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tvåvägskommunikation. 
Informell kommunikation har visats fungera som ett starkt stöd för att skapa acceptans och en positiv föreställning av en 
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Förord 
 

 

Denna magisteruppsats handlar om kommunikationens betydelse för 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

”There is a human side to merger, whereby the lives of millions of 

employees are likely to be changed with the stroke of a pen.” 

Källa: Levinson, 1970, se Cartwright och Cooper, 1992, s. 2. 

 

Fusioner och förvärv företag emellan är inte på något sätt ett nytt 

strategiskt tillvägagångssätt, utan sägs ha ägt rum redan i samband med att 

industriella företag började drivas i början av 1800-talet (Rydén, 1971). 

Från 1980-talets början och framåt har fusioner och förvärv kommit att bli 

en världsomfattande strategi trots de tillsynes höga riskerna. För även om 

fusioner och förvärv presenteras som en värdeskapande strategi för företags 

aktieägare, talar statistiken för att fler än hälften av alla fusioner misslyckas 

att uppfylla de finansiella krav som ställs. De undersökningar som gjorts 

kring området har främst behandlat finansiella och strategiska aspekter, och 

trots att fusioner är något som i högsta grad påverkar människorna i 

organisationen har den mänskliga aspekten av fenomenet givits begränsad 

uppmärksamhet. (Cartwright & Cooper, 1992) 

 
Trots att 1990-talet stått för den mest drastiska ökningen av antalet fusioner 

hittills menar Very och Schweiger (2001) att denna strategi fortfarande har 

problem med att uppfylla de på förhand ställda förväntningarna. En 

väsentlig orsak till detta, menar Löwstedt et al (2003), är problem i 

integrationsprocessen mellan de fusionerande företagen. Det vill säga; att 

skapa en acceptans hos anställda till fusionen, att planera och strukturera 

efter de nya förutsättningarna, att utföra själva arbetet under de 
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förhållanden som råder samt att få de anställda att fungera tillsammans. 

Omkring hälften av alla fusioner är eller kommer att bli finansiellt 

misslyckade och enligt en studie av Davy et al. (1988) står problem med 

anställda för upp till hälften av dessa misslyckanden. En möjlig förklaring 

till detta kan vara att förändring många gånger leder till motstånd bland 

vissa grupper och individer (Bruzelius & Skärvad, 1995). Detta kan enligt 

Jacobsen och Thorsvik (1998) delvis bero på en rädsla för att gå från ett 

säkert till ett osäkert tillstånd. Bland annat menar de att osäkerheten kan 

bestå av att sociala band bryts och att nya arbetsgrupper bildas där 

individerna inte har samma relation eller känner samma starka gemenskap 

till varandra.  

 

Fusioner mellan tjänsteföretag skiljer sig enligt Löwstedt et al (2003) från 

fusioner mellan industriföretag genom tjänsteföretags stora beroende av 

deras anställda. En av de avgörande faktorerna till tjänsteföretags stora 

beroende av frontpersonal (tjänsteleverantörer), menar Grönroos (2002), är 

att de har en avgörande roll för tjänstens slutliga kvalitet. Eftersom tjänster 

ofta produceras i samverkan mellan frontpersonal och kund hävdar 

Grönroos att kvaliteten i tjänsteföretag är beroende av hur frontpersonalens 

attityd och beteende upplevs av kund. Om inte personalen är bekväm med 

sin situation och sitt arbete är det sannolikt att detta har en negativ inverkan 

på hur de kan förmedla denna kvalitet skriver Grönroos. Norman (1984) 

belyser mötet mellan företag och kund genom begreppet ”sanningens 

ögonblick”. Under detta ögonblick har företaget inte längre någon kontroll 

över processen. Tjänsten produceras, levereras och konsumeras istället 

genom ett samspel mellan den anställdes skicklighet och motivation samt 

kundens förväntningar och beteende. Grönroos (1983) menar att en 

motiverad och serviceinriktad personal är en nödvändig förutsättning för att 

erhålla nöjda kunder och få dem att återkomma. Detta gör det viktigt att 
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frontpersonalens arbete kan upprätthållas även vid en fusion mellan 

tjänsteföretag. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Ny kultur, nya arbetskamrater, nya arbetssätt, nya kunder och i värsta fall 

förlusten av sitt jobb är faktorer som förknippas med fusion och dess 

konsekvenser för den anställde. Dessa faktorer skapar enligt Schweiger och 

DeNisi (1991) osäkerhet hos den anställde som oftast, vid ett initialt skede 

av processen, inte vet utkomsten av fusionen. Om en fusion medför en 

alltför stor omställning för den anställde kan detta således påverka dennes 

förmåga att utföra sina arbetsuppgifter i det nya företaget med bibehållen 

kvalitet. (Exempelvis Grönroos, 2002; Gummesson, 1998; Echeverri & 

Edwardsson, 2002). Problemet är att finna en metod, som motverkar 

negativa reaktioner hos de anställda. 

 

Appelbaum et al (2000) menar att kommunikation utgör en väsentlig faktor 

genom hela fusionsprocessen. Detta eftersom den har en genomträngande 

effekt på de anställda då den dels kan inverka på deras inställning till en ny 

kultur samt även minska deras stressnivå. Kommunikationen inom en 

organisation kan utifrån Dimbleby och Burton (1995) delas in i formell och 

informell. Formell kommunikation är information som följer 

organisationens formella struktur eller dess formella nätverk. Den 

informella kommunikationen är informationsflöden och 

kommunikationskanaler som skapats av människor i organisationen. Den 

informella kommunikationen ligger jämsides med och utanför företagets 

formella struktur och nätverk. Problemet är att forma formell information 

samt att påverka informell information på ett sätt som skapar en fullgod 

bild av fusionens konsekvenser för de anställda och på så sätt motverka 

potentiellt negativa reaktioner. 
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kommunikationens betydelse i sammanhanget av en fusion mellan 

tjänsteföretag. Med detta ger vi ledningen insikt i vad som kan vara viktigt 

att tänka på för att påverka den kvalitetsförmedlande frontpersonalens 

inställning i önskvärd riktning.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för vilken betydelse 

kommunikation har för frontpersonalens reaktion på en fusion mellan 

tjänsteföretag. 

 

För att kunna besvara syftet krävs även insikt i hur frontpersonalen reagerar 

på en fusion och vad den medför. Därför har forskningsfråga ett, som 

framställs nedan, tillkommit mer som en arbetsfråga och är alltså inte 

delaktig i att besvara syftet utan fungerar som ett nödvändigt steg mot det 

som skall undersökas. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
1. Hur reagerar frontpersonal på en fusion mellan tjänsteföretag? 

2. Vilken betydelse har formell kommunikation för frontpersonalens 

reaktion på förändringen?  

3. Vilken betydelse har informell kommunikation för frontpersonalens 

reaktion på förändringen? 
 

1.5 Avgränsningar 
I vår undersökning kommer vi endast att behandla intern kommunikation, 

det vill säga kommunikation som sker inom företaget. Vi har även 

avgränsat oss till att endast undersöka vad Cartwright och Cooper (1992) 
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kallar för horisontellt samgående, vilket innefattar samgående mellan två 

liknande organisationer inom samma bransch. 
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2 Metod 
I detta kapitel diskuterar vi de angreppssätt och synsätt som vi använt i 

vårt arbete. Vi beskriver även hur vi gått tillväga vid insamling av 

information och hur undersökningen genomförts. Avslutningsvis tar vi upp 

metodkritik, generaliserbarhet och motivering till vald teori. 

 

2.1 Vetenskaplig grundsyn 
I vår undersökning kommer vi att tolka och förstå mänskliga reaktioner 

under omständigheterna som härrör från en fusion i kontexten av 

tjänsteverksamhet. Med detta ökar vi ledningens förståelse för vad det finns 

att beakta vid informationshantering i detta sammanhang. Denna 

vetenskapssyn kan liknas vid vad Lundahl och Skärvad (1999) kallar ett 

hermeneutiskt synsätt då hermeneutikens huvudsakliga syfte enligt dessa är 

att tolka och förstå. Från början var hermeneutikens huvudsakliga uppgift, 

enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001), att förstå betydelsen av 

överlevande texter från andra tidsperioder. Tillämpningsområdet för 

hermeneutiken har därefter vidgats till att även innefatta mänskligt 

handlande, beteende, normer etcetera, vilket stämmer väl överens med vår 

vetenskapliga grundsyn. 

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) uttrycker att det hermeneutiska 

förfarandet kan liknas vid en cirkel eller spiral där en forskare går in med 

en viss förförståelse utifrån vilka frågor, hypoteser, idéer och problem 

formuleras. Därefter sker prövning av dessa tankar vilka skapar ny 

förståelse som i sin tur genererar ny dialog mellan forskaren och det 

problem som utreds. Lundahl och Skärvad (1999) menar att det ställs krav 

på att forskaren skall vara medveten om att såväl förförståelse som val av 

perspektiv påverkar tolkning och därigenom resultat. Vår förförståelse för 
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valt ämnesområde har vi främst funnit ur kurser som ingått i 

ekonomprogrammet. I likhet med hermeneutiken har denna förförståelse 

under arbetets gång berikats med nya sökta och bearbetade lärdomar vilka 

kontinuerligt förstärkt såväl tidigare som ny kunskap. Vi har valt ett 

frontpersonalperspektiv vilket grundar sig på antagandet att deras roll anses 

vara särskilt viktig i tjänsteföretag. Detta innebär att denna grupps intressen 

överrepresenteras i jämförelse med andra aktörers. 

 

2.2 Genomförande 

2.2.1 Fallstudie  

I vår undersökning kommer vi att i ett enskilt tjänsteföretag titta närmare på 

vad som har hänt vid en fusion. Detta kan liknas vid vad Lundahl och 

Skärvad (1999) benämner fallstudie vilken de menar innefattar en 

detaljerad undersökning av ett fåtal fall i flera dimensioner. Vidare nämner 

författarna att fallstudier ofta genomförs med avsikten att utveckla teorier. 

Detta anser vi kan likställas med syftet i denna rapport då vi avser att skapa 

teori för framtida bruk vid fusioner mellan tjänsteföretag.  

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) anser att fallstudier har åtminstone 

tre utmärkande egenskaper. Den första är betoning på aktörsrollen vilken 

innebär att det anses vara mycket viktigt att förstå de mest betydelsefulla 

aktörerna och deras beteende som anses ha inverkan på ett studerat objekt, 

exempelvis en organisation. Författarna trycker dock på att aktörerna i sin 

tur påverkas av situationen och att detta gör att tolkning av aktören måste 

göras med hänsyn till kontexten. I vår undersökning ingår ett antal viktiga 

aktörer som alla, vid tidpunkten för de undersökta fenomenen, befann sig i 

en situation som inte hörde till normal verksamhet. Mer preciserat är 

aktörerna i vårt fallföretag delar av dåvarande frontpersonal, 
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lokalbanksledning samt informationsansvarig på högsta nivå. Vidare söker 

vår undersökning visa på hur den ovan omtalade situationen särskilt 

påverkade frontpersonalen. Den andra utmärkande egenskapen utgörs, 

enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul, av att undersökningen av ett objekt 

innebär studier av historiska förlopp där objektets egenskaper sällan är lätta 

att synliggöra. För att kunna dra slutsatser om egenskaperna krävs att 

utvecklingen av dessa studeras över en period, vilket då sker historiskt. Det 

fallföretag som vi valt att använda fusionerade för ett flertal år sedan och vi 

anser att en fusion med fördel kan ses som en process med utveckling över 

tiden. Då processen upplevts genom våra respondenters ögon och vi 

skildrar deras tolkning av denna, anser vi oss kunna ta del av processen 

utan att agera aktiva observatörer. Avslutningsvis är en av fallstudiens 

egenskaper att den anses resultera i ett verklighetsnära utfall.  

  

2.2.2 Angreppssätt 

I vår undersökning kommer vi att söka i empiri efter fenomen som är 

specifika för tjänsteföretag i samband med fusioner för att komma fram till 

ny förståelse. Detta kan liknas vid vad Johannessen och Tufte (2003) 

beskriver som en induktiv ansats där slutsatser dras från empiriska fakta. 

För att kunna dra logiska slutsatser utifrån våra insamlade data kommer vi 

ta hjälp av befintlig teori. Detta med avsikt att skapa en starkare 

kunskapsbas för hantering av liknande framtida fall.  

 

2.2.3 Metodansats 

Lundahl och Skärvad (1999) förklarar att kvalitativ metodteori, i likhet med 

hermeneutiken, syftar till att tolka och förstå. Detta särskilt i samband med 

hur människor upplever sig själva i sina situationer. Vår undersökning är 

utifrån Holme och Solvang (1997) av förstående karaktär, vilket kan liknas 
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med kvalitativ metod då denna i första hand har ett förstående syfte. 

Författarna förklarar att metoden inte söker skapa en generell giltighet. 

Metoden används snarare till att skapa en djupare förståelse av det 

studerade problemområdet och genererar samtidigt en holistisk beskrivning 

av sammanhanget som problemområdet ryms inom. Vår målsättning är 

snarlik ovanstående beskrivning då vi vill skapa en större insikt i hur 

frontpersonal fungerar i ett fusionssammanhang. Vi försöker inte skapa 

generell gångbarhet i direkt mening då vi är medvetna om att sannolikheten 

är liten att en fusion exakt kan liknas vid en annan. Däremot anser vi att vi 

kan skapa en större förståelse för vad som inryms i situationen fusion 

mellan tjänsteföretag.   

 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Datainsamlingsmetod 

Vår metod för datainsamling har grundat sig på intervjuer då vår 

undersökning är av kvalitativ natur. Lantz (1993) menar att 

undersökningens syfte avgör valet av intervjuform. Då vårt syfte söker 

förståelse för informell- respektive formell kommunikations betydelse för 

frontpersonals reaktioner vid en fusion anser vi att en öppnare intervjuform 

faller sig mest naturlig. Vi har använt oss av vad som Lundahl och Skärvad 

(1999) beskriver som en semistandardiserad intervjuform. Denna 

intervjuform menar de utgår ifrån på förhand formulerade frågor som ställs 

till respektive respondent, men tillåter även följdfrågor och specifika frågor 

riktade till enskilda respondenter. Detta val av intervjuform föreföll lämplig 

då vi utöver egna frågor även ville lämna utrymme för att följa upp för 

syftet relevant information som vi själva inte förutsett. 
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2.3.2 Val av fallföretag 

Vid val av fallföretag kommer ett flertal aspekter in som är av avgörande 

betydelse. Lundahl och Skärvad (1999) påpekar att antalet fallföretag kan 

ha både för- och nackdelar. Ett enda företag kan vara lämpligt för att 

komma in djupare och få in bredd i aspekter men samtidigt kan det 

innebära att fallet blir alltför situationsspecifikt vilket leder till 

generaliseringssvårigheter. Vidare menar författarna att antalet bör baseras 

på en avvägning mellan önskad bredd och djup i studien. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2001) menar att det inte existerar några allmängiltiga 

kriterier för vilket/vilka företag som bör användas. Detta menar de ofta 

leder till att det slutliga valet begränsas av vad som är praktiskt möjligt. 

 

Vårt grundläggande val av studieobjekt var företag som hade fusionerat 

inom tjänstesektorn. Vårt slutliga val av lämpligt undersökningsfall, 

fusionen Föreningsbanken-Sparbanken, kom upp i diskussion vid 

handledning. Fusionen föll sig mest praktiskt genomförbar att undersöka då 

den utgjorde ett samgående mellan två större företag vilket underlättade 

sökandet efter lämpliga intervjupersoner. Vidare var det en fusion mellan 

två tjänsteföretag i vilka frontpersonal har stor kundkontakt. För att ge 

undersökningen en större bredd har vi genomfört våra intervjuer på olika 

föreningssparbankskontor. Kontoren har varit belägna på orter av olika 

storlek för att eventuella skillnader beroende av detta skulle framkomma. 

De undersökta orterna är i kronologisk ordning: Motala, Norrköping, 

Mjölby, Södertälje och Mantorp. 

 

2.3.3 Val av respondenter 

Holme och Solvang (1997) menar att det är nödvändigt att göra ett urval 

vid kvalitativa undersökningar för att denna typ av undersökning skall vara 
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värdefull i förhållande till dess utgångspunkt. Inför valet av lämpliga 

intervjupersoner har vi ställt krav på att personerna i fråga arbetat minst sex 

månader innan beslut om fusionen togs samt fortfarande är anställda inom 

banken. Detta för att de skall ha varit med om fusionen, upplevt dess 

effekter och således haft möjlighet till att bilda sig en uppfattning om vad 

som skedde under processen samt om detta haft någon inverkan på dem. 

Vårt tillvägagångssätt kan liknas vid vad Holme och Solvang kallar 

systematiskt urval. Med detta menar författarna att undersökaren själv 

skapat kriterier som är strategiskt och teoretiskt definierade. Med strategisk 

avses ett medvetet val av svarande utifrån exempelvis önskad bredd i 

undersökningen. Med teoretisk avses undersökarens förförståelse, 

teoretiska förförståelse samt dennes förutfattade meningar. Sammantaget 

har 13 personer intervjuats varav tre i ledande position på lokalnivå, nio i 

frontpersonalen samt informationsansvarig i ledningsstaben under tiden för 

fusionen. Efter detta antal intervjuer ansåg vi att vi uppnått mättnad då vi 

inte längre ansåg att intervjuerna tillförde nytt material i vidare bemärkelse. 

Beslutet att innefatta kontorschefer i vår undersökning har sin grund i att vi 

ville ge undersökningen en annan dimension genom att, förutom att ta reda 

på frontpersonalens upplevelse av fusionen, även ta reda på om synen på 

informationen och frontpersonalens reaktioner skiljde sig åt mellan de olika 

leden. Valet gjordes även utifrån våra intentioner att bilda oss en 

uppfattning om beslutsfattarna lyckats nå fram med den information de 

hade för avsikt att förmedla till frontpersonalen. För att skapa oss en 

bredare bild av kommunikationen och upplevelsen av fusionen har 

intervjuerna skett med personer från både tidigare Föreningsbanken 

respektive tidigare Sparbanken. Fördelningen av respondenter såg ut enligt 

följande på de respektive kontoren: 
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Motala: En kontorschef, tidigare Sparbanken; en frontperson, tidigare 

Föreningsbanken. 

Norrköping: En kontorschef, tidigare Sparbanken; en frontperson, tidigare 

Föreningsbanken; två frontpersoner tidigare Sparbanken. 

Mjölby: En kontorschef, tidigare Föreningsbanken; en frontperson, tidigare 

Föreningsbanken; en frontperson, tidigare Sparbanken. 

Södertälje: En frontperson, tidigare Föreningsbanken; en frontperson, 

tidigare Sparbanken. 

Mantorp: En frontperson, tidigare Föreningsbanken. 

 

2.3.4 Intervjuernas genomförande 

För att få tag på lämpliga intervjupersoner kontaktade vi ledningspersoner 

på respektive kontor. Utifrån de krav vi ställde för intervjun valde dessa 

personer möjliga kandidater och kontaktade sedan oss varvid intervjutider 

fastslogs. För att intervjupersonerna skulle ges möjlighet att skaffa sig en 

uppfattning av syftet med undersökningen samt på bästa sätt ges möjlighet 

till att komma ihåg händelseförloppet och kunna besvara våra frågor, 

skickade vi på förhand ett utskick till respektive intervjuperson 

innehållande intervjumallen samt en kortare beskrivning av bakgrunden till 

vårt arbete. 

 

Vid intervjutillfället använde vi oss av den på förhand utformade 

intervjumallen från vilken intervjun tog sin utgång. Detta gjordes i syfte att 

garantera att varje intervju innefattade de huvudsakliga frågor som vi avsåg 

få svar på. Under pågående intervju tillkom frågor som inte innefattades av 

mallen där det kändes nödvändigt för att vi skulle nå djupare i områden 

som den intervjuade hade extra starka uppfattningar om. Vid varje intervju 

agerade en av oss huvudintervjuare medan den andre mer agerade 
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observatör för att tillvarata fler intryck men även för att ställa 

kompletterande frågor.  

 

För att förenkla dokumenteringen av intervjuerna använde vi oss av 

bandspelare vid varje intervju, vilket ingen av respondenterna varit 

negativa till. Respondenterna har erbjudits att ta del av den slutförda 

intervjuns innehåll samt att revidera uttalanden som dessa inte velat skall 

ingå i den slutliga undersökningen. Vidare har vi inför varje intervju gjort 

respondenten införstådd i att vi inte har för avsikt att namnge denne i vår 

rapport. Detta har vi gjort för att respondenten skall ha kunnat tala mer fritt 

kring de frågor vi ställt och inte känt sig begränsad av rädsla för att göra 

vissa uttalanden. 

 

Intervjuerna med de 13 personerna varade allt mellan 45 minuter till en och 

en halv timme. Respondenterna intervjuades en för en med undantag för ett 

tillfälle där två respondenter på deras förfrågan intervjuades samtidigt.  

 

2.3.5 Bearbetning av data 

För att få ut så mycket som möjligt av varje intervju har samtliga intervjuer 

transkriberats. Det transkriberade materialet sammanfattades sedan för att 

underlätta att se mönster i hur samtliga respondenter svarat. I empirin 

återger vi respondenternas åsikter huvudsakligen i allmänna ordalag vilka 

vi även belyser med citat. Empiriavsnittet avslutas med empiriskt mönster 

där vi sammanfattar de starkaste intrycken vi fått från våra genomförda 

intervjuer. Vid analysen har vi använt vår insamlade empiri och tagit stöd 

från vårt teoriavsnitt. 
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2.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet enligt Paulsson (1999) svarar på hur väl en undersöknings 

mätinstrument lyckats mäta det som avsågs mätas. Vidare beskriver han 

reliabilitet som tillförlitligheten i instrumentet vilket utvecklat innebär dess 

förmåga att visa upp samma resultat vid upprepade mätningar. För att 

undgå att bristande validitet skall störa resultatet av en kvalitativ intervju är 

det enligt Lekvall och Wahlbin (2001) viktigt att intervjuaren 

uppmärksammar olika effekter som vid en personlig intervju kan komma 

att påverka respondentens svar. Detta kan röra sig om ledande frågor, 

feltolkningar av respondentens svar liksom egenskaper och olika attribut. 

Under våra intervjuer har vi varit medvetna om dessa effekter varvid vi 

anser att vi minimerat riskerna för påverkan så långt det varit möjligt. 

Bland annat har vi försökt utforma frågorna så att vi styrt respondenten så 

lite som möjligt samt använt bandspelare för att undvika misstolkningar. 

Vad gäller reliabiliteten i vår undersökning inser vi att de omständigheter 

som varit gällande gör att undersökningen blir svår att upprepa med exakt 

samma resultat. Vi har tagit hänsyn till detta genom att klargöra vad vi 

anser vara relevant, för en läsare med ambitionen att upprepa vår 

undersökning, i vårt tillvägagångssätt för att vår undersökning så nära som 

möjligt skall kunna upprepas.  

 

2.5 Metodkritik 

Den fusion som användes som vår fallstudie inträffade cirka sju år innan 

tiden för undersökningens genomförande. Den relativt långa period som 

passerat sedan fusionen kan ha haft inverkan på vårt resultat. En tänkbar 

effekt är att någon av dem som medverkat vid fusionen inte längre ansåg 

sig förmögen att delta som respondent. Likväl kan det faktum att det oftast 

var någon i ledande position på respektive bankkontor som sökte 
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respondenter samt var primär förmedlare av vår undersökning ha medfört 

att valet av personer påverkat resultatet. Dock anser vi att risken för 

snedvridet urval gällande tidigare föreningsbankspersonal är negligerbar då 

det därifrån varit så pass få personer som funnits kvar på de kontor som 

undersökts. En möjlig positiv effekt av att en längre period passerat sedan 

fusionen kan vara att det ger respondenterna en större trygghet i att tala fritt 

kring de händelser och förlopp som de upplevde under fusionen. Detta 

genom att de haft möjlighet att reflektera över, bearbeta och till viss del 

avskilja sig från händelsen. 

 

I vår undersökning har vi inte intervjuat personer som av olika anledningar 

lämnat företaget. Vi ser det som rimligt att vissa av dessa antingen innan 

eller efter fusionen lämnat företaget av anledningar som kan ha varit 

väsentliga för vår undersökning. De respondenter som medverkat i 

undersökningen kan, i och med att de valde att stanna i den nya banken, ha 

varit mer positivt inställda till fusionen än andra som lämnat banken. 

 

Vi är även medvetna om att det tillfälle där två respondenter medverkade 

under samma intervju kan ha bidragit till att de påverkat varandras svar. Vi 

ser även en möjlig positiv effekt av att de, genom att ta del av varandras 

diskussioner, kan ha hjälpts till att minnas mer som kan ha varit av relevans 

för vår undersökning. 

 

2.6 Generaliserbarhet 
Som vi tidigare nämnt syftar vår undersökning främst till att öka förståelsen 

för vad informell respektive formell kommunikation har för inverkan på 

frontpersonals reaktioner vid en fusion mellan tjänsteföretag. Som framgår 

av detta är inte vårt syfte att skapa ett allomfattande generaliserbart resultat. 

Våra förhoppningar är att vår tillförda kunskap skall kunna tjäna nytta för 
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ledning i deras agerande då våra upptäckter kan användas som inspiration 

vid liknande situationer.  

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) kan en kvalitativ undersökning 

generaliseras. Lundahl och Skärvad (1999) menar att empirin i fallstudier 

kan användas till att skapa teorier, utröna mönster samt jämföras mot 

tidigare teorier för att dra slutsatser vilket, lånat av Yin, benämns analytisk 

generalisering. Detta kan liknas vid vår undersökning då vi med stöd av 

teori skapar en högre förståelse för vår empiri. Utgångspunkten vid 

analytisk generalisering enligt Lundahl och Skärvad är forskningsfrågan 

varefter det sker ett kontinuerligt växelspel mellan teoriutveckling och 

empirisk förankring vilket leder till ny teori. Vi anser det dock liksom 

Kvale (1997) vara viktigt att läsaren själv skall lämnas möjlighet till att 

generalisera. 

 

2.7 Motivering till vald teori 
Vår teoretiska referensram kommer att utgöras av tre delar. Dessa kommer 

att vara bestående av teorier kring fusionskontext, kommunikation och 

avslutningsvis kognition. Motivering till valda teorier för respektive del 

redogörs för nedan. 

 

I teoriavsnittet om fusionskontexten ämnar vi visa på en teoretisk grund för 

tidigare forskning gällande fusioner, större förändringar och människors 

reaktioner i sådana situationer. Detta avsnitt har främst avsikten att utgöra 

teoretisk utgångspunkt för vår första forskningsfråga där vi vill se närmare 

på hur människor reagerar vid en fusion. Då vår avsikt är att undersöka 

specifikt frontpersonal i tjänsteföretag som fusionerar kommer vi i denna 

del även att belysa teorier kring området tjänsteföretag och 

frontpersonalens roll i denna typ av företag. 
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Teorier om kommunikation, vilket är vårt huvudsakliga 

undersökningsområde, kommer att belysas ur flera aspekter. Inledningsvis i 

teoriavsnittet om kommunikation kommer vi att redogöra för en allmänt 

hållen bild av kommunikation för att visa dess olika delar och funktioner. 

Därefter kommer ett större fokus riktas mot inomföretaglig kommunikation 

då det i vår undersökning är denna typ av kommunikation vi vill öka 

förståelsen för. Med utgångspunkt ur inomföretaglig kommunikation 

kommer vi även att visa på tidigare forskning kring vilka effekter som 

kunnat påvisas kopplat till kommunikation inom tjänsteföretag, särskilt då i 

samband med frontpersonal. Vidare kommer vi att visa på tidigare 

forskning kring kommunikationens betydelse vid olika typer av förändring, 

särskilt med fokus på mänskliga reaktioner vilket vi ämnar härleda till 

frontpersonalens reaktioner på kommunikation i vår undersökning. 

Avslutningsvis tänker vi visa forskning som är särskild för formell och 

informell kommunikation. Dels för att närmare beskriva de olika 

kommunikationsformernas egenskaper men även effekter som har kunnat 

påvisas gällande de båda. Detta kommer att kopplas till frontpersonalens 

syn på hur kommunikationen sett ut vid vår undersökta fusion. 

 

Det sista avsnittet i vår teori kommer att utgöras av kognition vilken vi 

avser använda som teoretisk bas för att visa vilka betydelser 

frontpersonalens bakgrund och erfarenheter har för mottagande och 

hantering av kommunikation. Denna del är särskilt kopplad till att 

frontpersonalen i vår undersökning kommer ifrån två skilda företag. Vi vill 

härigenom visa på möjliga effekter av att personalen, utifrån dessa skilda 

bakgrunder, har olika föreställningar inför och inställning till en fusion.   
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kan tänkas påverka en kontaktpersons uppfattningar gällande 

fusionskontexten. Den sista delen är en övergripande genomgång av 

begreppet kognition och dess betydelser. 

 

3.1 Fusionskontext 

3.1.1 Anställda vid fusion och förändring 

En vanlig uppfattning är att förändring ofta möts av motstånd hävdar 

Bruzelius och Skärvad (1995). De menar dock att förändringsmotstånd 

varierar från fall till fall beroende på vad förändringen gäller, hur pass 

genomgripande den är och hur förändringsprocessen hanteras. De menar 

vidare att motstånd tenderar vara extra starkt då förändringen är 

genomgripande och radikal, oväntad och plötslig, om den har potentiella 

negativa konsekvenser för inblandade individer, om inblandade individer 

har negativa erfarenheter från tidigare förändringar eller då skälen, syftet 

och innebörden av förändringen är diffusa. 

 

Cartwright och Cooper (1992) framhäver de anställdas betydelse vid 

fusioner och förvärv genom att presentera ett utkast av ”the British Institute 

of Management” med 16 faktorer associerade med misslyckade fusioner 

och förvärv, varav åtminstone hälften av dem är direkt relaterade till 

människor och handhavanden av dessa. Dessa problem är som följer. 

 

1. Underskattning av problemet med att sammanföra två kulturer. 

2. Underskattning av problemen med att överföra färdigheter. 

3. Omotivation hos anställda i det förvärvade företaget. 

4. Problem med att nyckelpersoner lämnar företaget, främst från det 

förvärvade företaget. 
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5. För mycket energi läggs på beslutandet av fusionen och för lite läggs på 

det efterföljande arbetet, som planering och integrering. 

6. Beslutsfattandet försenas genom oklara arbetsuppgifter och konflikter 

som uppstår efter fusionen. 

7. Försummande av existerande affärsområde genom att för mycket 

uppmärksamhet riktas mot det förvärvande företaget. 

8. Otillräcklig undersökning av det förvärvade företaget. 

 

Cartwright och Cooper (1992) anser att fusioner oftast inte sker på lika 

grunder utan att ett företag som regel är mer dominerande, varför också 

olika individer från de ursprungliga företagen drabbas olika hårt. Singh 

(1971) har fastslagit att det förvärvade företaget vanligtvis, dock inte alltid, 

är mindre till storlek och/eller mindre lönsamt än det dominerande 

företaget vid ett samgående. Cartwright och Cooper (1992) menar att även 

där så inte är fallet ses en fusion ofta som en symbol, bland de anställda 

och affärssamhället, att det dominerande företaget är mer framgångsrikt 

och säkert på sin framtid. Det mindre dominerande företaget upplevs som 

misslyckat på organisatorisk nivå och för vissa även på individuell nivå.  

 

Samgåenden har av många beskrivits som organisatoriska giftermål vilka 

beroende av motiv kan ta olika former. Cartwright och Cooper (1992) 

beskriver tre olika typer av giftermål: 

 

1. Öppet giftermål – Förändringen för de inblandade individerna blir 

minimal då de båda kulturerna tillåts leva kvar och giftermålet präglas av 

att självbestämmande eftersträvas. 

2. Traditionellt giftermål – Innefattar en dominerade part som inför sin 

kultur på det andra företaget som tvingas ta efter arbetssätt, procedurer och 

filosofi. 
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3. Modernt giftermål – Målet är att dra lärdomar av varandra. Integrationen 

sker genom att sammanföra det bästa ur båda kulturer i hopp om att skapa 

någonting bättre. 

 

Ivancevich, Schweiger och Power (1987) anser dock att denna liknelse är 

en något förskönande bild av det verkliga skeendet. De menar att den 

förändring som uppstår vid en fusion snarare kan liknas vid avsaknaden av 

en bortgången vän eller den oro som plågar ett barn som separerats från sin 

mor. Osäkerheten i sig menar Schweiger och DeNisi (1991) är den största 

stressfaktorn hos anställda, och om det brister i den formella 

kommunikationen lämnas de anställda i en osäkerhet kring sin framtid. 

Enligt Napier, Simmons och Stratton (1989) är det då inte ovanligt att 

anställda reducerar sin osäkerhet genom att förlita sig på rykten och andra 

informella kommunikationsvägar. Detta innebär i sig en stor risk, menar 

Rosnow (1988), då rykten tenderar att fokusera på negativ och felaktig 

information. 

 

Schweiger och DeNisi (1991) menar att osäkerheten tycks öka och med den 

även stress, brist av tillfredsställelse, minskat engagemang liksom 

intentioner att stanna kvar i organisationen varpå intrycket av 

organisationen som pålitlig, ärlig och bryende tycks minska. Att endast 

berätta för de anställda om de förändringar som kommer att ske är inte 

tillräckligt enligt Appelbaum et al. (2000). Förutom reaktionen över själva 

förändringen är det inte ovanligt att anställda även reagerar över förlusten 

av vad de hade innan förändringen. Det bästa sättet för ledningen att 

hantera detta på menar Bridges (1991) är att göra anställda medvetna om 

att ledningen i sig är förstående för vad som varje individ tvingas gå 

igenom, vilket kan mildra deras oro. 
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Sammanfattningsvis visar de teorier, som behandlats ovan, på ett flertal 

negativa effekter som en fusion kan medföra på den anställde. Initialt 

uppstår ofta motstånd hos anställda. Graden av motstånd är dock beroende 

av hur genomgripande den är, hur förändringsprocessen hanteras, om den 

är oväntad, har potentiella negativa effekter på den anställde, den anställdes 

erfarenheter från tidigare förändringar liksom om innebörden av 

förändringen är diffus. Då fusioner ofta innehåller en mer dominerande 

part, säger teorin även att det underlägsna företaget ofta är eller åtminstone 

uppfattas som mindre framgångsrikt. En stark avsaknad är också ofta 

utfallet för det företag som tvingas avsäga sig en större del av sitt ursprung. 

Andra reaktioner som har stark förankring till fusioner och dess effekter på 

anställda är osäkerhet inför det okända, stress, brist av tillfredsställelse, 

minskat engagemang samt minskade intentioner att stanna kvar i 

organisationen. Även ett minskat intryck av organisationen som pålitlig, 

ärlig och bryende tillhör negativa effekter som kan medföras vid en fusion. 
 

3.1.2 Kultur 

Begreppet organisationskultur definieras av Denison (1996, s.6) enligt 

följande: ”Culture refers to the deep structure of organisations, which is 

rooted in the values, beliefs, and assumptions held by organisational 

members”. Dessa delade värderingar och föreställningar visar Grönroos 

(2002) även förser medlemmarna i organisationen med regler för deras 

beteende.  

 

Liksom varje nation har sin egen kultur har organisationer inom ett land sin 

egen kultur, vilken enligt Cartwright och Cooper (1992) formats av dess 

historia, ägare, storlek, teknologi, språk etcetera. De menar att kultur visar 

sig i sättet som individer interagerar, normer, image, sättet som 

organisationen behandlar sina anställda och reagerar mot dess kunder, samt 
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vilket klimat som råder i organisationen. Nahavandi och Malekzadeh 

(1993) menar att en organisations kultur gör den unik, binder samman 

medlemmarna i organisationen och är en faktor till att organisationer skiljer 

sig åt. 

 

I det normala dagliga arbetet anses organisationskulturen leva ostört i den 

anställdes undermedvetna, skriver Cartwright och Cooper (1992). Vidare 

menar de att fusioner är det största störningsmomentet för den kulturella 

frid som normalt råder, och resulterar frekvent i kulturkrockar. Små 

olikheter tar stora proportioner vilka kan skapa tvetydigheter, konflikter, 

motsättningar mellan anställda och stress, vilka i sin tur kan komma att 

påverka prestationer och kvaliteten på arbetet.  

 

Nahavandi och Malekzadeh (1993) delar upp kultur i tre olika nivåer. Den 

första nivån består av synliga artefakter och beteenden inom en 

organisation. Den innehåller också arkitekturen och designen av 

byggnaderna, liksom klädsel och uppförande av managers och anställda. 

Nivå två består av de värderingar som innehas av medlemmar i 

organisationen och är således en djupare nivå av kultur än den tidigare 

nämnda. Den sista nivån består av de antaganden som bottnar i en 

organisations tidigare framgångar och motgångar. 

 

Att förändra en organisations kultur menar Nahavandi och Malekzadeh 

(1993) är lika svårt som att förändra en individs personlighet. Vidare menar 

de att för att förändringen skall kunna ske måste alla tre nivåer förändras. 

Att förändra den första nivån, vilket är ganska lätt, behöver inte betyda att 

de andra nivåerna förändras. En stark kultur ses som en åtråvärd tillgång av 

många organisationer då dess styrka skapar engagemang och stabilitet, 

skriver Nahavandi och Malekzadeh. Men i en situation av förändring, 
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såsom vid en fusion, innebär det att många anställda måste släppa taget om 

sin nuvarande kultur och anpassa sig till den nya situationen vilket är 

svårare ju starkare den ursprungliga kulturen varit. 

 

Framgången för en fusion menar Cartwright och Cooper (1992) inte beror 

på likheten mellan de samgående företagen utan på ändamålet för den. 

Beroende på om det dominerande företaget har för avsikt att förändra 

kulturen hos sin nyblivna partner eller om motivet är att utav bidrag från 

båda företagens kulturer bilda en ny ”bästa” kultur, har den initiala 

kulturella relationen mellan organisationerna olika implikationer. För en 

fusion där en kultur kommer att bli dominerande menar de att det inte är 

distansen mellan de ursprungliga kulturerna som blir avgörande för om 

fusionen kommer att lyckas eller ej, utan snarare i vilken riktning som det 

mindre dominerande företaget måste gå. Det vill säga, ett företag vars 

kultur tillåtit ett stort frihetsansvar kommer att ha svårare att anpassa sig till 

en mer formaliserad kultur och vice versa. Om avsikten med fusionen 

istället är att sammanföra de ursprungliga kulturerna blir distansen däremot 

en nyckelfaktor. Ju närmare företagens kulturer är varandra desto mindre 

blir förändringen av att utifrån de båda skapa en gemensam kultur.  

 

3.1.3 Tjänsteföreteg 

Enligt Grönroos (2002) kännetecknas tjänster ofta av att de är processer 

med en rad aktiviteter där produktion och konsumtion åtminstone delvis 

sker samtidigt samt att kunden ofta på något sätt är delaktig i 

tjänsteproduktionen. Tjänsteföretag är speciella genom att det som 

förmedlas eller säljs till kund ofta inte innefattar en fysisk produkt för 

vilken kunden kan avgöra kvaliteten (Grönroos, 2002). Grönroos lägger 

stor vikt vid kunders upplevda kvalitet som betydelsefullt för företaget. 
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Vidare förespråkar han att kvalitet är en fundamental konkurrensfördel i 

samband med service.  

 

Echeverri och Edvardsson (2002) markerar att det inte finns något entydigt 

sätt att definiera tjänstekvalitet. Författarna visar dock upp ett flertal 

modeller i forskningen där personalen lyfts fram som betydelsefull för 

tjänstekvalitet. Ett av författarnas exempel är Grönroos modell för kunders 

totala upplevda kvalitet där ett flertal aspekter illustreras som betydelsefulla 

för vilken slutgiltig kvalitet som kunden associerar med ett företags 

tjänster. En av delarna som ingår i modellen benämner Grönroos (2002) 

processens funktionella kvalitet. Den funktionella kvaliteten svarar på hur 

tjänsten förmedlas till kunden samt hur kunden upplever den samtidiga 

konsumtions- och produktionsprocessen.  Grönroos förklarar att denna 

dimension är nära sammanhörande med hur tjänstemöten hanteras och hur 

tjänsteleverantören fungerar, vilket innefattar kontaktpersonal och dess 

agerande. Författaren visar även på andra kvalitetsfaktorer i sin modell, 

men menar att en utveckling av den funktionella kvaliteten kan skapa 

påtagligt värde för kunderna och genom detta nödvändiga 

konkurrensfördelar för tjänsteföretaget.  

 

Frontpersonal har även särskild betydelse för marknadsföringen i ett 

tjänsteföretag. Gummesson (1998) belyser att kontakter mellan företaget 

och kunder ofta är den viktigaste marknadsföringen för ett tjänsteföretag. 

Därmed menar Echeverri och Edvardsson (2002) att en fungerande 

kommunikation mellan dessa parter är nödvändig för att marknadsföra 

företaget samt ge kunden den kvalitet som efterfrågas. 

 

Gummesson (1998) liksom Echeverri och Edvardsson (2002) trycker på att 

frontpersonalens bemötande påverkar interaktionen mellan kund och 
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leverantör och därmed har stor betydelse för kundens upplevda kvalitet och 

känsla av tillfredsställelse. De menar att processen bygger på båda 

deltagarnas samverkan och att detta sker kommunikativt. Echeverri och 

Edvardsson poängterar dessutom att även om grundsyftet med tjänsten 

uppfylls, som exempelvis en resa från A till B, kan kunden lämna 

servicemötet med ett missnöje om kontaktpersonal under tjänstens 

genomförande visat exempelvis ohövlighet. De anser även att kundens 

samverkan gör att kunden kan vara med och påverka sin egen 

kvalitetsupplevelse, samt även påverka personalen genom att ge positiv 

eller negativ återkoppling. Genom ett positivt beteende och attityd säger 

Echeverri och Edvardsson att kunden har inverkan på personalens sätt att 

agera vilket kan bidra till att personalen, i nära anslutning till händelsen, 

agerar mer positivt mot andra kunder. Detta gäller även omvänt i de fall 

kunden visar negativitet. Utöver kunder menar de att personalens 

arbetsprestationer och arbetstillfredsställelse även påverkas av den 

omgivande miljön. 

 

3.2 Kommunikation 

3.2.1 Kommunikation 

Cheney (1991) samt Echeverri och Edvardsson (2002) definierar 

kommunikation som en process genom vilken människor skapar gemensam 

mening. Stoner och Freeman (1989) menar att kommunikation syftar till att 

försöka skapa gemensam mening genom överförande av symboliska 

meddelanden av olika slag. Vi har valt att använda oss av Stoner och 

Freemans definition med tillägget av att överförandet av symboliska 

meddelanden sker mellan människor, vilket då är hämtat av Cheney (1991) 

samt Echeverri och Edvardsson (2002).  
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mottagarens tolkning och översättning av sändarens meddelande till vad 

mottagaren anser vara meningsfull information. Stoner och Freeman 

förklarar att kommunikation är effektiv om sändarens kodning och 

mottagarens avkodning överensstämmer. Brus är alla inslag som kan 

förvirra, störa, förminska eller hindra kommunikationen. Feedback menar 

författarna är den mellanmänskliga återkopplingen mellan de 

kommunicerande individerna. I feedbacken uttrycker mottagaren för 

sändaren sin reaktion på sändarens meddelande. Återkoppling lyfter 

Echeverri och Edvardsson (2002) fram som en avgörande faktor för att 

kommunikationen skall lyckas. 

 

Stoner och Freeman (1989) delar in kommunikation i 

envägskommunikation och tvåvägskommunikation. Den största skillnaden 

mellan dessa menar de är att det vid envägskommunikation inte sker någon 

feedback att likna vid den som framgår av figur 3. Fördelar med 

envägskommunikation menar de är att den är snabb, ofta ekonomiskt 

fördelaktig samt att den kan verka skyddande för sändarens auktoritet. En 

effekt som författarna beskriver som politisk är att envägskommunikation 

minskar risken för att en sändares misstag offentliggörs eller ifrågasätts. 

Tvåvägskommunikation beskriver författarna som långsam men mer exakt. 

Vidare menar de att den leder till ett större förtroende hos mottagaren. 

Envägskommunikation rekommenderas då träffsäkerheten anses vara lätt 

att uppnå eller då sammanhanget för kommunikationen ställer krav på 

ordning, som vid exempelvis större möten. Där träffsäkerheten anses vara 

särskilt viktig, som vid exempelvis beskrivningar av komplexa företeelser, 

förespråkas tvåvägskommunikation då precisionen i kommunikationen och 

mottagarens förståelse endast kan uppskattas genom att sändaren får 

feedback. 
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Stoner och Freeman (1989) nämner ett flertal barriärer som hindrande för 

effektiv kommunikation. De påpekar vidare att oavsett varifrån en sådan 

barriär uppstår verkar den inskränkande på mottagarens förståelse av 

sändarens avsedda mening med ett meddelande. Författarna nämner 

följande barriärer som vanliga: 

Skiljande perception – Individer kan uppfatta saker olika beroende av 

kunskap och erfarenheter. Dessa leder till att personerna uppfattar och ser 

på saker ur olika perspektiv. Hur kommunikation uppfattas är även 

beroende av i vilken miljö den sker. I vissa sammanhang kan saker vara 

mer eller mindre accepterade än i andra. 

Språkskillnader – Språkskillnader kan leda till att olika innebörder 

tillskrivs det som förmedlas. Resultatet blir att meningen för sändaren och 

mottagaren inte sammanfaller. Författarna erkänner även jargong, i 

exempelvis ett företag eller inom ett kunskapsområde, som en språklig 

barriär. 

Brus – Brus delas in i interna och externa störningar och kan uppstå var 

eller när som helst i kommunikationsprocessen. Interna störningar uppstår 

hos individen. Exempel på detta kan vara att mottagaren inte är 

uppmärksam i kommunikationen. Externa störningar uppstår i miljön för 

kommunikationen och kan vara exempelvis buller som gör att mottagaren 

inte kan höra ett överfört meddelande.  

Emotionellitet – Känslor av olika slag har inverkan både på hur den egna 

uppfattningen av andras kommunikation ser ut, men även för hur egna 

meddelanden påverkar andra. 

Inkonsekvens mellan verbal och icke-verbal kommunikation – Echeverri 

och Edvardsson (2002) nämner bland andra kroppsrörelser, 

kroppspositioner, gester, mimik, intonation, betoning samt tvekljud som 

exempel på icke-verbal kommunikation. Författarna beskriver vidare att 

kroppsrörelser, kroppspositioner och gestikulerande attribueras mening 
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oberoende av om detta varit avsett och förklarar även att kulturell bakgrund 

tillskriver olika betydelser till icke-verbala beteenden. Forskning, som 

Echeverri och Edvardsson omtalar, har visat att om inte överensstämmelse 

råder mellan vad som uttrycks och vad som gestikuleras minns mottagaren 

vad som gestikulerats på bekostnad av vad som sagts. I likhet med detta 

uttrycker Stoner och Freeman (1989) att då verbal och icke-verbal 

kommunikationen är motsägelsefull, med dubbla eller fler budskap, 

hämmas effektiv kommunikation.  

Misstro – Trovärdigheten i ett budskap som uppfattas av mottagaren är 

starkt beroende av dennes inställning gällande hur pålitlig sändaren är. 

 

Echeverri och Edvardsson (2002) ser kommunikation som oerhört viktig i 

tjänstverksamheter. De menar att kommunikationen berör tre relationer, 

nämligen mellan personal och kund (interaktiv kommunikation), företag 

och kund (extern kommunikation) samt den interna kommunikationen 

mellan ledning och personal. Vidare anser de att den interaktiva och den 

externa kommunikationen skall verka unisont för att inte förvirra kunden 

och dennes förväntningar. Hur väl integrationen mellan dessa fungerar 

menar de är beroende av hur den interna kommunikationen fungerar. 

 

Grönroos (2002) tar upp kommunikation som en styrprocess som ledningen 

kan använda sig av vid intern marknadsföring. Den interna 

marknadsföringen menar han kan användas för att skapa vad han kallar 

servicekultur. Han delar in den interna marknadsföringen i två 

ledningsprocesser, vilka är attitydutveckling och kommunikationsstyrning. 

Attitydutvecklingen innefattar att skapa förutsättningar för att personalens 

attityd och motivation skall vara kundmedveten och tjänstvillig. 

Attitydpåverkan menar Grönroos är nödvändig för att skapa motivation hos 

arbetarna vilket gör dem mer mottagliga för information. Echeverri och 
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Edvardsson (2002) understryker att Grönroos attitydutvecklingsbegrepp är 

nära förknippat med värderingar och normer vilket kan jämföras med vad 

som tidigare nämnts i samband med kultur. Hur informationen flödar i 

företaget menar Echeverri och Edvardsson inte bara är beroende av system 

för kommunikation utan även beroende av vilken kultur som är rådande i 

företaget. Grönroos (2002) kommunikationsstyrning handlar om 

informationsspridning i alla företagets nivåer för att säkerställa att alla skall 

kunna utföra sina uppgifter både inom företaget och externt mot kunder. 

Asif och Sargeant (2000) visar att intern kommunikation kan resultera i en 

delad vision, personlig och arbetsrelaterad tillfredsställelse, utvecklandet av 

ett servicefokus, handlingsfrihet (empowerment), engagemang och lojalitet. 

Grönroos (2002) betonar även dialog med företagets ledning, där båda 

parterna kan vara med och påverka, som en del av 

kommunikationsstyrningen vilket kan jämföras med 

tvåvägskommunikation som behandlats tidigare. 

 

3.2.2 Kommunikation vid förändring 

Schweiger och DeNisi (1991) menar att kommunikation av realistisk 

information kan hjälpa anställda att ta sig igenom en förändringsprocess 

och reducera deras osäkerhet. Realistisk kommunikation är enligt 

Ivancevich, Schweiger och Power (1987) informationsöverföring av sådant 

som är särskilt angeläget för den anställde, såsom nedläggningar och 

förändrade pensionsavtal, arbetsregler och kompensation. För att minska 

negativ ryktesspridning, osäkerhet och ängslan anser de att det är viktigt att 

kommunicera så snart som möjligt med de anställda. Misslyckas ledningen 

med detta finns risk för att dessa negativa faktorer istället ökar. Ett problem 

menar de är att managers vid en fusion ofta inte vet exakt vad som kommer 
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att hända. Ett förslag de ger är att managers borde kommunicera vad de vet 

och även förklara varför vissa frågor inte kan besvaras. 

 

För att kommunikationen skall spridas och fördelas på bästa sätt menar 

Appelbaum et al. (2000) att kommunikationskanaler såsom nyhetsbrev, 

tidningar, anteckningar och rapporter regelbundet, under en 

fusionsförändring, skall hålla anställda väl informerade om vad som sker 

och managers skall vara uppmärksamma på anställdas funderingar och 

behov. Dessutom skall ledningen utforma ett kommunikationsprogram, för 

att förhindra negativ ryktesspridning, och implementera övergångs- och 

stödmekanismer (Burke, 1987, se Appelbaum et al., 2000). 

 

3.2.3 Kommunikation som beteendeförändrare 

Då Grönroos (2002) syn på kultur innefattar regler för beteende och att han 

ser på kultur som föränderlig, innebär detta att kommunikationsstyrning är 

ett av medlen för att skapa beteendeförändring. I likhet med detta anser 

Cheney (1991) att kommunikation fungerar som ett verktyg för att skapa 

och införa förändrat beteende både inom och utanför en organisation. 

Almeida Costa, Amaro de Matos och Pina e Cunha (2004) säger att sentida 

forskning tydligt visar att attityd är en determinant av beteende. Författarna 

anser vidare att en individ anpassar sin attityd, sitt beteende och sina 

övertygelser till sin sociala situation, erfarenhetsmässiga och nutida 

beteende samt den situation individen befinner sig i. De menar att exempel 

på organisationsvariabler som påverkar attityd är formell och informell 

kommunikation. 
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3.2.4 Formell kommunikation 

I inledningskapitlet beskrevs formell kommunikation av Dimbleby och 

Burton (1995) som information som följer organisationens formella 

struktur eller dess formella nätverk. Alltså sådan kommunikation som 

ledningen står bakom och som följer de formella kommunikationskanalerna 

i företaget såsom internmeddelanden, interna kommunikéer, ledningens 

återkommande krönikor, personalmöten etcetera. 

 

3.2.5 Informell kommunikation 

Vid tillfällen då formell kommunikation inte anses tillfredsställa individers 

behov av information påvisar LaBarre (1994) att individer tenderar att fylla 

luckorna med informell kommunikation. Som beskrevs i uppsatsens 

inledande kapitel är informell kommunikation enligt Dimbleby och Burton 

(1995) informationsflöden och kommunikationskanaler som skapats av 

människor i organisationen. Denna information utväxlas dagligen mellan 

individer och består, förutom kollegiala diskussioner, enligt Michelson och 

Mouly (2002) även av rykten och skvaller. Crampton, Hodge och Mishra 

(2001) visar att sådan ryktesspridning innehåller en mycket stor 

tillförlitlighet. DiFonzo, Bordia och Rosnow (1994) påpekar dock att 

rykten och skvaller kan komma att skada en organisation genom att vara 

oprecisa, vilket kan leda till en lägre moral och försämrad produktivitet. 

Mishra (1990) menar att dessa även bär med sig positiva egenskaper, som 

exempelvis att en ledare med närhet till det informella systemet har 

möjlighet att på ett bra sätt utvärdera anställdas reaktioner till en 

förändring.  Andra effekter som kan ses som fördelaktiga är att den 

informella kommunikationen enligt Noon och Delbridge (1993) kan stärka 

sociala band mellan deltagarna samt öka solidariteten dem emellan. 

Brownell (1990, se Crampton, Hodge & Mishra, 2001, s. 570f) menar att 
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anställda förlitar sig till skvaller då de känner sig hotade, osäkra, är 

stressade, vid förändring och när formell kommunikation framstår som 

bristande. Crampton, Hodge och Mishra (2001) menar att ledning, för att 

motverka den negativa delen av informell kommunikation, skall ha en aktiv 

roll vid utformandet av inom organisatorisk kommunikation, förespråka 

tvåvägs kommunikation liksom öppna diskussioner, planera 

kommunikationen och även förtälja dåliga nyheter. Det vill säga fokusera 

på att förbättra den formella kommunikationen så att den informella 

kommunikationen utgår ifrån faktiska omständigheter istället för att utgå 

från ”fakta” och ”sanningar” som uppstår genom just skvaller och rykten.  

 
 

3.3 Kognition 
Kognition kan beskrivas som ”de tankefunktioner med vilkas hjälp 

information och kunskap hanteras” (www.ne.se).  

 

Ett vanligt samlingsnamn för hur människors erfarenheter samlas, lagras 

och vägleder henne i det dagliga livet, likväl som i organisationer och 

företag, menar Hellgren och Löwstedt (1997) är den kognitiva kartan. De 

beskriver den kognitiva kartan som en mental bild av vägen fram till ett 

mål. Gioia (1986, se Hellgren och Löwstedt, 1997, s.35) ger följande 

definition av den kognitiva kartan: ’en kognitiv struktur bestående av ett 

nätverk av förväntningar, inlärda från erfarenheter och samlade i minnet’. 

 

Hellgren och Melin (1993) skriver att individer tenderar att ha någon form 

av kognitiv struktur i vilken information tas in och organiseras. Dessa 

strukturer formas enligt Markus och Zajonc (1985, se Hellgren och Melin, 

1993, s.49) av objekt, situationer, företeelser samt handlingar och utgör 

tillsammans individens kognitiva universum. Beteenden kan ses som 

http://www.ne.se/
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kognitiva då de härstammar ur tidigare erfarenheter och kommer, enligt 

Hellgren och Löwstedt (1997), till användning när ny information om ett 

objekt, fenomen eller en händelse skall behandlas. 

 

Teorier och begrepp kring kognition är, enligt Hellgren och Löwstedt 

(1997), till stor del hämtade från psykologi och socialpsykologi. De anser 

att kognitiv socialpsykologi främst innefattar människans tankevärld, men 

också hennes beteende och interaktion med den sociala eller fysiska 

omvärlden. Vidare menar de att den huvudsakliga förklaringen till vårt 

beteende och hur vi relaterar till omvärlden i huvudsak förklaras av vår 

tankevärld och vårt sätt att hantera information. Då det saknas någon tydlig 

koppling mellan den information vi får och vårt beteende sägs det att 

tillgänglig information ständigt selekteras, tolkas och omtolkas. 

 

Hellgren och Löwstedt (1997) gör en tydlig särskiljning mellan den 

individuella och den kollektiva kognitionen i en organisation. Kollektiv 

kognition utgörs enligt dem av sociala överenskommelser snarare än av ett 

genomsnittsmått av personers individuella organisationsbilder eller 

organisationsföreställningar. De dominerande organisationsidéerna bildar 

istället en gemensam organisationsteori som alltså inte alls behöver 

överensstämma med någon enskild individs föreställning eller bild, anser 

Hellgren och Löwstedt. 

 

Då kognitionen ofta sitter djupt rotad i individers och organisationers 

sinnen visar Hellgren och Melin (1993) i sin undersökning vikten av att 

introducera och möjliggöra för realisering av ett nytt strategiskt tänkesätt 

för att radikala strategiska förändringar skall kunna genomföras i mogna 

organisationer.
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas för de intryck vi anser har varit starkast hos de 

individer som vi intervjuat på olika kontor angående fusionen 

Föreningsbanken-Sparbanken och kommunikationen vid denna. Läsaren 

bör hålla i minnet att det som vi uttalar oss om i vårt empirikapitel gäller 

de bankkontor vi varit på och inte banken i stort. Kapitlet inleds med en 

kort bakgrundsbeskrivning av fusionen mellan Föreningsbanken och 

Sparbanken. Därefter återger vi vår uppfattning av hur frontpersonal 

upplevt fusionen och tillhörande kommunikation. För att skapa ytterligare 

en dimension till frontpersonalens upplevelse ingår även kontorschefers 

syn på personalens uppfattning. Avslutningsvis delges en redogörelse hur 

informationsansvarige för ledningsstaben anser att fusionen och 

kommunikationen vid denna såg ut. 

 

4.1 Fusionsbakgrund 
Diskussioner om en fusion mellan Föreningsbanken och Sparbanken 

påbörjades redan under 1994, men förhandlingarna gick då i stäv. Nya 

förhandlingar påbörjades i början av 1997 och det officiella beslutet att 

bankerna skulle fusionera stod klart 17 februari, 1997 då det i ett 

pressmeddelande stod: ’Styrelserna anser att ett samgående på 

likaberättigad bas mellan Föreningsbanken och Sparbanken är ett logiskt 

och nödvändigt steg för att skapa en långsiktigt resursstark och effektiv 

bank för nästa århundrade.’ (Körberg, 2003, s. 23 f). Vid bolagsstämman 

1998 ansågs fusionen vara genomförd med framgång. Media gav positiv 

kritik och vid bolagsstämman 1999 berömdes även fusionsarbetet av 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Fusionen gick dock inte helt 

smärtfritt. Stora kostnadsbesparingar samt bankens IT-problem gav banken 
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dåligt rykte som resultat av långa köer och utsliten personal. (Körberg, 

2003) 

 

4.1.1 Uppfattning om allmänna skillnader  

Sparbanken har under åren före fusionen med Föreningsbanken genomgått 

ett flertal stora förändringar vilket medfört att en viss acceptans infunnit sig 

till att förnya sig. Föreningsbankens historiska bakgrund har däremot haft 

en mer stabil utveckling. Banken var betydligt mindre än sin blivande 

partner och hade funnit en trygghet i att leva i en mindre och mer personlig 

miljö.  

 

Genom sin mindre storlek har Föreningsbankens personal haft en nära 

relation till varandra och till sina kunder. Banken har varit väldigt 

serviceinriktad och, som det uttryckts, nästan ”överservat” sina kunder. 

Sparbanken har framställts som mer resultatinriktad, med ett större 

affärsmässigt fokus och har genom att vara en större bank inte haft samma 

nära relationer inom banken. Kunden har framställts som betydligt mer 

anonym och Sparbanken ägnade inte lika mycket tid åt varje enskild kund 

som Föreningsbanken gjorde. 

 

Sparbanken beskrevs som att ha varit mer toppstyrt än Föreningsbanken 

med fler formaliserade arbetsuppgifter, med ett regelverk som starkare 

efterlevts samt att banken haft längre beslutsvägar. Annorlunda uttryckt var 

personalens handlingsfrihet mer begränsad i Sparbanken. 
 

4.2 Första intrycket av fusionen 
Den allmänna åsikten bland sparbankspersonalen var att fusionen var 

väntad och att de såg med tillförsikt på den. Respondenterna menade att 
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detta till stor del berodde på att det dels hade förts diskussioner om en ny 

samarbetspartner under de senaste åren samt att de genomgått ett flertal 

lyckade större förändringar. Den enda negativa attityd som visade sig bland 

dessa var en viss skepsis mot deras blivande partner.  

 

”Jag tror väl jag hade det på känn, för det hade varit lite diskussioner 

innan och lite så att det kom inte som någon överraskning. Så jag var 

väl i och för sig ganska positivt inställd till det, jag hade inga negativa 

tankar runt det.” 

Frontperson, tidigare Sparbanken. 

 

”[Skrattar] Nu ska man inte kasta skit på nån, men det var väl så här 

att vi var väl kanske inte speciellt glada över det här. Vi tyckte väl inte 

Föreningsbanken hade så gott renommé, utan det hände väldigt ofta 

att dom kunder som landade hos oss och som vi inte ville ha landade 

hos Föreningsbanken. Och när vi fusionerade så fick vi dom i alla 

fall.” 

Frontperson,  tidigare Sparbanken. 

 

Även om inställning och attityd till fusionen skilde sig något åt bland 

personal från tidigare Föreningsbanken var det tydligt mer negativt hos 

dessa än bland sparbankspersonal. Spekulationer kring ett eventuellt 

samgående hade visserligen förts men många såg fusionen som relativt 

oväntad. Förvåningen tillsammans med det faktum att Föreningsbanken var 

en betydligt mindre bank ledde till att personalen kände en större oro, vilket 

också bidrog till att en negativ inställning infann sig hos många. 
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”Oro. […] Det vi kände från början var ju liksom att är det här 

verkligen en fusion eller är det ett uppköp? Man visste ju inte så 

mycket, utan vi kände ju mer eller mindre att det var ett uppköp.” 

Frontperson, tidigare Föreningsbanken 

 

”Man kan väl inte påstå att man var särskilt positiv till det, det tror 

jag inte att någon här var. […] Det är ju självklart så att, jag menar, 

man ser ju vinster i fusioner och den största vinsten är ju oftast då att 

sparka ett gäng folk.” 

Frontperson,  tidigare Föreningsbanken. 

 

Uppfattningen om vad fusionen skulle medföra för förändringar var delad 

hos sparbankspersonal. Större utvecklingsmöjligheter för personal, oro för 

att Föreningsbankens kunder skulle välja ett annat alternativ liksom en viss 

oro över den egna arbetssituationen var saker som kom upp under våra 

intervjuer med frontpersonal. En tydligare negativism gick att urskilja 

utifrån vad föreningsbankspersonal trodde skulle bli utfallet av fusionen, 

som en av frontpersonalen från Föreningsbanken uttryckligen sa; ”Vi 

trodde att det skulle bli personalnedskärningar, mindre kontor och 

krympning av systemet.” Samtliga av föreningsbankspersonalen hade dock 

inte en negativ bild av vad fusionen skulle medföra då någon nämnde att 

den troligen skulle medföra bättre karriärmöjligheter och större möjligheter 

till en högre lön.  

 

En chef ifrån tidigare Sparbanken menade på att frontpersonalen som grupp 

kände sig särskilt träffad av eventuella nedskärningar. Risken att eventuellt 

förlora sitt jobb menade hon skapade oro i gruppen, vilket yttrades i att det 

pratades mycket i leden.  
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”Det är klart att det var reaktioner. Det blir mycket prat och snack 

och en oro under en sådan här fusionsperiod. […] Detta framförallt 

för den personal som står i kassan och har de väldigt nära kunden 

situationerna så att säga.” 

Kontorschef, tidigare Sparbanken. 

 
4.3 Sammanhanget 

4.3.1 Resursbanken 

Resursbanken bildades i och med fusionen, fungerade som ett alternativ till 

personal som ville gå en annan väg och erbjöds innan 

kontorssammanslagningar blivit ett faktum. Den innefattade betald 

utbildning under högst två års tid och framställdes av huvuddelen av 

respondenterna, frontpersonal liksom kontorschefer, som ett väldigt 

generöst erbjudande i grund och botten. Däremot kände många av 

frontpersonalen att motivet bakom Resursbanken var att på ett diskret sätt 

leda in personal, som ledningen ville bli av med, till att självmant välja 

detta alternativ. Vissa ansåg att det medförde att erbjudandet blev tvetydigt 

beroende av eventuella bakomliggande motiv, vilket gav en negativ 

inställning till erbjudandet och skapade oro i leden. 

 

”Jag tyckte det var jobbigare med den här Resursbanken än vad jag 

tyckte om fusionen. […] Det skapade en otrolig oro i leden runt 

personalen.” 

Frontperson, tidigare Sparbanken. 

 

De kontorschefer vi intervjuat menade att Resursbanken hade fungerat som 

en bra stödfunktion för personal som valde att gå ur banken. Utformningen 

av Resursbanken gav ett mycket stort utrymme för personal att välja fritt 
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vad de ville göra, vilket framhävdes som mycket attraktivt. Ett visst 

erkännande fanns även gällande vad som tidigare nämnts om att leda in 

viss personal i att välja Resursbanken. Men motivet beskrevs av en av 

bankcheferna som att det snarare var att öppna ögonen på dem som inte 

riktigt passade in i visionen över vad som skulle bli FöreningsSparbanken. 

Detta menade de skedde i dialog med personalen som gavs stora 

möjligheter att påverka sin egen situation då ingen kunde tvingas att välja 

Resursbanken.  

 

”Resursbanken var ju till för dom som kände att dom inte ville vara 

med i den nya banken. […] Då fick man möjlighet att gå med i 

Resursbanken som varade i två år i princip. Där hjälpte man till med 

utbildningar i en viss inriktning som man själv hade önskat sig. […] 

Man stöttade dom personerna och hjälpte till så att dom fick jobb.” 

Kontorschef, tidigare Föreningsbanken.  

 

Även om vissa ansåg att presentationen av Resursbanken kunde ha gjorts 

på ett lite bättre sätt rådde det en samstämmighet bland såväl frontpersonal 

som kontorschefer om att de personer som, på egna initiativ eller på grund 

av att de blivit styrda, hade gått med i Resursbanken i efterhand var nöjda 

med valet. Många ansåg att erbjudandet i sig var nästan för bra då det 

medförde att många alltför tidigt lämnade banken. Effekten av detta blev 

att det förlorades välbehövlig och kompetent personal.  

 

”Det var ett himla bra erbjudande, lite för bra för att fel folk tog det 

ju egentligen.” 

Frontperson, tidigare Föreningsbanken. 
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4.3.2 Integrationsarbete 

Den generella uppfattningen bland frontpersonal var att ledningen i det 

inledande integrationsarbetet gjorde ett omfattande arbete för att få 

personalen från de tidigare bankerna att lära känna varandra och fungera 

ihop. Flera möten och olika aktiviteter anordnades i detta syfte. De 

huvudsakliga reaktionerna på dessa aktiviteter var positiva. Men den 

pressade situationen gjorde också att vissa såg mötena som något 

påfrestande då de tog för mycket av den tid de velat tillägna kunderna.  

 

”Middagar eller några extra aktiviteter så att säga så att man lärde 

känna varandra mer eller mindre. Så det tycker jag ändå att vi blev 

omhändertagna.” 

Frontperson,  tidigare Föreningsbanken. 

 

”Alltså nu kan man ju tycka att det var bra men det var ganska jobbigt 

då det var  väldigt väldigt mycket.” 

Frontperson,  tidigare Föreningsbanken. 

 

När de båda bankerna fysiskt skulle sammanföras, oftast innebärande att 

föreningsbankspersonal flyttade in i Sparbankens lokaler, fick 

frontpersonalen uppleva olikheter i praktiken. Såväl frontpersonal som 

första linjens chefer hävdade att Föreningsbanken genom sin mindre storlek 

hade haft närmare relationer både mellan anställda och till sina kunder 

vilket inneburit att de i jämförelse stått för en tydligt högre servicenivå. 

Sparbanken som totalt sett hade ett mycket större kundunderlag framhölls 

som mer resultatinriktad och mer tidseffektiv i sin hantering av kunder. 

Föreningsbankspersonalen fick nu vänja sig vid Sparbankens arbetssätt 

vilket upplevdes som pressande och stressfullt. Det framhölls dock av 
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frontpersonal att det resultatinriktade arbetssättet även hade funnits vid 

åtminstone ett av de tidigare föreningsbankskontoren. 

 

”Vi var mer serviceinriktade kände jag mot Sparbanken som då, det 

var ju liksom att trycka fram kunder och bli av med dom egentligen.” 

Frontperson,  tidigare Föreningsbanken. 

 

”Dom överservade sina kunder. Man var nästan som en kompis med 

sina kunder och det tog en sådan tid. Det var mer fors och mer stress 

på Sparbanken än vad det var på Föreningsbanken.” 

Frontperson, tidigare Sparbanken. 

 

Några menade dock att det trots allt existerade ett likasinnat tänkesätt inom 

bankbranschen. Som en frontperson ifrån tidigare Sparbanken uttryckte det; 

”Man är itutad att man ska sälja, sälja, sälja, sälja. Så tänket tror jag 

fanns hos båda parter.”  

 

En aspekt som tydligt framkom av både chefer och frontpersoner var att det 

hade varit enklare för föreningsbankspersonal att smälta in i 

sparbanksmiljön på de orter där kontoren hade fått agera enskilt under en 

period innan själva flytten för Föreningsbanken skedde. Personalen från 

Föreningsbanken hade i dessa fall fått en längre tid att smälta beskedet och 

varit mer mottagliga för de förändringar som tillkom.  

 

”Vi kan ta Gnesta kontoret som hade både ett sparbankskontor och ett 

föreningsbankskontor. Dom hade ju inte mycket att säga till om, utan 

det var ju bara att förflytta sig från föreningsbankskontoret till 

sparbankskontoret och så var man ett kontor. Och det kanske gick lite 
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väl snabbt, för man kanske måste mer, jag tror inte dom mådde så bra 

i början.” 

Frontperson, tidigare Sparbanken. 

 

Det har påpekats att det vid integreringen av personal uppstod grupperingar 

mellan de båda bankernas personal. Enligt några lever dessa grupperingar 

på vissa håll kvar i någon form än idag, främst hos föreningsbankspersonal.  

 

”Man höll sig nog till varandra. Inte minst, de var ju relativt få då 

från Föreningsbanken som. Dom hade ju såklart ett behov av att visa 

att de var en grupp som kom från ett särskilt ställe, mer än att vi 

kanske höll dem ifrån oss så att säga. Jag tror att det var ett behov för 

dem att behålla det man hade haft och det tror jag har pågått länge, 

ja kanske till och med  än.” 

Kontorschef, tidigare Sparbanken. 

 

Något som gjorde att flytten ändå ansågs som relativt smärtfri, för de av 

föreningsbankspersonalen som valde att stanna kvar i banken, var det 

vänliga och positiva mottagande som de fick från sparbankspersonalen. 

Mycket av den oro som infunnit sig hos flera av personalen från 

Föreningsbanken lade sig i och med detta då de genast kände sig välkomna 

och behövda. 

 

”Alla var ju genomgående positiva att man kom hit och man sågs ju 

som en förstärkning, man blev ju jäkligt bra bemött. Och det är klart 

det var man lite orolig för […] att komma till en ny arbetsplats.” 

Frontperson, tidigare Föreningsbanken. 
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Någon av de intervjuade från föreningsbankspersonalen var dock av 

uppfattningen att bemötandet från sparbankspersonal inte alls hade varit 

speciellt vänligt och att det var flera från Föreningsbanken som hade känt 

så. Som personen ifråga uttryckte det; ”Ni får väl komma in här, och det 

var något som katten hade släpat in.” Effekten av detta menade hon 

försvårade integrationen mellan personalen från de båda bankerna. 

 

Merparten av de personer vi intervjuat från de båda bankerna var eniga om 

att omställningen hade varit betydligt mindre och lättare för 

föreningsbankspersonalen om de hade fått behålla sina gamla kontor. Även 

om de fått anpassa sig till Sparbankens system så hade det på ett tydligare 

sätt känts som att de då behållit en del av sin kultur i den nya banken.  

 

”Dom var ju på hemmaplan från början. Man är ju mera hemtam och 

kan sitt kontor […] och då känner man att, det är ju ungefär som när 

det kommer hem en polare. Visst hade det varit trevligare att behålla 

sitt eget kontor, det tycker nog sparbanksfolket också.” 

Frontperson, tidigare Föreningsbanken. 

 

4.3.3 Den stora och den lilla banken 

Redan då personalen presenterades för varandra hade de flesta, 

sparbankspersonal liksom föreningsbankspersonal, känslan av att 

föreningsbankspersonalen snarare blev presenterad för 

sparbankspersonalen än att de blev presenterade för varandra. Som bland 

annat beskrevs av en frontperson från Föreningsbanken; ”De klappade väl 

oss på huvudet och sa att ni kan väl komma in här.”  Det efterföljande 

utfallet blev då att föreningsbankspersonalen redan här fick bilden av 

fusionen som icke likaberättigad. 
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• Förändringsbenägenhet • 

De som var mindre förändringsbenägna betraktades allmänt vara mer 

negativt inställda till fusionen och vid intervju med frontpersonal framkom 

att dessa förmodligen var svåra att påverka. I frågesamtal med 

kontorschefer framkom även att vissa än idag inte kommit över fusionen 

utan bär på en som någon uttryckte det; ”det-var-bättre-förr-mentalitet”, 

de som sett möjligheterna bedömdes istället tycka att det blivit mycket bra. 

 

Förutom det som tidigare nämnts, om att personal från tidigare 

Föreningsbanken som grupp ansågs som mindre förändringsbenägna på 

grund av att de inte genomgått lika stora förändringar som Sparbanken, 

framkom även en allmän uppfattning om att äldre individer var mindre 

förändringsbenägna än yngre. Äldre, sades det, kände en större press 

genom detta och ställde sig frågande till om de hade intresse av att följa 

med in i den nya banken. De yngre ansågs istället ha varit mer positivt 

inställda och där av sett fler möjligheter i fusionen.  

 

”Det finns personer som fortfarande lever kvar i den gamla 

Föreningsbanken. […] Jag tror att det har med ålder att göra, dom 

personerna är 50+ allihop. […] Dom gillar fortfarande att prata om 

att det var mycket bättre förr, även med kunderna.” 

Frontperson, tidigare Föreningsbanken. 

 

• Lika villkor •  

Det rådde en gemensam uppfattning både bland frontpersonal, 

föreningsbankspersonal likväl som sparbankspersonal, att ledningen hade 

gått ut med att det var en fusion på lika villkor. Den allmänna 

uppfattningen var att Sparbanken i det stora hela lyfte in Föreningsbanken i 
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sin verksamhet. Sparbankens system och kultur blev dominerande och det 

var Sparbankens lokaler som fick utgöra den nya bankens lokaler på de 

flesta orter och kontor. Föreningsbanken och dess personal var således de 

som fick genomgå de stora omställningarna medan de ansåg att Sparbanken 

knappt märkt av någon skillnad utöver nytillkommen personal och ändrad 

logotyp.  

 

”Man sa ju utåt att det var en fusion på lika villkor, men när man väl 

grotta ner sig i det så var det ju inte riktigt så. Utan det var mer eller 

mindre så att vi slukade Föreningsbanken. Och dom landade i våra 

lokaler, dom landade i våran teknikmiljö. […] Vi tog inte med oss 

någonting från Föreningsbanken mer eller mindre utan vi tog 

personal och kunder.” 

Frontperson, tidigare Sparbanken. 

 

Det nämndes däremot av någon i chefsposition liksom någon i 

frontpersonalen att tillsättningen av chefer hade skett på lika villkor och att 

det ur den aspekten kunde ses som att företagen behandlats likvärdigt.  

 

”Det delades upp på tre områden. Man gjorde ju så att lokalbankchef 

det blev sparbankschef och affärschef för de tre områdena blev 

föreningsbankschefer allihop. Det gjorde ju att det kändes ganska 

lika.” 

Kontorschef, tidigare Föreningsbanken. 

 

Många, så väl kontorschefer som frontpersonal, var skeptiska till uttalandet 

om att fusionen var på lika villkor och såg det mest som ett försök från 

ledningshåll att försöka undvika ryktesspridning och en negativ inställning 

hos personal. Redan på ett tidigt stadium ansågs det vara uppenbart för de 
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flesta att så inte var fallet vilket gav en omvänd effekt. Många från 

Föreningsbanken kände en besvikelse och vissa ifrågasatte trovärdigheten 

hos ledningen. En kontorschef ifrån tidigare Sparbanken uttryckte utfallet 

enligt följande.  

 

”Fusionen i praktiken lugnade sparbankare men det var inte lätt för 

föreningsbankare. Nya lokaler, nya tankesätt, nya arbetskamrater, 

andra rutiner. De fick med sig väldigt lite. Deras transportsträcka såg 

helt annorlunda ut.” 

Kontorschef, tidigare Sparbanken. 

 

• Förlorad personal och tappade kunder • 

Något som framhölls av likväl kontorschefer som personal var att 

förändringen, som upplevdes som mycket omfattande bland tidigare 

föreningsbankspersonal, medförde att många i frontpersonalen valde att 

lämna banken för andra alternativ. Detta mycket beroende av 

storleksskillnaden, både vad gäller bankerna som helhet och på de olika 

kontoren. Steget att gå till en ny bank sågs därmed av vissa som mindre än 

att gå med in i den nybildade FöreningsSparbanken. Genom att gå till en 

annan bank kunde de hitta ett alternativ som mer efterliknade det de var 

vana vid i form av storlek och arbetssätt.  

 

”Dom som slutade hos oss dom gick till konkurrenter. Många är nog 

kvar i bank men tyckte att Sparbanken var fel. Man var van vid en 

liten bank som jobba nära kund, nära beslut, nära varann och så kom 

man hit och det passade inte.” 

Kontorschef, tidigare Sparbanken. 
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Att personal självmant valde att gå till en konkurrerande bank medförde 

även en annan negativ effekt, nämligen att vissa föreningsbankskunder 

valde att följa med sin personal. Vissa kunder lämnade även banken 

självmant genom att de ansåg sig ha förlorat det ”lilla” alternativet. 

 

”När deras kontaktperson, den dom var vana vid att snacka med 

länge, den var borta bara. Då fanns det ju liksom ingen anledning, då 

kunde man ju gå vart som helst. Det fanns ju ingen direkt anledning 

att vara kvar i någon bank som man inte kände för kanske. […] Det 

blev nästan som en liten protest, att man i grund och botten inte tyckte 

om den där fusionen från början.”  

Frontperson, tidigare Sparbanken. 

 

Att personal och kunder ifrån tidigare Föreningsbanken valde att lämna 

banken ledde till två tydliga effekter som framkom i intervjuerna med 

frontpersonal och kontorschefer. Den första var att det skapades oro bland 

resterande frontpersonal som började ifrågasätta att de stannat när så många 

andra slutat. Den andra effekten var att arbetsbördan ökade för dem som 

var kvar genom att de förlorat delar av sitt närmare kontaktnät samt att de 

fick ta ett större ansvar för uppgifter som fortfarande levde kvar från den 

tidigare bankens verksamhet. Detta speciellt i samband med att den nya 

banken till en början körde både Föreningsbankens och Sparbankens 

datasystem parallellt. Tanken verkar ha varit att personalen från båda 

bankerna skulle lära sig respektive system, men i praktiken fick 

föreningsbankspersonal sköta större delen av arbetet relaterat till det egna 

systemet samtidigt som de lärde sig Sparbankens system. Den ökade 

arbetsbördan medförde en pressad och stressfull situation för 

föreningsbankspersonalen. 
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”Jag skulle väl inte orka hur länge som helst, och det höll väl på lite 

för länge för min del.” 

Frontperson, tidigare Föreningsbanken. 

 

När ett gemensamt datasystem för den nya banken lanserades uppstod vad 

såväl kontorschefer som frontpersonal ansåg vara det största praktiska 

problemet under fusionens gång, där det på vissa håll beskrevs som uppror 

och kaos. Kunderna blev lidande av detta genom långa väntetider vilket i 

vissa fall ledde till frustration. Frontpersonalen fick ta konsekvenserna av 

detta och såväl tidigare föreningsbanks- som sparbankspersonal drabbades 

med stress som följd. Detta förstärktes av att gamla föreningsbankskunder 

var öppet missnöjda med fusionen och överförde detta på frontpersonalen.  

 

”Jag menar kunderna var ju förbannade och i synnerhet, många hade 

ju kommit från Sparbanken till Föreningsbanken för att dom ville ha 

det här lilla. Då skulle vi ju liksom få dom att stanna kvar och dom 

skulle trivas. […] Så den biten var ju värst egentligen, det här att hela 

tiden gå upp till försvar.” 

Frontperson, tidigare Föreningsbanken. 

 

4.3.4 Kundmötet 

Det blev ett kraftigt kundtryck i de sammanslagna kontoren på grund av att 

en större kundmassa nu skulle samsas om ett kontor. Köerna blev långa 

vilket förstärktes av att personalen under en period tvingades arbeta i 

dubbla datasystem. Stora åsiktsskillnader visade sig i huruvida 

frontpersonalens agerande i kundmötet påverkats av fusionen. 

Professionalism som serviceförmedlare framhölls av vissa som 

motverkande till att kunder skulle ha sett eller påverkats av en eventuellt 
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negativ frontpersonal, vilka främst var tidigare föreningsbankspersonal. 

Allmänt underförstått var att fusionen skulle stöttas ut mot kund, i 

synnerhet mot föreningsbankskunder för att de skulle känna sig hemma i 

banken. Det fanns dock tydliga indikationer som visade att det på flera håll 

funnits frontpersonal, särskilt ifrån tidigare Föreningsbanken, som öppet 

visat negativ inställning mot kund och även i vissa fall låtit frustration gå ut 

över densamme.  

 

” Jag tror att dom kanske sa till sina kunder att dom inte tyckte att det 

funkade bra. Det tror jag att dom kan ha sagt, eller det vet jag att dom 

sa.” 

Frontperson, tidigare Sparbanken. 

 

4.4 Kommunikation  

4.4.1 Formell kommunikation 

Många av respondenterna uttryckte att mycket kändes osäkert tiden precis 

efter beskedet om att fusionen var ett faktum. Osäkerheten grundade sig 

främst i en osäkerhet i den egna situationen. Informationen som erhölls från 

ledningshåll uppfattades som väldigt tydlig vad gällde bankens 

övergripande mål och vilka synergieffekter som fusionen innebar, men det 

som saknades var enligt många hur den egna situationen skulle förändras. 

 

”Bristerna var ju att VD:n såg ganska långt framåt på det hela. Det 

var mer vart vi skulle hamna än vägen dit, i alla fall till en början.” 

Frontperson, tidigare Föreningsbanken. 

 

”Ovissheten var ju, hur kommer det att bli, vilka kontor blir kvar, 

vilken personal kommer vi att ha och såna saker.” 
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Frontperson, tidigare Föreningsbanken. 

 

Tillgången till information tycks ha varit mycket god överlag, om än något 

glesare initialt. Som en frontperson från tidigare Sparbanken uttryckte; 

”Informationsflödet från ledning var väl inte det allra bästa, och då 

uppstod alla dom här frågorna och ryktesspridningar. […] Men det kom ju 

fram mer och mer information ju längre tiden gick, och då fick vi ju klart 

för oss vad det här skulle innebära”.  

 

När väl informationen börjat flöda verkar det snarare ha varit så att det var 

svårt att sålla i den stora informationsmassan för att hitta det som ansågs 

vara relevant för den enskilde. Samtidigt vidhölls att det vid en situation 

som denna aldrig kunde vara för stor informationsmängd, men att det var 

viktigt att den var saklig.  

 

”Man kan väl alltid tycka att det ska ut ännu mer information, men då 

vill det väl till att den är saklig också. Så mer information hade nog 

varit på sin plats.” 

Frontperson, tidigare Sparbanken. 

 

Trovärdigheten i informationen var dock diskutabel enligt många, 

framförallt från föreningsbankspersonal. Detta hade sin grund i att de fått 

uppfattningen från den centrala ledningen att det var en fusion på lika 

villkor. När detta redan vid ett tidigt stadium inte ansågs vara fallet uppstod 

tvivel och förtroendet för högsta ledningen fick sig en törn. Utfallet blev att 

vissa även ifrågasatte senare information ifrån samma källa.  
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”Trovärdigt?! Det var ju att det kändes inte som en fusion utan det 

var mer som ett uppköp, så så med den trovärdigheten. Så då kändes 

det inte så trovärdigt det andra heller.” 

Frontperson,  tidigare Föreningsbanken. 

 

”Det dom skrev väldigt mycket om är att vi gick in med lika villkor. 

Det är väl tillit från deras håll, men sen om det är trovärdigt?” 

Frontperson,  tidigare Föreningsbanken. 

 

Något som tydligt framkom i intervjuerna med både personal och chefer 

från de båda bankerna var ett önskemål om att högsta ledningen vid 

tillfällen då beslut kring en fråga ännu inte hade fastställts, varpå de inte 

kunde gå ut med ett klart besked, ändå informerade om detta hellre än att 

vara helt tysta.  

 

” Då blir man ju trygg lite grann i sig själv att dom inte heller vet då. 

För annars är man ju tillbaks i den här osäkerhetsfaktorn igen.” 

Frontperson, tidigare Sparbanken. 

 

Även en allmän efterfrågan av mer personlig informationen framkom då de 

menade att individen i ett osäkert läge, som detta var, stod sig själv 

närmast.  

 

”Man är ju intresserad av det som påverkar en själv lite mer och 

kunde man på nått sätt när man gör såna här grejer bryta ner dom 

här sakerna på min nivå, på kunders nivå, på lokal nivå, så blir det ju 

mer intressant. Det är ju det vi bryr oss om, inte om banken får en 

balansomslutning från det till det och sparar några miljarder.” 

Kontorschef, tidigare Sparbanken. 
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Kontorschefer hade till uppgift att vidareföra all den information de 

delgivits till frontpersonalen. Informationskedjan var central ledning till 

regionala lokalbankschefer som i sin tur i ledningsgrupp informerade lokala 

kontorschefer. Ledtiderna från det att kontorscheferna fått information till 

det att den vidarebefordrats till den egna personalen framhävs som mycket 

korta genom närheten till de anställda på kontoren där regelbundna liksom 

särskilt arrangerade möten hölls. Det poängterades dock att vissa ledtider 

uppstått i vidarebefordrandet av information till mindre landsortskontor. 

Större personalmöten genomfördes även då och då för att kontrollera att 

samtliga i personalen låg i fas. 

 

”Vi hade faktiskt flera kontor vid det tillfället också, så vi hade ju inte 

bara det här inne i stan utan det fanns ju flera lantsortskontor också. 

Där var det ju en viss fördröjning, det kan jag säga.” 

Kontorschef, tidigare Sparbanken. 

 

Vad gäller informationens innehåll framhöll kontorscheferna att deras roll 

som mottagare av information kunde liknas vid frontpersonalens. Som det 

sades skulle all information som tillkom kontorscheferna föras vidare till 

frontpersonalen.   

 

”Det som kom på den här nivån, allt det skulle vidare.” 

Kontorschef, tidigare Föreningsbanken. 

 

Informationens betydelse beskrevs av några som likvärdig mellan de båda 

bankernas personal. De flesta menade dock att det fanns en tydlig kontrast i 

reaktionen på informationen mellan frontpersonalen från de tidigare 

bankerna. På grund av att personal från tidigare Föreningsbanken såg 
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möjligheter och hot på ett annat sätt menade de att de också visade ett 

större engagemang till informationen. Sparbankens reaktion på 

informationen beskrevs som ibland nästan obefintlig då förändringen inte 

hade någon större inverkan på många av dem. 

 

”Dom tyckte att dom fick väldigt mycket information som dom kanske 

inte hade så mycket nytta av. Men vi som kom från det lilla kontoret 

och fick byta det ena och det andra så att säga, vi tyckte att det var 

intressant att få information.” 

Frontperson, tidigare Föreningsbanken. 

 

4.4.2 Informell kommunikation 

Då flera ansåg att det, efter beskedet om att fusionen var ett faktum, hade  

brustit i informationen från ledningen uppstod mycket rykten och 

spekulationer i båda bankerna.  

 

”Att den ene pratar med den andra och den andra med den tredje och 

så har man misstolkat någonting. Och så vänder man och vrider på 

det där och så kommer det runt bakvägen igen. Det fanns ju alla 

varianter av rykten som sprang runt i banken då. Vissa hade visst 

innehåll och vissa var helt tagna ur luften.” 

Frontperson, tidigare Sparbanken. 

 

Många uttryckte utbytet av information mellan kollegor som mycket 

betydelsefullt, såväl innan som efter sammanslagningen av kontoren. I 

detta informella forum utväxlades stora mängder information mellan 

personal ifrån de båda bankerna kring arbetsrelaterade frågor, såsom 

system och rutiner.  
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”Istället för att göra saken till att man ska gå runt och fundera på vart 

man ska så ringde man föreningsbankskontoret, och från 

föreningsbankskontoret fick man hjälp. […] Jag tycker det var det 

bästa.” 

Frontperson, tidigare Sparbanken. 

 

Det framstod också att kommunikationen kollegor emellan även fungerat 

som en stödfunktion, främst bland föreningsbankspersonal som hjälpte 

varandra i den nya och främmande situationen.  

 

Från en av kontorscheferna påpekades att informell kommunikation 

sannolikt gjort att det framkommit mer information på mer huvudsakliga 

kontor i bankregionerna. Ju närmare ledningen och frontpersonalen befann 

sig varandra desto fler frågor kunde de ställa. Även i informella forum som 

vid exempelvis kaffepauser menade såväl frontpersonal som chefer att det 

gavs ett naturligt utrymme för att i fri diskussion se nya infallsvinklar och 

perspektiv. Ovan nämnd kontorschef menade att den information som 

framkom vid dessa informella möten var mycket svår att vidarebefordra till 

den omkringbaserade personalen.  

 

”Man pratar på fikat, diskuterar och får andra vinklar på det. En sån 

bit går ju inte att sprida på samma sätt va. […] Man kan inte precis 

vidarebefordra vartenda ord.” 

Kontorschef, tidigare Föreningsbanken. 

 



- 4 Empiri - 
 

- 58 - 

4.4.3 Kanaler 

Frontpersonalen fick information gällande fusionen genom ett flertal 

kanaler. Den mesta informationen verkar ha kommit på diverse möten, en 

del via allmän media, intern-TV, vardagligt prat med medarbetare samt via 

dator på de kontor där det vid denna tid fanns en fungerande variant av 

intranät.  

 

4.4.4 Medpåverkan 

Den gemensamma uppfattningen hos frontpersonal var att det i huvudsak 

varit en monolog som förts vid de möten som hölls i och med fusionen. Det 

fanns möjligheter för frontpersonalen att yttra åsikter och till viss mån 

påverka lokalt men steget till att vara med och påverka fusionen i det stora 

hela ansågs vara obefintlig.  

 

”Alltså man blir ju nästan bara mottagare, det är oerhört svårt att 

påverka. Du kan påverka men det är så små saker egentligen du kan 

påverka, men en viss påverkansgrad finns ju. Sen kan man ju alltid då 

kanalisera sina synpunkter upp till högsta ledningen, men jag tror inte 

att dom tar in det för att förändra processen.”  

Frontperson, tidigare Sparbanken. 

 

Även från kontorschefer uttrycktes den begränsade möjligheten att påverka 

uppåt i leden. Detta blev särskilt tydligt vid stora upplevda problem med 

datorsystemen där en av cheferna uttryckte att det hade känts som att de 

talat olika språk, då problemen från centralt ledningshåll bestridits.  

 

Informationen som framhölls från ledningshåll ansågs av flera, både chefer 

och personal, som något tillrättalagd, där i huvudsak de positiva aspekterna 
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av fusionen och vad den medförde framhölls. Dels sågs detta som mindre 

trovärdigt men samtidigt skapades en kontrasteffekt av detta där de kontor 

som upplevde sig ha stora problem såg sig som misslyckade i jämförelse 

med den bild som förmedlades av fusionen och vad den innebar.  

 

”Det var väldigt tillrättalagt. Bara positivt och aldrig något negativt, 

och det gör ju att då blir det inte trovärdigt tillslut.” 

Frontperson, tidigare Föreningsbanken. 

 

4.4.5 Inställning och attityd 

Huruvida informationen påverkat inställning och attityd till fusionen rådde 

delade meningar om bland respondenterna, föreningsbankspersonal liksom 

sparbankspersonal. Några menade att det hade varit en process där de gått 

från en negativ till en positiv inställning men där de hade svårt att peka på 

vad det egentligen varit som hade medfört detta. Vissa menade att 

informationen från ledningen visst hade påverkat inställningen på ett 

positivt sätt då den hade bidragit till att osäkerhet och ovisshet suddats ut 

och att fördelarna med fusionen hade framkommit. Andra trodde inte 

informationen hade haft någon inverkan på dessa bitar överhuvudtaget och 

ställde sig frågande till om det genom kommunicerande av information 

gick att påverka dem som redan från början varit extremt negativa till 

fusionen. Detta då de ansåg att mottagligheten för information under 

sådana omständigheter var mycket små.  

 

”Det blev ju ändå en förändring där man ju gick från någonting 

negativt till någonting positivt då. Och det kan ju bero på att man i 

början är osäker på vart det här ska leda någonstans. Men efter 

arbetets gång och processens gång eller fusionens gång så ser man ju 
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att det här kommer att ge ett visst antal mer affärer, det kommer att ge 

en viss ökad lönsamhet och så vidare. Då blir man ju mer positivt 

inställd till det.” 

Frontperson,  tidigare Sparbanken. 

 

”Det är ju alltid nått orosmoment man har som man inte har fått reda 

på och när du väl får den informationen om vad som komma skall, ja 

då vet du ju vad du har att rätta dig efter. Ju mer information man får 

desto tryggare och lugnare blir man ju.” 

 Frontperson,  tidigare Föreningsbanken. 

 

”Jag tror dom var negativa hela tiden, jag tror inte dom blev 

påverkade av det alltså. […] Många av dom var inte mottagliga.” 

 

Frontperson,  tidigare Sparbanken. 

 

”Nej, jag tror att man hade en rätt klar åsikt om vad man tyckte. Jag 

tror inte man gillade läget varken bättre eller sämre genom någon 

information man fick. […] Det är ju frågan om man är väldigt 

negativ, om man tar till sig det här.” 

Frontperson, tidigare Föreningsbanken. 

 

4.5 Informationsansvarig för ledningsstaben 
Som informationsansvarig för ledningsstaben satt Einar Frydén med när 

högsta ledningen för de båda bankerna sammanträdde för att diskutera 

integreringen. Vid dessa möten var kommunikationen alltid en av de 

huvudpunkter som togs upp då bägge ledningarna ansåg att en väl 

fungerande kommunikation var en avgörande faktor för att fusionen skulle 

bli lyckosam. Frydén ansvarade för kommunikationen till såväl 
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Föreningsbanken och Sparbanken, och syftet var att samma information 

skulle delges samtliga parter oavsett vilken bank som varit arbetsgivare. 

Ambitionen var att hellre överinformera än underinformera då det viktiga 

var att all information skulle vara tillgänglig för medarbetarna vid de bägge 

bankerna. När beslutet att gå samman togs var ledningarna överens och 

hade beslutat kring den huvudsakliga formen för fusionen. Förhandlingar 

kring hur arbetsrelationen och processen skulle se ut fortgick dock. 

Befattningsfrågor sköttes senare i en öppen process i den nya 

linjeorganisationen.  

 

Frydén menade att även om bankerna relativt andra banker var väldigt lika 

fanns vissa skillnader. En skillnad menade han var att sparbankspersonalen 

hade en större vana att handskas med större mängder information än sin 

nyblivne part. Därmed kunde de lättare ta tillvara på huvudkärnan i 

informationen utan att behöva överarbeta den.  

 

Frydén ansåg att även om det fanns skillnader mellan de båda bankerna var 

de i grund och botten mycket lika. Detta utgjorde också ett problem då de 

inte hade tagit tillräcklig hänsyn till de skillnader som fanns mellan 

kulturerna. Den grundläggande riktningen som fanns var att sammansmälta 

de båda bankernas kulturer och med bidrag från båda företagen skapa en ny 

bank. För att lösa kulturfrågan och de olikheter som fanns mellan bankerna 

hade de varit tydliga med att förklara fördelarna med fusionen och beskriva 

vad de var på väg in i. När projektfasen, integrationsplaneringen, 

avslutades och själva linjearbetet tog fart skapades en viss misstro hos 

personalen då de uppfattade att informationen i banken inte speglade de 

problem som uppstod på de olika kontoren. Detta i samband med 

införandet av en ny teknikplattform och den samtidiga fortsatta 

integrationen av verksamheten i den nya linjeorganisationen. Frydén talade 
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om ”skilda världar och vita lögner”, att personalen i samband med 

övergången mellan faserna uppfattade det som att ledningen inte hade 

någon förståelse för hur det faktiskt gick till i den lokala verksamheten utan 

bara talade om positiva framtida effekter. I efterhand menar Frydén att det 

varit bra om de tydligare lyft fram att de var medvetna om de svårigheter 

som personalen fick genomgå också efter det att själva fusionen 

genomförts. Detta istället för att i linjeverksamheten lägga för stort fokus 

på den typ av information som inledningsvis i fusionsarbetet förmedlats för 

att förklara och motivera den beslutade fusionen. 

 

Den tydliga strategi som fanns var största möjliga öppenhet. Varje individ 

skulle kunna ta till sig så mycket information som möjligt så snabbt som 

möjligt och informationen skulle finnas tillgänglig för alla. Vid 

utformningen av informationen hade de utgått från kundmötet med 

personal, något som kan liknas vid ett frontpersonalperspektiv. Detta då 

frontpersonalen enligt Frydén var den viktigaste länken mellan företaget 

och kund. Ambitionen var även att i högsta möjliga grad informera om 

frågor som var under förhandling men där beslut ännu inte fattats. Men 

Frydén poängterar att det någonstans måste bli en gränsdragning för vad 

som kan delges vid dessa fall för att det inte skall uppstå missförstånd. Han 

påpekar även att de på informationssidan haft ett forum där personal kunnat 

höra av sig och ställa frågor och att de i informationsgruppen försökt att 

besvara dessa så långt det varit möjligt. All information filtreras hos den 

enskilde individen och det hade varit fördelaktigt att veta hur avsedd 

information uppfattats av personalen, ansåg Frydén. 

 

Vid utsändandet av information menade Frydén att de varit tydliga med att 

särskilja på vad som var integrationsinformation och vad som var annan 

information för att dessa inte skulle sammanblandas. Informationen delgavs 
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främst via intern-TV sändningar, memo, tidningar samt stormöten. Något 

som informationsgruppen fick ta särskild hänsyn till vid spridning av 

information var det faktum att Föreningsbankens tekniksystem vid 

tidpunkten inte var fullt lika utvecklat som Sparbankens, vilket till viss del 

försvårade informationsspridningen. 

 

De största problemen som uppstod var, enligt Frydén, dels 

personalförändringen, främst på mellanchefnivå då det var de som var mest 

exponerade. Det andra var teknikproblemen som uppstod då de byggde en 

ny teknikplattform samtidigt som integrationsprocessen genomfördes. 

Detta drabbade frontpersonalen väldigt hårt då de under denna period 

tvingades arbeta i två system, samtidigt som man började införa den nya 

teknikplattformen. Frydén tror inte att det varit ett alternativ att vänta med 

införandet av den nya teknikplattformen tills efter sammanslagningen av 

kontor på grund av de betydande förseningar som då skulle ha uppstått med 

anledning av de hänsynstaganden som måste göras i form av utvecklings-

/förändringsstopp inför det instundande millennieskiftet.   

 

Frydén hävdar med bestämdhet att det var en fusion på lika villkor sett på 

tillsättningen av tjänsterna; specialist- och chefstjänster. Däremot menar 

han att det lokalt såg lite olika ut beroende på storleksskillnader mellan 

kontoren och att sparbankskulturen därför i många fall blev den 

dominerande. Storleksskillnaden, främst på central nivå, bidrog även till att 

fler funktioner togs från gamla Sparbanken och att detta kan ha varit orsak 

till att föreningsbankspersonal kände att de kom i andra hand då 

förändringen blev relativt större för dem. Inom de centrala, 

koncerngemensamma enheterna fick de i de flesta fall gå in i en 

organisation som beroende på storleksskillnaderna i stor utsträckning 

byggde på de redan etablerade betydligt större Sparbanksenheterna. Frydén 
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hävdade också att detta förstärktes av att det enligt hans uppfattning inte 

genomfördes ett lika grundläggande och förutsättningslöst arbete när det 

gällde de centrala, koncerngemensamma enheternas verksamhet och 

organisation som man gjorde när det gällde den lokala bankverksamheten.  

 

Resursbanken ansåg Frydén sammantaget var en väldigt bra satsning då det 

visade att det togs ansvar för medarbetarna i banken. Samtidigt menade han 

att det ställde oerhörda krav på de lokala bankcheferna att se till att inte 

spetskompetensen försvann. Frydén menade att personliga möten var 

väldigt viktiga för vidareförandet av information. Här infann sig dock ett 

problem då det i huvudsak var frontlinjens chefer som höll i dessa möten. 

Dessa, liksom övriga chefer, var ofta inte själva säkra på om de skulle få 

behålla sina chefsjobb i den nya organisationen på grund av den tidsutdräkt 

som den, i sig positiva, öppna rekryteringsprocessen som användes innebar. 

Frydén tror att detta kan ha haft en negativ inverkan på dessa möten då 

flera av cheferna visat svårigheter med att hantera sin egen osäkerhet. 

Frontlinjens chefer borde därför, enligt Frydén, här liksom i andra delar av 

fusions- och integrationsprocessen ha ägnats ett större fokus och givits ett 

mer utvecklat stöd.  
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5 Empiriskt mönster 
I detta avsnitt förtydligar vi utifrån vårt empirikapitel de huvudsakliga 

reaktioner vi sett i fusionen samt visar de påverkande effekter vi funnit i 

kommunikationen som ingått i denna. 

 

5.1 Reaktioner till fusionen 
Den initiala reaktionen bland frontpersonalen vid fusionen mellan 

Föreningsbanken och Sparbanken var oro. Oro främst orsakad av ovetskap 

kring vad fusionen skulle komma att innebära för den enskilde och dess 

situation. Bland personalen i Sparbanken var oron främst grundad i rädsla 

över att bli en del i personalnedskärningar. Bland personalen i 

Föreningsbanken var oron utöver personalnedskärningar starkare knuten till 

att förlora sin egen bank, komma in i en storbank med allt vad det skulle 

innebära samt att kunderna inte skulle följa med. Risken för att förlora sin 

anställning liksom uttalandet om lika villkor ledde till att det spekulerades 

mycket varpå rykten uppstod, samt att föreningsbankspersonalen kände en 

viss besvikelse. Bakgrunden för de respektive företagen visade sig ha en 

stor betydelse i sammanhanget för personalens inställning till fusionen. 

Sparbankens frontpersonal, som upplevt ett flertal såväl lyckade som större 

förändringar tidigare, mötte fusionen med ett lugn och i vissa fall även 

optimism. Reaktionen från föreningsbankspersonalens sida var en större 

osäkerhet inför situationen och en rädsla för hur omfattande omställningen 

skulle bli. 

 

Vi kunde se att Sparbanken var starkt dominerande i fusionen då 

omställningen i denna bank var liten medan den var i det närmaste total för 

personalen ifrån den tidigare Föreningsbanken. Sparbanken fick något som 

liknade en större nyanställning medan Föreningsbanken slutade att existera 
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så när som på logotyp, kunder och personal. Lika villkor ansågs tidigt vara 

orealistiskt och uttalandet blev något som följde med Föreningsbankens 

personal under hela fusionsprocessen som riktmärke för vad som faktiskt 

hände. Detta bidrog till att den negativa inställningen hos personalen från 

Föreningsbanken blev större och att förtroendet för ledningen blev skadat. 

 

Omställningen för frontpersonalen i fusionen innebar en mycket liten 

påverkan för sparbankspersonal. En viss påverkan uppstod dock genom en 

del praktiska inslag och genom att de fick nya arbetskamrater som skulle 

tas emot. För föreningsbankspersonalen innebar omställningen på många 

sätt ett nytt förhållningssätt till sitt sätt att arbeta, till kunden och en 

reducerad närhet till såväl kunder som kollegor. Även handlingsfriheten 

som funnits för den enskilde individen i den tidigare Föreningsbanken 

ansågs ha minskat avsevärt. Omställningen, vid de fall den inte upplevdes 

som helt frivillig, ansågs även ha påverkat frontpersonalens arbete under en 

längre tid. Det tydligaste släktskapet företagen emellan bestod av att båda 

var bankverksamheter med mångårig historia och att de hade ett visst tänk 

som kom av branschen. 

 

Den individuella öppenheten för förändring lyftes fram som betydelsefull 

vid omställningen. Särskilt personalen ifrån Föreningsbanken målades upp 

som mindre förändringsbenägna. Yngre ansågs vara mer mottagliga och 

mer positivt inställda, medan de äldre hade svårare att hantera 

omställningen och upplevde en högre press. Förändringsbenägenheten 

tycks vara viktig för hur väl anpassning och acceptans uppnåddes gällande 

fusionen. Vissa av personalen från Föreningsbanken har än i dag inte 

anpassat sig helt till de nya förhållandena och inte uppnått full acceptans 

till fusionen. 
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Bankernas relativa storlek gavs en mycket stor betydelse. Vi såg i vår 

empiri ett stort värde i att, för det mindre dominerande företaget, behålla 

delar av den tidigare verksamheten. Detta gäller såväl arbetsrelaterade 

företeelser som saker som är starkare knutet till sätt att tänka eller förhålla 

sig till regler, miljö etcetera. Hade storleken, företagen emellan, varit mer 

jämbördig finns klara indikationer på att osäkerheten i samband med 

fusionen reducerats för den mindre dominerande parten, det vill säga 

Föreningsbanken. Samma resonemang framstod som starkt bidragande till 

att en del personal sökt sig till annan bank som mer liknade den gamla 

Föreningsbanken. Positiva reaktioner bland personalen ifrån 

Föreningsbanken var att den större banken ansågs kunna bidra till fler 

karriärmöjligheter och en bättre lönebild.  

 

Efter kontorssammanslagningen fanns tydliga indikationer på att många av 

de tidigare anställda i Föreningsbanken ville bevara det som varit genom att 

hålla sig till varandra. Den starka relationen till de gamla arbetskamraterna 

syns på vissa håll än idag. Vid de fall där kontorssammanslagningen skett 

relativt fort, uttrycktes det att många av föreningsbankspersonalen inte 

hunnit smälta beskedet. Anpassningen till den nya miljön blev då svårare 

än för de vars kontor fått agera enskilt under en längre period. Trots att det 

var mycket som var främmande och påfrestande var det tydligt att nya 

arbetskamrater spelade en stor roll i att hjälpa föreningsbankspersonal in i 

FöreningsSparbanken. Ett positivt bemötande av övrig personal bidrog till 

att starkt dämpa oro samt till att de kände sig mindre främmande i den nya 

banken. 

 

Fusionen ökade arbetsbördan för samtliga i frontpersonalen genom 

sammanslagningen av kontoren vilket ökade kundtrycket samtidigt som 

kunder ifrån tidigare Föreningsbanken skulle ägnas extra uppmärksamhet. 
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Andra aspekter som ökade den gemensamma arbetsbördan var den period 

där bankernas tidigare datasystem flöt parallellt, problem vid införandet av 

ett nytt gemensamt datasystem samt att integrationsaktiviteter skulle hinnas 

med vid sidan om övrigt arbete. De sociala integrationsaktiviteterna sågs 

dock som positiva av de flesta då de förde de båda bankernas personal 

närmare varandra. Vi kan utifrån empirin även se att personalen ifrån 

tidigare Föreningsbanken fick en relativt högre belastning genom att många 

av deras kollegor redan på ett tidigt stadium valde att lämna banken. 

Effekten av detta blev att de fick dra ett tyngre lass i den verksamhet som 

var relaterad till den tidigare Föreningsbanken. Resultatet av detta blev att 

föreningsbankspersonalen kände högre stress vilket inte påverkade deras 

inställning till fusionen i positiv bemärkelse. En annan tydlig faktor som 

framkom i vår empiri var att kunder, främst från Föreningsbanken, hade en 

negativ inställning till fusionen vilket beskrevs som oerhört betungande för 

personalen. En klar fördel för tidigare sparbankspersonal gällande den 

högre arbetsbelastningen var att de hade en relativt större vana att arbeta i 

ett högre tempo.   

 

Den starkaste reaktionen vi såg bland frontpersonalen i vår empiri var att 

vissa, särskilt personal från tidigare Föreningsbanken, som effekt av 

fusionen valde att inte följa med in i det nya företaget. De gick istället till 

konkurrenter eller valde att lämna banksfären helt och hållet. Den största 

orsaken till detta tycks vara att omställningen från en liten bank till en stor 

ansågs vara alltför omvälvande. Därmed valde många från 

Föreningsbanken att söka sig till andra banker eller att gå med i 

Resursbanken. Att många valde att lämna banken redan i ett tidigt skede 

bidrog utöver en ökad arbetsbörda även till att oro och osäkerhet skapades 

kring huruvida valet att följa med in i den nybildade banken hade varit 
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korrekt. Den ökade arbetsbördan bidrog även till att 

föreningsbankspersonalen upplevde en ökad press och stress. 

 

Vid sammanslagning av kontoren uppstod ett kraftigt kundtryck då ett 

större antal kunder skulle hålla tillgodo med ett kontor, vilket ledde till en 

ökad arbetsbörda för frontpersonalen. För föreningsbankspersonalen blev 

denna arbetsbörda än tyngre genom att de nu fick lära sig att hantera 

Sparbankens datasystem. Uppfattningen var att personalen i största möjliga 

mån skulle stötta fusionen ut mot kund. Många hävdade att personalen, i 

form av att vara professionella serviceförmedlare, hade lyckats undanhålla 

kunden eventuell frustration till situationen. Men det framkom även att viss 

föreningsbankspersonal öppet visat sitt missnöje över den betungande 

arbetssituationen ut mot kund. Många föreningsbankskunder var negativt 

inställda till fusionen vilket ansågs oerhört jobbigt att hantera för 

personalen. Inställningen hos kund påverkade också personalens inställning 

till fusionen på ett negativt sätt. 

 

Samtliga uppfattade erbjudandet som Resursbanken innefattade som 

väldigt förmånligt, och det hävdades även att de som valt detta alternativ 

var belåtna med sitt val. Resursbanken var den mest påtagliga stödfunktion 

vi kunde se att FöreningsSparbanken anordnat, då övrigt stöd uppfattades 

som bristfälligt av personalen. Vissa såg Resursbanken som ett medel med 

det dolda motivet att få bort personal som ledningen inte önskade ha kvar i 

den nybildade banken. För de som tolkade motivet på detta sätt blev 

reaktionen till Resursbanken negativt, vilket ledde till att trovärdigheten till 

ledningen ifrågasattes.  
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5.2 Kommunikation 
Den allmänna uppfattningen av den formella kommunikationen var att den 

upplevdes som tydlig och att mängden information var tillfredsställande. 

Möjligheten till att kommunicera uppåt i leden ansågs vara begränsad då 

uppfattningen var att det främst var envägskommunikation som utövades. 

Trovärdigheten för denna typ av kommunikation kom att ifrågasättas som 

effekt av att det som tidigare kommunicerats gällande lika villkor 

ifrågasatts. Vissa ansåg att den formella kommunikationen verkade 

underlättande genom att sudda ut osäkerhet och oklarheter kring fusionen 

samt att fördelar förtydligades. Andra menade istället att informationen inte 

påverkat alls, åtminstone inte på ett sätt de kunde precisera. Särskilt lyftes 

fram att den initiala inställningen eventuellt kunde göra att information inte 

togs in och där av inte heller gav någon effekt. Information som särskilt 

saknades var relaterad till den enskilde individen och hur denne skulle 

påverkas av fusionen. Även tydligare information om saker som var under 

förhandling, men ännu ej beslutats kring, efterfrågades av personalen då 

detta ansågs kunna mildra deras osäkerhet. Något som uppfattades som ett 

problem var att informationen ibland visade upp en förskönande bild, vilket 

gjorde att frontpersonalen vid jämförelse med andra kontors frontpersonal 

kunde uppfatta sig själva som mindre dugliga. Realistisk information 

framhålls som mycket önskvärd för att inte den högsta ledningens 

trovärdighet skall påverkas negativt. 

 

Engagemanget för informationen var avsevärt högre för personal som kom 

ifrån tidigare Föreningsbanken vilket berodde på att denna grupp ansåg sig 

haft mest att förlora och samtidigt hade ett större intresse av att se vad de 

kunde vinna. Reaktionen bland sparbankspersonal var mycket begränsad 

till informationen som förmedlades. Reaktionen ansågs vara starkt 

förknippad med den relativa storleken på kontor som slogs ihop vilket 
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faller naturligt då den dominerande parten sannolikt fått behålla mer av det 

den hade innan. 

 

Den informella kommunikationen visade en stark betydelse som brytande 

av barriärer mellan de tidigare bankerna. Informellt passerade stora 

mängder information mellan grupperna och utgjorde ett viktigt stöd i 

arbetet för såväl sparbankspersonal som föreningsbankspersonal, även om 

den sistnämnda gruppen hade ett större behov av arbetsrelaterad hjälp. Den 

informella kommunikationen fungerade även som emotionellt stöd genom 

att kollegor vid behov blev den naturliga motparten att prata med. Särskilt 

för tidigare anställda i föreningsbanken fungerade den informella 

kommunikationen som ett sätt att kontrollera att information uppfattats på 

samma sätt inom gruppen, eller endast som avlastning när detta behövdes. 

Den informella kommunikationen blev ett medel för att anpassa sig till den 

nya och främmande situationen.  

 

Kontorscheferna tycks ha en betydande roll genom att vara ett av 

mellanstegen från den högsta ledningen. Kontorscheferna blev en av de 

naturliga källorna för att söka information vilket ställde stora krav på 

dessas förmåga att förmedla vad de visste. Särskilt närheten till dessa 

chefer visar sig viktig då delar av det som framkommer informellt riskerar 

att förloras vid formell vidareföring. Betydelsen av mellansteget, som 

utgörs av kontorscheferna, tydliggörs ytterligare genom att varken 

frontpersonal eller kontorschefer ansåg sig ha större möjlighet att 

kommunicera eller påverka uppåt i leden. I detta såg vi att problem kunde 

uppstå vilket blev särskilt påtagligt i samband med dataproblem där inget 

gehör uppfattades från ledningen.  
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6 Analys 
I detta avsnitt fördjupar vi oss med hjälp av teori i den empiri vi samlat in 

kring fusionen mellan Föreningsbanken och Sparbanken. Kapitlet inleds 

med frontpersonalens reaktioner på fusionen. Därefter behandlas 

kommunikationens påverkan på dessa reaktioner. Avslutningsvis bearbetas 

kognitionens inverkan på hur frontpersonalen reagerat. Kognitionen 

bygger på de skillnader i bakgrund och tidiga reaktioner vi sett mellan 

bankerna. 

 

6.1 Fusionsreaktioner 

6.1.1 Reaktioner vid förändring 

De flesta av personalen från de båda bankerna kände initialt en oro inför 

fusionen, även om den tog sig olika uttryck hos de båda parterna. Bruzelius 

och Skärvad (1995) menar att förändringar ofta möts av motstånd men att 

motståndet varierar från fall till fall beroende på vilka omständigheter som 

fusionen medför. Extra starkt motstånd uppstår enligt föfattarna om 

förändringen är genomgripande och radikal samt oväntad och plötslig. 

Enligt personalen från tidigare Sparbanken hade diskussioner kring ett 

samgående pågått under en längre tid innan fusionen med 

Föreningsbanken, varpå det inte kom som någon egentlig överraskning för 

dem. Då det dessutom relativt tidigt framgick att det var deras system, 

kultur och kontor som i större utsträckning skulle komma att användas 

medförde det att de kunde se med tillförsikt på fusionen. För 

Föreningsbanken var läget ett annat. Vissa av personalen hade känt att 

något låg i luften, men för flera kom beskedet om att fusionera med 

Sparbanken som en liten chock. Fusionen blev i deras fall också mer 
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genomgripande då de fick anpassa sig efter Sparbankens arbetssätt och 

kultur.  

 

Enligt Bruzelius och Skärvad tenderar förändringsmotstånd även att vara 

starkare om förändringen har potentiella negativa konsekvenser för de 

inblandade individerna, om dessa har negativa erfarenheter från tidigare 

förändringar liksom om skälen, syftet och innebörden av förändringen 

framstår som oklara. Sparbanken, vars erfarenheter av tidigare förändringar 

framstått som lyckade, anser vi ha varit en bidragande faktor till att deras 

inställning till fusionen påverkats i positiv riktning. De enda negativa 

konsekvenser som vi kunnat se för Sparbanken är att några av personalen 

satt i riskzonen för att förlora sin anställning i banken. Detta har i deras fall 

skapat det enda orosmomentet i en fusion som i stort inte haft en stor 

påverkan på dem. För Föreningsbankens personal var däremot 

orosmomenten fler. Dels skulle de anpassa sig till en annan arbetsmiljö, 

dels till en ny kultur och dels till ett nytt arbetssätt. Liksom 

sparbankspersonalen riskerade även vissa personer ifrån Föreningsbanken 

att drabbas av personalnedskärningen. Föreningsbanken hade heller inte 

genomgått några större förändringar vilket gjorde att en större rädsla för det 

okända infann sig hos dem. Effekterna på anställda, som Bruzelius och 

Skärvad målar upp kring förändringar, anser vi väl skildra hur de olika 

inställningarna hos personalen från de båda bankerna utformat sig och till 

att oron från Föreningsbankens sida var större. Vad gäller tydligheten från 

ledningshåll angående skälen, syftet och innebörden av fusionen kan detta 

tolkas på olika sätt. Ledningen var enligt respondenterna tydliga med att 

förklara vilka synergieffekter och långsiktiga mål som fusionen skulle 

medföra. Detta fick en positiv effekt hos vissa då de berättade att det då 

framgått vilka fördelar som fusionen förde med sig, varpå en större 

utvecklingspotential för den enskilde individen framstått som uppenbar. Vi 
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anser även att ledningens förtydliganden av fusionens positiva effekter för 

företaget i stort kan ha haft en allmänt lugnande effekt då det i och med 

detta för samtliga framgick tydliga motiv till varför fusionen genomfördes. 

Däremot medförde ledningens uttalande om att fusionen var på lika villkor 

en diffus bild av innebörden av fusionen för många. Uppfattningen hos 

personalen, likväl som hos kontorscheferna, var att ledningen klart och 

tydligt gått ut med beskedet att det var två likvärdiga företag som skulle 

samgå. Detta uttalande stämde inte alls överens med bilden ute i 

verksamheten där personalen tidigt såg hur Sparbankens kultur, arbetssätt, 

system och kontor bredde ut sig och tog kommandot på de flesta orter. 

Reaktionen hos frontpersonalen tog sig uttryck i skepsis och negativ attityd 

till ledningens uttalande, som inte ansågs sanningsenligt. 

Informationsansvarige för ledningsstaben menade med bestämdhet att det 

var en fusion som skett på lika villkor vad gällde tillsättningen av chefer. 

Om detta var vad som åsyftades med uttalandet om att fusionen var på lika 

villkor, missuppfattades detta radikalt av personalen och ledde således 

snarare till ökat motstånd, ökad oro till fusionen och dålig inställning till 

ledningen istället för att tjäna som ett lugnande budskap. I detta avseende 

hävdar vi att ledningen misslyckats med att förklara innebörden av 

fusionen varpå personalens inställning till fusionen skadats istället för att 

ha en positiv verkan, vilket vi tolkar var syftet med detta. 

 

6.1.2 Förlorad personal 

Redan vid ett tidigt stadium valde flera av personalen, främst från 

Föreningsbanken, att söka sig från den nybildade banken. Istället valde 

vissa att ansluta sig till andra banker med fler likheter med sin tidigare 

arbetsgivare. En tydlig förklaring till detta går att hämta från vad 

Appelbaum (2000) säger. Han hävdar att förutom att reagera över själva 
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förändringen i sig är det inte ovanligt att anställda även reagerar över 

förlusten av det de hade innan förändringen trädde i kraft. I fusionen 

Föreningsbanken-Sparbanken tycks detta vara fallet. Många av 

föreningsbankspersonalen kände en oro och en rädsla över att gå med i den 

nya banken då de hade svårt att förknippa sig med Sparbankens storlek, 

kultur och arbetssätt. Förändringen blev helt enkelt för stor. Steget att välja 

andra banker med fler likheter med Föreningsbanken blev således en 

mindre omställning och mildrade därmed deras ängslan.  

 

Andra personer valde istället att gå med i den så kallade Resursbanken. 

Resursbanken uppfattades av samtliga respondenter som ett mycket bra 

erbjudande och fungerade som ett stöd, då personalen aldrig behövde känna 

sig helt övergivna av sin arbetsgivare. Schweiger och DeNisi (1991) menar 

att den osäkerhet som ofta uppstår vid fusioner tycks öka stressen, leda till 

minskat engagemang liksom minskade intentioner att stanna kvar i 

organisationen. Dessa negativa effekter anser Schweiger och DeNisi även 

medför att pålitligheten och ärligheten hos organisationen ifrågasätts. 

Erbjudandet av Resursbanken anser vi vara ett tydligt tecken på att 

ledningen tar ansvar för sina handlingar och vi tror att detta kan ha bidragit 

till att minska den orolighet som fanns samt till att medföra en mer positiv 

inställning hos många till sin egen situation. Motiven kring Resursbanken 

ifrågasattes dock av vissa då de ansåg att detta var ett sätt för att få bort 

personal som ledningen inte ansåg sig behöva i den nya banken. Någon 

från tidigare Sparbanken nämnde till och med att Resursbanken utgjorde ett 

större orosmoment än själva fusionen i sig. Brister i kommunikationen 

menar Schweiger och DeNisi skapar osäkerhet vilket Napier, Simmons och 

Stratton (1989) anser ofta leder till att anställda förlitar sig på rykten för att 

reducera denna osäkerhet. I fallet Resursbanken kanske det inte var 

kommunikationen i sig som var bristfällig. Men då anställda tolkat 
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erbjudandets bakomliggande motiv på ett destruktivt sett, med negativa 

reaktioner som följd, har ledningen i någon mån misslyckats med den 

avsedda tanken som vi tolkar var att värna om sina anställda. 

 

6.1.3 Upplevd förlust 

Även om det enligt kommunikationsansvarige för ledningsstaben 

ursprungligen var menat att med bidrag ifrån båda bankerna bilda den nya 

FöreningsSparbanken var det tydligt att Sparbanken kom att bli den 

dominerande parten. Cartwright och Cooper (1992) hävdar att detta inte är 

något ovanligt fenomen utan att det i de flesta fall är ett företag som är mer 

dominerande, varför individerna ifrån de ursprungliga företagen drabbas 

olika hårt. I fallet fusionen Föreningsbanken-Sparbanken var detta tydligt 

då det från sparbankshåll uttryckligen sågs som en större nyanställning, 

medan flera av föreningsbankspersonalen beskrev det som att deras bank 

nästintill upphört att existera. Fusionen mellan bankerna kan ses som vad 

som av Cartwright och Cooper beskrivit som ett traditionellt giftermål. Ett 

sådant innefattar ett dominerande företag, där det andra företaget tvingas ta 

efter arbetssätt, procedurer och filosofi. Just avsaknaden av det de hade 

innan fusionen visade sig hos många av föreningsbankspersonalen och kan 

liknas vid hur Schweiger, Ivansevich och Power (1987) beskriver fusionen, 

som avsaknaden av en bortgången vän. Den starka känslan av att ha mist 

det de en gång hade ser vi som en av förklaringarna till att det uppstod 

grupperingar vid sammanslagningen av kontoren och att dessa 

grupperingar i viss utsträckning lever kvar än idag. 

 

• Kulturell anpassning • 

Som framgår av vår empiri var det sparbankskulturen som kom att bli den 

dominerande kulturen i den nybildade banken, mycket på grund av de 
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påtagliga storleksskillnaderna mellan bankerna. Som Denison (1996) 

beskriver organisationskultur så består den av de delade värderingar och 

antaganden som sitter djupt rotade i organisationens struktur och delas 

mellan dess medlemmar. Många av föreningsbankspersonalen hade väldigt 

svårt att acceptera det faktum att de vid samgåendet tvingades släppa taget 

om dessa värderingar, som de under en lång tid levt efter i sitt arbetsliv. I 

likhet med vad Nahavandi och Malekzadeh (1993) som säger att det är lika 

svårt att förändra en organisations kultur som att förändra en individs 

personlighet gav frontpersonalens beskrivningar en känsla av att de förlorat 

en del av sin identitet. Nahavandi och Malekzadeh gör även tillägget att en 

stark kultur ofta ses som åtråvärd då den skapar styrka och engagemang 

hos medlemmar av en organisation. Att släppa taget om denna blir då 

svårare ju starkare kultur organisationen besuttit. I Föreningsbankens fall är 

det en organisation som har byggt upp sin kultur sedan lång tid tillbaka. 

Dessutom har kulturen inte störts av större förändringar i banken. I 

samhörighet med ovanstående författare anser vi att personalen från 

Föreningsbanken därigenom haft svårare att släppa taget om sin egen kultur 

och anpassa sig till en ny. 

 

Föreningsbanken var mindre toppstyrd samt hade kortare beslutsvägar med 

en större handlingsfrihet för personalen som följd. När de nu i och med 

fusionen tvingades anpassa sig väldigt mycket efter Sparbankens arbetssätt, 

med betydligt tydligare formaliserad struktur, blev avsaknaden av det de 

haft tidigare för många väldigt stor. Cartwright och Cooper (1992) säger att 

beroende på motivet för fusionen har relationen mellan de ursprungliga 

kulturerna olika komplikationer. Enligt dem är det inte distansen mellan de 

båda kulturerna som blir avgörande för hur förändringen upplevs av det 

företag som tvingas avsäga sig sin kultur. De menar att det snarare är så att 

det upplevs som svårare att gå från en mindre till en mer formaliserad 
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kultur än att ta ett större steg i motsatt riktning. I likhet med Cartwright och 

Cooper anser vi att flera av föreningsbankspersonalens inställningar till och 

upplevelser av fusionen har försvårats, inte enbart på grund av att de 

tvingats släppa taget om sin ursprungliga kultur utan också att de fått gå i 

riktningen mot en kultur som begränsat deras handlingsfrihet. 

 

Som beskrevs av Frydén, informationsansvarig för ledningsstaben, var 

ambitionen från början att med bidrag från båda bankerna skapa en ny 

organisation med en ny kultur. Då bankerna enligt honom var relativt lika 

varandra fanns det enligt Cartwright och Cooper stora möjligheter till att 

utifrån båda bankernas ursprungliga kulturer skapa en ny gemensam kultur, 

då avståndet mellan kulturerna i detta fall är en nyckelfaktor. Den 

huvudsakliga faktorn till att detta inte blev genomförbart verkar ha varit 

den markanta storleksskillnaden som fanns mellan Föreningsbanken och 

Sparbanken. Det naturliga utfallet blev att låta Sparbankens kultur bli 

dominerande då det på detta sätt drabbade färre personer och krävde 

mindre förändringar. Frydén menar också att en distinkt skillnad mellan de 

båda företagens kulturer var deras vana av att hantera stora mängder 

information. Enligt honom var det påtagligt att Sparbanken av tradition 

kunde handskas med större mängder information vilket gjorde att 

sparbankspersonalen under integrationsprocessen lättare kunde ta till sig 

kärnan i den förmedlade informationen. Detta stöds av Echeverri och 

Edvardsson (2002) som menar att informationsflödet inte enbart är 

beroende av systemen för kommunikationen utan även för vilken kultur 

som är rådande i företaget. 
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6.1.4 Upplevd arbetsbörda 

Effekten som blev av att kontoren slogs samman var att det bildades ett 

enormt kundtryck. Samtidigt var det nya datasystemet ännu inte lanserat 

utan personalen arbetade under denna period i dubbla system, vilket var 

tidskrävande och ytterligare bidrog till det ökade kundtrycket. Flera av 

personalen som följde med från Föreningsbanken fick då bära ett väldigt 

stort ansvar. Samtidigt som de lärde sig sparbankssystemet fick de till stor 

del på egen hand sköta de frågor som var kopplade till deras eget 

datasystem. Detta bidrog till att de, under perioden fram till att det 

gemensamma systemet var färdigt, fick en markant ökad arbetsbörda. 

Under intervjuerna framkom att personal från tidigare Föreningsbanken 

öppet visat sitt missnöje över den påfrestande situationen de befann sig i. 

Grönroos (2002) belyser just tjänsteleverantörens agerande gentemot kund 

som viktig för hur kunden upplever kvaliteten i tjänsten och kundens 

tillfredsställelse. Mot bakgrund av vad Grönroos säger tillsammans med de 

rön vi fått från våra intervjuer är vår slutsats följande. Vid de fall där 

frustrationen hos personalen över den egna situationen framkommit till 

kund, kan detta ha haft negativ inverkan på kunden varpå dennes 

förtroende för banken liksom den upplevda tjänsten kan ha försämrats. 

Även kundens förtroende för banken kan ha skadats av negativa uttalanden 

från personal vilket understryks av Gummesson (1998) liksom Echeverri 

och Edvardsson (2002) som framhäver att frontpersonalens bemötande 

påverkar kundens upplevda kvalitet och tillfredsställelse. Liksom 

personalens bemötande mot kund har en inverkan på den upplevda 

kvaliteten kan kunden själv påverka sin upplevelse genom sin egen 

samverkan, anser Echeverri och Edvardsson. Dessutom menar de att 

kunden också kan påverka personalen genom positiv eller negativ 

återkoppling. Utifrån vad författarna säger har vi sett att kundernas 

negativa bild av fusionen smittat av sig på personalen och således bidragit 
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till deras negativa inställning. Detta eftersom flertalet respondenter uttryckt 

kundernas, främst föreningsbankskunders, negativa bemötande under 

denna period som oerhört påfrestande. 

 

6.1.5 Sammanfattning reaktioner 

Den starkaste reaktionen vi behandlat i samband med den tidigare 

Föreningsbankens personal var att flera valde att avsluta sin anställning för 

att gå till konkurrenter. Detta klargörs av att de upplevde detta som ett 

mindre steg än att gå med i den nya banken, då de såg större likheter med 

det de förlorat i den konkurrerande banken. Steget till vad de ansåg sig vara 

mer vana vid har vi visat verkade dämpande för den oro de kände. 

 

Den upplevda förlusten skapades av steget från en stark kultur med relativt 

låg formalitet till en ny kultur med en mer begränsad handlingsfrihet. 

Förlusten tillsammans med den nya bankens storlek och arbetssätt i övrigt, 

bidrog till att en ängslan upplevdes i fusionen och till att 

föreningsbankspersonalen höll sig till den egna gruppen.   

 

De negativa reaktioner som vi har kunnat konstatera bland 

föreningsbankspersonalen i övrigt består främst av oro, stress, upplevd 

osäkerhet och förändringsmotstånd.  

 

Oron orsakades av känslan av förlust, omställningen till den större banken, 

dess kultur och arbetssätt. Vidare skapades oro genom uppfattningen att 

lika villkor inte stämde, att motiven bakom Resursbanken ifrågasattes samt 

att banken saknade erfarenhet av större förändringar.  
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Stressen orsakades av en ökad arbetsbörda som i sin tur skapats genom ett 

större kundtryck, visat kundmissnöje samt att personalen under en period 

fick arbeta i dubbla system. Kundmissnöjet bidrog i sin tur till att stärka 

den negativa inställningen till fusionen hos frontpersonalen.  

 

Osäkerheten som personalen upplevde bidrog till en ökad stress, ett 

minskat engagemang för fusionen samt att mindre intentioner att stanna 

visade sig i att delar av personalen lämnade företaget. Osäkerheten gjorde 

även att trovärdigheten för högsta ledningen ifrågasattes, något som även 

förstärktes av de uppfattade motiven bakom Resursbanken samt hur de lika 

villkoren efterlevts. 

 

Förändringsmotståndet har vi visat var särskilt stort genom att 

Föreningsbankens förändring var så pass omfattande samt att förändringen 

för många var oväntad. Vidare förstärktes motståndet kraftigt av att 

föreningsbankspersonalen upplevde det finnas ett flertal möjliga negativa 

konsekvenser samt att betydelsen av fusionen framstod som oklar. Här såg 

vi den starkaste gemensamma nämnaren mellan Sparbanken och 

Föreningsbanken genom att frontpersonalen hos båda parter ansåg sig ligga 

i riskzonen för att förlora sina arbeten. Även uppfattningen till hur lika 

villkor beaktats bidrog till att skapa motstånd bland 

föreningsbankspersonalen. Handhavandet av lika villkor bidrog även till att 

en negativ inställning till fusionen genererades samt gav en skepsis och 

dålig inställning till ledningen. 

 

Det konstaterades även att sparbankspersonalen hade en fördel i 

behandlingen av större mängder information gentemot 

föreningsbankspersonalen.  
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6.2 Kommunikationens roll 

6.2.1 Formell kommunikation 

 

• Gemensam bild • 

Informationsansvarige Einar Frydén såg den företagsinterna 

kommunikationen som en av de viktigaste delarna för att fusionen skulle 

lyckas. Betydelsen av kommunikation vid förändring understryks av 

Grönroos (2002) som menar att kommunikation kan användas av ledningen 

för att förändra personalens attityder och beteende. Även Cheney (1991) 

instämmer i att kommunikation kan användas för att införa förändrat 

beteende i en organisation. Asif och Sargeant (2000) tillägger att intern 

kommunikation i ett tjänsteföretag kan bidra till att skapa en delad vision, 

personlig och arbetsrelaterad arbetstillfredsställelse, utvecklandet av ett 

servicefokus, handlingsfrihet (empowerment) liksom engagemang och 

lojalitet. Flera av dessa effekter har vi sett som eftersträvade av ledningen 

att uppnå bland frontpersonalen i fusionen av Föreningsbanken och 

Sparbanken. 

 

Kommunikation i fusionen mellan Föreningsbanken och Sparbanken fanns 

att se på ett flertal sätt. Grundläggande i kommunikation ingår att skapa en 

gemensam mening utifrån Echeverri och Edvardsson (2002), Cheney 

(1991) samt Stoner och Freeman (1989). Den gemensamma mening som 

högsta ledningen på en övergripande nivå försökte frambringa i fusionen 

mellan bankerna var en samsyn eller åtminstone en utbredd acceptans för 

hur den fortgående verksamheten i FöreningsSparbanken skulle se ut. 

Denna bild skulle kommuniceras ut till två från början skilda 

organisationer, och ytterst i dessa frontpersonalen. Vi kunde i fusionen se 
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att bildandet av en gemensam syn mellan högsta ledningen och 

frontpersonalen vid flera tillfällen misslyckades. 

 

• Barriärer •  

Ett flertal av de kommunikationsbarriärer, som Stoner och Freeman (1989) 

beskriver, återfinns i fusionen. Skiljande perception särskilt mellan högsta 

ledningen och frontpersonalen gjorde att frontpersonalen ibland inte 

uppfattade informationen på det sätt som avsågs. Särskilt tydligt var detta i 

kommunikationen om lika villkor samt den positiva bild av fusionen som 

ledningen försökte överföra till personalen. Den bakomliggande tanken 

ifrån högsta ledningen gällande förmedlandet av en positiv bild, som varit 

avsedd som mer framtidsvisionär, erkändes ha misstolkats genom att 

personalen på kontoren vid detta stadium inte kände igen sig i 

sammanhanget. Detta gjorde att frontpersonalen ifrågasatte sin egen 

duglighet. 

 

Att sedan kontorschefer var mellanhand i denna kommunikation för oss in 

på nästa barriär vi såg, som är språkskillnader. Det framkom vid ett tillfälle 

att det i kommunikationen mellan den högsta ledningen och en av 

kontorscheferna uppfattats som att det talats olika språk. Även om denna 

åsikt inte uppfattades så starkt av alla kontorschefer visar det på att 

vidareförandet ifrån cheferna till frontpersonalen blev chefernas 

individuella tolkning av vad informationen innebar. Utfallet kan då liknas 

vid skiljande perception och resultatet, att mottagandet av 

kommunikationen feltolkas, blir det samma. Utan något, bland 

kontorscheferna, uppfattat redskap för återkoppling fanns heller ingen 

möjlighet att kontrollera att informationen uppfattats korrekt innan den 

fördes vidare till frontpersonalen (Exempelvis Grönroos, 2002; Echeverri 

& Edvardsson, 2002 och Stoner & Freeman, 1989).  
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Föreningsbankens frontpersonal visade allmänt ett större engagemang för 

den information som kommunicerades. Detta anser vi var främst beroende 

av att de ansåg sig ha mest att förlora i fusionen, genom att omställningen 

för denna grupp blev i det närmaste total. Detta kan liknas vid den barriär 

Stoner och Freeman (1989) kallar emotionellitet. Resultatet av den starkt 

känslomässiga involveringen vi såg gjorde dock att många ifrån 

Föreningsbanken visade motvilja i att ta till sig kommunikationens 

innebörd, där den förespråkade förändring. Motsvarigheten för 

sparbankspersonal var ett milt mottagande av den kommunicerade 

informationen vilket kan förklaras dels genom positiva erfarenheter av 

tidigare förändringar samt genom att de som dominerande part ansåg sig ha 

lite att förlora. En fördel som Sparbanken hade i jämförelse med 

Föreningsbanken, enligt informationsansvarige Frydén, var att Sparbanken 

hade en informationskultur som var bättre lämpad för att hantera stora 

mängder information. Detta kan vara ytterligare en anledning till att 

engagemanget bland föreningsbankspersonal var större inför den 

information som kom. Sammantaget anser vi dock att 

sparbankspersonalens känslomässiga involvering var relativt svag i 

jämförelse med personalen ifrån Föreningsbanken.    

 

Informationsansvarige vid fusionen framhöll att den information som 

förmedlats utformats ur ett frontpersonalperspektiv. Utifrån Stoner och 

Freemans (1989) skildring av kommunikationsmodellen (kapitel 3.2.1) 

framgår att detta innebär att ledningens avsikt var att utforma information 

på ett sätt som de ansåg att mottagaren, i detta fall frontpersonalen, kunde 

förstå och ta till sig så som det var avsett. Vi märkte tydliga brister i hur 

detta förhöll sig, gällande uppfattningen om innebörden av lika villkor, 

vilket kan jämföras med bristande avkodning i kommunikationsmodellen. 
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Informationsansvariges åsikt att det varit likaberättigat, men att detta var 

mer i sammanhanget chefstillsättning, kontrasterades med den allmänna 

övriga uppfattningen att det var menat för fusionen som helhet. Även här 

kan kommunikationen ses som ineffektiv då avsändarens avsedda innehåll i 

meddelandet inte uppfattades på samma sätt bland frontpersonalen. Få 

ansåg att det fanns någon större trovärdighet i att det skulle vara lika 

villkor. Reaktionen såg vi skapade förutsättningar som innebar att senare 

kommunikation kan ha blivit ineffektiv då meddelandet skapade misstro till 

ledningen, vilket är ytterligare en av Stoner och Freemans barriärer.    

 

Då barriärerna enligt Stoner och Freeman innebär att avsändarens avsedda 

meddelande inte uppfattas med samma innebörd, eller annorlunda uttryckt 

att kommunikationen inte varit effektiv, har de barriärer vi sett inneburit att 

en del av den kommunikation som avsetts påverka frontpersonalen i någon 

riktning misslyckats. Vi såg istället att missuppfattningar bidragit till att i 

vissa fall skapa oro, osäkerhet, samt misstroende för högsta ledningen och 

till fusionen i allmänhet. Detta särskilt i den mer underlägsna parten i 

fusionen som i vårt fall utgjordes av Föreningsbanken. Att personalen ifrån 

Föreningsbanken hade en mer negativ uppfattning anser vi särskilt bero på 

att de hade ett starkare känslomässigt engagemang för att behålla det som 

varit och på grund av detta var mindre mottagliga för kommunikation 

avsedd att införa förändringar av olika slag. Detta stärks av att vi tidigare 

visat att de mycket omvälvande förändringarna för 

föreningsbankspersonalen lett till ett kraftigare motstånd relativt 

sparbankspersonalen. Det framstår som viktigt att i största möjliga mån 

begränsa förekomsten av nämnda barriärer vid försök att influera 

frontpersonal genom kommunikation i en fusionsprocess. Många av de 

barriärer vi sett i fusionen hade kunnat begränsas med hjälp av en större 

möjlighet att föra dialog med ledningen. Särskilt viktigt hade detta varit för 
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den grupp som var mer underlägsen och hade mer att förlora ur 

förändringssynpunkt. Är inte kommunikationen effektiv har vi sett att den 

förstärker snarare än motverkar negativa reaktioner.     

 

• En- och tvåvägskommunikation • 

Det var tydligt att ledningen var mottagare av mycket små mängder 

information ifrån bankkontoren. Detta kan liknas vid Stoner och Freemans 

(1989) beskrivning av envägskommunikation som har flera egenskaper 

som vi ser som potentiellt attraktiva ur ledningssynpunkt. Dessa 

egenskaper är att kommunikationen anses vara snabb, ofta ekonomiskt 

fördelaktig samt att den skyddar avsändarens auktoritet. En annan effekt 

som kan anses vara önskvärd hos ledningen är vad författarna kallar 

politisk, genom att eventuella misstag ifrån ledningen var svåra att 

ifrågasätta. Utifrån vad informationsansvarige Frydén sagt finns en tydlig 

koppling till envägskommunikationens karaktärsdrag där främst tid och 

tempo var högt prioriterat i fusionen. Stoner och Freeman rekommenderar 

även envägskommunikation vid tillfällen som kräver mer ordnade former 

som vid information till en större massa vilket även var fallet vid 

informationen till en stor mängd personal runt om i landet.  

 

Bland frontpersonalen har vi istället sett en tydligare önskan att 

informationen som förmedlats ifrån ledningen skulle ha skett via 

tvåvägskommunikation där de själva haft möjlighet att komma till tals och 

påverka. Tvåvägskommunikationen som utifrån Stoner och Freeman är 

mera långsam men precis anser vi hade givit frontpersonalen en starkare 

bild av hur den egna situationen skulle förändras vilket, de tydligt visade, 

hade setts som välkommet. Vi anser att tvåvägskommunikationen i enlighet 

med Echeverri och Edvardsson (2002) även bidragit till att 
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kommunikationen varit mer lyckosam och där av på ett bättre sätt fungerat 

motverkande till negativa reaktioner som uppstod vid fusionen. 

 

Stoner och Freeman (1989) rekommenderar att använda 

tvåvägskommunikation vid tillfällen där det är viktigt att mottagaren får en 

korrekt uppfattning av vad som förmedlas. Vi ser en viss underskattning 

från ledningen av hur komplexa och viktiga vissa delar av den avsända 

informationen varit för frontpersonalen. Detta kan ha gjort att de förbisett 

betydelsen av en starkare förankring bland frontpersonalen. För 

frontpersonalen innebär det att det hade varit önskvärt att kunna komma 

med feedback (Exempelvis Echeverri & Edvardsson, 2002; Stoner & 

Freeman, 1989) för att kontrollera sin förståelse vilket de flesta under 

fusionsprocessen inte ansåg att de kunnat göra. 

 

• Kunden • 

En reaktion, som vi tidigare påpekat, som potentiellt sett kan ha varit direkt 

skadlig för tjänsteföretaget är att frontpersonalen i vissa fall 

kommunicerade sin frustration till kund och ibland gav utlopp för sin 

irritation i kundmötet. Inofficiellt var det underförstått att kunden inte 

skulle få insyn i att det fanns negativitet kopplad till fusionen bland 

frontpersonalen, vilket alltså ibland misslyckades. Utifrån Echeverri och 

Edvardsson (2002) innebär detta att den interaktiva kommunikationen 

mellan kund och frontpersonal kan ha förvirrat kunden genom en annan 

förmedlad bild i den externa kommunikationen mellan kund och företag. 

Med stöd av Echeverri och Edvardsson kan problemet härledas till att den 

interna kommunikationen i fusionen inte tillräckligt verkat för att den 

interaktiva och den externa kommunikationen fungerat unisont. Som 

nämnts var det underförstått att kunden inte skulle påverkas vilket vi anser 

hade kunnat motverkas om det mer formellt kommunicerats att kunden 
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skulle hållas utanför inomföretagliga problem. Omvänt fanns även tillfällen 

där kunden hade en negativ inverkan på frontpersonalen genom att 

kommunicera missnöje. Även här ser vi det som viktigt att formellt ge 

direktiv om hantering som stöd för frontpersonalen. 

 

• Utformning • 

Kommunikationsaspekter som upplevdes som mycket positiva av samtliga 

i frontpersonalen var mängden information samt att det som förmedlades 

upplevdes som tydligt vilket gjorde att de ansåg sig vara välinformerade 

med en viss brist inledningsvis. Detta sammanfaller med vad Appelbaum 

(2000) anser är önskvärt under en fusionsförändring. Appelbaum 

förespråkar dock att regelbundenhet i kommunikationen är viktig samt att 

uppmärksamhet och hänsyn skall tas till de anställdas behov och 

funderingar. Vi såg i vår empiri att uppmärksamheten för frontpersonalens 

behov och funderingar försöktes ta hänsyn till vid utformningen av 

kommunikationen, men att problem uppstod i tolkandet av vad som ansågs 

vara önskvärt för personalen. Däremot tycker vi, som tidigare nämnts, att 

ledningens framförande av avsikten med fusionen och dess mål varit 

lyckad. Detta anser vi bidragit till att, för frontpersonalen, reducera oro och 

verkat för en mer neutral hållning till fusionen. Särskilt för 

föreningsbankspersonal trots vissa kommunikationsproblem i övrigt.     

 

6.2.2 Informell kommunikation 

 

• Informationsbrist • 

I det tidiga skedet av fusionen kunde vi se att det informellt pratades 

mycket bland frontpersonalen genom att de ansåg sig leva i ovisshet om 

den egna situationen. Som svar på detta skapades oro bland personalen. 

- 88 - 



- 6 Analys - 

Enligt Labarre (1994) kan detta ses som ett svar på bristande tillgång till 

information som personalen då genom kommunikation med andra försöker 

skapa självmant. Sådan kommunikation innehåller enligt Crampton, Hodge 

och Mishra (1990) ofta en stor sanningshalt men det finns även en risk med 

denna typ av kommunikation vilket DiFonzo, Bordia och Rosnow (1994) 

beskriver som att moral och produktivitet kan hämmas. Det sistnämnda 

visar att sådan kommunikation kan vara önskvärd att dämpa eller att 

påverka i positiv riktning för personer i mer ledande position. För att 

reducera den osäkerhet personalen känner i en sådan situation förespråkar 

Schweiger och Power (1987) kommunicerande av realistisk information, 

vilket enligt Schweiger och DeNisi (1991) innebär information som är 

särskilt angelägen för den enskilde. I fusionen innebar detta de förändringar 

som kunde tänkas påverka den enskilde individen. Sådan information, 

menar Schweiger och Power (1987), kan dämpa osäkerhet, rädsla och 

negativ informell kommunikation som uppstår i samband med 

förändringen. Detta ställer krav på att kontorschefer har insikt i var sådan 

information står att finna och att de sedan även kommunicerar det som 

berör den enskilde mer direkt för att inte negativa effekter skall öka, vilket 

Schweiger och Power påpekar kan vara en risk. Av personalen framhölls 

tydligt att personlig information hade varit önskvärd, vilket vi anser hade 

verkat stödjande i deras förändringsprocess. När sådan information inte 

finns att tillgå framhåller författarna det som viktigt att kommunicera en 

förklaring till varför informationen inte finns. Informationsansvarige 

Frydén framhåller att kommunikation framförts för att förtydliga vid 

tillfällen då informationen varit bristfällig, men menar på att det krävs en 

gränsdragning för vad som är möjligt att delge för att inte riskera 

missuppfattningar. Av personalen framhölls att sådan information skulle ha 

framhållits bättre samt att den varit saklig till sitt innehåll.  

 

- 89 - 



- 6 Analys - 

• Kontorscheferna • 

Kontorschefens roll som informell förmedlare av information gavs ett 

starkt erkännande av såväl frontpersonalen som av kontorscheferna själva. 

Även den informationsansvarige erkände chefernas betydelse som 

förmedlare av information till personalen. Mishra (1990) påpekar 

betydelsen av att ha någon i ledande position som ingående i ett informellt 

forum som då har möjlighet att på ett bättre sätt utvärdera reaktioner på 

förändringar. Positionen som naturlig mellanhand mellan högre ledning och 

den yttersta frontpersonalen innebar att informationen, genom att passera 

genom flera led, riskerade att tappa sin avsedda innebörd om 

kommunikationen i kedjan varit ineffektiv, vilket vi tidigare visat var fallet 

ibland. Utifrån Stoner och Freemans (1989) kommunikationsmodell 

innebär det att informationen först måste förstås av kontorscheferna och 

sedan, i ny kommunikation, förstås av frontpersonalen vid kontorschefens 

vidareförmedling. Detta utan, vilket tidigare har nämnts, någon upplevd 

möjlighet ifrån kontorschefernas sida att kontrollera sin egen tolkning. Då 

frontpersonalen främst var mottagare vid förmedlandet av den mer formella 

envägskommunikationen innebar detta svårigheter för kontorscheferna att 

skapa en tydlig bild av deras reaktioner. Det största utrymmet för att ge 

feedback i fusionen fanns istället vid mer informella forum där 

informationen givits berikad mening för frontpersonal som haft möjlighet 

att tillsammans med kontorschefer tala mer fritt kring ämnet. Möjligheten 

till att använda sig av denna typ av tvåvägskommunikation anser även 

Stoner och Freeman skapar ett större förtroende för avsändaren vilket 

ytterligare visar på kontorschefens betydelse som informell förmedlare i ett 

sammanhang där möjligheten till övrig återkoppling är begränsad. Denna 

tanke förstärks av Echeverri och Edvardsson (2002) som anser att 

återkopplingen är en förutsättning för att kommunikationen skall vara 

framgångsrik.  
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• Socialiseringen • 

Förtroendet som Stoner och Freeman (1989) menar skapas i samband med 

tvåvägskommunikation blev även tydligt barriärbrytande mellan kollegor 

ifrån de olika bankerna. Där mottagandet ansågs vara bra och 

kommunikationen betraktades fungera väl mellan kollegor ifrån de tidigare 

bankerna blev den större omställningen lättare för personalen ifrån den 

tidigare Föreningsbanken. Detta stöds även av Noon och Delbridge (1993) 

som anser att informell kommunikation kan stärka sociala band och öka 

solidariteten mellan deltagarna. Att den informella kommunikationen 

fungerade var även en nödvändig förutsättning för att arbetsuppgifter skulle 

kunna skötas, och verkade därför avlastande för den upplevt stora 

arbetsbördan. Detta stöd anser vi var mycket viktigt då vi sett att 

Föreningsbankens personal på många sätt förlorade stora delar av sin 

ursprungliga kultur och begränsats i den handlingsfrihet de varit vana vid. 

 

En annan viktig effekt vi kan härleda till socialiseringen var stödet i att ta 

till sig, anpassa sig och få en positiv inställning till fusionen för personalen 

ifrån den tidigare Föreningsbanken. Amaro de Matos och Pinha e Cunha 

(2004) stärker detta genom deras åsikt att en individ anpassar sin attityd, 

sitt beteende och övertygelser utifrån sin sociala situation. Dessa reaktioner 

är snarlika den reaktion vi sett hos många av personalen ifrån den tidigare 

Föreningsbanken. En mer positiv attityd menar Grönroos (2002) även 

verkar för att information bättre tillvaratas vilket vi även sett bland 

frontpersonalen. Tidiga grupperingar som bestod av endast 

föreningsbankspersonal anser vi dock kan ha varit hämmade i att ta till sig 

kommunikation så som den varit avsedd för föreningsbankspersonal genom 

att det främst var inom denna grupp som innehållet i kommunikationen 

kontrollerades. Vi menar att detta förstärkts av att gruppen samtidigt stod 
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för en mer negativ inställning till kommunikationen. Detta ger ytterligare 

förståelse för varför mottagandet av övrig personal ansågs vara så 

betydelsefullt för anpassningen till och som stöd i att skapa en mer positiv 

uppfattning om fusionen. Som vi tidigare visat fanns även en möjlig 

förklaring till att grupperingar bildades av tidigare föreningsbankspersonal, 

vilken var deras starka känsla av förlust och vilja att bevara delar av vad de 

haft. Sammantaget ser vi en stor styrka i den motverkande effekten den 

övriga personalen hade och hur sättet den kommunicerade på verkade 

dämpande för negativa reaktioner till fusionen. 

  

• Negativ informell kommunikation • 

Negativ informell kommunikation menar Crampton, Hodge och Mishra 

(1990) dels kan motverkas med hjälp av att förstärka den formella 

kommunikationen så att inga luckor i den formella kommunikationen finns 

att spekulera kring, men även genom att påverka den informella 

kommunikationen så att den innehåller korrekt information. Särskilt 

förespråkar författarna att inom organisationen föra 

tvåvägskommunikation, ge utrymme för öppna diskussioner, planera 

kommunikationen och förmedla dåliga nyheter. Vi har som, tidigare 

behandlats, sett tydliga brister i möjlighet till tvåvägskommunikation för 

frontpersonalen. Öppenheten har vi dock kunnat se genom att personalen 

vid behov kunnat föra diskussioner med lokala chefer, vilket då skett mer 

informellt vilket i viss mån skiljer sig från författarnas åsikt att detta skall 

föras mer formellt. En viss öppenhet av mer formell karaktär fanns dock 

vid personalmöten, även om personalen ansåg sig ha små möjligheter att 

vara med och påverka. Hanteringen av dåliga nyheter uppfattades av 

frontpersonalen som att den undvikits genom tillrättalagd information som 

gav en positiv bild, vilket då uppfattades som en brist. Frontpersonalens 

möjligheter att göra sin röst hörd begränsades till lokala bankchefer vilka i 
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sin tur inte ansåg sig ha större möjligheter att föra dialog med högre 

instans. Vid en större möjlighet att till ledningen framföra hur 

frontpersonalens situation såg ut anser vi att viss negativ inställning till 

fusionen hade kunnat reduceras genom åtgärder eller modifierad 

kommunikation. Reaktionen vi kunde se när detta saknades var att 

frontpersonalen många gånger upplevde maktlöshet över den egna 

situationen. 

 

6.3 Frontpersonalen kognitiva kartor 
I vår undersökning har vi som beskrivits kunnat se distinkta skillnader 

mellan de båda bankerna gällande bakgrund, sätt att bedriva verksamheten 

och relativa storlek. Föreningsbanken stod för en starkare närhet till kund 

och personal, hade en relativt större frihet i det egna handlandet samt hade 

en mindre erfarenhet av omvälvande förändringar. Det var bland annat med 

dessa förutsättningar som frontpersonalen i Föreningsbanken tillsammans 

med Sparbanken skulle komma in i den nya gemensamma 

FöreningsSparbanken.  

 

Bankernas skilda bakgrunder kan kopplas till Hellgren och Löwstedts 

(1997) kognitiva karta. Då den kognitiva kartan skapar ett förhållningssätt 

till vad som förväntas ske baserat på erfarenheter verkar, den vägledande 

vilket i vår undersökning tydliggjordes genom att det fanns en starkare bild 

av vad som komma skulle för sparbankspersonal. Detta kunde vi också se 

genom att sparbankspersonal hade en relativt mild initial reaktion till 

fusionen samt att många förmedlade att de haft positiva förväntningar då 

tidigare förändringar verkat positivt. Omvänt var uppfattningen en tidig 

utbredd oro bland föreningsbankspersonal som var rädda att de skulle ätas 

upp av den större Sparbanken.  
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Då både Föreningsbanken och Sparbanken kan ses som mogna 

organisationer genom sin mångåriga historia menar Hellgren och Melin 

(1993) att kognitionen i respektive företag ofta är starkt förankrad. 

Författarna menar att krafttag måste tas i lansering och presentation av ett 

nytt strategiskt tänkesätt för att en förändring skall kunna realiseras. Detta 

medför att det vid sammanslagningen mellan Spar- och Föreningsbank 

ställdes stora krav på den centrala ledningens sätt att förmedla fusionen och 

vad den skulle innebära till anställda vid respektive bank. Detta var 

bristfälligt i det tidiga skedet då mycket knapphändig information kom ut 

och kan särskilt ha försvårat för föreningsbankspersonalens 

förändringsprocess genom att många av dessa inte hade förväntat sig en 

fusion.  

 

Då informationen gällande lika villkor, som uppfattats tvetydigt, 

framkommit redan i ett tidigt skede av fusionen innebar det att vissa bland 

kontorschefer och frontpersonal bar med sig en skepsis in i fusionen. 

Utifrån vad som sagts ovan kunde vi tydligt se att åsikter kring lika villkor 

återkom vid flera sammanhang under fusionens gång. Reaktionen bland 

frontpersonalen visade sig i ett visst agg mot högsta ledningen samt att det 

på vissa håll framfördes att det funnits en viss motvilja att ta till sig senare 

kommunicerad information. Detta gör att kommunikation avsedd att skapa 

förändring i någon riktning försvårats. 

 

Föreningsbankspersonalen ansågs under fusionen vara särskilt 

motståndskraftiga till förändring. En förklaring till detta kan vara den 

upplevda förlust som vi påvisat, där rädsla för vad förändringen skulle 

innebära blivit reaktionen. Förändringsbenägenhet framstod också som en 

åldersfråga där äldre ansågs ha varit mer negativt inställda till förändringar 

och yttrades i att de upplevde en större press än andra. De yngre ansågs 
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istället överlag vara mer positivt inställda och öppna för förändring. De 

olika gruppernas förutsättningar har vi sett inneburit att olika 

påverkansmöjligheter funnits genom kommunikation.  

 

Utifrån Hellgren och Melin (1993) finns även en tydlig koppling mellan 

kognition och beteende. Sambandet gör gällande att sparbankspersonal 

genom sin erfarenhet och den information de tillhandahållit och tagit till sig 

vid tidigare tillfällen, haft lättare att anpassa sig till ett beteende som föll 

väl med en fusionssituation. I vår undersökning kunde vi tydligt se att 

steget in i den gemensamma banken uppfattades som ett mycket större steg 

för föreningsbankspersonal. En förklaring till detta kan vara att de inte hade 

någon erfarenhet av en större fusion. En större skillnad mellan bankernas 

respektive personalgrupper är även att arbetssättet förändrades i viss 

utsträckning för föreningsbankspersonal, medan den oftast var oförändrad 

för sparbankspersonal. Detta innebar att den sistnämnda personalgruppen 

inte påverkades i vidare bemärkelse, medan föreningsbankspersonalen fick 

förändra den kognitiva infattning de haft i det tidigare företaget. 

 

I vår undersökning framgick tvivel gällande om initialt starka negativa 

åsikter överhuvudtaget gick att påverka med hjälp av kommunicerad 

information. Detta kan öka förståelsen för att personal lämnat företaget 

efter en kortare anställning och då ett flertal angivits leva kvar i vad som 

varit. Med stöd av Hellgren och Melin (1993) kan orsaken vara att dessa 

individers kognition var för starkt rotad för att med kommunikation kunna 

påverka till en förändring av denna magnitud, vilket då ställer krav på 

användande av andra medel. 
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7 Slutsatser 
I detta avsnitt ämnar vi besvara problemfråga två och tre som framställts i 

det inledande kapitlet. Detta görs med utgångspunkt i de förutsättningar 

som respektive tjänsteföretag hade vid inträdet i fusionen. Ingående i 

svaren på problemfrågorna återgivs de reaktioner vi kunnat påvisa hos 

frontpersonalen i samband med fusionen. Avslutningsvis kommer svaren att 

sammanställas och besvara undersökningens syfte.  

 

• Företagens bakgrund • 

Bakgrunden till de företag som fusionerar har vi sett har en stor betydelse 

för hur frontpersonalen reagerar på en fusion mellan tjänsteföretag. 

Skillnad i storlek, relativ omställning samt vana till förändring har särskilt 

tydligt visat sig spela in i hur starkt förändringsmotstånd som visats. Utöver 

detta har vi sett att en individs ålder har inverkan på hur mottaglig denne är 

för förändring där äldre upplever situationen som svårare medan yngre har 

lättare att se möjligheter och positiva inslag i fusion. 

 

• Problemfråga 2 • 

Med undersökningens andra problemfråga ämnade vi besvara vilken 

betydelse formell kommunikation har för frontpersonalens reaktioner på 

fusionsförändringen. 

 

Vi kunde se att kommunikationen i sig, vid en fusion mellan tjänsteföretag, 

skapar starka reaktioner som kan verka såväl förstärkande av oro, osäkerhet 

och negativitet som dämpande av dessa och andra negativa reaktioner.  

 

Vi har visat att kommunikationen verkat för att dämpa osäkerhet och oro 

och samtidigt hjälpt till att lyfta fram positiva effekter i den fusion vi 
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undersökt. De mer negativa effekter som orsakats eller förstärkts av den 

formella kommunikationen, bygger främst på att kommunikationen givits 

olika mening mellan avsändare och mottagare. Detta anser vi har förstärkts 

av vad de olika parterna i kommunikationen ansåg relevant att 

kommunicera samt att starka emotionella motsättningar, som svar på 

upplevd förlust, försvårat mottagandet. Vi har sett att kommunikation varit 

mer effektiv där frontpersonalen kunnat kontrollera sin förståelse genom 

tvåvägskommunikation. 

 

I vår undersökning framkom att formell kommunikation genom brist på 

möjlig återkoppling kan skapa förutsättningar som minskar mottagligheten 

för senare kommunikation till frontpersonalen. Att den formella 

kommunikationen förstås så som den varit avsedd blir en förutsättning för 

att kommunikation ämnad att förändra överhuvudtaget skall ha verkan. 

Särskilt i den tidiga fasen av fusionen ställs krav på att kommunikationen 

uppfattas riktigt då vi där har sett att osäkerheten och oron är som störst 

samt att denna fas är viktig för hur senare kommunikation mottages. Finns 

inte information att tillgå genom formella medel kan detta bidra till att 

informella forum skapas där felaktig information sprids och försvårar 

frontpersonalens förändringsprocess.  

 

Innehållsmässigt är det viktigt att hålla kommunikationen realistisk och 

sanningsenlig för att inte en kontrasteffekt skall uppstå. Kontrasteffekten 

kan leda till att frontpersonal jämför sig med bilden som förmedlas och 

tappar tilltron till sina egna prestationer. Risken finns även att högsta 

ledningens trovärdighet skadas vilket då försvårar senare kommunikation. 

 

Frånvaron av tydlig formell kommunikation gällande direktiv för hur 

kundmötet i en fusionsprocess bör hanteras för frontpersonalen har visats 
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påverka kundmötet på ett sätt som kan ha skadat kundens bild av företaget. 

Detta då frontpersonalens ibland kraftiga frustration och negativa 

inställning till fusionen har kommunicerats till kunden. Kunden har även 

haft en inverkan på frontpersonalen genom egen kommunikation där denne 

visat sitt missnöje med fusionen. Detta gör frontpersonalen i tjänsteföretag 

särskilt utsatta för stress i jämförelse med personal utan direkt kundkontakt. 

 

Vi har sett att bakgrunden från vilken frontpersonalen kommer samt ålder 

har haft inverkan på mottagligheten för förändring vilket då även innebär 

bemötandet av kommunikation avsedd att förändra.      

 

• Problemfråga 3 • 

Den tredje problemfrågan var ställd med avsikt att besvara vilken betydelse 

informell kommunikation har för frontpersonalens reaktioner på 

fusionsförändringen. 

 

Den informella kommunikationen har visats fungera som stöd på ett flertal 

sätt. I hantering av bristfällig information skapades informella forum där 

informell kommunikation nyttjades för att hantera den oro och osäkerhet 

som upplevdes bland frontpersonalen. Vidare fungerade informell 

kommunikation mellan kollegor som avlastande av stress, frustration och 

ängslan i den främmande situationen som många upplevde. Den informella 

kommunikationen fungerade även som en förutsättning för att integration 

av arbetsuppgifter skulle kunna genomföras vilken tog sin form i kontakt 

med nya arbetskamrater. Möjligheten att söka information via informell 

kommunikation bidrog till att lätta arbetsbördan och där av reducera stress 

för frontpersonalen.  
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I integrationen mellan de två frontpersonalgrupperna hade den informella 

kommunikationen en mycket stark inverkan i att mildra omställningen för 

den mer underlägsna gruppen och få dem att se mer positivt på fusionen. 

Detta visar även på att den verkat dämpande av förändringsmotstånd. 

 

Kontorschefens roll som informell kommunikatör visade sig ha en stor 

betydelse genom att denne under mindre formella omständigheter bättre 

kunde tillfredsställa frontpersonalens informationsbehov. Detta förstärktes 

av att den formella kommunikationen givit litet utrymme för återkoppling 

för frontpersonalen i övrigt. Utöver detta kan kontorschefen även skapa sig 

en bättre bild av frontpersonalens reaktioner vilket vi då anser gör att 

kontorschefen lättare kan anpassa sin vidarekommunikation från högsta 

ledningen till frontpersonalen. 

      

• Undersökningens syfte • 

Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för vilken betydelse formell 

och informell kommunikation har för frontpersonalens reaktion vid en 

fusion mellan tjänsteföretag. 

 

Utifrån vad vi kunnat påvisa gällande den formella kommunikationens 

effekter kan den användas till att skapa acceptans för en fusion och införa 

förändringar vid denna, under förutsättning att kommunikationen 

innehållsmässigt anses vara realistisk och relevant för samt förstås och 

tillvaratas av frontpersonalen. En förutsättning för att frontpersonalen skall 

uppnå en högre förståelse har visat sig starkt beroende av möjligheten att 

föra tvåvägskommunikation. 

 

Den informella kommunikationen har visats fungera som ett starkt stöd ur 

flera aspekter vilket verkat för att inte bara acceptans uppnåtts utan även att 
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en positiv föreställning av fusionen skapats för frontpersonalen. Styrkan 

som tillskrivs den informella kommunikationen är starkare förknippad med 

en underlättande effekt i den sociala integrationen än vilken information 

som kommunicerats. 

 

• Förslag till vidare forskning • 

Vi uppmärksammade att kontorschefer, vid en organisationsstruktur 

jämförbar med den som förelåg i vår undersökning, innehar en 

nyckelposition både som kommunikatör och förmedlare av information i en 

fusionssituation. Deras funktion som ”gatekeeper” gör det viktigt att få med 

sig dessa så att initiativ ifrån högsta ledningen delas och efterlevs bland 

kontorschefer för att minska risken för bristande kommunikation till och 

hämmande av engagemang bland övriga anställda. I vår undersökning var 

denna kategori chefer en av de kategorier som ansågs vara mest drabbade 

genom nedskärningar vilket ställs mot deras roll som förmedlare av vad 

fusionen skulle innebära. Risken som vi ser den är att den betydelsefulla 

rollen i att föra fusionen framåt kompromissas av den enskilde chefens 

osäkra framtid inom företaget och individuella uppfattning om fusionen. 

Utifrån detta finner vi det intressant att undersöka hur hantering av 

tillsättande av chefer i ett tidigt stadium av en fusion kan genomföras i 

syfte att säkra deras engagemang för och deras roll som viktig aktör i 

fusionen. 

 

I vår undersökning fann vi en viss skepsis gällande huruvida individer som 

redan på ett tidigt stadium är starkt negativt inställda kan påverkas med 

hjälp av kommunikation och information. Detta medför ett intresse kring 

om dessa starkt negativa individer bör vara delaktiga i fusionen om detta 

kan resultera i att de även försvårar för andra i förändringsprocessen. 

Vidare ser vi det även som intressant att se närmare på om det finns andra 
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verktyg än kommunikation och information som kan skapa incitament att 

förändra sådan negativ inställning till att vara mer positiv till en fusion och 

dess eventuellt medförda förändringar.       
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Bilaga 1 

● INTERVJU - INLEDNING ● 

 

Vår utgångspunkt för magisteruppsatsen är att frontpersonal är särskilt 

betydelsefulla för ett tjänsteföretags framgång och för hur kunder uppfattar 

företagets kvalitet. Resonemanget bygger på att tjänster ofta inte innebär ett 

överlämnande av en fysisk produkt. Istället blir produkten i ett 

tjänsteföretag mer resultatet av en interaktion med företaget där ofta 

frontpersonalens attityd och agerande blir en del av vad kunder bedömer 

som kvalitet i tjänsten.  

 

Vid fusion mellan tjänsteföretag ser vi det då som särskilt viktigt att 

frontpersonalens övergång från ett tidigare till ett nytt, fusionerat företag, 

går så smidigt som möjligt för att på ett önskvärt sätt bedriva fortsatt 

verksamhet. 

 

Ett av de verktyg som ledningen kan använda för att hjälpa frontpersonalen 

vid en fusion är företagsintern kommunikation av olika slag. 
   
Syftet med vår uppsats är att öka förståelsen för vilken betydelse formell 

och informell kommunikation har för frontpersonalens reaktion vid en 

fusion mellan tjänsteföretag. Detta för att ledning i tjänsteföretag som står 

inför en fusion ska få ökad förståelse för hur en sådan förändring kan 

hanteras och underlättas. 

 



 

Bilaga 2 

● INTERVJU - FRONTPERSONAL ● 

 

Frågeområde: Bakgrund 

• Vilken bakgrund har du i form av utbildning? 

• Kan du lite kortfattat beskriva din arbetserfarenhet? 

• Vilken arbetslivserfarenhet har du ifrån tidigare 

Sparbanken/Föreningsbanken respektive FöreningsSparbanken? 

• När, ungefärligen, öppnades den gemensamma FöreningsSparbank som 

du var/nu är verksam i? 

• Vilken var din befattning innan (från och med ca 6 månader innan 

ovanstående datum) fusionen av Föreningsbanken och Sparbanken?  

• Vilken titel/befattning har du idag? 

• Hade du något särskilt ansvar som var kopplat till fusionen och 

integrationsarbetet?  

 

Frågeområde: Fusion 

• Minns du vad du tänkte när du fick reda på att företagen skulle 

fusionera? 

- Inställning till?    

- Attityd till? 

• Har du tidigare erfarenhet av fusioner? 

- Hur tror du att denna/dessa påverkade din inställning till fusionen av 

Föreningsbanken och Sparbanken? 

• Vilka förändringar ansåg/trodde du skulle bli utfallet av fusionen? 

- Vad tror du påverkade dig till denna uppfattning? 

• Hur tycker du att det faktiska utfallet skiljde sig åt ifrån vad du trodde? 

 



 

- Bättre? 

- Sämre? 

• Kan du beskriva integrationsarbetet i stort? 

- Vad gjordes för att smälta samman de tidigare företagen till en enhet? 

(Exempelvis information, belöningar, utbildning, rekrytering etcetera) 

• Var det någonting organisatoriskt som du ansåg hade särskild inverkan 

vid fusionen, i så fall vad? 

- Vilken betydelse tror du att detta hade för fusions- och 

integrationsarbetet för personalen ifrån respektive tidigare bank? 

• Känner du till Resursbanken? 

- Om ja:  - Kan du kort beskriva vad du vet om Resursbanken? 

- Hur tror du att denna påverkade fusions- och integrationsarbetet? 

Särskilt för de tidigare föreningsbanksanställda. 

- Om nej:  Direkt till nästa fråga. 

• Vilka tror du var de främsta anledningarna till att så få anställda ifrån 

den tidigare Föreningsbanken följde med in i alternativt finns kvar i 

FöreningsSparbanken? 

• Hur tror du att fler ifrån den tidigare Föreningsbanken hade kunnat 

motiveras att följa med in i alternativt stanna i den sammanslagna 

FöreningsSparbanken? 

• Fanns det några förändringar som du såg som lättare att bemöta vid 

sammanslagningen? 

- Vilka och varför tror du att det var så? 

• Fanns det några förändringar som du såg som särskilt problematiska? 

- Vilka och varför tror du att det var så? 

- Blev det några konsekvenser av problemen, och i så fall vilka? 

• Påverkades din inställning till sammanslagningen under processens 

gång, och i så fall hur? 

 



 

- Kan du minnas saker som särskilt påverkade din inställning i någon 

riktning? Vad? Hur? 

- Fanns det saker som du var emot? Vad, varför? 

- Fanns det saker som du var för? Vad, varför? 

• Vilka möjligheter till individuellt stöd fanns för frontpersonal i 

samband med fusionen och integrationsarbetet? 

- Emotionellt? 

- Arbetsrelaterat? 

• Vilka möjligheter till stöd fanns för frontpersonalen som grupp i 

samband med fusionen och integrationsarbetet? 

- Emotionellt? 

- Arbetsrelaterat? 

 

Frågeområde: Informationshantering/-spridning & kommunikation 

• Vilken information gällande fusionen gavs du i din roll som 

frontpersonal? 

• Vilka riktlinjer fick du gällande vidare distribution av information till 

andra? 

• Anser du att det fanns någon tydlig strategi för 

informationsdistribution? 

- Delades informationen upp?    

- Prioriterades information olika?    

- Portionerades information upp medvetet för distribution? 

• Hur uppfattade du den information och de riktlinjer som framhölls av 

ledningen, med avseende på 

- trovärdighet? 

- tydlighet? 

- lättillgänglighet? 

 



 

• Vilka positiva respektive negativa sidor ansåg du fanns i den 

information som delgavs? 

- Brister? 

- Vad var bra? 

- Hade något kunnat göras annorlunda? 

- Var det någon särskild information som du saknade eller ville ha mer 

av? 

• Hur genomfördes informationsspridningen rent praktiskt till 

frontpersonal, det vill säga, vilka informations-/kommunikationskanaler 

nyttjades? 

- Personalmöten? 

- Möjlighet till medpåverkan?    

- Monolog/Dialog?    

- Utgivna interna tidningar/tryckt information? 

- Intranät/mail    

- TV-reklam?    

- Informellt? Exempelvis i vardagligt prat med medarbetare    

- Annat? 

• Hur anser du att informationen påverkade dig i din inställning till 

sammanslagningen under processens gång? 

- I så fall hur? 

• Anser du att fusionen och den interna informationsöverföringen 

påverkade kundmötet? 

- Hur? 

- Negativt: Hade detta kunnat undvikas och i så fall hur? 

- Positivt: Vad och på vilket sätt?  

• Anser du att fusionen och den interna informationsöverföringen hade 

inverkan på hur du kunde genomföra dina arbetsuppgifter?  

- Hur? 

 



 

- Negativt: Hade detta kunnat undvikas och i så fall hur? 

- Positivt: Vad och på vilket sätt?  

• Hur anser du att informationen mottogs av övrig frontpersonal? 

- Några särskilt tydliga reaktioner? 

 

Frågeområde: Skillnader mellan bankerna 

• Märkte du några skillnader i hur du arbetade i jämförelse med 

frontpersonal ifrån tidigare Sparbanken/Föreningsbanken? 

- Hur yttrades detta? 

• Märkte du några skillnader i hur du tänkte i jämförelse med 

frontpersonal ifrån tidigare Sparbanken/Föreningsbanken? 

- Hur yttrades detta? 

• Märkte du några skillnader i hur du förhöll dig till andra i jämförelse 

med frontpersonal ifrån tidigare Sparbanken/Föreningsbanken? 

(Exempelvis grupperingar, sätt att fungera socialt, etcetera) 

- Hur yttrades detta? 

• Vilka skillnader ansåg du uppstod i din sociala arbetssituation genom 

fusionen? 

- Lära känna nya medarbetare 

- Tidigare arbetskamrater 

• Märkte du några skillnader i hur du förhöll dig till fusionen i jämförelse 

med frontpersonal ifrån tidigare Sparbanken/Föreningsbanken? 

(Exempelvis positiva, negativa, öppna, slutna, etcetera) 

- Hur yttrades detta? 
 

 

 



 

Bilaga 3 

● INTERVJU - KONTORSLEDNING ● 

 

Frågeområde: Bakgrund 

• Vilken bakgrund har du i form av utbildning? 

• Kan du lite kortfattat beskriva din arbetserfarenhet? 

• Vilken arbetslivserfarenhet har du ifrån tidigare 

Sparbanken/Föreningsbanken respektive FöreningsSparbanken? 

• När, ungefärligen, öppnades den gemensamma FöreningsSparbank som 

du då var/nu är verksam i? 

• Vilken var din befattning innan (från och med ca 6 månader innan 

ovanstående datum) fusionen av Föreningsbanken och Sparbanken? 

• Vilken titel/befattning har du idag? 

• Hade du något särskilt ansvar som var kopplat till fusionen och 

integrationsarbetet?  

 

Frågeområde: Fusion 

• Minns du vad du tänkte när du fick reda på att företagen skulle 

fusionera? 

- Inställning till?    

- Attityd till? 

• Har du tidigare erfarenhet av fusioner? 

- Hur tror du att denna/dessa påverkade din inställning till fusionen av 

Föreningsbanken och Sparbanken? 

• Vilka förändringar ansåg/trodde du skulle bli utfallet av fusionen? 

- Förmedlades detta till frontpersonalen? 

• Hur tycker du att det faktiska utfallet skiljde sig åt ifrån vad du trodde? 

 



 

• Kan du beskriva förberedelser innan fusionen? 

• Kan du beskriva integrationsarbetet i stort? 

- Gjordes något för att smälta samman de tidigare företagen till en enhet 

och i så fall vad? (Exempelvis belöningar, utbildning, rekrytering 

etcetera) 

• Var det någonting organisatoriskt som du ansåg hade särskild inverkan 

vid fusionen, i så fall vad? 

- Vilken betydelse tror du att detta hade för fusions- och 

integrationsarbetet för personalen ifrån respektive tidigare bank? 

• Känner du till Resursbanken? 

- Om ja:  - Kan du kort beskriva vad du vet om Resursbanken? 

- Hur tror du att denna påverkade fusions- och integrationsarbetet? 

Särskilt för de tidigare föreningsbanksanställda. 

- Om nej:  Direkt till nästa fråga. 

• Vilka tror du var de främsta anledningarna till att så få anställda ifrån 

den tidigare Föreningsbanken följde med in i alternativt finns kvar i 

FöreningsSparbanken? 

• Hur tror du att fler ifrån den tidigare Föreningsbanken hade kunnat 

motiveras att följa med in i alternativt stanna i den sammanslagna 

FöreningsSparbanken? 

• Fanns det några förändringar som du såg som särskilt problematiska 

vid sammanslagningen? 

- Varför tror du att det var så? 

- Blev det några konsekvenser av problemen, och i så fall vilka? 

 

Frågeområde: Informationshantering/-spridning & kommunikation 

• Vilken information gällande fusionen gavs du i din ledarroll? 

 



 

• Vilka riktlinjer fick du gällande vidare distribution av information till 

frontpersonal? 

• Anser du att det fanns någon tydlig strategi för 

informationsdistribution? 

- Delades informationen upp?    

- Prioriterades information olika?    

- Portionerades information upp medvetet för distribution? 

• Fick du ta del av information som inte skulle distribueras vidare till 

(front-)personalen? 

- Skulle du kunna ge något eller flera exempel på information som inte 

delgavs till (front-)personalen?    

- Vilka var skälen till att inte vidarebefordra denna information till 

(front-)personalen? 

• Hur skulle du beskriva ledtiderna i informationsspridning till 

frontpersonalen?  

- Ledning informerad  tid  frontpersonalen informerad 

• Hur genomfördes informationsspridningen rent praktiskt till 

frontpersonal, det vill säga, vilka informations-/kommunikationskanaler 

nyttjades? 

- Personalmöten?    

- Möjlighet att vara med och påverka?    

- Monolog/Dialog?    

- Utgivna interna tidningar/tryckt information? 

- Intranät/mail    

- TV-reklam?    

- Annat? 

• Hur anser du att informationen mottogs av frontpersonalen? 

- Några särskilt tydliga reaktioner? 

 



 

• Vilka positiva respektive negativa sidor ansåg du fanns i 

informationsflödet? 

- Hade du idag velat göra något annorlunda? 

 

Frågeområde: Frontpersonalen 

• Ansåg du att det fanns något förändringsmotstånd hos (front-

)personalen, såväl före som efter fusionen? 

- Hur yttrade sig i så fall detta? 

• Märkte du om frontpersonalens arbete påverkades i samband med/av 

fusionen? 

- Hur yttrade sig i så fall detta? 

• Märkte du om frontpersonalens attityd i arbetet påverkades i samband 

med/av fusionen? 

- Hur yttrade sig i så fall detta? 

- Positivt? 

- Negativt? 

• Vilka möjligheter till stöd fanns för frontpersonalen som grupp i 

samband med fusionen och integrationsarbetet? 

- Emotionellt? 

- Arbetsrelaterat? 

• Vilka möjligheter till individuellt stöd fanns för frontpersonal i 

samband med fusionen och integrationsarbetet? 

- Emotionellt? 

- Arbetsrelaterat? 

• Märkte du några skillnader i hur frontpersonal ifrån tidigare 

Sparbanken respektive Föreningsbanken arbetade? 

- Hur yttrades detta? 

 



 

• Märkte du några skillnader i hur frontpersonal ifrån tidigare 

Sparbanken respektive Föreningsbanken tänkte? 

- Hur yttrades detta? 

• Märkte du några skillnader i hur frontpersonal ifrån tidigare 

Sparbanken respektive Föreningsbanken förhöll sig till andra? 

(Exempelvis grupperingar, sätt att fungera socialt, etcetera) 

- Hur yttrades detta? 

• Märkte du några skillnader i hur frontpersonal ifrån tidigare 

Sparbanken respektive Föreningsbanken förhöll sig till fusionen? 

(Exempelvis positiva, negativa, öppna, slutna, etcetera) 

- Hur yttrades detta? 

 



 

Bilaga 4 

● INTERVJU – INFORMATIONSANSVARIG I BANKLEDNINGSSTABEN ● 

 

Frågeområde: Bakgrund 

• Uppge namn. 

• Vilken bakgrund har du i form av utbildning? 

• Vilken är din arbetserfarenhet? 

• Vilken var din befattning i innan fusionen (cirka 6 månader)?  

• Vilken titel/befattning har du idag? 

• Har du varit med och haft en beslutsfattande roll i 

informationsspridningen (eventuellt andra stora ansvarsområden) vid 

andra fusioner eller stora förändringar? 

- Tror du att detta kan ha påverkat dig vid denna fusion? 
 

Frågeområde: Ditt arbete i fusionen 

• Vilken var din syn på fusionen? 

- Första reaktion till? 

- Attityd till?    

• Hur såg organisationen ut för informationsspridningen i samband med 

fusionen? 

- Projekt? 

- Tidsbegränsning? 

- Beslutande organ/handlingsfrihet? 

- Vilka andra stora ansvarområden fanns (inom informationsgruppen)? 

- Skulle du kunna förtydliga din roll (i informationsgruppen)? 

• Vilket var informationsgruppens primära syfte? 

- Vad skulle förmedlas? 

- Varför skulle detta förmedlas? 

 



 

• Vilka begränsningar (ekonomiska och andra) fanns i genomförandet av 

arbetet med informationsspridningen? 

- Hur spelade dessa in? 

• Kan du beskriva informationsgruppens arbete? 

- Vilka variabler togs hänsyn till vid beslut om relevant information att 

sprida? 

- Förändring kontra fusion? 

• Fanns det någon särskild strategi för informationsspridning och hur såg 

den i så fall ut? 

- Distribution över tiden? 

- Delades informationen upp med hänsyn till olika grupper 

(frontpersonal, ledare, banktillhörighet, kultur)? 

- Andra hänsynstaganden? 

• Gjordes något särskilt för att smälta samman de tidigare företagen till 

en enhet och i så fall vad?  

• Fanns det några förändringar som du såg som särskilt problematiska? 

- Hur hanterade ni detta? 

- Varför tror du att det var så? 

- Vilka konsekvenser uppstod av detta? 

• Hur genomfördes informationsspridningen rent praktiskt? 

- Vilka kanaler och distributionsvägar fanns? 

- Baserades medievalet på något sätt på vilken information som skulle 

ut? 

- Vilka kontrollinstrument fanns för informationsspridningen och för hur 

informationen mottogs? 

• Vilka element av osäkerhet fanns i ert arbete? 

- Osäker, otydlig, obefintlig information att distribuera (hur hanterades 

dessa)? 

 



 

- Fanns det andra särskilda problem ni mötte i ert arbete (hur hanterades 

dessa)? 

- Handlingsfrihet vid osäkerhet? 
 

Frågeområde: Reflekterande frågor 

• Vilken roll anser du att frontpersonalen har vid en fusion mellan 

tjänsteföretag? 

- Kan eller bör denna grupp tas särskild hänsyn till? 

- Varför eller varför inte? 

- Hur? 

• Vilken betydelse har informationen i en fusion enligt dig? 

• Vilken var er inställning till framföra att ingen information fanns? 

- Uppstod några sådana tillfällen? 

- Vad hände (exempelvis reaktioner)? 

• Fusion på lika villkor? 

- Vilken var din bild av att  fusionen skulle ske på lika villkor? 

- Skulle du idag säga att det var en fusion på lika villkor? 

- Tyckte du att ert arbete präglades av att det var en fusion på lika 

villkor? 

- Vad föranledde att lika villkor var ett så tydligt budskap tidigt i 

fusionen?  

• Vilka lärdomar har du fått av denna fusion? 

- Hade du velat göra någonting annorlunda idag? 

 

 


	Framläggningsdatum 
	Bilagor 
	 
	 1 Inledning 
	1.1 Bakgrund 
	1.2 Problemdiskussion 
	1.3 Syfte 
	1.4 Forskningsfrågor 
	1.5 Avgränsningar 
	2 Metod 
	2.1 Vetenskaplig grundsyn 
	2.2 Genomförande 
	2.2.1 Fallstudie  
	2.2.2 Angreppssätt 
	2.2.3 Metodansats 

	2.3 Tillvägagångssätt 
	2.3.1 Datainsamlingsmetod 
	2.3.2 Val av fallföretag 
	2.3.3 Val av respondenter 
	2.3.4 Intervjuernas genomförande 
	2.3.5 Bearbetning av data 

	2.4 Validitet och reliabilitet 
	2.5 Metodkritik 
	2.6 Generaliserbarhet 
	2.7 Motivering till vald teori 

	3 Teori 
	3.1 Fusionskontext 
	3.1.1 Anställda vid fusion och förändring 
	3.1.2 Kultur 
	3.1.3 Tjänsteföreteg 

	3.2 Kommunikation 
	3.2.1 Kommunikation 
	3.2.2 Kommunikation vid förändring 
	3.2.3 Kommunikation som beteendeförändrare 
	3.2.4 Formell kommunikation 
	3.2.5 Informell kommunikation 

	3.3 Kognition 

	 4 Empiri 
	4.1 Fusionsbakgrund 
	4.1.1 Uppfattning om allmänna skillnader  

	4.2 Första intrycket av fusionen 
	4.3 Sammanhanget 
	4.3.1 Resursbanken 
	4.3.2 Integrationsarbete 
	4.3.3 Den stora och den lilla banken 
	4.3.4 Kundmötet 

	4.4 Kommunikation  
	4.4.1 Formell kommunikation 
	4.4.2 Informell kommunikation 
	4.4.3 Kanaler 
	4.4.4 Medpåverkan 
	4.4.5 Inställning och attityd 

	4.5 Informationsansvarig för ledningsstaben 

	 
	 5 Empiriskt mönster 
	5.1 Reaktioner till fusionen 
	5.2 Kommunikation 

	 
	 6 Analys 
	6.1 Fusionsreaktioner 
	6.1.1 Reaktioner vid förändring 
	6.1.2 Förlorad personal 
	6.1.3 Upplevd förlust 
	6.1.4 Upplevd arbetsbörda 
	6.1.5 Sammanfattning reaktioner 

	6.2 Kommunikationens roll 
	6.2.1 Formell kommunikation 
	6.2.2 Informell kommunikation 

	6.3 Frontpersonalen kognitiva kartor 

	 7 Slutsatser 
	 Källförteckning 
	Artiklar 
	Böcker 
	Övrigt 






