisationens styrning skall 

designas och implementeras för att generera önskade resultat (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Den syftar till att implementera strategier för att influera det 

mänskliga beteende (Ibid). Det innebär att medarbetare engageras, motiveras och 

mobiliseras till handlande där egna intressen överensstämmer med organisationens 

mål (Ibid.; Andersson, 2013). Styrningens betydelse motiveras av en strävan efter att 

förbättra företagets effektivitet och produktivitet (Lindvall, 2001). 

I tidigare teori skiljer man på beslutsfattande (insamlat underlag för beslutstagande 

samt vem som får besluta vad) och kontroll (att styra anställdas beteende) (Malmi & 

Brown, 2008). Det har visat sig otillräckligt att förlita sig endast på kvantitativ data 

utan att förstå verksamheten bakom dem (Andersson, 2013). Det har lett till att 

styrningen har förskjutits från rationella optimeringsmodeller till att i allt större 

omfattning beakta beteendeaspekter (Ibid). Fokus ligger ofta på formella system, 

medan det finns en begränsad förståelse för om och hur andra typer av styrning, 

såsom kultur, påverkar det mänskliga beteendet (Malmi & Brown, 2008). 

Malmi & Brown (2008) introducerar verksamhetsstyrning som en sammansättning av 

flera olika styrmedel i “verksamhetstyrningspaket”. De menar att styrning inte bör 

behandlas isolerat utan kan i rätt kombination och design användas för att generera 

önskvärt beteende. Hur styrningen skall utformas beror på vad man ämnar styra. Hur 

de kombineras kan ge en bredare syn på hur man kan designa en rad 

kontrollaktiviteter för att stödja de organisatoriska målen. I vår studie läggs fokus på 

de administrativa samt kulturella kontroller då de väl representerar hur den formella 
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respektive den informella sidan av en organisation kan styras. Det översta och 

nedersta verksamhetsstyrningspaketet presenteras nedan, och återknyts till senare i 

studien.  

 

Figur 1. Verksamhetsstyrningspaket (Malmi & Brown, s. 291, 2008) 

2.1.1.1 Administrativ kontroll 

Med administrativ kontroll styrs medarbetares beteende genom organisering av 

individer och grupper, specificering av arbetsuppgifter, hur de ska och inte ska utföras 

och därmed specificering av beteende (Alvesson & Kärreman, 2004), via den 

organisatoriska designen, strukturen och ledningsstrukturer (Malmi & Brown, 2008). 

Alvesson & Kärreman (2004) menar att den organisatoriska designen spelar stor roll 

då den via den utformade strukturen uppmuntrar vissa typer av relationer. Arbetets 

uttalade utformning genom funktionell specifikation kan reducera variationen i 

beteende och öka förutsägbarheten. Styrelsestruktur kan omfatta såväl ledning som 

chefer och projektgrupper (Malmi & Brown, 2008). Den inkluderar alla de formella 

linjer av auktoritet och ansvar, sammansatta för att koordinera organisationen både 

horisontellt och vertikalt (Ibid). Beteende kan styras genom kontinuerliga möten på 

fastställda tider, vilka ser olika ut i olika organisationer (Ibid). 

2.1.1.2 Kulturell kontroll 

Organisationskultur kan existera i en organisation och är många gånger bortom 

chefers kontroll, men är i högsta grad ett styrsystem när det kommer till att reglera 

beteende. De tre typerna av kulturkontroll innefattar värdebaserad kontroll (Simons, 

1995), symbolbaserad kontroll (Schein, 1997) och klankontroll (Ouchi, 1979) 

(samtliga refererade i Malmi & Brown, 2008). 
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Simons (1995, refererad i Malmi & Brown, 2008) menar att värdebaserad kontroll är 

de uttryckliga uppsättning av organisatoriska definitioner som högre chefer formellt 

kommunicerar ut för att förstärka grundläggande värderingar, ändamål och riktning 

för organisationen. Effekterna på beteendet fungerar vid rekrytering och socialisering 

där individers värden anpassas för att matcha organisationen (Alvesson & Kärreman, 

2004), eller när medarbetare beter sig i enlighet med värdena men inte håller sig till 

dem personligen (Simons, 1994, refererad i Malmi & Brown, 2008). Om det finns 

motstånd till direktioner kan informella system lämpa sig väl för styrning, där 

kärnvärderingar kan skapa meningsfulla riktlinjer (Ibid). När en organisation skapar 

och använder sig av synliga uttryck för att skapa en viss typ av kultur talar man om 

symbolbaserad kontroll (Schein, 1997). Ett exempel på detta kan vara införandet av 

öppna kontorslandskap för att främja interorganisatoriskt samarbete och 

kommunikation (Ibid). Kunda (refererad i Alvesson & Kärreman, 2004) menar att 

kultur då ersätter struktur. Inomorganisatoriska grupper eller subkulturer benämner 

Ouchi (1979) som klaner. De delar samma normer, värden och färdigheter som sprids 

och förstärks genom socialiseringsprocesser inom en grupp inom en viss ram, 

exempelvis en avdelning (Ibid). 

Merchant och Van der Stede (2007) diskuterar personalkontroller som omfattar urval 

och placering, utbildning och utformning av arbetsuppgifter. Urval inkluderas under 

kultur, likväl som utbildning kan ingå i de administrativa kontrollerna genom att lära 

individer att följa angivna riktlinjer och rutiner, men är även ett sätt att hantera kultur 

(Malmi & Brown 2008). 

2.1.2 Strukturformer 

2.1.2.1 Fomell struktur 

När ledningen skapar en organisationsstruktur är ett viktigt syfte att öppna upp för en 

ökad effektivisering (Andersson, 2013). Den formella strukturen i dess vanligaste 

form visualiseras i ett organisationsschema som konkretiserar ansvarsområden och led 

för beslutstagande vilket samordnar medarbetarna på bästa sätt (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Beslutprocessen effektiviseras då man tydligt vet vart och vem 

man ska vända sig till eller om man har befogenhet att ta beslut själv. Den formella 

strukturen kan även innefatta den fysiska byggnaden (Berg & Kreiner, 1990) som 

tillsammans med interiören benämns som hårda värden (Finch, 2011). 
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2.1.2.2 Informell struktur 

Den informella strukturen inkluderar samtliga förbindelser mellan individer inom en 

organisation och utgörs av all kommunikation som inte framgår av det formella 

organisationsschemat (Andersson, 2013). Den är den del av organisationen som består 

av sociala aspekter vilka inte är utformade av ledningen men som är resultatet av 

interaktioner människor emellan (Carnall, 2007). Den kan även omfatta arbetsmoral, 

ledarskapsstil och kultur likväl som värderingar, attityder och normer för beteende 

inom organisationen som påverkar arbetets utförande samt driver beslut och åtgärder 

(Senior & Swailes, 2010). Det är de som benämns som organisationens mjuka värden. 

Informella strukturer är ofta repetitiva och stabila över tid och samexisterar parallellt 

med den formella organisationen (Carnall, 2007). Denna struktur formas lokalt i det 

enskilda företaget, men är inte alltid relaterad till organisationens mål i samma 

utsträckning som den formella (Ibid). 

2.1.3 Tidigare studier på organisatorisk struktur 

Den tidigare teorin går i två olika riktningar. Den ena under benämningen klassisk 

organisatorisk teori och syftar till att finna ett optimalt sätt att organisera 

verksamheten på. Det omfattar Webers (1947) regelbaserade byråkratiska synsätt, 

Fayols (1949) administrativa och Taylors (1947) “scientific” (samtliga refererade i 

Morgan, 2006). Den andra delen är den under senare forskning från 

“beredskapsteorin” som argumenterar att det inte finns ett sätt till organisation utan 

nyckeln till förståelse ligger i att identifiera organisatoriska attribut och justera dem 

till dess kontextuella faktorer (Lawrence & Lorsch, 1969) samt hitta en balans mellan 

det organiska och mekaniska arbetssättet (Burnes & Stalker, 1994). Kritik som riktats 

mot de båda synsätten är att de behandlar organisationer som separerade från 

människorna som styr dem. (Samtliga refererade i Morgan, 2006). 

Nyare forskning har flyttat fokus mot att finna nya sätt att organisera sig på. De mest 

framträdande är strategier (Porter, 1991) samt innovativa strukturer och 

nätverksstrukturer (Carnall, 2007). Denna forskning drivs mer av praktik än teori och 

upplevs gärna som något som löser de existerande organisatoriska problemen 

(Pettigrew et. al., 2001). Idag finner vi ofta plattare och flexiblare 

organisationsstrukturer utan hierarkier för att snabbare möta svängningar och 

möjliggöra anpassning till geografiska avvikelser (Carnall, 2007). 
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2.1.4 Materiell strukturförändring 

Organisationen kan genomföra materiella strukturförändringar vilka innebär 

förändring av de hårda värdena såsom omorganisering, införande av ny teknik eller 

fysisk förflyttning av verksamhet (Berg & Kreiner, 1990). En ombyggnad av 

befintliga lokaler eller konstruktion av nya kan ske till följd av ändrade funktionella 

behov, men kan också ha en symbolisk betydelse då den fysiska strukturen kan 

användas för att markera organisationen i ett socialt, kulturellt eller geografiskt 

område (Nadler, 2011). Den kan också representera ett uttryck för vad organisationen 

står för, dess funktion och värderingar (Finch, 2010). De flesta förändringar av 

materiell form har en omfattande inverkan på beteendet hos de som berörs av den 

(Ibid). Där människor kommer i kontakt med materia uppkommer olika ofrånkomliga 

uppsättningar av roller och kommunikationsmönster (Leonardi, 2013). Orlikowski 

(2007) menar att den sociala delen och materia är direkt relaterade. 

2.1.4.1 Förändring av yttre materiell struktur 

En byggnads lokalisering, hur den är utformad samt den arkitektoniska designen 

varierar från organisation till organisation och kan spegla rådande kärnvärderingar 

(Schein, 1997). Byggandet av ett nytt huvudkontor är i sig en stark och kraftfull signal 

till anställda och omgivningen att man går in i en ny era (Finch, 2011). Den fysiska 

miljön är skapad för att kommunicera avsedd innebörd av en rådande kultur eller 

förkroppsliga dess själ (Berg & Kreiner, 1990). Då byggnader hela tiden är synliga 

och relativt permanenta kan organisationer använda designen som symbolisk funktion 

(Schein, 1997). Val av form och storlek på en byggnad kan spegla den strategi som 

används för att positionera organisationen i sin omgivning (Finch, 2011). 

2.1.4.2 Förändring av inre materiell struktur 

Vid utformningen av en ny arbetsplats krävs insikt i det beteende man önskar 

uppmuntra, samt i vilken typ av arbetsplats som är lämplig för de tänkta 

arbetsuppgifterna (Conway & Steward, 2009). När specifika arbetsmönster utformas 

är tid och distans ofta inräknat i den fysiska designen, som med hjälp av information 

och kommunikation kan minska i betydelse (Schein, 1997). Tidigare forskning menar 

att öppna arbetsplatser är kostnadseffektiva men inte utan problem. Den 

organisatoriska strukturen kan både främja och hämma det organisatoriska beteendet 

beroende på strukturens utformning. Hedge (1982) refererad i Brennan, et. al, (2002) 
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fann att övergången från stängda till öppna arbetsplatser ofta leder till avbrott och 

distraktioner som i sin tur avspeglar sig i produktiviteten. Andra menar att en öppen 

social omgivning inspirerar till ett kreativt beteende, som i sin tur sår fröer till 

innovation och motivation att generera nya idéer för en konkurrenskraftig verksamhet 

(Amabile, et. al., 1996). 

2.1.5 Strukturell förändring som styrmedel 

Styrning är ett rikt och nyanserat begrepp som är relaterat till situation, strategi och 

inte minst till människor (Andersson, 2013). Styrning via de formella systemen kan 

omfatta regler, strategiplaner, budget och rapporter som används för att påverka det 

organisatoriska beteende (Lindvall, 2007). Sociala aspekter har ett starkt inflytande på 

verksamheten och en förståelse för detta krävs för att styra mot önskvärt beteende 

(Senior & Swailes, 2010). Struktur kan förbättra den organisatoriska effektiviteten 

eftersom man ger anställda en tydlig riktning om lämpliga åtgärder och beteende, och 

genom att anpassa alla organisatoriska delar så att de förstärker varandra (Porter, 

1991). Effektiviteten hos organisationer anses vara direkt relaterad till anpassningen 

mellan struktur och sociala interaktioner (Woodward, 1965). Ledningen kan dra nytta 

av att integrera de båda och förstå dem som en helhet vid styrning (Eriksson-

Zetterquist et. al, 2012).   

Malmi & Brown (2008) anser struktur vara en kontextuell variabel, då det är något 

chefer kan ändra på och inte något som ålagts dem. Struktur går att förändra och 

därigenom användas som styrmedel för organisationer (Ibid). Organisationens strategi 

har en inverkan på dess struktur och den påverkar i sin tur designen av både struktur 

och styrning (Carnall, 2007). När specifika mål eller värden är dominerande i en 

organisation finns låga incitament att ändra på strukturen (Starbuck, 2006). Enligt 

Schlegel & Britzelmaier (2011) bör en organisations struktur skräddarsys så att 

styrningen reflekterar den externa och interna omgivningen. Ouchi (1979) menar att 

styrning finns inbäddad i strukturen men skiljer sig åt, och när organisationer växer i 

storlek ökar också den interna differentieringen mellan verksamhetsavdelningar. Detta 

skapar ökat tryck på att integrera avdelningarna men det blir samtidigt svårare att 

kontrollera då de hierarkiska nivåerna ökar. Ett sätt att lösa detta är att fokusera på 

produktionskontroll istället för beteendekontroll, då denna är mindre komplex och 

enklare att jämföra (Ouchi, 1979). 
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När man designar ett styrsystem måste man se till att det finns en informell del av 

organisationen vid sidan av den formella (Carnall, 2007). Oavsett hur väl förändringar 

planeras med hänsyn till de mer formella organisatoriska egenskaper menar Senior & 

Swailes (2010) att de dolda och informella aspekterna i slutändan kan komma att 

hjälpa eller stjälpa dess framgång. Byggnader och andra materiella strukturer har 

blivit kraftfulla verktyg för ledningen att styra organisationer i önskvärd riktning 

(Berg & Kreiner, 1990). Den fysiska utformningen kan användas för att styra 

beteendet hos medlemmar i organisationen och är därmed en kraftfull faktor som 

skapar och förstärker normer (Schein, 1997). Senior & Swailes (2010) menar vidare 

att det endast är genom beteendeförändringar som gamla strukturer och de 

begränsningar som följer dessa kan upplösas. 

2.2 The CFITC-framework  
2.2.1 The Commonality Framework for IT-Enabled Change – en översikt 

CFITC är ett praktikbaserat ramverk av Iveroth (2010; 2011; 2014) som har använts 

empiriskt för att analysera strukturella organisatoriska förändringar (se Tabell 1). 

Ramverket ämnar visa på en samverkan mellan struktur- och aktörsdriven förändring 

med hjälp av olika aktiviteter, roller och resurser. Dimension ett och fyra är 

strukturdrivna, medan de mellersta är aktörsdrivna. Ramverket betonar de 

aktörsdrivna dimensionerna som viktiga då det är där människor finns. Iveroth (2011) 

menar att för att lyckas med de hårda (strukturdrivna) förändringarna måste det finnas 

en balans mellan dem och de mjukare (aktörsdrivna) organisatoriska och sociala 

faktorerna. Ramverket innehåller fyra olika samexisterande dimensioner som 

presenteras nedan. 

2.2.2 Förändringsagenter 

Förändringsagenter (på engelska “Change agents”) är benämningen på de individer 

som utför en mängd olika aktiviteter inom en förändringsprocess. Det är de 

personerna som exempelvis initierat, designat, skapat legitimitet samt implementerat 

förändring avseende att förmå anställda att ändra sina invanda mönster i linje med det 

nya. De har olika roller, av formell- och informell karaktär, samt resurser i varje 

dimension. I ju högre grad de genom olika aktiviteter lyckas skapa gemensamma 

förutsättningar, desto enklare blir förändringen att genomföra. 
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2.2.3 Gemensam grund 

Den första dimensionen, benämnd gemensam grund, kan beskrivas som en 

språngbräda för samtliga som påverkas av förändringen. Aktiviteten i denna 

dimension är transaktionell genom sändare-mottagare där aktören är en budbärare, 

ofta via envägskommunikation. Innehållet i dimensionen är analytiskt orienterat 

eftersom det är beroende av mottagarens förmåga att förstå förändringen genom att ta 

emot informationen och acceptera den. Förändringens struktur, budskap, kultur och 

värden är viktiga för förståelsen, och kan komma att behövas upprepas eller 

omformuleras om man vid ett senare skede misslyckats med förändringen. En hög 

grad gemensam grund ökar förutsättningarna för en lyckad förändring. 

2.2.4 Gemensam förståelse 

Den andra dimensionen innebär att det skall finns en gemensam förståelse för syftet 

med förändringen. När förändringar ökar i komplexitet kan mottagarna börja tolka 

innehållet olika och kommer slutligen hamna i olika riktningar. Chefer kan begränsa 

dessa problem genom aktiviteter för översättning som skapar lärande och reflektion. 

Dimensionen är mer interaktiv än den första dimensionen, med både en- och 

tvåvägskommunikation, där agenten fungerar som expert och översättare. Social 

interaktion är en viktig del och möjliggör effektivare överföring av information till att 

uppnå en gemensam förståelse. 

2.2.5 Gemensamt intresse 

I den tredje dimensionen skall olika intressenters intressen justeras och sammanföras. 

Här antas att även om man delar samma grund och en liknande förståelse betyder inte 

det att man har samma intresse av att leva efter det nya. Av den anledningen är det 

viktigt att förena samtliga intressen. Dimensionen ämnar motivera beteende i linje 

med den föreslagna förändringen. Aktiviteterna är relaterade till relationer och av två 

olika typer: politisk och stödjande. Politisk för att få inflytande och makt genom att 

bygga informella relationer och stödjande för att hantera mottagarens motivation och 

känslor, bestående av ledarskapsstöd, coachning och dialog. Aktörerna här är 

förhandlare och stöttare. 
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2.2.6 Gemensamt beteende 

Den fjärde och sista dimensionen ser till beteendets anpassning till och adaption av 

den genomförda förändringen. Man ser till att förändringsmottagarna har etablerat ett 

stadigvarande nytt beteende i linje med förändring, även om förändring av beteende 

tar tid. Den omfattar stabiliserade aktiviteter med olika former av övervakning, med 

verktyg som nyckeltal eller en- eller tvåvägskommunikation. Agenten fungerar som 

observatör som övervakar beteende mot nyckeltal och ibland igångsättare om önskat 

nytt beteende inte kan urskiljas. 

 

The Commoniality Framework for IT-enabled change 
	 	 	
Dimension Aktivitet Roll Resurs 
Gemensam grund Transaktionella aktiviteter, 

överföring av meddelande 
mellan agent och mottagare. 

Budbärare Byggnad, fysisk struktur, 
projektplan, vision, budskap, 
värden, envägskommunikation 
 

Gemensam 
förståelse 

Reflekterande och tolkande 
aktiviteter för att övervinna 
oförenligheter bland 
mottagarna. 
 

Expert och 
översättare 

Färdigheter i erfarenhetsbaserad 
kunskap, sociala interaktioner,  
tvåvägskommunikation 
 

Gemensamt 
intresse 

Relationsanpassade 
aktiviteter av stödjande och 
politisk karaktär.  

Medlare och 
coach 

Färdigheter i emotionell 
intelligens, nätverkande, dialog, 
sociala interaktioner 

Gemensamt 
beteende 

Stabiliserande aktiviteter 
som säkrar ett stadigvarande 
nytt beteende i linje med 
förändringens mål. 
 

Observatör och 
igångsättare 
 

Struktur för uppföljnig och 
återkoppling, utvärdering, 
nyckeltal, indikationer, en- och 
tvåvägskommunikation 

 
Tabell 1. Sammanställning av ramverk	
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2.3 Litteratursammanfattning 

Tidigare forskning har innefattat ett stort fokus på den formella strukturen och hur 

arbetet kan styras för att generera högsta möjliga effektivitet. Riktningen har rört sig 

mot ett bredare synsätt med högre grad av förståelse för den informella delen av 

organisationen. Teorin menar på att den formella och informella delen av 

organisationen samspelar vilket måste tas i beaktande vid utformning av styrning. En 

del av den formella delen innefattar den fysiska byggnaden och har enligt teorin stor 

inverkan på människor och sociala aspekter. Den materiella typen av 

strukturförändring öppnar upp för en verksamhetsstyrning som innebär att man bland 

annat genom kulturell kontroll kan påverka medarbetare och omgivning. Den centrala 

delen av vår teoriinsamling behandlar det formella och informella samspelet, vilka de 

olika dimensionerna i ramverket “CFITC” ligger till grund för. Ramverket lyfter fram 

hur struktur och aktör samspelar i en förändring. Den valda teorin innefattar ett 

antagande om att dessa faktorer är sammankopplade, vilket annan del av forskningen 

inte påpekar. Då vi ämnar att studera en förändring av strukturellt slag som påverkar 

människor är det mest lämpligt att utesluta teorier som inte inkluderar ett sådant 

antagande. Teorin är i högsta grad av praktisk relevans då den ger indikationer i 

fallstudien om hur och varför utfallet resulterat i det som förefallit. 
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3. Metod 

I följande avsnitt motiveras metodval samt resonemang kring val av metoddesign, 

studieobjekt och respondenter. Metod för datainsamling samt analysmodell beskriver 

vidare hur materialet från de empiriska källorna har insamlats och behandlats.  
 

3.1 Val av metoddesign 

 Vi har genomfört en kvalitativ studie som underlag för vidare analys för att besvara 

vår valda frågeställning. Metoden vi använder oss av är en fallstudie som tillsammans 

med den teoretiska bakgrunden ligger till grund för vidare analys. En fallstudie 

definieras som “en empirisk undersökning av ett samtida fenomen i sitt verkliga 

sammanhang genom att använda flera beviskällor” (Saunders et. al, 2012). En 

fallstudie passar väl in i vår studie som ämnar vara beskrivande, förklarande och 

explorativ (Ibid). Den genererar svar som varför, vid sidan av vad och hur (Ibid; Yin, 

2014). Då vi väljer att använda oss av intervjuer är den kvalitativa metoddesignen 

lämplig eftersom den ger oss utrymme för mer ingående intervjuer som leder till en 

djupare beskrivning och förståelse (Merriam, 1994). 

 

En fallstudie som denna kan vara generaliserade för en rad olika situationer. 

Generalisering innebär att göra en slutledning av en population på bas av empirisk 

data som hämtats från en grupp vilket ökar validiteten (Yin, 2014). Vi använder oss i 

studien av analytisk generalisering, vilket innebär att vår fallstudie blir ett sätt att 

bringa empiriskt ljus över koncept och principer som teorin tar upp (Ibid). Den 

tillämpas genom att vi använder teorin som grundarbete där vi a) bekräftar, avslår 

eller modifierar teorin eller b) skapar nya koncept som framkallas av fallstudien 

(Ibid). 

3.2 Val av studieobjekt 

Denna studie syftar till att studera hur en materiell strukturförändring kan påverka 

organisatoriskt beteende och därför väljs en organisation av betydande storlek som 

under senare år genomgått en mer omfattande strukturförändring. Tiden från 

implementering till dagens datum skall vara av relevant längd för att en utvärdering 

skall vara möjlig. Swedbank AB har valt att bygga ett nytt huvudkontor från grunden 
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baserat på deras kärnvärderingar, med önskan om att verksamheten skall verka enligt 

dessa värden. Då det nya huvudkontoret har varit verksamt i över ett och ett halvt år 

anser vi att respondenterna har tillräckligt med erfarenhet för att ge välbegrundade 

och relevanta svar på de ställda frågor. Swedbanks implementering av det nya 

huvudkontoret kan ge indikationer på hur samspelet ser ut mellan de hårda och mjuka 

värden i en materiell strukturförändring, och utgör därför ett lämpligt studieobjekt för 

vår frågeställning. 

3.3 Val av respondenter 

Respondenter har valts ut då de är nyckelpersoner inom de kategorier som är av värde 

för att få en djupgående bild av förändring och utfall. Dessa är ansvariga för projektet 

(ledning samt projektgrupp), arkitekt och inredningsarkitekt (från 3XN respektive 

Tengbom), mellanchefer och anställda på huvudkontoret (både med aktiva och icke-

aktiva roller inom flytten) samt en facklig representant. Chefer har valts då många 

hamnar under kategorin “förändringsagenter” och har till uppgift att leda flytten. 

Anställdas uppfattning av förändringen, eventuell delaktighet som “agent” samt hur 

de anser att beteendet förändrats utgör en viktig del i vår studie. Fackliga 

representanter är involverade i frågor kring arbetsmiljö och aktivitetsbaserat arbetssätt 

och har därför inkluderats för att nyansera bilden. Projektansvariga har, som en 

oundviklig grindvakt (engelskans gatekeeper), sammanfört oss med övriga 

respondenter vilket har varit nödvändigt för att nå rätt personer. Det kan dock 

generera ett urval av de mest positiva och karismatiska förespråkare som eventuellt 

inte ger en rättvisande bild (Saunders et. al, 2012). Material från transkriberingen har 

därför betraktats med ett kritiskt öga. Vi har under några intensiva dagar genomfört 

11 intervjuer på i snitt 45 minuter vardera (se Tabell 2). Personliga intervjuer har 

föredragits framför andra medier, men även telefonintervjuer har valts med hänsyn till 

respondenternas tidsscheman.  
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Respondent Roll inom 
Swedbank 

Roll inom 
förändringen  

Tid för intervju/ 
intervjuform 

 
Annika Hellström 
 

 
Chef mellansverige 

 
Ledningsgruppen 

 
2015-12-07 30 min 
Telefonintervju 

 
Yvonne Palm 
 

 
Husansvarig HQ 

 
Husansvarig,   
projektgrupp 

 
2015-12-08 60 min 
Personlig intervju 

 
Catarina Tillman 
 

 
Human Resources 

 
Projektgrupp 
 

 
2015-12-08 30 min 
Telefonintervju 

 
Åke Skoglund 

 
Arbetsmiljöombud, 
Fackligt arbete 

 
Arbetsmiljöombud 

 
2015-11-28 90 min 
Personlig intervju 

 
Kristine Nilsson 

 
Mellanchef 

 
Ambassadör 

 
2015-12-09 60 min 
Telefonintervju 

 
Christoffer Kraft 

 
Mellanchef 

 
Ambassadör 

 
2015-12-08 30 min 
Telefonintervju 

 
Agneta Martinelle 

 
Medarbetare 

 
Ambassadör 

 
2015-12-07 30 min 
Telefonintervju 

 
Erik Andersson 
 

 
Medarbetare 

 
Ej aktiv 

 
2015-12-09 30 min 
Telefonintervju 

 
Karin Engström-
Johnsson  

 
Medarbetare  

 
Ej aktiv 

 
2015-12-09 30 min 
Telefonintervju 

 
Anders Wadman 

 
Arbetar på 3XD 

 
Projektgrupp, 
byggnaden 

 
2015-12-09 60 min 
Personlig intervju 

 
Kristina Johansson 

 
Arbetar på Tengbom 

 
Projektgrupp, 
inredningsarkitekt 

 
2015-12-07 30 min 
Telefonintervju 

 
Tabell 2. Sammanställning av respondenter 
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3.4 Val av metod för datainsamling                                           

En källa till datainsamling av empiriskt material sker genom djupgående intervjuer, 

som utgör vår primärdata. De ger en djupare förståelse av omstruktureringens 

påverkan på organisationen samt om de intentioner och mål med förändringen som 

fanns har uppfyllts. En andra källa är den data som samlats in från interna rapporter 

som gjorts i och med omstruktureringen, samt från interna utvärderingar. Publikt 

material finns att tillgå från den arkitektfirma som varit i nära kontakt med 

projektgruppen och tillsammans tagit fram en inbunden bok, skriven av Dickson 

(2015), vid sidan av ett flertal broschyrer. Materialet är av beskrivande natur vilket 

ger en tydligare bild av förändringen. Då detta framtagits av Swedbank själva ur deras 

egen synvinkel har det endast används till att understödja argument.  

Intervjuerna är av semi-strukturerad karaktär med rum för följdfrågor (se 

Intervjuguide under Bilagor i avsnitt 9). Det ger möjlighet att ställa både öppna och 

specifika frågor men utan tidigarebestämd ordalydelse eller ordningsföljd (Saunders 

et al., 2012; Merriam, 1994). Öppna tematiska frågor har ställts för att inte styra 

respondenter i deras återskapande av förändringen. Insamling av data och analys av 

den insamlade information har skett parallellt, men inga uppföljningsfrågor har ställts. 

Vi är medvetna om att svaren och därmed resultaten kan påverkas av ett antal 

faktorer. Främst kan problem med snedvridning uppstå (Yin, 2014). Anställda vill 

gärna framställa organisationen i bättre dager eller skydda dess intressen. Det finns en 

risk att vad som sägs är vad organisationen vill ska sägas, varför inga respondenter 

har delgivits intervjufrågor i förväg. Kritik måste även riktas mot att man kan skapa 

sina egna sanningar, vilket kan generera olika svar beroende på hur inbiten 

förändringen är. 

Då uppföljningen genom intervjuer inte skett fortlöpande under förändringen, har 

intervjuer skett utifrån ett retroperspektiv (Saunders et. al, 2012). Svårigheter kan 

uppstå med bibehållen reliabilitet då minnet kan begränsa utfallet, eftersom det är 

svårare att gå tillbaka i känslan av det som tidigare varit (Ibid.). Vi använder oss av 

respondentvalidering för att säkerställa att det insamlade materialet överensstämt med 

respondenternas verkliga åsikt (Bryman & Bell, 2013), men utan att göra 

fundamentala efterkorrigeringar. 
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3.5 Val av analysmodell 

Vi har valt en tämligen ny modell inom ämnet organisatorisk förändring, The 

Commoniality framework for IT-enabled change av Iveroth (2011). Ramverket är 

praktikbaserat och används för att analysera strukturella förändringar. Den har 

tidigare använts för att undersöka IT-relaterade strukturförändringar men har stor 

relevans för vår studie då den även kan appliceras på en strukturförändring av 

materiellt slag. Vi skall, genom detta ramverk, visa på samspelet mellan struktur 

(hårda värden) och aktörer (mjuka värden) i en materiell strukturförändring. Utifrån 

ramverket skall förändringen i vald organisation analyseras för att besvara vår 

frågeställning. 

3.6 Operationalisering 

Då dimensionerna i vald analysmodell är samexisterande under den organisatoriska 

förändringen går intervjufrågorna in i varandra. Dock kan de tematiskt ställas för att 

urskilja och fånga innehållet i respektive dimension. I operationaliseringstabellen på 

nästkommande sida illustreras och sammanställs valt ramverk för analys med attribut 

samt exempelfrågor som fångar dimensionernas innehåll. 
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Dimension Attribut Exempel på frågor  
Gemensam grund Fysisk struktur, byggnad, 

mål och visioner, 
envägskommunikation. 
 

- Hur utformades 
byggnaden för att passa 
organisationens mål? 
 
- Hur arbetade ni för att 
skapa en atmosfär som var 
redo för förändringen?  
 
- Hur kommunicerades det 
ut att en förändring skulle 
ske?  
 
- Fanns det en tydlig plan 
som samtliga förstod? 

Gemensam förståelse 
 

Informella interaktioner, 
reflekterande, tolkande, 
tvåvägskommunikation. 

- Hur arbetade ni för att 
skapa förståelse bland 
samtliga inblandade? 
 
- Hur användes 
symboliken från 
kärnvärderingarna?  
 
- Hur har ni praktiskt gjort 
för att öka förståelsen för 
vad förändringen kommer 
att innebära? 

Gemensamt intresse 
 

Relationsinriktat,  
intressen, politisk karaktär, 
förhandlande och 
stödjande. 
 
 

- Vilka intressen fanns och 
hur sammafördes dem?  
 
- Hur förmedlades det 
övergripande syftet? 
 
- Ville alla lika mycket i 
förändringen eller 
 hur motiverades övriga? 

Gemensamt beteende 
 

Beteende, utvärdering, 
stabiliserande åtgärder. 

- Finns en struktur för 
uppföljning?  
 
- Hur stödjer den fysiska 
utformningen det nya 
sättet att arbeta? 
 
- Arbetar medarbetare på 
det sättet man önskade? 
 
- Hur driver ni på 
förändringen efter 
implementering? 

Tabell 3. Operationalisering av vald analysmodell 
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4. Fallstudie 

I följande avsnitt presenteras fallstudien på Swedbank som genomfört en 

organisatorisk förändring genom en ny materiell struktur. I bygget av ett nytt 

huvudkontor valde man att strukturera om det befintliga arbetssättet med syftet att 

skapa en innovativ och energigivande miljö för människor att mötas i (Swedbank AB, 

2014). 

4.1 “Välkommen in under eken” 

“Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och 

företagen” Swedbank AB är en av Sveriges fyra storbanker med nästan åtta miljoner 

privat- och företagskunder i Sverige och Baltikum (Swedbank AB, 2015).  

4.1.1 Motiv till förändring 

Swedbank har sedan 2013 en övergripande plattare organisationsstruktur för att ge 

utrymme för lokala avvikelser. Efter 40 år i city formulerades år 2009 tankarna på en 

flytt, när man ansåg att de befintliga lokaler inte skulle kunna möta kraven på den 

fortsatta utvecklingen inom banken. Organisationen växte och man behövde lokaler 

som kunde skapa förutsättningar för en mer integrerad miljö med naturliga 

mötesplatser (A.H). I lokalerna vid Brunkebergstorg i Stockholm satt de olika 

avdelningarna utspridda i olika huskroppar. Ledningen ville skapa en övergång från 

enskilt till gemensamt och sammanföra olika verksamheter i “det kreativa mötet”. 

Man önskade bygga bort siloseffekten, skapa bättre samarbetsmöjligheter och göra 

medarbetare mer flexibla. Flytten skulle leda banken in i framtiden med fokus på 

optimering och hållbarhet; att leva som man lär. Det skulle även generera 

kostnadsbesparingar på 200 miljoner årligen på att samla verksamheten i nya lokaler 

(Svenska dagbladet, 2013). I samband med flytten drev man på att tillämpa ett nytt 

aktivitetsbaserat arbetssätt, även den med grund i en kostnadseffektivisering.  

Sammanställning av omorganisatoriska förändringsmål: 

- Kostnadsbesparingar (ny lokal och nytt arbetssätt) 

- Optimering (nytt aktivitetsbaserat arbetssätt och “det kreativa mötet”) 
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4.1.2 Materiell utformning 

Ett nära samarbete med 3XN arkitektfirma och Tengboms inredningsarkitekter 

inleddes och idéer kring en innovativ byggnad började växa fram. Lokalisering av 

byggnaden var det första man tittade på. Den skulle passa önskemål för tillgänglighet 

för såväl medarbetare som besökare. Sundbyberg är en dynamisk stadsdel dit fler och 

fler företag flyttar och är näst efter centralen den tätaste kommunikationspunkten i 

Stockholm och motiverades som en strategisk plats för det nya huvudkontoret (Y.P). 

Symboliken i att sammanföra organisationens kärnvärderingar “öppen, enkel och 

omtänksam” i byggnadens utformning var en strategi som fanns med från början och 

påverkade den yttre och inre arkitekturen. Det första spadtaget togs i april 2011, tre år 

senare i juni 2014 stod det klart för inflytt. 

 

45 000 kvadratmeter ryms idag i en 173 meter lång byggnad gjord för 2500 

människor att arbeta i. Den fysiska byggnaden utformades som tre V-formationer med 

ljusgårdar, takterrasser och två spiraltrappor som slingrar sig upp genom de öppna 

våningsplanen. De fungerar som en öppen huvudgata som leder en genom varje 

våning och sammanväver kaffestationerna, som är strategiskt utplacerade för att 

uppmuntra till informella möten. Även bankens symbol eken användes som metafor i 

inredningen med dess rötter längst ned i bruna toner och träinslag, och bladverk högst 

upp med gröna toner i inredningen. Inredningen skulle vara innovativ och 

energigivande, med öppna ytor för nya idéer att flöda i. 

Det nya aktivitetsbaserade arbetssättet innebär att medarbetarna saknar en egen plats, 

utan denna väljs på morgonen utifrån dagens aktiviteter. Planlösningen är planerad till 

effektivast möjlig, med mellan 1,3-1,7 personer per arbetsplats per dag. Inga privata 

kontor existerar, istället finns bås, platser med stolar eller soffor, mindre inglasade 

rum och konferensrum. Det finns tysta och mindre tysta delar där man kan välja 

mellan platser med hög, mellan eller låg koncentrationsnivå. Det nya agila arbetssättet 

skulle göra arbetsplatserna oberoende av hur och när arbete kan utföras. 

4.2 Flytten 

Swedbank drev två förändringar samtidigt, en fysisk flytt från city till Sundbyberg 

och ett förändrat arbetssätt. Man var generellt positiv till huset men lokaliseringen var 
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den faktor som initialt mötte störst motstånd. Det nya arbetssättet var ytterligare en 

faktor som skapade osäkerhet hos många. Det medförde nya utmaningar för 

medarbetarna som hela tiden skulle behöva leta efter en lämplig plats, förflytta sig 

och lämna en tom plats bakom sig. Men det fanns ett gemensamt intresse i att driva 

fram en så god arbetsmiljö som möjligt. 

4.2.1 Kommunikation 

Stora förberedelser ägde rum tidigt innan flytten ägde rum. Ledningen drev på att 

svara på de grundläggande frågorna kring förändringen, först “hur kommer man till 

Sundbyberg?” och sen ”vad innebär det här för mig?” samt “hur kommer min vardag 

se ut?”. Man ansåg det vara viktigt att skapa en förståelse för vad förändringen 

innebar för den enskilde. Dock var långt i från alla motiverade och trots förberedelser 

i teorin blev det en stor omställning i praktiken. Kommunikationen skedde främst via 

det interna nätet, via stormöten och seminarier samt ett antal utbildningar där man 

informerade om vad förändringarna skulle innebära. Envägskommunikation användes 

när större beslut togs. Utbildningarna omfattade hur man skulle arbeta 

aktivitetsbaserat, dels en obligatorisk del för chefer med verktyg för hur man kan styr 

i det nya systemet och dels valbara för intresserade medarbetare. En avdelning fick 

möjligheten att testa en pilot av det nya arbetssättet redan i de gamla lokalerna och 

fick möjlighet att finna sin plats i det nya. Den nya utformningen av byggnaden 

visualiserades genom bilder, videomaterial och i ett hus i närheten byggde man upp 

en testmiljö som skulle spegla den blivande miljön.“Det var viktigt att måla upp 

bilden av vad det ska generera, inte bara  flytten i sig utan även vad den dagliga 

verksamheten sedan kommer att omfatta”-(Å.S). 

4.2.2 Ambassadörsprogram 

Ett halvår in i förändringsprocessens planeringsfas introducerades 

ambassadörsprogrammet. Ambassadörerna skulle kontinuerligt uppdateras om 

förändringen och hade som uppgift att förmedla information vidare. En representant 

per 20-30 anställda i varje affärsavdelning ämnades stötta sin chef och föra dialog 

dem emellan. De skulle söka svar på “Vilka behov finns det på min avdelning?”. En 

respondent förklarar: Ambassadörerna arbetade för att öka förståelsen då de satt mitt 

i verksamheten- (Y.P). En förutsättning var att hitta realister och dem som var 

intresserade av förändring och utveckling. Det gjorde att vissa valdes ut till 



	 27	

programmet, medan andra sökte sig dit själva. “Intresset var nyckeln till att formulera 

ett budskap”- (A.M). Programmet stängdes av ganska precis när flytten var 

genomförd, men tankar på att införa det igen har formulerats i efterhand. 

4.2.3 Flyttdagen 

Hur lång tid det tog att acceptera förändringen skiljde sig individuellt, vissa 

medarbetare var mer mottagliga än andra. Det fanns gott om tid till anpassning 

eftersom nyheten tillkännagavs cirka ett och ett halvt år tidigare, “så man fick låta 

tiden verka”- (Å.S). Flyttdagen namngavs “Big Bang” och sågs som en brytpunkt i 

förändringsprocessen. Samtliga avdelningar som befann sig i gamla huvudkontoret 

flyttades i samma struktur till det nya. När dagen väl kom flyttade alla samtidigt, i en 

“Big Bang”, de som inte hade förstått än fick göra det då. 

4.3 Livet under eken 

4.3.1 Det kreativa mötet 

En viktig del var att skapa fler tillfällen för medarbetare att mötas, då man tidigare var 

mer bunden till det våningsplan eller den korridor man satt på. Att optimera gjorde att 

man nu ansåg sig kunna möta konkurrens på ett annat sätt eftersom man skapat ett 

mer agilt förhållningssätt och snabbt kan sätta ihop projektgrupper. “Är det någonting 

man ser, som är människans storhet, så är det ju kreativiteten som uppstår när 

människor möts och stöts, när idéer får brytas” - (Å.S). Att träffas istället för att boka 

möten då man stöter på varandra kan leda till snabbare beslut och snabbare processer i 

arbetet. Respondenten menar vidare; “Istället för att mejla tar jag chansen att röra på 

mig, gå en sväng och se om jag träffar dem. På det sättet löses problemet innan de 

uppstår”- (Å.S.) Upplevelsen är att man kommit närmare varandra, men arbetssättet 

skapar också negativa effekter, när arbetet kräver fokus hämmar en öppen miljö detta 

på grund av exempelvis för hög ljudnivå. 

4.3.2 Styrning 

Den formella organisationsstrukturen lämnades oförändrad i flytten. Ledningen 

betonade dock tidigt utmaningen i att styra det nya arbetssättet. Den mindre dagliga 

kontakten med sin avdelning gjorde att man fann det svårt att ha uppsikt över vad som 

sker. Det är även svårt att vinna auktoritet när man inte syns. Ledningen formulerade 

att styrningen behövde omformuleras i det nya, men många håller kvar vid det gamla. 
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Det svåraste var chefer som hade ett ansvar men som inte var så pigg på att ta det 

(A.M). I vissa chefsled ger man helt andra signaler idag i sitt agerande än de som 

formulerades av ledningen. 

4.3.3 Uppföljning 

“Vi möts och jobbar med olika saker, både löser problem, sprider kunskap och 

information. Man vet inte var det tar vägen men man vet att det uppstår, för hur 

mäter man det?” (Å.S.) De många olika parametrarna försvårar organisationens 

konsekvensanalys av vad det nya medfört. En utvärdering har genomförts där 

metoden är upplevelsebaserad kring hur medarbetare upplever det fysiska och 

psykosociala. Den omfattar frågor om hur man upplever sin produktivitet och 

huruvida miljön stödjer arbetssättet. En analys gjordes även av en extern part vilket 

genererade ett index som sedan ställdes mot en stor databas med svar från andra 

företag för att skapa ett meningsfull innehåll. 

Utfallet ett och ett halvt år efter förändringen är att mycket fungerar, men inte för alla. 

Huvudkontoret rymmer många olika avdelningar med många olika behov, där en 

storlek inte passar alla. “Min uppfattning är att planen förändrades inte, utan det 

fanns en färdig idé från början”, (Å.S). Några kräver mer fasta platser eftersom de 

inte tjänar på att flytta runt. Likaså rutinmässiga möten vid daglig nära 

kommunikation kan orsaka att man förlorar produktivitet när tid går till att finna en 

plats, eftersom det inte alltid finns rum där man önskar sitta. En avdelning ska flyttas 

tillbaka in till city med motivering att vara närmare sina kunder (Svenska dagbladet, 

2015). Förändringen har lett till att många lever efter vad förändring initierat medan 

andra väljer samma plats. En respondent förklarar; Vi är vanedjur, vi sitter gärna vid 

samma bord med samma människor (Y.P.). Det är särskilt svårt att förändra i 

efterhand, särskilt när arbetsplatserna har kvottal, där fler låsta platser ger mindre 

utrymme för andra. Det har gjort att det aktivitetsbaserade idag är mer solkat i 

kanterna. Beteendeförändring var en del av målen och det har man lyckats med till 

viss del, men alla medarbetare anammar inte det nya arbetssättet och tycker inte heller 

att huset andas värdeorden som ledningen menade på att det skulle göra. “Det har 

blivit bättre men vi har långt kvar” (Y.P) 
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Dimension Attribut Exempel från fallstudie 
Gemensam grund Fysisk struktur, byggnad, 

mål och visioner, 
envägskommunikation. 
 

- En byggnad 
- Envägskommunikation 
via intranät, stormöten 
- Tidig vetskap om flytt 
- Otillräcklighet i 
befintliga lokaler 
- Projektplan 
- Symbolik från 
kärnvärderingarna 
 

Gemensam förståelse Informella interaktioner, 
reflekterande, tolkande, 
tvåvägskommunikation. 

- Tvåvägskommunikation 
- Möten 
- Seminarier, workshops, 
utbildningar 
- Pilot för arbetssättet 
- Symbolik från 
kärnvärderingarna 
- Ambassadörsprogram 
- Flyttdagen ”Big Bang” 
 

Gemensamt intresse Relationsinriktat,  
intressen, politisk karaktär, 
förhandlande och 
stödjande. 

- Kostnadsbesparingar 
- Nytt friare arbetssätt 
- Leda banken in i 
framtiden 
- Symbolik från 
kärnvärderingarna 
- Ambassadörsprogram 
 

Gemensamt beteende Beteende, utvärdering, 
stabiliserande åtgärder. 

- Upplevelsebaserade 
mätvärden     
- Beläggningsgrad, index 
från extern uppdragsgivare 
- Symbolik från 
kärnvärderingarna 
- Ambassadörsprogram 
 

Tabell 4. Sammanställning av fallstudie utifrån vald analysmodell 
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5. Analys 

I det här avsnittet kopplas tidigare forskning till det insamlade materialet i fallstudien 

och analyseras utifrån valt ramverk.  

5.1 Gemensam grund 

I första dimensionen bör ledningens fokus ligga på att se till att samtliga som berörs 

av förändringen har en så gemensam grund som möjligt. En gemensam grund 

förstärks genom att de materiella och immateriella aspekterna samspelar och 

förstärker förändringsprocessen (Iveroth, 2011). I fallstudien har det framkommit att 

en gemensam grund finns i den nya materiella strukturen i form av att man byggde ett 

nytt hus med ett nytt arbetssätt. Man skapar en formell planeringsplan med ritningar, 

budget och en tidsplan, likväl som uppsatta mål bakom förändringen. Aktörerna här är 

ledningen och projektgruppen som fungerar som budbärare med 

envägskommunikation. Aktiviteterna inkluderar informationsspridning som meddelar 

att en förändring kommer att ske. Information om förändringen förmedlades via 

intranätet och man anordnade stormöten med rak och tydlig envägskommunikation. 

För att engagera alla i förändringen och skapa en gemensam vision, motiverades 

förändringen med att den skulle generera förbättringar för hela organisationen. 

Mottagare av informationen accepterade inte denna fullt ut men godtagande av 

förändring fanns i viss utsträckning då man gärna fann sig i en nyare och mer 

inspirerande arbetsmiljö. Lokalerna på Brunkeberg kändes omoderna och en 

förflyttning till något nytt kändes inte helt främmande. Medarbetare visste sedan 

länge att en flytt skulle ske, men inte vart. Det fanns därmed en atmosfär inom banken 

där omorganisering var något som skedde internt kontinuerligt då man hade varit med 

om det förr. Stort fokus lades på att förmedla att den nya byggnaden samt nya 

arbetssättet var av stor betydelse och genom att bygga ett nytt huvudkontor 

signalerade man till medarbetare att man går in i en ny era vilket Berg & Kreiner 

(1990) beskriver som en kraftfull drivkraft i en förändringsprocess. 

Som Eriksson-Zetterquist et. al (2012) diskuterar integreras det sociala inom 

organisationen, de mjuka värdena, med den formella strukturen i form av en byggnad 

för att tillsammans förstås som en helhet. Den informella delen drevs av ledningen 

genom att förmedla tre värdeord; öppen, enkel och omtänksam som skulle genomsyra 
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den nya byggnaden och det nya arbetssättet. Schein (1997) menar på att en förändring 

av en byggnad kan fungera som styrmedel om den speglar kärnvärderingar vilket vi 

finner ha varit ett av de ledande motiven till förändringen. Genom att använda dessa 

väletablerade ord skapade man ett gemensamt språk kring förändringen som alla 

kunde förstå. Vi finner, i enighet med Scheins (1997) teori, att det skapats en 

symbolik, som även markerar organisationen i ett kulturellt och socialt sammanhang 

(Berg & Kreiner, 1990). 

Organisationen lade stor fokus på att skapa en atmosfär som var redo för förändring 

genom att problematisera den dåvarande situationen i de gamla lokalerna. 

Respondenterna beskriver organisationens tillstånd innan förändringen som ständigt 

växande och lokalerna på Brunkebergstorg som otillräckliga. Man var överens om att 

en flytt var nödvändig, vilket visar på ledningens framgång i att skapa ett gemensamt 

sätt att tänka. Symboliken i värdeorden visar på en förmåga att skapa en gemensam 

grund genom att tala om flytten och vad det skulle medföra. Genom ledningens 

envägskommunikation lyckades man skapa en atmosfär som var redo för förändring 

och därmed en hög grad av gemensam grund. 

5.2 Gemensam förståelse 

Syftet i den här dimensionen är att överbrygga de oförenliga meningsstrukturer och de 

skillnader i tolkning av förändringen genom att skapa social interaktion för lärande 

och reflektion (Iveroth, 2011; 2014). Denna dimension kräver att de som berörs av 

förändringen i grunden förstår implikationerna av det nya på ett gemensamt sätt 

(Ibid). I linje med Andersson (2013) har en förskjutning skett från rationella 

optimeringsmodeller till att i allt större omfattning beakta beteende och sociala 

aspekter. Vi finner ett antal aktiviteter i fallstudien som indikerar att man tagit dessa 

aspekter i beaktande; man anordnade stormöten, seminarier och workshops vilket 

skapade förutsättningar för tvåvägskommunikation med utrymme för frågor och 

dialog. Detta visar på att man fann en betydelse i att visa hänsyn till den informella 

sidan av organisationen. Under den första tiden la man stor fokus på att svara på 

frågor som “Vad innebär det här för mig?”. Banken svarade på detta genom att göra 

en tydlig beskrivning av hur den nya strukturen skulle förändra medarbetares vardag 

genom att använda sig av bilder, videor och bygga upp provmiljöer som medarbetare 

fick besöka för att öka förståelsen. Som Orlikowski (2007) påpekar är de sociala och 
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materiella delen direktrelaterade vilket vår fallstudie påvisar då den materiella 

uppsättningen i form av bilder, videor och provmiljöer syftade till att influera den 

informella delen av organisationen. 

Man använde sig av värdeord som skulle vara ledande i förändringen och genom 

dessa ord kunde man göra kopplingar mellan vad den nya fysiska strukturen och 

arbetssättet skulle innebära. Vi finner i fallstudien att värdeorden fick fungera som 

ledande indikatorer för framtiden, i linje med Simons (1995) definition av 

organisationens riktning och innehöll en symbolik i vad förändringen skulle innefatta 

och generera. Schein (1997) menar att den fysiska byggnadens symbolik trycker på 

och förstärker normen, vilket fallstudien indikerar då en användning av 

symbolbaserad kontroll strategiskt finns. Värdeorden uttryckte förändringens och 

fysiska strukturens innebörd vilket gav riktning mot ett gemensamt sätt att förstå 

denna. 

Den formella strukturen gynnades av att vara en struktur man redan förstod. 

Internutbildningar utformades där man instruerade i det nya arbetssättets funktion. På 

det sättet kunde man bilda människor i ökad förståelse i linje med Malmi & Browns 

(2008) teori. Chefer fick verktyg att använda för att omformulera rådande styrning så 

att det passade i den nya friare strukturen. Ambassadörsprogrammet fungerade också 

som ett sätt att bilda människor i förändringens syfte och ett sätt att förmedla detta 

vidare genom alla nivåer i organisationen. De fungerade som projektets viktigaste 

förändringsagenter, här som både expert och översättare. Den främsta uppgiften var 

att se till att projektgruppen talade samma språk som medarbetarna, se deras behov 

samt hur de arbetar. Man ansåg intresset vara viktigt för att framföra förändringens 

budskap och därför var många ambassadörer självutvalda. Då man ansåg att dessa 

hade stor insikt i rådande kultur och var nära medarbetare, var dem mest lämpade för 

rollen. Ambassadörerna fick samma information från ledningen men kunde senare 

anpassa den till respektive avdelning och formulera så att den passade rådande miljö. 

De förde vidare avdelningars behov och önskningar, dock med varierande utfall. 

Det var ett tämligen väl planerat val av ledningen att välja ambassadörer som arbetade 

internt i organisationen då de var införstådda med kulturen vilket underlättade att 

skapa en hög grad av gemensam förståelse. Andersson (2013) understryker att 

människor och sociala aspekter är de viktigaste förutsättningarna för styrning, vilket 
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man i detta fall verkar ha tagit i beaktande. Medarbetare upplevde att det var lättare 

att lyssna till en kollega än någon utifrån. De satt mitt i verksamheten och talade med 

medarbetare i högre utsträckning än till dem. När flytten skedde som en “Big Bang” 

gav det en brytpunkt för de förberedande delarna rörande den gemensamma 

förståelsen. Tvåvägskommunikationen genom ambassadörerna samt värdeordens 

symbolik öppnade upp för en gemensam uppfattning, men fallstudien visar på att 

symboliken uppfattades olika genom organisationen vilket indikerar på svårigheten i 

att förmedla symboliken. 

5.3 Gemensamt intresse 

I den tredje dimensionen skall intressen anpassas så att de betonar övergripande mål 

och möter intressenternas, samt illustrera hur de bidrar till målen (Iveroth, 2011; 

2014). Att dela samma grund och förståelse för förändringen är ingen garanti för att 

man har samma intresse att leva efter det nya (Ibid). I en så stor organisation och 

förändring blir det svårare att se till samtligas intressen. Man har i hög grad försökt 

finna de viktigaste och sammanföra dem med hjälp av Malmi & Browns (2008) 

kulturella kontroller. Den nya strukturen är en del av en plattare organisation för att 

möta förändringar i omgivningen. Den kunde därför anpassas både till det interna och 

externa, i linje med Schlegal & Britzelmaier (2011). Flytten gav möjlighet att skapa 

en struktur helt efter organisationens behov och hur de vill arbeta i framtiden. Det 

återfinns i värdebaserad kontroll med uttalade och definitioner rörande 

organisationens riktning, likväl som syftesbeskrivningar som förmedlar värden 

(Simons, 1995). Symboliken i fallstudien återfinns i Schiens (1997) symbolbaserad 

kontroll och används här som målande motiv, i ett intresse att sätta organisationen i 

ett nytt organisatoriskt sammanhang (Berg & Kreiner, 1990). 

Det gemensamma intresset bland samtliga parter var att driva fram en god arbetsmiljö 

för alla, vilket skapar legitimitet kring flytten. Ledning och projektgrupp motiverade 

intressenter med ekonomiska intressen, såsom aktieägare, med kostnadsbesparingar 

(200 miljoner kronor per år (Svenska dagbladet, 2013). Förändringen motiveras som 

mycket kostnadseffektiv och var därför inte svår att sälja in, men går dock emot 

motivet av platsbrist man kommunicerat ut i planeringsfasen. Det var svårt initialt att 

se för vems skull förändringen gjorde nytta, medarbetare togs ur sitt sammanhang och 

det uppkom stor osäkerhet inför flytten, vilket ledde till ökat motstånd. Alla var inte 
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lika intresserade av att flytta. Ambassadörsprogrammet spelar därför även här en 

viktig roll. Att förmedla ett syfte som gör det attraktivt för medarbetare att acceptera 

är svårare, men gynnas av de starkt influerande informella aktiviteter i linje med vad 

Merchant & Van der Stede (2007) och Senior & Swailes (2010) anför. 

Ambassadörerna hade en stöttande roll som genom att den information de fick 

ämnade sammanföra intressen. De betonade den ökade flexibiliteten och 

anpassningen efter egna behov som ökar friheten. En respondent menar att man här 

bör tryckt mer på medarbetarens egna vinning. Regelbundna möten för dialog 

skapade tillfällen att uppdateras på läget samt motivera anställda att följa de angivna 

riktlinjerna (Malmi & Brown, 2008). 

En annan relationsanpassad del i fallstudien syftar till att inte bara köra över 

medarbetare med en färdig plan utan att man lyssnar och försöker ha en dialog, i linje 

med dimensionens politiska och emotionella deltagande. Man upplever dock att det 

tidigt fanns en plan som inte förändrades avsevärt; man hade därför ett begränsat 

inflytande över anpassning. Det finns även stödjande aspekter där man visar förståelse 

i främst acceptansen av att det kommer ta tid att ställa om, vilket kan ses som en 

otillräcklighet i sammanförandet av intressen. Den nya byggnaden har en emotionell 

betydelse, med prestige i den innovativa utformningen. Banken fick en ny symbol och 

ett ansikte utåt för sin verksamhet. Det emotionella motiverar också via värdeorden 

som ämnar skapa ett gemensamt intresse; alla ska med i förändringen och växa ut i 

ekens grenar. Symboliken genom symbolbaserad kontroll (Schein, 1997) användes 

som ett retoriskt redskap från ledningen sida, men var inget som uppfattades som 

ledord av medarbetare. De uppfattades snarare som ett spel för gallerierna, men kan 

spela större roll vid nyrekrytering i linje med kulturkontrollens urval (Malmi & 

Brown, 2008). Ledningen försökte skapa och förmedla det gemensamma intresset 

som fanns att hämta i symboliken i kärnvärderingarna, även om olika parter har olika 

syn på vad de betyder i förändringens kontext. 

5.4 Gemensamt beteende 

I den sista dimensionen vill man säkerställa att förändringsmottagarna antog önskat 

beteende i linje med de uppsatta målen bakom förändringen (Iveroth, 2010). Här 

ligger den rutinmässiga användningen av det nya, hur väl det har inkorporerats i den 

dagliga verksamheten och uppmärksammade beteendeförändringar till grund för 
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analys. Flytten gav inget rum för successiv anpassning utan implementeras som en 

“Big bang” där alla flyttade samtidigt. Flyttdagens benämning innefattar en kraftfull 

retorisk symbolik (Schein, 1997) som ett startskott för en beteendeförändring och en 

brytpunkt för banken som då går in i en ny era (Berg & Kreiner, 1990). Den öppnade 

därför upp och manade på ett nytt beteende. Graden av ett gemensamt beteende ökade 

då den fysiska strukturen från en dag till en annan tvingade fram ett nytt sätt att 

arbeta. En stor del av den materiella strukturen var fastställd redan från starten, för att 

sedan implementeras och låta verka. 

Ambassadörer ska fungera som observatör och igångsättare om beteende inte följs, 

men programmet stängdes av efter ”Big Bang”. Den formella strukturen gjorde att de 

uttalade arbetsuppgifterna fanns kvar från de tidigare lokalerna, vilket var något man 

redan kände till. Styrningen blev en större utmaning, där vissa chefer känner sig 

rotlösa i att inte ha sina anställda omkring sig. Element i Malmi och Browns (2008) 

administrativa kontroll blev en bas i en annars fri materiell struktur. Via dem kan den 

organisatoriska designen formellt fastställas. Den materiella strukturen kan utformas 

och styras, men ett ytterligare problem är de rörelsemönster som skapas. Eftersom den 

informella strukturen formas lokalt till följd av de sociala relationerna i den nya 

byggnaden (Carnall, 2007), blir det svårare att förutspå och kontrollera. Då chefer 

upplever att den materiella strukturen sätter gränser för styrning kan Ouchis (1979) 

produktionskontroll snarare än beteendekontroll tillämpas. 

När styrningen andas frihet under ansvar och beteendet fått en friare underton blir den 

svårare att styra. Här spelar de kulturella styrningspaketen stor roll parallellt med de 

administrativa. Detta kan möjliggöras via de värdebaserade uttalanden om hur vi skall 

vara, de symbolbaserade i skapandet av en viss kultur, samt klankontrollen genom 

socialisering inom en avdelning som växer fram efterhand. (Malmi & Brown, 2008). 

Det kreativa mötet är något samtliga upplever att man åstadkommit. Man möter fler 

människor och det finns gränsöverskridande interaktion mellan avdelningar, i linje 

med vad Amabile et. al., (1996) förespråkat. Men rörligheten kan skapa sorl som 

hämmar behov av tystnad. Det finns inte alltid plats i den miljö man presterar bäst i, 

och därmed kan produktiviteten tillfälligt gå ner precis som Hedge (1982) antytt. Det 

är svårt att mäta den verkliga produktiviteten även om man i fallstudien ser att 

avdelningar möter sina mål. 



	 36	

Utvärderingarna och de använda mätinstrumenten är främst upplevelsebaserade vilket 

kan skapa ojämna svar. Utifrån mätningar av arbetsplatsernas beläggningsgrad kan 

man konstatera att arbetssättet i stor utsträckning används och återkommer 

ofrånkomligt varje dag, i linje med förändringens syfte. Detta förutsätter att 

medarbetare förlikat sig med det nya arbetssättet. Beläggningsgraden visar att 

medarbetare i viss grad följer flödet som den materiella strukturen ämnar skapa. 

Mätningar visar dock inte fullt så goda resultat som man önskat. I och med strukturen 

har man tvingats till att bete sig på ett sätt men inte lyckats fullt ut på grund av den 

mänskliga faktorn. Många är kvar i gamla mönster och en viss formell struktur 

existerar i informella kläder. Denna struktur är det inte ledningen som skapar, utan 

medarbetarna själva. I stor utsträckning har strukturen genererat ett nytt beteende, 

men beteendeförändringar tar tid; det är svårt att lära gamla hundar att sitta på nya 

platser varje dag. 
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6. Slutsats 

Vi har i denna studie analyserat hur och i vilken omfattning en materiell 

strukturförändring kan öppna upp för beteendeförändring. En slutsats är att den 

öppnar upp för beteendeförändring eftersom man måste bete sig annorlunda då den 

materiella strukturen är tvingande i sin natur. Dock växer informella strukturer fram 

successivt vilka inte helt kan förutses. I vilken utsträckning en beteendeförändring 

uppnås kan därför inte generaliseras då en del av strukturen skapas lokalt. Vår studie 

visar på ett viktigt samband mellan de mjuka och hårda värden som till fördel kan 

användas som verktyg i förändringar. Styrning av informell karaktär kan därför 

användas för att dels skapa förståelse i processen för förändringen och därmed redan 

då styra mot det beteende man önskar uppnå och dels styra de nya informella 

strukturer som formas efter implementering. 

En andra slutsats är att man, i enighet med ramverket, inte kan se förändringen som en 

utformningsdel och en implementeringsfas. De informella aspekterna spelar en viktig 

roll och dessa finner vi under mellantiden, där människorna som ska interagera i det 

nya finns. Vår studie styrker därmed den överbryggande teorin om att hårda och 

mjuka värden samspelar. Det kan dock vara problematiskt när människan skall passas 

in i en förutbestämd struktur, där en storlek inte passar alla. Studien visar att man bör 

arbeta mot att anpassa beteendet snarare än den materiella strukturen och ta den 

mänskliga faktorn i beaktande, för att inte gå emot vad man ämnar skapa. 

En tredje slutsats är att vår studie har visat att en förändring kräver arbete under tiden 

förändringen pågår, mellan utformning och implementering där en hög grad av 

samtliga dimensioner nås, men att ett lika viktigt efterarbete följer. Vi saknar därmed 

en femte dimension, som blir vårt bidrag, vilken vi namnger “gemensam utveckling”. 

I den agerar man för att upprätthålla målen med förändringen och underhålla dem 

under en viss tid efter implementeringsfasen. Fortsatt fokus på de informella 

aspekterna genom meningsskapande, som en process som sker mellan en grupp 

individer och inte enbart inom dem (Weick, 2000), är av stor vikt. Innebörden är att 

man går tillbaka till tidigare dimensioner och tydliggör det viktigaste innehållet, men 

anpassar det till vad man nu har vetskap om i praktiken. Meningsskapandet skulle i 

detta fall innefatta en fortsatt dialog om förändringens innebörd och underhåll av 

syftet för en bestående förståelse. 
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7. Avslutande diskussion 

Den i problemformuleringen nämnda presumtionen att bara den fysiska strukturen väl 

är på sin plats så agerar verksamheten i linje med förändringens syfte, visar sig vara 

en förenklad bild av verkligheten. Studien belyser, som Iveroth (2011) anför, vikten 

av att inte bara se till utformning och implementering utan också att förståelse skapas 

genom aktiviteter i olika samexisterande dimensioner. Det sammantaget möjliggör ett 

nytt bestående beteende i linje med förändringen.  

Den nya materiella strukturen med en öppnare miljö har lett till att den formella 

strukturen blev mindre framträdande bortom de fysiska gränserna. De strukturella 

linjerna ges en mer informell karaktär när de formas lokalt av de interaktioner som de 

nya arbetsmönstren genererar som Carnall (2007) diskuterar. Dessa blev 

gränsöverskridande internt men även externt bortom byggnadens gränser. På det sättet 

har gränserna mellan det formella och informella suddats ut, men den formellt 

uttalade hierarkin löper oförändrad. Klanerna som beskrivs av Ouchi (1979) blir 

större, varpå socialiseringsprocessen (Alvesson & Kärreman, 2004) sker i ett större 

sammanhang, som kan sammansvetsa organisationen i sin helhet genom kreativa 

möten.  

Upplösningen av fysiska gränser mellan avdelningar genererar ett skifte mot krav på 

en stramare styrning när den dagliga interaktionen minimeras samtidigt som ett mer 

autonomt arbete formas, till följd av den materiella strukturen. Effekten av detta blir 

en tilltagande svårighet att kontrollera arbetet men beteendet är friare. Som Malmi & 

Brown (2008) påpekar kan inte ett styrningspaket behandlas isolerat och vi menar att 

det är av vikt att kombinera hård styrning som inkluderar formella undertoner, med 

mjuk styrning av informell karaktär. 

Problem i fallstudien har varit att arbetet med förändringen tog slut när väl man 

flyttade, då det inte fanns någon som fortsatte driva på. En förändring ämnar ändra 

medarbetares arbetssätt men också tankesätt över tid. Då man inte innan kan förutse 

utfallet måste man se över beteende efter implementeringen. En svårighet som 

uppkom i fallstudien var att upprätthålla förändringen när människans krav och vanor 

inte fullt ut passade in i den fysiska strukturen. Det nya arbetssättet fanns inbäddat i 

den fysiska utformningen då den var tvingande och gick inte att undgå. 
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Byggnaden står där den står och arbetssättet är låst till sin fysiska utformning. 

Anpassning i efterhand kan sätta hinder för det man från början ville uppnå. Det är 

viktigt att upprätthålla en balans så att man inte hämmar det man i själva verket 

önskar främja. Som Conway & Steward, (2009) diskuterar är det viktigt att det finns 

insikt i vilket beteende man önskar uppmuntra. Utformning av en inre materiell 

struktur måste anpassas till de tänkta arbetsuppgifterna. Man måste därför arbeta för 

att influera beteendet, snarare än att ändra om strukturen.  

Den nya byggnadens utformning mer eller mindre framtvingar ett nytt beteende. 

Därmed kan det konstateras att en materiell strukturförändring öppnar upp för 

beteendeförändring eftersom den i stor utsträckning är tvingande i dess natur. Dock 

måste arbete läggas på de mjuka och informella aspekterna för att även den informella 

strukturen skall få fäste i organisationen eftersom beteendeförändringar tar tid. Vårt 

bidrag utvecklar befintlig teori samt ger ett praktiskt bidrag, där den utökade 

dimensionen kan vägleda i liknande strukturella förändringar. Beteende är svårt att 

mäta och utvärdera. En utvidgad omfattning av studien med fler organisationer och 

strukturer, med längre tid till uppföljning samt med kvantitativa mätvariabler, kan 

därför vara att föredra. Det kan begränsa de mätrelaterade bristerna i vår studie och 

möjliggöra för vidare övergripande generalisering.                                 

7.1 Förslag till framtida studier 

Vår studie lägger grund för vidare forskning kring hur och i vilken utsträckning en 

materiell strukturförändring öppnar upp för beteendeförändring. Vi har använt en 

fallstudie som kan undersökas vidare i andra sammanhang för att generalisera och 

utveckla rådande teorier. Vi uppmuntrar till fler liknande studier av kvalitativ 

karaktär, eventuellt även med användning av kvantitativa metoder för att mäta 

beteende. Uppföljning av beteendet bör ske vid upprepade tillfällen för att följa 

förändring över tid. Framtida studier kan koncentreras på samma fenomen i flera 

kontexter, för att se om mönstret följs och förstärka tillförlitligheten av vår studies 

slutsatser. Förslagsvis kan man undersöka och jämföra andra branscher och se vad 

man får för resultat. Vi uppmanar framförallt till att titta på flera olika strukturformer, 

utöver Iveroths (2011) IT-struktur och vår materiella struktur. Vidare uppmuntrar vi 

att inkorporera vårt bidrag med en femte dimension av utökat meningsskapande även 

efter implementeringen, vilket är studiens teoretiska såväl som praktiska bidrag.  
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9. Bilagor 
9.1 Intervjuguide 
1.0 Swedbank AB 

1.1 Vad var din (eventuella) roll inom förändringen? 

1.2 Hur såg det organisatoriska livet ut i de tidigare lokalerna? 

2.0 Motiv 

2.1 Hur såg planeringsfasen ut, var la man fokus? 

2.2 Vad var de övergripande målen bakom förändringen? Hur kommunicerades de ut? 

2.3 Hur resonerade man kring utformningen av byggnad och arbetsplats? 

2.4 Hur motiverades de av ledning? 

2.5 Hur förberedde man anställda? 

3.0 Förändringen 

3.1 Hur leddes medarbetare genom förändringen? 

3.2 Hur arbetar man med kärnvärderingarna? 

3.3 Hur upplever du att du fick deltaga i förändringen? Förekom kompromisser? 

4.0 Förändringsagenter 

4.1 Vilka utnämndes till ambassadörsprogrammet? 

4.2 Vilka svårigheter uppkom och hur överkom man dem? 

4.3 Hur arbetade ambassadörerna med att skapa förståelse? 

5.0 Styrning 

5.1 Hur har synen på styrning förändrats? 

5.2 Har styrningen behövt omformuleras eller anpassas? 

6.0 Beteende 

6.1 Vad upplevs vara den största skillnaden mellan Brunkebergstorg och Sundbyberg? 

6.2 Har man uppnått målen bakom förändringen? 

6.3 Upplever du att anställda arbetar på ett annat sätt? På vilket sätt? 

6.4 Upplever du att chefer arbetar för fortsatt förståelse och driver den även efter 

flytten? 

 

	


