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Abstrakt 

I dagsläget finns det en hel del forskning kring både strategi och struktur var för sig men inte 

lika mycket kring hur de båda förhåller sig till varandra och hur de samspelar. Detta skulle vi 

säga är ett relativt outforskat område. Bankbranschen är en bransch som berör väldigt många 

människor och en aktör som är en betydande del i samhället. Efter att ha ställt oss frågan 

kring hur ett företags strategi påverkar dess organisationsstruktur föddes vårt syfte. Syftet 

med uppsatsen handlar om att ta reda på om och i så fall hur strategi påverkar strukturen 

inom den svenska bankbranschen. Då denna bransch ständigt påverkas av regler, krav och 

lagar kommer även det att tas i beaktande. 

 

I denna kvalitativa studien har vi använt oss av två delar. Den ena delen är välkända teorier 

och resonemang kring både strategi och struktur som ledande företagsekonomiska forskare 

har lyft fram under årens lopp. I den andra delen använder vi oss av kunskapsinhämtning från 

personer i branschen. Dessa individer har vi valt att intervjua då de finns både på central nivå 

(där beslut kring struktur och strategi fattas) och på operativ nivå (där man påverkas av dessa 

beslut). Utifrån forskningens teorier och intervjuerna har vi senare diskuterat och fastställt en 

slutsats kring strategi och struktur fenomenen. 
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1.  Inledning 

”De fyra storbankernas dominans är fortfarande total i Sverige. Rikard Josefsson, 

som har varit vd för Länsförsäkringar Bank i över ett år (2012), säger att han inte 

kommer att ge sig förrän det finns fem storbanker.” 

(SvD.se, 2012). 

1.1 Problembakgrund 

I dagens Sverige möts konsumenter av ett stort utbud av företag som erbjuder banktjänster 

och för många kan det uppfattas som att företagen är likadana. Enligt Svenska 

Bankföreningen (2018) som är branschorganisationen för svenska banker är 31 företag 

medlemmar i Svenska Bankföreningen vilket kan ge uppfattningen om att det finns en stor 

valfrihet när det kommer till finansiella tjänster. Bland det stora utbudet på marknaden hittas 

både gamla stora jättar och nya nischbanker som har startats med grund i helt andra 

verksamheter. Bankernas arbetssätt och deras tjänsteutbud debatteras ständigt i media. 

Frågorna som debatteras är bland annat; kontanter på kontor, rätten till att få öppna 

bankkonton och diskussionen om fysiska eller digitala kontakter med bankerna är aktuella 

frågor. Organisationsstrukturerna i bankbranschen skiljer sig åt, mellan de nya aktörerna på 

marknaden och de befintliga, men också mellan dem gamla jättarna som under en längre tid 

har dominerat den svenska bankbranschen. Decentralisering har under en längre tid varit en 

het fråga för näringslivet, likaså för bankbranschen (Nordin, 2014). Just decentralisering av 

en bransch görs för att det finns stora möjligheter att effektivisera organisationen genom att ta 

vara på människors kunskaper och erfarenheter (Chef, 2018). Decentralisering innebär att 

delegera ansvar och inflytande inom organisationen. Centralisering är decentraliseringens 

motsats vilket, istället för att sprida ansvar och inflytande i organisationen, koncentrerar det 

till en lägre andel personer (Mintzberg, 1982). Detta kommer vidare diskuteras och 

analyseras i uppsatsens delar bland annat. Bilderna nedan är två exempel på en centraliserad 

och en decentraliserad organisation för att visa på skillnaderna mellan 

organisationsstrukturerna. 
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Figur 1: Centraliserad organisationsstruktur 

 

 

Figur 2: Decentraliserad organisationsstruktur 

(egen modell) 

 

I denna uppsats kommer vi titta på strategi i och struktur inom den svenska banksektorn 

genom att intervjua representanter från två av aktörerna inom branschen, nämligen Svenska 

Handelsbanken AB och Länsförsäkringar Bank AB. Ovan har vi belyst 

organisationsstrukturerna som arbetet kommer fokusera på, nämligen decentralisering och 

centralisering utifrån Mintzbergs (1982) tankar om organisationsstruktur. 
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Strategin, närmare bestämt konkurrensstrategi, baseras på Porter (2004) och kommer 

beskrivas senare i arbetet. Synen på just strategi och vad den innebär används oftast på ett 

felaktigt sätt i vardagen. Vi vill därför redan nu lyfta fram Porters (2004) tankar om strategi, 

nämligen att strategin består av antingen kostnadsledarskap, fokusering eller differentiering. 

Vad begreppen innebär återkommer vi med. 

 

Med denna uppsats vill vi kunna bidra till diskussionen om strategi och struktur inom den 

svenska bankbranschen. Då alla branscher är olika och då vår tidsepok kan spela stor roll för 

olika branscher behövs en nutida syn på just bankbransch. En av de mest kända 

grundläggande synerna på påverkansförhållanden mellan strategi och struktur kommer från 

Chandler (1962), en syn som baserades på den amerikanska industrin. Då Chandlers (1962) 

forskning bygger på en annan bransch i en annan tidsepok anser vi att det krävs nyare 

forskning inom området, men med grund i Chandlers teori. Då samhället utvecklas så snabbt 

som det gör kan det finnas en risk att Chandlers teorier har blivit “föråldrade”. 

1.2 Problemdiskussion 

Hur strategi och struktur förhåller sig till varandra har länge diskuterats, men det finns ingen 

konsensus kring hur djupt sammanflätade begreppen egentligen är i olika företag, branscher 

och för hela marknaden. Någon tidigare forskning kring hur strategi och struktur förhåller sig 

till varandra inom den svenska bankbranschen har vi inte funnit, däremot har Månsson, Gonn, 

Blomqvist och Öhrstedt (2001) i en kandidatuppsats från Lunds universitet belyst frågan 

utifrån advokatbyråer och den juridiska branschen. Månsson et al. (2001) tittar på både 

Mintzbergs tankar om organisation och Porters tankar om strategi för att analysera eventuella 

kopplingar mellan författarnas tankar. Deras studie landar i slutsatsen att bland växande 

advokatbyråer påverkar strategin strukturen på lång sikt, men det motsatta gäller när det 

kommer till en direkt påverkan (Månsson et al. 2001). Chandler (1962) anses företräda den 

traditionella synen på sambandet mellan strategi och struktur, men det är viktigt att komma 

ihåg att Chandlers forskning bygger på företeelser från en annan tidsepok och inom en helt 

annan bransch. För vår studie kommer Chandler (1962) finnas med som en grundbult i den 

traditionella teorin. Trots att den amerikanska industrin är en väldigt annorlunda bransch 

jämfört med både den svenska juridikbranschen och den svenska bankbranschen anser vi att 

teorin fortfarande är gångbar. 
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Frågor som kan påverka synen om förhållandet mellan strategi och struktur som är mer 

tidsenligt kan vara exempelvis frågor som berör digitalisering och lagregleringar. DiMaggio 

och Powell (1983) skriver om externa faktorer som kan påverka organisationsstrukturen, så 

kallad isomorfism. Isomorfismen är en del av institutionell teori som kan ses som en annan 

syn på hur organisationer förändras än Porters (2004) syn på förändring. Porter (2004) skriver 

om att organisationers strategi handlar om att försvara och förstärka marknadspositionerna 

genom ett av tre primära generiska strategier; kostnadsledarskap, fokusering och 

differentiering. Uppsatsen kommer att använda både tankarna som DiMaggio och Powell 

(1983) samt Porter (2004) lyfter fram för att analysera Handelsbanken och Länsförsäkringar 

som representanter för den svenska bankbranschen. I bankbranschen råder det samma 

förutsättningar som för resten av näringslivet och mål som leder till strategier grundas på 

samma sätt. Strategi kan diskuteras på olika sätt, men enligt Ne (2018), har strategi inom 

näringslivet och i organisationer kommit att bli hur organisationen, företaget eller hela 

branschen förhåller sig till dess omgivning, konsumenter och maktförhållandena på en 

marknad. Definitionen som nu brukas behöver dock inte skilja sig från den ursprungliga 

definitionen som nationalencyklopedin hänvisar till, nämligen; 

 

“... läran om användningen av militära maktmedel för att i kamp med en motståndare 

uppnå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara fred, upprätta 

neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden.” 

(Ne.se, 2018). 

 

Ovan benämns DiMaggio och Powell (1983) teori om externa faktorer, och vi väljer att lyfta 

fram en extern faktor; digitalisering. Digitaliseringens utveckling som vi nu ser gör att 

samhället inte ser ut som det gjorde för 15 år sedan, inte heller som för 5 år sedan. Alla 

branscher utvecklas ständigt och frågan om externa faktorer som digitalisering, 

regelförändringar och en ökad globalisering påverkar strategin och strukturens eventuella 

relation till varandra är ett område som behöver belysas för att få en djupare förståelse. 

Byström, Eriksson och Von Blixen-Finecke (2018) skriver att utvecklingen som skett i 

samhället dock gått långsammare för banksektorn än för andra sektorer i Sverige. Det 

bankbranschen i första hand tappar på är hur de implementerar sociala medier och e-handel i 

sin dagliga verksamhet. 
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Sammanfattningsvis så blir våra grundpelare organisationsstrukturen, genom Mintzbergs 

(1982) teorier om centralisering och decentralisering, samt Porters (2004) teorier om 

konkurrensstrategier. Grundpelarna kommer användas för att bidra till en djupare förståelse 

inom området kring strategi och struktur inom bankbranschen. Med grund i ovanstående 

diskussion så har vi ställt oss följande frågor: 

● “I takt med att omvärlden förändras, hur behöver bankerna inom branschen ändra sin 

strategi och kommer det i sin tur leda till att dess struktur förändras?” 

●  “Vilka likheter finns mellan Handelsbanken och Länsförsäkringars strategier och 

avspeglas detta i så fall genom dess organisationsstrukturer?” 

● “Vilket av struktur och strategi är viktigast för att vinna fler marknadsandelar inom 

branschen?” 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för om och i så fall hur strategi påverkar 

strukturer inom bankbranschen i Sverige. 

1.4 Disposition 

1.4.1    Teoretisk referensram 

Vi har i vår uppsats valt att placera den teoretiska referensramen före metodkapitlet. Det har 

vi gjort på grund av att de metodologiska val vi gjort ska grundas på våra teorier (Bryman 

och Bell, 2017). I kapitlet kommer den teoretiska referensramen att behandlas där våra valda 

teorier och en rad väsentliga begrepp kommer att presenteras. Tillsammans med ett antal 

artiklar och ytterligare källor som berör vårt syfte samt forskningsfrågor kommer Mintzberg, 

Chandler och Porters teorier utgöra en stor del av vår teoretiska referensram. 

1.4.2    Metod 

I detta avsnitt kommer vi beskriva hur vi gått tillväga för att uppnå vårt syfte och kunna 

besvara våra forskningsfrågor. Vi kommer att presentera våra ontologiska respektive 

epistemologiska ställningstaganden. Vi kommer vidare skriva hur vi ska gå tillväga med 

intervjuerna samt den andra insamlingen av relevant empiriskt material. Kapitlets sista del 

kommer handla om vilka kvalitetsmått vi använt för att försäkra att materialet vi använt är 
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användbart samt vilka etiska övervägande som gjorts under arbetets gång. Grunden i detta 

avsnitt kommer vara att presentera hur vi ska genomföra intervjuer med representanter från 

Svenska Handelsbanken AB och Länsförsäkringar Bank AB samt hur vi på ett trovärdigt sätt 

ska inhämta opartisk relevant information kring dessa i förhållande till vårt syfte och de 

frågor vi ställt oss. 

1.4.3    Empiri 

Empirin presenteras i det fjärde kapitlet där intervjuer och års- och hållbarhetsredovisningar 

kommer ligga till grund. I kapitlet kommer vi att presentera intervjuerna som har gjorts samt 

informationen som vi fått ut av dessa intervjuer. Trots att intervjuerna kommer utgöra den 

största delen av den empiriska data vi samlar in känner vi att det är relevant att använda års- 

och hållbarhetsredovisningarna för att se om informationen stämmer överens med den vi fått 

genom intervjuerna samt ytterligare ha en jämförelsegrund mellan bankerna. En 

omvärldsanalys görs även med fokus på antal kontor, priser och produkter inom 

bankbranschen i Sverige. Samtliga intervjuer kommer att redovisas och senare tolkas i kapitel 

5. 

1.4.4    Diskussion 

Här kommer de teorier som vi använt oss av i kapitel två att diskuteras med grund i det 

empiriska materialet som vi inhämtat genom intervjuer och års- och hållbarhetsredovisningar. 

Diskussionskapitlet kommer leda uppsatsen vidare till en slutsats där frågeställningarna 

kommer beröras. 

1.4.5    Slutsats 

Uppsatsens sista kapitel blir en slutsats som kommer att sammanfatta samtliga delar samt 

besvara uppsatsens frågeställningar och syfte. Här kommer svaren på våra forskningsfrågor 

besvaras för att sedan resultera i förslag till vidare forskning. I uppsatsens sista del kommer vi 

också dra slutsatser utifrån det som vi har studerat i uppsatsen. Vi kommer reflektera över 

studien som genomförts, utifrån syftet att öka förståelsen för om och i så fall hur strategi 

påverkar strukturen inom bankbranschen i Sverige.  
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2.  Teoretisk referensram 

2.1 Konkurrensstrategi 

Porters (2004) konkurrensstrategi modell iscensätter antingen en offensiv eller defensiv 

åtgärd för att skapa en försvarsposition i en industri, bransch och marknad. För att prestera 

som företag menar Porter att man behöver se över sina konkurrensfördelar. Han beskriver 

även ett begrepp i modellen som kallas “fast i mitten” och påpekar att ett företag behöver 

välja en av dessa tre och inte bli kvar där. Specifikt menar Porter att det handlar om företagets 

sätt att konkurrerar på en marknad, där han framhäver att affärsstrategin i ett företag består av 

tre generiska strategier; kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Strategin som 

väljs ligger till grund för hela verksamheten och de aktiviteter som görs inom den. Utifrån det 

formas ytterligare strategier kring bland annat image, försäljnings- och distributionskanaler 

samt positionering bland annat (Porter, 2004). 

 

 Bild 1: Definiering av Porters teorier kring kostnadsledarskap och differentiering 

Kostnadsledarskap 

Ett företag som valt att sträva efter ett kostnadsledarskap fokuserar på att producera sina 

varor till en lägre kostnad än dess konkurrenter. Därmed använder man sig av exempelvis 

marknadsföringskanaler med fokus på prisvärdhet och i samband med välarbetade system för 

inköp, logistik och tillverkning. Syftet är att kunna erbjuda kunder en tjänst eller vara till ett 

så lågt pris som möjligt (Porter, 2004). 

 

 

(NKU, 2018) 
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Differentiering 

Porter (2004) beskriver att ett företag som använder sig utav differentieringsstrategin för att 

uppnå konkurrensfördelar strävar efter att använda faktorer som innovativ design med fokus 

på att produkten är attraktiv och har en hög kvalité. För att man ska uppnå den bilden sätter 

man ett högre pris i syfte att produkten ska vara specifik och skilja sig åt från mängden. 

Porter menar att för att lyckas med detta krävs väldesignade produkter som uppfattas som 

unika av konsumenter. Har man valt denna strategi så ligger ett ännu större fokus på 

prestanda, kvalitet, företags image och goodwill än om man valt att ha strategin kring 

kostnadsledarskap (Porter, 2004). 

Fokusering 

I modellen beskrivs kostnadsledarskap och differentiering som motsatser till varandra när det 

kommer till affärsstrategier som finns i syfte att uppnå konkurrensfördelar. 

Fokuseringsstrategin och andra sidan beskrivs i enlighet med skala. Det innebär att den 

fokuserar på ett specifikt nischat segment inom marknaden till en viss typ av kunder som vill 

se en viss typ av produktattribut eller fokuseras på ett visst avgränsat geografiskt område. 

Denna strategi kombineras i de flesta fall med kostnadsledarskap eller differentiering vilket 

innebär att det i praktiken bli en nisch-strategi för någon av dem (Porter, 2004). 

2.2 Struktur, centralisering och decentralisering  

Syftet med en organisationsstruktur är att få en övergripande förståelse kring hur ett företag 

eller organisation kan vara strukturerat. Den utgör grund för hur organisationen är uppbyggd 

samt vad som kan vara anledningen till uppbyggnaden. Strukturen i organisationen är ett 

resultat av hur arbetsfördelningen arrangeras inom företaget. Det handlar om samarbete inom 

organisationen, resursbehov, uppdelning och styrning bland annat (Jacobsen och Thorsvik, 

2008). 

 

Ordet struktur härstammar ifrån det latinska “att bygga” och struktur definieras som att 

skapa ordning och målmedvetenhet samt hitta möjligheter, men det skapar begränsningar. 

Struktur har två stycken grundläggande funktioner, att bistå med stöd samt organisera 

relationer. Strukturen hjälper oss att få en sorts ordning på omvärlden där organisationens 

struktur handlar om organisationens form och kan beskrivas som organisationens skelett. 

Strukturen förskriver samt reglera interaktioner och har sålunda ett djupt inflytande på 
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beteendet i organisationen. Strukturerna är dock abstrakta, konceptuella även om vi ofta 

upplever dem som fysiska. Utan struktur skulle människorna i organisationen inte veta varför 

eller hur man agerar, kort sagt skulle det utan struktur inte finnas någon organisation alls 

(Jackson och Carter, 2007). Strukturens huvudområde handlar om arbetsfördelning och 

koordination, det vill säga att strukturen sätter upp klara roller om vem som gör vad och vem 

som bär ansvar över vad som görs samt att det finns tydliga kommunikationskanaler och 

beslutsvägar. Fokus här ligger på inre och yttre effektivitet som i sin tur betyder att göra saker 

på rätt sätt samt att göra rätt saker (Bolman och Deal, 2013). 

 

Organisationsstruktur definieras av Mintzberg (1982) som summan av totala verksamheten, 

genom uppdelning av uppgifter och koordination av dem. Mintzberg (1982) pekar på att ifall 

strukturen i organisationen är horisontell leder det till att de anställda engageras i en stor 

mängd olika arbetsuppgifter medans den mer vertikala strukturen bidrar till att man får bättre 

kontroll över vardera uppgift. Genom Mintzbergs (1982) teorier argumenterar han för att 

företaget ska använda marknaden som grund för gruppering av dess organisation för att 

kunna anpassa den till båda massproduktion eller specialisering. Oavsett ifall företaget är 

centraliserat eller decentraliserat utgår Mintzberg (1982) ifrån att ett företag består av tre 

olika delar, den strategiska toppen, mellan linjen och den operativa kärnan samt två stycken 

stödfunktioner i form av teknologi och support. 

 

Figur 3: Mintzbergs organisationsuppbyggnad - The five basic parts of the organization  

  

(Mintzberg, 1982:11) 

  

2.2.1 Centralisering och decentralisering 

Orden centralisering och decentralisering har nämnts ända sedan organisationsteorins 

uppkomst. När all beslutsfattande kraft ligger på en punkt i organisationen så att endast en 
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eller ett fåtal personer fattar besluten är dess struktur centraliserad. Motsatsen, det vill säga att 

mandatet att fatta beslut är fördelat på allt fler personer, innebär en decentraliserad struktur. 

En decentraliserad organisation ger mer makt och beslutande kraft åt den operativa kärnan 

och dess mellan chefer som ingår i mellanlinjen medans den centraliserade strukturen innebär 

ett större beslutande mandatet till toppen av figuren (Mintztberg, 1982). Vad är då syftet med 

att fördela beslutsfattandet när man på en central nivå kan få en bättre kontroll över vardera 

beslut? Vilka fördelar finns det med att fördela beslutsfattandet och därmed decentralisera 

organisationen? Enligt Mintzberg (1982) är anledningen väldigt simpel till varför 

decentralisering kan vara fördelaktigt, nämligen att alla beslut inte kan förstås på ett ställe 

och av en hjärna. Mintzberg (1982) menar att om beslutsgrundande information kan 

färdigställas och skickas till ett annat ställe förutsätter inte det att man tar till sig den på 

samma sätt som den som samlade in den givna informationen tidigare gjort. För att förtydliga 

detta resonemang använder Mintzberg (1982) ett praktiskt exempel där han pekar på hur en 

VD för en stor industrikoncern inte kan lära sig allt om flera hundra olika produktionslinor 

och även ifall en rapport skrivits om varje lina så hade man inte haft tid att läsa den. Genom 

det resonemanget har därför den som jobbar närmast produktlinjen rätt förutsättningar till att 

fatta beslut som rör just denna (Mintzberg, 1982). 

 

En ytterligare faktor till att decentralisera sig som organisation är att det ger bättre 

förutsättningar för att kunna svara snabbt på de lokala förutsättningarna, då processen från att 

få information mellan den lokala och centrala enheten tar tid (Mintzberg, 1982). En sista 

faktor till varför en organisation borde ha en decentraliserad organisationsstruktur menar 

Mintzberg (1982) är att det stimulerar till motivation hos medarbetarna då varje medarbetares 

möjlighet att påverka ökar i och med att deras beslutandemandat är större. Mintzberg (1982) 

menar att denna sorts motivation är nödvändig för framförallt komplexa jobb i professionella 

organisationer samt ledarskapspositioner då detta bidrar till deras utveckling och därav 

motiveras de ytterligare. 

2.3 Strategi och strukturdiskussion 

Förhållandet mellan strategi och struktur har pågått länge och det finns några olika 

ståndpunkter; strategi påverkar strukturen, strukturen påverkar strategin, strategi och struktur 

påverkar varandra eller strategi och struktur påverkar inte varandra. Whittington (2001) 

belyser att det finns många olika synsätt på frågan, där två av de mest framstående 



16 

 

synpunkterna är presenterade av Chandler (1962) och av Mintzberg (1991). Enligt Chandler 

(1962) är det genom en organisationsförändring som företaget kan implementera den strategi 

företaget har valt, därmed är det strategin som påverkar strukturen och inte tvärtom. Det 

Chandler (1962) grundar sin tes i är studier genomförda i USA av flera amerikanska företag i 

början på 1960 talet, där små decentraliserade företag slogs samman genom strategiska 

ställningstaganden för att nå skalfördelar. Sammanslagningen innebar att företagens 

organisationer var tvungna att förändras. Frågan om skalfördelar när det kommer till 

kostnadsledarskap är något som Porter (2004) talar om som en av dem generiska strategierna 

inom konkurrensstrategi (se kapitel 2.1). 

 

Figur 4: Strategi påverkar struktur 

 

 

(egen modell) 

 

Caves (1980) stödjer Chandlers (1962) teori om att strategi påverkar strukturen utifrån en 

studie som Caves gjort inom industriella organisationer, där Caves analyserar Chandlers syn 

ifrån “ Strategy and structure: chapters in the history of the industrial enterprise”, (1962) av 

påverkan mellan strategi och struktur samt Porters “The structure within industries and 

Companies´ Performance” (1979). I Caves (1980) slutsats fastställer han att strukturerna i en 

organisation beror på de strategiska val företaget har genomfört för att vinna 

marknadsandelar. Mintzberg (1991) menar, till motsats från Chandler (1962), att påverkan 

inte är enkelriktad utan kan ske växelvis. I sitt resonemang kring förhållandet mellan strategi 

och struktur landar Mintzberg (1991) i att strategi kan påverka strukturen på samma sätt som 

strukturen kan påverka strategin. Det Mintzberg (1991) hävdar är att det krävs en växelvis 

påverkan för att utvecklas som företag där bland annat externa faktorer kan påverka på vilket 

håll påverkan sker vid varje givet tillfälle. 
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Figur 5: Strategi och struktur påverkar varandra 

 

(egen modell) 

 

Jackson och Carter (2007) framhäver att struktur kan bli sammankopplat med syfte då vi 

skapar struktur för att uppnå vissa resultat. Den typ av struktur som en organisation 

förkroppsligar beror på vilket syfte organisationen är skapad för med andra ord. Exempelvis 

kommer strukturen hos ett FinTech-företag att skilja sig ifrån en armés struktur. Varje 

struktur har både fördelar och nackdelar och utgör därför både möjligheter och 

begränsningar. En byråkratisk struktur kan vara svår att förändra, en matrisstruktur kan vara 

svår att kontrollera och en demokratisk struktur kan vara ineffektiv och så vidare (Jackson  

och Carter, 2007).  

 

2.3.1    Institutionell teori 

Institutionell teori handlar om hur en organisation ska se ut och hur den ska verka. Den 

institutionella teorin går att dela upp i olika delar men vi har valt att fokusera teorin 

framarbetat av DiMaggios och Powells (1983) som har kallats för den nyinstitutionella teorin. 

DiMaggio och Powells lyfter frågan om isomorfism vilket innebär att organisationer inom 

samma bransch blir mer lika varandra över tid. Denna förändring kan bero på tre händelser; 

tvingande efterliknelse, normerande efterliknelse och kognitiv efterliknelse. Det kan 

förenklas genom att säga att organisationer kan bli mer lika varandra då beslutsfattare 

reglerar så organisationerna måste förändras, det finns en osäkerhet i vad som kommer ske 

vilket leder till att organisationerna sneglar på varandra över hur de ska lägga upp sitt arbete. 

Alternativt även för att det finns en rörelse bland personal inom samma bransch som tar med 

sig erfarenheter från den ena organisationen till den andra (DiMaggios och Powells, 1983). 

Den institutionella teorin beskrivs av North (1993) som ”interaktionen mellan instruktioner 

och organisationer” och att ”intuitionen är spelets regler och organisationerna är 

spelarna”. Denna beskrivning spinner Scott (1995) vidare på genom att dela in reglerna i 

samma kategorier som DiMaggio och Powell när de delade upp isomorfismen, nämligen i 

tvingade, normerande och kognitiva regler. Den institutionella teorin går att sammanfattas 
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som en symbios mellan regler, aktörer och handling där aktörerna, genom reglerna, 

konstituerar handlar, där handlingar styrda av regler konstituerar aktörerna samt där de 

handlande aktörerna konstituerar reglerna (Tengblad, 2006). 

 

Figur 6: Samband mellan externa faktorer inom isomorfismen 

 

 

 

 

 

2.4 Teori - Sammanställning och vår modell och diskussion 

I den teoretiska referensramen har det tagits upp en hel del olika teorier kring såväl 

konkurrensstrategi som centralisering, decentralisering och struktur i allmänhet bland annat. 

Den teoretiska forskning som inhämtats för att kunna göra en djupgående analys av vårt syfte 

är huvudsakligen fördelat om de nämnda områdena. För att förklara hur ett företags strategi 

kan se ut och vilka verktyg man har att använda sig av för att vinna marknadsandelar har 

Porters (2004) konkurrensstrategier legat till grund. För att förklara begreppet struktur och 

två olika organisationsstrukturer centralisering respektive decentralisering har Mintzberg 

(1982) resonemang använts. Då syftet är att se hur strategin påverkar strukturen inom den 

svenska bankbranschen har Chandlers (1962) strategi/struktur diskussion belysts ihop med 

tidigare forskning som Caves (1980) rapport “Companies performance” där båda är överens 

om att ett företags struktur beror på dess strategiska val. För att få ytterligare ett perspektiv på 

det har även Mintztbergs (1991) tankar kring strategi/struktur diskussionen presenterats där 

han istället påstår att strategin och strukturen påverkar varann växelvis. Slutligen har 

uppsatsen behandlat DiMaggio och Powells (1983) tankar kring den institutionella teorin som 

grundar sig i att externa faktorer påverkar ett företags strategi och även isomorfism begreppet 

där det belysts hur företag tenderar att likna varann mer och mer på sikt. Dessa teorier har 

valts då en tydlig bild av strategi först ges, vidare presenteras struktur som sedan utmynnar i 

en diskussion av de båda, där ytterligare en synvinkel i det hela presenteras genom den 

institutionella teorin (North, 1993).  

 

Regler

HandlingAktörer
(Tengblad, 2006) 



19 

 

För att få en tydligt sammanhängande struktur kring de teorier som använts kommer samtliga 

att sammanställas i en egen komprimerad modell i syfte att sammankoppla allt teoretiskt 

material. 

  

Figur 7: “Externa faktorers påverkan på strategin och strukturen” 

 - Hur teorierna hänger ihop 

 

Utifrån modellen ovan går det att tyda att strukturen är en produkt av de strategiska valen, 

men även att strukturen och strategin påverkar varann växelvis. Gemensamt för dem båda är 

dock att påverkan från externa faktorer leder till att både strategin och strukturen behöver 

anpassas efter dem. Varför har vi då valt att använda oss av dessa teorier i vår teoretiska 

referensram? Anledningen till att teorierna har valts är på grund av att dem kommer från 

trovärdigt forskningsmaterial, behandlat av bland annat både Porter (2004) och Mintzberg 

(1982) som har varit ledande inom respektive område. Då uppsatsens syfte är att ta reda på 

om och i sådana fall hur strategin påverkar strukturen valdes dessa teorier då det ger en 

grundläggande kunskap utifrån respektive områden. Porter (2004) belyser tydligt hur man 

kan gå tillväga för att strategiskt konkurrera på en marknad medan Mintztberg (1982) belyser 

strukturområdet samt klargör för både centralisering och decentralisering vilka är de 

organisationsstrukturer vi valt att fokusera på. För att få en ytterligare dimension för att 

besvara syftet har Chandlers (1962) tankar använts kring diskussionen mellan just strategi 

och struktur som syftet grundar sig i. Dessa tre personers resonemang ligger som grund för 

hur vi kopplar den företagsekonomiska forskningen till vårt syfte men för att styrka upp och 

belysa våra valda frågeställningar ytterligare har vi även valt att titta på tidigare forskning 

inom området samt kompletterande artiklar och litteratur med ett antal olika författare. 

 

  

(egen modell) 
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3.  Metod 

Metodkapitlet är med för att belysa de metodologiska val vi har gjort, vår urvalsprocess samt 

ställningstaganden i kvalitetsutvärdering och etik. Studiens upplägg, genomförande och vilka 

forskningsmetoder samt modeller som ligger till grund för studien kommer också att 

presenteras i följande kapitel. 

3.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

Ontologi: 

Begreppet ontologi handlar om läran kring väsens art eller natur, begreppet i sig härstammar 

från grekiska ”ontos” (Varande) och ”logia” (lära) vilket blir “läran om det varande”. 

(Bryman och Bell, 2017). Ontologins kärnfrågor handlar om hur sociala väsen bör uppfattas 

och tolkas. Två synsätt som kommer redogöras och kopplas kring hur de används i uppsatsen 

är de så kallade ”objektivismen” och ”konstruktivismen” (Bryman och Bell, 2017). 

Objektivism är ett synsätt som handlar om att vi möter sociala händelser bestående av yttre 

externa fakta som ligger bortom vårt egen intellekt och därav kan det inte påverkas. Sociala 

händelser har därför en existens som är obunden av dess aktörer. En organisation ses som ett 

konkret objekt som lever sitt egna liv med olika restriktioner och riktlinjer. En bild av en yttre 

verklighet skapas i förhållande mot de individer som samspelar inom organisationen (Bryman 

och Bell, 2017). 

 

Konstruktionismen är ett ontologiskt ställningstagande som ifrågasätter antagandet om att 

organisationer och kulturer redan är bestämda. Organisationens aktörer förändras över tid, 

vilket innebär även att framtida kunskaper och framgångar bygger på tidigare lärdomar och 

erfarenheter (Bryman och Bell, 2017). I denna uppsats kopplas det till att erfarenheterna hos 

de som arbetar på de olika bankerna är den viktigaste delen för att förstå hur och varför 

strategin och strukturen hos de olika organisationerna sammanfaller eller särskiljer sig. Det vi 

behöver ta i beaktande utifrån detta är att uppsatsen endast kan visa en specifik version av 

den sociala verkligheten och att denna bild inte är en färdig eller en beständig skapelse som 

varar för evigt (Bolman och Deal, 2013). 

 

Utifrån detta resonemang anser vi att det är av större vikt då vi har en kvalitativ frågeställning 

samt det syfte vi har valt att istället ha den så kallade konstruktionismen som ontologiskt 
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ställningstagande. Anledningen till det är att uppsatsens syfte och frågeställningar kommer 

besvaras genom människors subjektiva uppfattningar av organisationen för att beskriva 

verkligheten. Detta eftersom verkligheten är en produkt av mellanmänsklig interaktion och 

kollektivt handlande (Bolman och Deal, 2013). 

 

Epistemologi:  

Epistemologi handlar om läran om kunskap och vad som kan betraktas som antagbar kunskap 

inom ett område för ett visst ämne. Bryman och Bell (2017) menar att det behövs en strategi 

som tar hänsyn till de skillnader som finns mellan människor och naturvetenskapens 

studieobjekt. Tolkningsperspektivet har som ståndpunkt att människors tankar är 

komplicerade och anpassar sig till sin omgivning. Det leder till att inga generella lagar kan 

beskrivas utan kräver mer djupgående undersökningsmetoder så som exempelvis intervjuer 

(Bryman och Bell, 2017). Vi använder oss av just intervjuer där förståelse av en människas 

beteende och uppfattningar är central. Genom tolkningsperspektivet läggs fokus på 

uppfattningar, förståelse och tolkning. Människans ses inte som ett naturvetenskaplig 

studieobjekt utan snarare gäller det att fånga upp deras sociala handlingar subjektivt (Bryman 

och Bell, 2017). 

 

Anledningen till varför vi använder oss av detta synsätt är att vårt syfte kopplas till hur olika 

individer tolkar eller uppfattar strategi och strukturbegreppen. Dessutom hur dem är 

sammanflätade utifrån just deras sociala miljö. Vi tillämpar en tolkningsinriktad ståndpunkt 

då vi utgår från att det är det bästa sättet för oss att kunna besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. 
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3.1.1    Förklaringsmodeller 

Det finns ett antal sätt att dra slutsatser kring ett forskningsresultat, där ett av sätten kallas för 

deduktion vilket också är det vanligaste förhållningssättet mellan teori och empiri. Det 

innebär att man med hjälp av en befintlig teori skapar en eller flera hypoteser för att testa ifall 

teorierna stämmer eller inte. Den andra förklaringsmodellen kallas för induktion där syftet är 

att förklara konsekvenserna av sitt resultat med hjälp av just teorierna och inom induktion är 

teori resultat av en forskningsinsats (Bryman och Bell, 2017). 

 

Den förklaringsmodell vi kommer att ha huvudfokus på är så kallad abduktion. Här använder 

man teoretisk förståelse i syfte att tolka sin empiri och finna förståelse samt ta reda på ifall 

det finns underliggande mönster, därav kan man växelvis gå mellan teori och empiri 

(Alvesson, 2008). Just denna modell anser vi passar bäst att använda sig av för att svara på 

våra frågeställningar samt uppfylla vårt syfte. Vår tanke från början var att det första steget i 

vårt arbete bestod av att vi behövde läsa in oss på relevant teori för att senare kunna tolka vår 

empiri och finna en förståelse i detta med grund i de teoretiska kunskaper vi inhämtat för att 

sedan gå tillbaka och granska teorin utifrån den empirin vi inhämtat från verkligheten. Vi ser 

helt enkelt kombinationen som en klar fördel av att med teoretiska konceptet i åtanke kunna 

knyta an till det empiriska material som vi inhämtar genom frågeställningar som baserats med 

hjälp av den teoretiska referensramen. Fördelen med att ha teoretiska koncept som en grund i 

valet av frågeställningar är att vi få ut mer av empirin genom att ställa rätt följdfrågor då vi är 

inlästa på ämnet vilket kan leda till ett bättre sätt få ut mer av det empiriska materialet. 

 

3.1.2    Kvalitativ forskningsmetod 

Enligt Bryman och Bell (2017) innebär den kvalitativa vetenskapliga metoden en fördjupad 

analys av ett visst case eller fallstudie. Denna metod är djupgående och fokus ligger på frågor 

såsom hur, vad och varför vissa handlingar sker. Vidare gäller det att tolka detta utifrån sitt 

sammanhang och kontext. Vid kvalitativ forskning befinner sig forskaren i den sociala 

verkligheten som är föremål för analys. Fokus ligger inte bara på handlingar utan snarare på 

tolkningen av dessa handlingar. Den kvalitativa forskningen syftar till att skapa en djupare 

förståelse för idéer, attityder som leder till människors handlingar. Här är det inte ett 

stickprov som representerar populationen utan det innebär istället en analys av lågt 

strukturerade data, exempelvis intervjuer eller enkäter med öppna frågor där ett fåtal personer 
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väljs ut. Sammanfattningsvis är metodens syfte att skapa en djupgående förståelse kring 

attityder och idéer som kan ligga till grund för människors handlingar eller beslutsfattande 

(Bryman och Bell, 2017). Vi har därför valt ett fåtal utvalda personer som befinner sig i 

positioner med djup förståelse kring våra frågeställningar och använt oss av öppna frågor i 

intervjuförfarandet. 

 

3.2 Studiens upplägg 

3.2.1    Urval 

Vi vill genom ett kvalitativt tillvägagångssätt öka förståelsen för hur sambandet mellan 

strategi och struktur är sammanflätade. Genom en ökad förståelse är vår ambition att kunna 

belysa och bedöma hur externa faktorer, såsom samhällets tryck på digitalisering, påverkar 

såväl strategin som strukturen i bankbranschen. I den svenska bankbranschen finns det många 

aktörer, där en del klassas som universalbanker1, nischbanker2 och traditionella sparbanker 

(Sveriges Bankförening, 2005). I vårt arbete har vi valt att enbart titta på två banker med stora 

marknadsandelar, där den ena är en universalbank och den andra en nischbank nämligen 

Svenska Handelsbanken AB och Länsförsäkringar Bank AB. Det är dock värt att här slå fast 

vid att bankerna kan benämnas vid olika klassificeringar, men vi har valt att använda oss av 

Svenska Bankföreningens (2005) indelning av banker. Skillnaderna på bankernas historia och 

storlek har gjort att de har varit av intresse för att få en bred bas att grunda studien på. 

Handelsbanken är en av de äldsta aktörerna inom den svenska bankbranschen som grundades 

1871 (Handelsbankens historieförening, 2018) och Länsförsäkringars bankgren, som 

grundades 1996 (Länsförsäkringar, 2018a), har under dess korta historia gått från en bank 

som enbart erbjuder ett fåtal finansiella tjänster till en av bankbranschens yngsta bankjättar. 

 

Handelsbanken grundades som en motreaktion till den personkonflikt som fanns i 

Stockholms enskilda bank och fick tillståndet att bedriva bankverksamhet den 1 juli 1871. 

                                                 
1 En universalbank är en bank, enligt Svenska Bankföreningen (2005), som finns på hela marknaden 

(geografiskt och digitalt) som erbjuder alla typer av finansiella tjänster. Andra exempel på en universalbank på 

den svenska bankmarknaden är Nordea, SEB och Swedbank-koncernen. 
2 Nischbanker, enligt Svenska Bankföreningen (2005) är banker som har sitt ursprung ur en annan marknad och 

som erbjuder delar av utbudet som finns på den Svenska Bankföreningen. Länsförsäkringar erbjuder dock idag, 

2018, samma typ av finansiella tjänster som Handelsbanken, dock utan att klassas som en universalbank. 
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Handelsbanken bytte organisationsstruktur, från en centraliserad till en decentraliserad, när 

Jan Wallander tillträdde som VD för Handelsbanken 1970 (Handelsbankens historieförening, 

2018). Genom att skriva det interna styrdokumentet “Mål&Medel” kunde Wallander sprida 

arbetssättet och tankesättet inom Handelsbanken utan att inkräkta på de självständiga 

kontoren (Lindsay och Libby, 2007). 

 

Figur 8: “Pilen” - Handelsbankens decentraliserade arbetssätt 

 

 

 

 

 

 

 

Länsförsäkringar (2018a) som koncern startade 1801 med länsbolaget Kronoberg. 

Länsförsäkringar har, till skillnad från Handelsbanken, sin bakgrund i försäkringsbranschen 

och har sedan bankgrenen av koncernen grundades bedrivit bankverksamhet enbart i Sverige 

med drygt 3,7 miljoner kunder. Ägandeförhållandena i Länsförsäkringar är sådant att 

Länsförsäkringar AB äger 100% av bankverksamheten och Länsförsäkringar Bank är 

systerbolag till Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa 

Kredit. Huvudägaren i Länsförsäkringar är de 23 länsbolagen som i sin tur ägs av kunderna 

direkt (Länsförsäkringar, 2018a). Skillnaden i bakgrunden mellan bankerna gör att 

Länsförsäkringar inte ses som en av Sveriges storbanker, utan som en mindre aktör (Svenska 

Dagbladet, 2018). 

  

Centrala 
avdelningar och 
staber

Centrala 
affärsområden
och 
produktägare

Regionala 
huvudkontor Kontor Kund

(Handelsbanken , 2017a). 
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Bild 2: Länsförsäkringars illustration över hur deras organisation är uppbyggd  

 
                                                                                         (Länsförsäkringar, 2018c).  

 

Utifrån de två ovanstående bolagen har vi valt att studera konkurrensstrategi och 

organisationsstruktur med syftet att öka förståelsen för om och i så fall hur strategi påverkar 

strukturen inom bankbranschen i Sverige genom att intervjua två representanter från 

respektive bank samt att använda oss av offentliga dokument, såsom årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar i syfte att försöka finna svaren till de frågeställningar vi har 

presenterat under kapitel 1.2. För att fördjupa iakttagelserna av bankernas strategi och 

struktur görs en omvärldsanalys med fokus på deras prissättning och antal kontor. Vi har valt 

att fokusera på kvaliteten på intervjuerna där ett urvalskriterium för att komma fram till vem 

inom bankerna vi skulle intervju var vilken befattning och insyn i banken personen hade, 

detta för att skapa en trovärdig empirisk grund. Bland de intervjuade har en från respektive 

bank en position i bankens koncernledning samt en från respektive bank är chef för en 

avdelning eller ett kontor. Individerna som intervjuats besitter genom sina positioner och 

erfarenheter inom organisationerna information, svar och kunskap att delge oss med för att 

besvara våra frågeställningar. Intervjuförfarandet med dessa fyra individer får vi ett 

helikopterperspektiv över hela organisationerna, olika synvinklar på både strategi och 

struktur samt möjligheten att se om det finns några för- respektive nackdelar inom bankernas 



26 

 

strategi och struktur, och i så fall om för- och nackdelarna skiljer sig beroende på vilken 

position den tillfrågade har i den egna organisationen. De dokument som vi kommer använda 

oss av är års- och hållbarhetsredovisningarna från båda bankerna vilka genom svensk lag är 

tvingade för bankerna att ta fram dessa på ett opartiskt sätt, vilket ger dokumenten och dess 

information större legitimitet som källa. 

 

Urvalet av hur många intervjuer och vilken typ av dokumentation från företagen som 

kommer användas i detta arbete hänvisas till den tidsbegränsning vi har i arbetet för att 

genomföra denna studie.  

 

3.2.2    Semistrukturell intervju 

För att få struktur på intervjuerna bestämde vi oss för att de skulle vara semistrukturerade, där 

respondenten var fri att utforma svaren på det sätt respondenten önskar och vi behövde inte 

ställa frågorna i en förutbestämd ordning. Genom en semistrukturerad intervju har intervjun 

möjligheten att bli levande och respondenten kan föras i en riktning som de normalt sett inte 

hade valt själva (Bryman och Bell, 2017). Anledningen till varför vi valde att genomföra 

semistrukturella intervjuer var att vi vill ha möjlighet att ställa följdfrågor för att öka vår 

förståelse ytterligare men ändå ha en grundläggande bas för att få intervjuerna med vardera 

representant att utgå från en liknande struktur. 

 

Genom den här intervjumetoden är frågorna förutbestämda och de ställs i samma ordning 

(Bryman och Bell, 2017). Följdfrågorna har anpassats utifrån de svar vi fått och vad de som 

intervjuats redogjort för. Samtliga personer som deltagit i våra intervjuer har alltså fått sex 

stycken identiska huvudfrågor som under intervjuernas gång resulterat i följdfrågor. En fördel 

med att ha gjort på det här sättet är att vi upplevde att den som blev intervjuad kände sig 

trygg och lugn då de fått frågorna i förväg och det upplevs verkligen som en dialog och 

samtal. En ytterligare fördel som vi upplevt är att följdfrågorna kunde anpassas och 

därigenom fick vi en djupare förståelse kring våra givna frågeställningar. Nackdelen med att 

ha valt denna intervjuteknik är att det var svårt att hålla sig till ämnet och den som blev 

intervjuad kunde lätt komma in på annat som egentligen inte syftade till vad vi ville få ut av 

intervjun. Det var även en utmaning att dra en jämförelse mellan de som intervjuats då man 

inte ställt samma följdfrågor till alla eftersom de formulerat sina svar olika. 
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3.2.3    Intervjuprocess 

Intervjuprocessen genomfördes över digitala kommunikationer vid ett tillfälle per 

representant och intervjuerna spelades in. Inför intervjuerna fick representanten våra sex 

grundfrågor (se bilaga 1) utskickade via mail för att de skulle ha möjligheten att förbereda 

sig. Intervjuerna inleddes med att den utfrågade fick berätta om sig själv, sin erfarenhet inom 

banken samt att berätta allmänt om bankens verksamhet. Personerna som blev intervjuade 

fick därefter frågorna ställda till sig och beroende på hur utförligt deras svar var och vad 

dessa svarade ställdes följdfrågor av en djupgående karaktär. Exempel på en följdfråga är; 

“vad kan mer påverka er struktur/strategi?” eller “varför har ni valt att inte gör tvärtom?”. 

Varje intervju har sammanställts och presenteras i kapitel 4, där vi i sammanställningen har 

valt att inte skriva ut den intervjuades namn utan enbart vilken befattning och från vilket 

företag hen är från. Samtliga intervjuer höll sig inom 30–45 minuters spannet. 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på om och i sådana fall hur strategi påverkar struktur 

inom bankbranschen. För att anpassa vår intervju efter det har vi valt sex primära 

huvudfrågor. Frågornas utformning syftar till att vi ville få en nyanserad bild av hur ett 

eventuellt förhållande mellan struktur och strategi skulle infalla sig. När de som intervjuats 

redogjort för organisationsstrukturen samt de strategiska ställningstagandena och vi känt oss 

nöjda med följdfrågorna lägger vi på nästa dimension i intervjun. Det innebär att vi kopplar 

vårt syfte mer konkret till frågorna i form av att ta reda på intervjupersonens syn på hur 

strukturen påverkas av strategiska ställningstaganden samt ifall det finns något samband 

mellan organisationsstrukturen och konkurrensstrategin. Anledningen till att vi valt den 

sistnämnda frågan är att vi främst grundar vår studie på Mintzbergs (1982) tankar kring 

struktur och Porters (2004) tankar kring konkurrensstrategi och därför har vi valt att 

formulera den frågan som ett resultat av det. Syftet till att vi lagt upp det på det sättet är att vi 

vill på ett konkret sätt redogöra för hur strategin och strukturen förhåller sig till varann i den 

svenska bankbranschen med både grund i kända forskningsteorier samt studier från den 

praktiska verkligheten. 
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3.3 Analysprocess 

För att tolka intervjuerna kommer vi som kvalitativa forskare analysera de svar som varje 

person sagt. Vi kommer att använda kvalitativa frågeställningar med öppna frågor för att på 

ett bra sätt kunna förklara och nyansera relevant empiri. För att öka förståelsen ytterligare 

kommer vi sätta detta i ett socialt och historiskt perspektiv, anledningen till det är att 

människors erfarenheter är formade över tid genom en social process. I valet av 

analysprocess har vi tagit med tidsbegränsningen och utifrån den bedömt att en kombination 

av öppna kvalitativa intervjuer samt granskning av redovisningar och en omvärldsanalys 

känns rimligt. Den metodik vi kommer att använda för att analysera dokumenten är en så 

kallad “dokumentanalys” som även kallas text eller innehållsanalys. Det innebär att en analys 

görs av skriftliga källor och blir då ett instrument för analys av olika slags dokument t.ex. 

årsredovisningar (Bryman och Bell, 2013). Vi kommer att granska års och 

hållbarhetsredovisningarna genom att välja ut ett antal väsentliga delar av dem och ställa dem 

mot varann. Dessa kommer även senare att jämföras med de svar vi fått ur våra 

semistrukturerade intervjuer för att öka förståelsen kring hur strategin påverkar strukturen 

inom den svenska bankbranschen. 

 

Bryman och Bell (2017) påstår att kvalitativ materialanalys är den svåraste processen i 

kvalitativ forskning. Det kan exempelvis vara så att forskaren hanterar en för stor mängd 

material och därav inte analyserar allt så djupgående som det krävs. Ytterligare en motivering 

är att materialet vanligtvis är ostrukturerat och väldigt omfattande (Bryman och Bell, 2017). 

Vi kommer därför att se till att fokusera på problematiseringen och dels besvara 

frågeställningen genom de svar vi fått från intervjuerna, samt ha våra valda teorier i åtanke. 

Detta gör vi för att säkerhetsställa en djupgående analys och tydlig tolkning av vårt empiriska 

material. En klar fördel vi ser med att använda dokumentkällor som ett metodval i form av 

års och hållbarhetsredovisningar är att det är granskade offentliga handlingar. Dessa 

handlingar anser vi är trovärdiga med grund i att lagstiftningen säger att informationen som 

framkommer ska vara korrekt. I vårt specifika fall där vi ska jämföra två aktörer mot varann 

som båda har en lagstadgad skyldighet att upprätthålla dokument i form av års och 

hållbarhetsredovisningar. Både vårt syfte och huvudteorier handlar om strategi och struktur 

går det att tydligt finna och jämföra i de dokument som granskats. Detta ger en överblickande 

tydlighet och genom att kombinera dessa dokument med intervjuer samt en egen 
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omvärldsanalys får vi båda en grundläggande syn samt en djupgående syn kring företagens 

strategi och struktur. 

 

Då vi valt att använda dessa dokument som en stor del av vårt empiriska material har vi gjort 

en analys av vad det innebär och kommit fram till att en uppenbar fördel med att använda 

dessa redovisningar är att de tydligt ger en bild av vad ledningen tycker är viktigt och väljer 

att framhäva. För att väga in källkritik (Bolman och Deal, 2013) ser vi att det finns en risk i 

att redovisningarna kan vara missledande eller vinklade. Syftet till det skulle möjligtvis vara 

att företag kan ha ett intresse av marknadsföring genom årsredovisningen. Vi har därför 

försökt att beakta olika synvinklar med ett kritiskt förhållningssätt. Men vår inställning och 

utgångpunkt är dock den att det inte borde förekomma vinklad eller felaktig information i 

dessa redovisningar då de är publika handlingar i stora organisationer med höga krav på sig 

från samtliga intressenter. Därav anser vi att metodvalet uppfyller Bolman och Deal (2013) 

krav på äkthet och trovärdighet. 

3.4 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet (2017) handlar etik om att “bygga upp, stimulera och hålla vid liv en 

medvetenhet och en diskussion om hur man bör handla”. Vi har delat upp de etiska 

överväganden som använts i uppsatsen i fyra krav som ska uppfyllas: 

Informationskravet: Då vi gör en studie om föreställningar kring en banks framtid kommer 

vi vara tydliga med vad syftet med vår studie är, samt vad vi vill få ut av den. 

Samtyckeskravet: Vi kommer se till så att alla deltagare av egen vilja gör sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet: De som medverkar i intervjuer och dess personuppgifter kommer 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet: Vi kommer endast använda uppgifter om enskilda personer i 

Forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

För att en undersökning ska vara etiskt tillämpningsbar finns det ett flertal principer som bör 

tas i åtanke vid en kvalitativ undersökning. Frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet är de etiska regler som påverkar personerna som är inblandade i forskningen 

(Bryman och Bell, 2017). Det är därför relevant att vi som utför forskningsstudien agerar 
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professionellt och tillämpar dessa etiska principer när kontakt söks till 

undersökningspersoner. Dessa personer behöver informeras om vårt syfte med studien, samt 

få information kring de moment som ingår i studien. Vi behöver få samtycke från 

intervjupersonerna och de behöver förstå att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att 

när som helst avbryta studien om de så vill. När intervjupersonerna svarar på frågor som kan 

ses som känslosamma eller innehålla affärsinformation måste det finnas trygghet i att de 

tillåts vara anonyma. Utöver dessa etiska principer har vi själva ett ansvar att vara korrekt och 

lämna information som inte kan uppfattas som vilseledande eller felaktig om studien. Dessa 

principer är av högsta vikt för oss då de är avgörande för huruvida en undersökning är etisk 

tillämpar eller inte (Bryman och Bell, 2017). 

3.4.1 Intressekonflikt 

Båda uppsatsförfattarna till denna uppsats arbetar inom Handelsbankskoncernen. Genom vår 

anställning har vi fått en insikt i bankens affärsmodell, kultur och värderingar. Anställningen 

har pågått under hela studietiden och har gett oss ingångar till denna uppsats. Genom vår 

relation till banken har vi redan insikt i bankens strategiska ställningstaganden, hur vi vill 

skilja oss åt från konkurrenterna samt dess struktur. För att lyckas hålla oss opartiska i studien 

har vi alltid satt vår roll som student i fokus och bortsett från att vi faktiskt tillhör 

organisationen. Vi har genom studien haft en god självinsikt och förstår att vi omedvetet har 

svårare att kritiskt granska vår arbetsgivare. För att lösa detta problemet har vi hela tiden gått 

tillbaka och haft våra givna två huvudteorier i fokus ihop med vårt syfte oavsett vilken av de 

två organisationerna vi tittat på. För att inte intervjuerna skulle bli vinklade valde vi att 

genomföra semistrukturerade intervjuer där frågorna skickades ut till samtliga deltagare 

samtidigt med likalydande frågor. 

3.5 Utvärdering av studiens kvalitet 

Äkthet och trovärdighet 

Fyra kriterier kommer användas i frågan om studiens trovärdighet vilka innefattar 

tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och konfiskering. När det kommer till 

överförbarheten blir detta den största utmaningen då urvalet i våra intervjuer är väldigt 

specifikt inriktade samt kommer samtliga intervjupersoner att vara anonyma. Anonymiteten 

innebär att vi inte kan ge en djupgående beskrivning av personen och dennes tidigare 

erfarenhet samt roller i verksamheten. Detta är faktorer som kan ha påverkat hur personen i 
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fråga svarar på de frågor vi ställer. I frågan kring pålitlighet kommer vi redogöra för begrepp 

och teorier samt motivera formuleringar och resonemang noggrant. I syfte att bidra med en så 

hög konfiskering som möjligt har vi försökt att ta hänsyn till individernas personliga 

värdering och erfarenheter (Bryman och Bell, 2017). För att uppnå trovärdighet används 

tillförlitlighet i form av respondentvalidering för att i intervjuerna kunna bekräfta att det som 

nämnts stämmer. Något som dock kan ifrågasättas i vårt val av intervjuer är överförbarheten 

då vi bara fokuserar på banktjänstemännens förståelse och inte andra yrkesgrupper men och 

andra sidan blir pålitligheten väldigt hög då personerna är väl insatta i frågorna och därav 

kommer deras svar lätt kunna granskas av tredje part (Bryman och Bell, 2017). 
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4.  Empiri 

4.1 Handelsbanken 

4.1.1    Intervju med Handelsbanken 

Intervjuerna som gjordes med representanterna från Handelsbanken genomfördes båda den 4 

maj där representanterna intervjuades var för sig men fick samma 6 grundfrågor. Frågorna är 

samma som de intervjuade från Länsförsäkringar Bank (se bilaga 1) fick. Nedan kommer vi 

redogöra för respektive intervju där det som står är den intervjuades svar på våra frågor. Som 

vi har skrivit i kapitel 3.2.1 har intervjuerna med Handelsbanken gjorts utifrån position i 

bolaget, varav en är representant i form av regionbankschef och en är kontorschef. För de 

intervjuades skull har vi valt att inte skriva ut deras namn utan kommer nedan kalla dem för 

regionbankschefen och kontorschefen. 

 

4.1.1.1  Intervju med en regionbankschef i Handelsbanken 

Intervjun med den första representanten från Handelsbanken, tillika regionsbankschef, 

inleddes med att hen fick berättar om banken och dess historia. Hen redogjorde för de frågor 

vi ställt samt följdfrågor, där hen började med att prata om bankens fullskaliga bankrörelse i 

sex länder (det vill säga de nordiska länderna samt Storbritannien och Holland). 

Regionbankschefen betonade tydligt att Handelsbanken är en stark decentraliserad 

organisation som tror starkt på den enskilde individens förmåga att fatta beslut på dennes 

lokala marknad. Regionsbankschefen pekade även på att bankens medarbetare har ett stort 

beslutandemandat och grundfilosofin handlar om att den som jobbar närmast kunden fattar de 

beslut som påverkar kunden. Handelsbankens synsätt på den lokala marknaden är att varje 

plats, stad och samhälle skiljer åt, där varje kund är unik. Den lokala bankmannen som kan 

marknaden bäst som också fattar besluten lokalt motiverade regionbankschefen. 

 

Regionbankschefen berättade om hens tolkning av varför banken hade sett en stor tillväxt 

under den senaste tiden, trots att marknaden hade varit ganska lugn. Det som påverkade enligt 

regionbankschefen var Handelsbankens konkurrensstrategi där det lokala möter det digitala, 

och att affärsbesluten är delegerade till de lokala kontoren runt om i Sverige för att skapa 

mervärde för kunderna. Regionbankschefen påpekade samtidigt att de flesta kunder sköter sig 
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själva via bankens digitala tjänster men att det uppskattas att banken finns på plats lokalt 

också. 

 

Regionbankschefen trodde inte att några dramatiska förändringar kommer ske rörande 

bankens strategi då man har valt vägen sedan 1973, utan det istället handlar det om att 

strategin ska förfinas. Regionbankschefens uppfattning var att banken fortsatt kommer ha en 

kontorsrörelse men att antalet kontor samt att de lokala rådgivarnas arbetsuppgifter kan 

komma att ändras i framtiden med anledningen av digitalisering och yttre faktorer så som 

exempelvis lagstiftning. Regionbankschefen berättade att hen inte tror att bankens 

organisationsstruktur kommer bli mer centraliserad men att det fanns möjlighet att flytta 

ansvaret för administrativa rutiner till de mer centrala avdelningar för att frigöra mer tid för 

kontoren. En flytt av de administrativa rutinerna skulle inte innebära att bankens 

decentraliserad syn på beslutsfattande skulle förändras. Tanken är att det som utvecklas från 

centralt håll anpassas efter det lokala kontoret som känner till sin lokala marknad. De centrala 

enheternas roll syftar till att skapa mer effektivitet i kontorsrörelsen, frigöra tid samt komma 

upp med produkter som passar kontorens kunder. 

 

Enligt regionbankschefen kan fördelarna med att Handelsbankens organisationsstruktur också 

vara en av de största nackdelarna, vilket därför innebär att det är av yttersta vikt att banken 

har rätt personer som kontorschefer då de har stort beslutandemandat och som därmed leder 

den lokala marknaden. Kontorschefen är den som är ansvarig för kontorets lönsamhet och 

genom det ska han eller hon kunna motivera exempelvis varför kostnader ökar eller nyckeltal 

förändras. Regionbankschefen fortsatte intervjun med att belysa det enskilda lokala kontorets 

starka ställning i banken och vi har valt att citera regionbankschefen; 

”Om jag går ut på den lokala tågstationen och säger Handelsbanken, vad kommer 

resenärerna svara då?” 

 

Regionbankschefens ville med detta citat visa på att det är varje kontors uppgift att se till att 

man förmedlar bilden av banken på den lokala marknaden. Ifall man som bank inte har ett 

kontorsnät så är det enda medel för att konkurrera och vinna marknadsandelar priset samt de 

digitala tjänsterna. I Handelsbankens fall så kan man konkurrera både med den lokala 

närvaron och de digitala tjänsterna. På frågan om organisationsstrukturen styrs av 
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organisationens strategi svarade regionbankschefen att bilden som hen fått är lite tvärtom, det 

vill säga att strukturen styr strategin men detta kan påverkas av en hel del yttre faktorer. 

 

4.1.1.2  Intervju med en kontorschef i Handelsbanken 

I intervjun med kontorschefen i Handelsbanken började hen med att berätta om sin egna 

erfarenhet av sina 18 år i Handelsbanken, där hen från olika positioner har sett och arbetat 

med både bankens strategi och struktur. Det kontorschefen ansåg var en fördel med att 

Handelsbanken har valt den organisationsstruktur som de har gjort går tyda ur ett 

arbetarperspektiv. Den anställde behöver inte byta arbetsgivare trots att hen vill byta karriär 

eller arbetsuppgifter. Kontorschefen var övertygad om att organisationsstrukturen med den 

flexibiliteten som de anställda har att bestämma över deras egna vardag och att de har 

mandatet att fatta besluten lokalt på kontoret smittade av sig på kunderna och därmed utgör 

en konkurrensfördel för banken. Konkurrensfördelen är enligt kontorschefen också en del av 

Handelsbankens strategi, där strategin består av en kombination av det lokala och det digitala. 

Kontorschefen var dock tydlig med vad hen ansåg vara den viktigaste delen av strategin, 

nämligen det lokala då “det digitala är bara en hygienfaktor på dagens marknad”. Vi ställde 

frågan till kontorschefen hur hen ansåg att Handelsbankens strategiska ställningstaganden 

skiljde sig från andra banker på den svenska bankbranschen och fick ett exempel till svars; 

“Jag mötte en man som har jobbat på SEB i väldigt många år som numera jobbar på 

LF, där LF som sådan inte har en alldeles olik struktur från Handelsbanken där de är 

lokala. Länsförsäkringar kanske inte kan fatta lika många beslut men det är ändå mer 

på medarbetarnivå. Han kunde aldrig förstå när han kom från SEB att det fungerade i 

praktiken, för att han trodde helt enkelt inte på det då det är oerhört hierarkiskt i 

SEB.” 

Kontorschefen fortsatte att prata om länsförsäkringar för att belysa att det var fler som hade 

en liknande organisationsstruktur. Handelsbankens främsta skiljelinje när det kommer till 

konkurrensstrategin mot de andra bankerna på den svenska bankbranschen var enligt 

kontorschefen att banken klart och tydligt hade deklarerat att de satsade på de lokala kontoren 

och ville ta kostnaden för kontoren, då det genererar mervärde till kunderna. Hen motiverade 

att det var därför Handelsbanken har flest lokala kontor i Sverige jämfört med alla andra 

banker samt att Handelsbanken på ett framgångsrikt sätt har fört vidare konceptet till bankens 

fem andra hemmamarknader i Europa. Kontorschefen kunde inte se att Handelsbanken inom 
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den närmsta tiden (idag till 10 år fram i tiden) skulle förändra sin strategi, däremot trodde hen 

att det är möjligt att strukturen kan komma att förändras. 

 

Från kontorschefens position i banken, och hens tidigare roller i banken, kunde hen 

konstatera att banken förändras utifrån externa faktorer och kundernas förväntningar på 

Handelsbanken som en samarbetspartner, samhällsaktör och affärsmotpart. Dessa 

förväntningar trodde kontorschefen skulle innebära att organisationsstrukturen skulle 

förändras inom kort, kanske inom det kommande året eller två, till att bli flexiblare 

arbetsplatser och arbetstider så att banken ska bli mer lokal genom kundbesök till exempel. 

En förändring rörande det interna arbetet är också något som behövdes enligt kontorschefen, 

då det idag är så att alla rådgivare är generalister (gör allt i ärende kedjan) till att de skulle bli 

specialister (smala arbetsområden, till exempel enbart placeringar eller bara företagsaffären). 

Kontorschefen pratade om att Handelsbanken skulle fortsätta behålla dess decentraliserade 

organisation, men de decentraliserade kontoren skulle bli mer centraliserad i den bemärkelsen 

att ett fåtal jobbar med en sak istället för att alla jobbar med allt. Regelverk som lades på 

branschen efter finanskrisen har gjort att betydligt mer administration har lagts på bankerna, 

vilket för Handelsbanken har betytt att varje kontor har fått ansvara för administrationen. 

Kontorschefen trodde att en viss centralisering kan komma att nå även Handelsbankens 

organisation men dock enbart det som inte påverkar mervärdet för kund, så som exempelvis 

administration. Det lokala beslutsfattandet skulle dock vara kvar på kontoren då det är 

huvudpoängen med konkurrensstrategin. 

 

Sista frågan vi ställde till kontorschefen var vad hen ansåg påverkade vad; om strategin 

påverkar strukturen, om strukturen påverkar strategin eller om det finns några andra samband 

mellan de två. Kontorschefen svarade snabbt på frågan att hen ansåg att strategin påverkade 

strukturen, men strategin påverkades av kunden förväntningar och deras önskemål. 

 

4.1.2    Handelsbankens Hållbarhetsredovisning och Årsredovisning 

Handelsbanken (2017b) har skrivit följande stycke om handelsbankens arbetssätt: 

“Handelsbanken har ett decentraliserat arbetssätt med stark lokal förankring. Banken 

har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge 
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och Nederländerna. Handelsbanken ser dessa länder som sina hemmamarknader. 

Handelsbanken grundades 1871 och har verksamhet i fler än 20 länder” 

(Handelsbanken 2017b, s.4)  

 

Det framkommer ur årsredovisningen att banken har fler än 800 kontor på sina 

hemmamarknader. Handelsbanken arbetssätt är decentraliserat med en stark lokal förankring 

genom landsomfattande kontorsnät, banken växer internationellt genom att etablera 

affärsmodellen på utvalda marknader. Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än 

genomsnittet för jämförbara banker på hemma marknaderna. I årsredovisningen framgår det 

att banken strävar hela tiden efter att alla viktiga affärsbeslut tas så nära kunden som möjligt. 

Banken skriver även att de har gett deras kontorschefer en mycket hög grad av 

självbestämmande eftersom de är övertygade om att de som sitter närmast kunden fattar de 

klokaste besluten både ur kundens och ur bankens synvinkel. Det finns inga volymkrav, 

budgetar eller centralt bestämda sälj-mål i banken, istället mäter man sin framgång i 

kundnöjdhet, kostnadseffektivitet och lönsamhet. Det framkommer även i årsredovisning att 

bankens decentraliserade arbetssätt innebär att de ger sina medarbetare ett stort ansvar och 

stora befogenheter att ta beslut i alla typer av frågor som är av betydelse för kunden 

(Handelsbanken, 2017b). 

 

I Handelsbankens hållbarhetsredovisning framgår det på flera ställen att dess fokus ligger på 

att vara “lokal och digital”. Bankens organisationsstruktur, enligt hållbarhetsredovisningen, 

innebär att man får en snabbare beslutsprocess då varje medarbetare i den decentraliserade 

organisationen har ett stort eget beslutande mandat och därav möjlighet att påverka. Detta 

leder även oss in på ett begrepp som läggs stor fokus på i hållbarhetsredovisningen nämligen 

tillgänglighet. Bankens verkställande direktör skriver även att det är viktigt att ge dess kunder 

en förståelse för att det inte finns något motsatsförhållande mellan bankens lokalkontor och 

den ökade digitalisering, banken satsar på att båda vara lokal och digital. I 

hållbarhetsredovisning pekar man mycket på detta lokala och tillgängliga engagemang som 

kommer genom den decentraliserade arbetsformen som en förklarande faktor till bankens 

förhållandevis höga kundnöjdhet satt i relation till snittet i branschen (Handelsbanken, 

2017a). 

 



37 

 

För att förtydliga detta resonemang ytterligare tas tre citat direkt ut bankens 

hållbarhetsredovisning som kan kopplas till ovanstående.  

 

”Handelsbanken har ett mycket decentraliserat arbetssätt – lite förenklat kan man 

säga att den som sitter närmast beslutet, också fattar beslutet” 

(Handelsbankens 2017b, s.4) 

 

4.1.3    Handelsbankens organisationsstruktur 

Handelsbanken (2017b) beskriver sin organisationsstruktur som decentraliserad i 

hållbarhetsredovisningen. Samt beskriver Handelsbanken (2017a) organisationsstrukturen 

som decentraliserad även i årsredovisningen. Genom intervjuerna har båda representanterna 

från banken uttryckt detsamma. Utifrån deras beskrivningar av organisationsstrukturen kan 

en tolkning av det som presenterats vara behövlig för att i kapitel 6 användas som ett 

underlag för diskussion. 

Figur 9: En tolkning av Handelsbankens organisation 

 

 

 

                             (egen modell) 

Ur det empiriska materialet har vi sammanställt och där framgår det att Handelsbankens 

organisation byggs upp av huvudkontoret i Stockholm, som precis som många andra stora 
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företag, svarar till bolagets styrelse. Huvudkontoret delegerar i sin tur ut ansvaret för 

verksamheten och majoriteten av besluten till 5 regionbanker i Sverige som i sin tur delegerar 

ut ansvar till kontoren (Muntlig intervju med regionbankschefen, 2018). Handelsbanken har 

405 kontor som är ansiktet utåt för den fysiska kontakten med kunderna, medan de stödjande 

funktionerna möter kunden digitalt. Handelsbanken (2017b) beskriver i sin årsredovisning 

hur beslutsfattandet rörande kreditgivning ser ut, nämligen från kontoren och vidare bakåt i 

organisationen. I Handelsbanken finns 3 instanser för kreditgivningsprocessen som nyttjas 

under olika omständigheter. Omständigheterna beror på situationen och ur affärshemlighet 

synpunkt kommer situationerna ej tas upp här. Instanserna, utöver kontoren är regionbanken 

och centrala kreditkommittén (Muntlig intervju med regionbankschefen, 2018). 

Handelsbanken själva illustrerar sin organisation som en pil som leder till kund 

(Handelsbanken, 2017a), men som enligt Handelsbanken själva innebär att om kontoren 

behöver mer hjälp för att serva kund så kan de gå bakåt i pilen (Muntlig intervju med 

kontorschefen, 2018). 

 

Figur 8: “Pilen” - Handelsbankens decentraliserade arbetssätt 

 

 

 

 

4.2 Länsförsäkringar 

4.2.1    Intervju med Länsförsäkringar 

Intervjuerna som gjordes med representanterna från Länsförsäkringar gjordes den 30 april 

samt den 9 maj där representanterna fick samma 6 grundfrågor som de intervjuade från 

Handelsbanken (se bilaga 1). Nedan kommer vi redogöra för respektive intervju där det som 

står är den intervjuades svar på våra frågor. Som vi har skrivit i kapitel 3.2.1 har intervjuerna 

med Länsförsäkringar gjorts utifrån position i bolaget, varav en är representant i 

koncernledningen och en är avdelningschef. För de intervjuades skull har vi valt att inte 

Centrala 
avdelningar och 
staber

Centrala 
affärsområden
och 
produktägare

Regionala 
huvudkontor Kontor Kund

(Handelsbanken, 2017a). 
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skriva ut deras namn utan kommer nedan kalla dem för koncernledningsledamoten och 

avdelningschefen. 

4.2.1.1  Intervju med en ledamot från Länsförsäkringar Banks koncernledning 

Ur intervjun med koncernledningsledamoten fick vi en insyn i både hur Länsförsäkringar 

Bank är uppbyggt samt hur deras strategi är utformad. Koncernledningsledamoten började 

med att berätta om Länsförsäkringar Banks strategiska ställningstaganden som är deras 

strategi för att differentiera sig på den svenska bankbranschen. Länsförsäkringar Bank antog 

sina strategiska ställningstaganden 2001 och har endast gjort små revideringarna under de 

senaste 17 åren (av Länsförsäkringar Banks 22 åriga historia) vilket gör att Länsförsäkringar 

Bank har kvar sina grundläggande ställningstaganden. Koncernledningsledamoten berättar att 

Länsförsäkringar Banks strategiska ställningstaganden grundar sig i det lokala, där de tänker 

utveckla befintliga lokala kontor samt att öppna nya kontor. Öppnandet av nya kontor är inte 

enbart utifrån ekonomiska perspektiv utan även från de lokalgeografiska perspektiven. 

Koncernledningsledamoten berättar att Länsförsäkringar Blekinge, ett av Länsförsäkringar 

AB:s 23 länsbolag, precis har valt att öppna ett nytt kontor i Olofström så att de skulle ha ett 

kontor i varje kommun i Blekinge. Länsförsäkringar Banks strategi om att vara lokala 

avspeglas även på deras strategi om digitalisering, där de digitala plattformarna förändras 

utifrån vart i landet kunden befinner sig för att stärka det lokala ytterligare. 

 

Koncernledningsledamoten svarar på frågan om hen tror att Länsförsäkringar Banks kommer 

ändra sin strategi inom de kommande 5-10 åren att det var hens bestämda uppfattning att så 

inte kommer bli fallet. Strategin som Länsförsäkringar Bank antog 2001 anses som något som 

fortfarande är aktuellt och något som fortsatt kommer vara aktuellt under de kommande åren. 

Istället trodde koncernledningsledamoten att andra banker kommer ändra sina strategier 

utifrån den ökade digitaliseringen, lönsamhetskrav med mera, men att det som kan ske med 

Länsförsäkringar Bank är att organisationen kommer förändras för att svara för kundernas 

krav på banken och de kommande förändringarna i IT-strukturen. I organisationen som just 

nu finns i Länsförsäkringar Bank är det är de 23 länsbolagen som äger alla rådgivarmöten och 

kundmötesplatserna, dvs. kontoren, medan Länsförsäkringar Bank äger tillståndet att bedriva 

bank, processerna, de digitala kanalerna och telefonbanken. Länsförsäkringar Bank finns på 

tre geografiska platser i Sverige (Stockholm, Linköping och Helsingborg) men 

bankverksamheten bedrivs av länsbolagen runt om i Sverige. På Länsförsäkringar Bank finns 
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en stödjande stab och en linjeorganisation som tar hand om tillträde, låna-affären, 

värdepappersenheten, bankbyteshanteringen med mera, däremot så har de inga fysiska 

kundmöten i Länsförsäkringar Bank. 

 

Länsförsäkringar Bank är idag en väldigt decentraliserad organisation, enligt 

koncernledningsledamoten, där Länsförsäkringar Bank står för de övergripande strategiska 

frågorna, medan länsbolagen driver verksamheten mot kunderna. Länsbolagen bestämmer 

själva över sin marknad, både när det kommer till personalfrågor, kostnadskontroll och 

kreditgivning. Koncernledningsledamoten ger exemplet att om Länsförsäkringar Bank skulle 

säga till de 23 länsbolagen att de måste slimma verksamheten så att kostnaderna minskar med 

20% och det skulle vara ett länsbolag som istället vill öka kostnaderna med 20% för att nå 

större marknadsandelar så är det fritt för länsbolaget att göra så. Kreditgivningen görs till 

största del på kontoren, men i vissa fall kan frågan flyttas till den lokala kreditkommittén (ett 

per länsbolag) eller vidare till den centrala kreditkommittén. Rapporteringen om hur 

verksamheten bedrivs går från kontorschef till affärsområdeschef till bankchefen, men 

fungerar i praktiken mer som en informationskedja då kontorschefen styr över sin egna 

verksamhet. 

 

Koncernledningsledamoten ser att organisationsstrukturen som finns idag både har nackdelar 

och fördelar, precis som i andra bolag, och att den ständigt måste förändras. En av 

Länsförsäkringar Banks fördelar är att Länsförsäkringar Bank är en ung bank som saknar 

“stora hjältefigurer” vilket gör att de inte har några gamla reliker i sin struktur som de 

känner sig tvingade att bevara. Det som koncernledningsledamoten dock ser som en nackdel 

är att det kan bli intressekonflikter när samma organisation står för produkt- och 

processansvaret då med produktansvaret följer lönsamhetskravet i produkten. Som det ser ut 

nu så är det inga problem, men då marknadsandelarna ökar kan även en fråga om en 

omstrukturering bli nödvändig. Omstruktureringar behövs för en dynamisk organisation med 

en naturlig utveckling anser koncernledningsledamoten. I frågan om vad det är som styr 

utvecklingen, strategin som styr organisationsstrukturen eller organisation strukturen som styr 

strategin inom Länsförsäkringar Bank, svarar koncernledningsledamoten att 

organisationsstrukturen till viss del påverkas av de strategiska val som en organisation har 

gjort, men även av de personval som företaget har gjort. I de företag som aktivt arbetar med 

organisationsstrukturer så finns det de som är specialister och som då även får ansvaret för en 
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produkt eller ett område. Ansvaret för detta kan ofta bli liggande under “fel del” i 

organisationsstrukturen på grund av, eller tack vare, denna individ när det borde ha flyttats 

för att organisationen ska bli mer effektivt. Enligt koncernledningsledamoten så går det dock 

inte att frångå att organisationsstrukturen styrs av de strategiska val företaget har gjort, då det 

är viktigt att organisationen arbetar utifrån de val som strategin har pekat ut. 

Koncernledningsledamoten säger att Länsförsäkringar Bank särskiljer sig från många andra 

banker på den svenska bankbranschen just eftersom de satsar på det lokala samt att de har 

valt att inte kategorisera kunderna utifrån hur de möter banken, utan istället möjliggör så 

många lokala kontakter mellan kund och bank som möjligt, både fysiskt och digitalt. 

 

4.2.1.2  Intervju med operativ chef för Länsförsäkringar 

Vår nästa representant är en chef från Länsförsäkringars med ett antal ansvarsområden i 

banken där allt från en god ekonomi till att effektivisera processer ingår. Avdelningschefen 

pekade på Länsförsäkringars speciella ägarstruktur där Länsförsäkringar AB äger tillståndet 

för att driva bank, men de ägs i sin tur av de 23 länsbolagen. Precis som tidigare representant 

var personen tydlig med att lyfta dess olika grenar där Wasa kredit, IT/process och 

produktutveckling var centrala delar. 

 

På frågan kring vad det är som särskiljer Länsförsäkringar bank ifrån de andra aktörerna på 

marknaden lyfte hen fram att de är kundägda, det vill säga fokus ligger inte på aktiekursernas 

utveckling eller dess utdelning utan helt och hållet på kunden. Den operativa chefen menar att 

de vill vara nära kunden och att de tror på konceptet att det ska vara möjligt för kunden att 

komma in på ett kontor. Hen påstod även att de vill ha en lönsam tillväxt och fokus ligger 

inte på att bli störst. 

 

“Vi är endast 22 år gamla, det är ungefär 100 år yngre än de andra, vi har vuxit 

extremt snabbt och vi håller på att organisera oss efter detta” 

(Operativ chef, 2018) 

 

I intervjun framgick det också att hen inte tror att bankens strategi kommer att förändras inom 

de närmsta åren, men ifall organisationsstrukturen kommer förändras är väldigt svårt att säga 

då man är uppdelade på tre ben som är Bank samt sak och livförsäkring. Detta innebär att det 
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också ska tas i beaktande och därav blir det väldigt svårt att säga. Hen påpekade dock väldigt 

tydligt att länsförsäkringsbolagen fortfarande i framtiden kommer att stå för kundkontakten 

och kundmöten. Det är däremot inte omöjligt att vissa processer som inte berör kunden direkt 

såsom enklare ärenden och administration kommer att flyttas mer centralt. Det vill säga 

tanken är att man flyttar de enklare administrativa ärendena successivt till en mer 

centraliserad nivå och själva kundmötet på en decentraliserad nivå där varje rådgivare känner 

sin kund och ha en god kännedom om sin specifika marknad.  

 

Enligt den operativa chefen är länsförsäkringars styrka den samma som dess stora utmaningar 

då de är väldigt lokala och varje länsförsäkringsbolag äger allt med sin marknadsföring. Detta 

leder till de stora utmaningarna i frågor som rör när man då ska besluta nära och i vilka fall 

man ska centralisera vissa processer. Därav ligger utmaningen i att få med sig hela gruppen i 

besluten. Vidare redogjorde hen för att Länsförsäkringar AB sätter upp en affärsplan som 

grundar sig i vart man vill va och hur man ska ta sig dit och nedbrytningen av denna ansvarar 

varje lokalt länsförsäkringsbolag för. Vissa delar går även successivt mot en mer 

centralisering då det kostar mer för varje länsförsäkringsbolag att göra det på egen hand 

istället för om en central enhet gör det åt samtliga bolag. För att vara konkurrenskraftiga 

behöver varje länsförsäkringsbolag titta på just sina kostnader. Hen berättade även att det 

finns en specifik enhet som ansvarar för strategin ut ett helhetsperspektiv med fokus på 

konkurrens utifrån hela banken. 

 

Slutligen förmedlade representanten att: 

“Alla bolag har en egen strategi, och banken har en strategi kring vart man vill 

förflytta sig som senare mynnar ut i de enskilda länsbolagen” 

(Operativ chef, 2018) 

 

4.2.2    Länsförsäkringars Hållbarhetsredovisning och Årsredovisning  

Länsförsäkringar (2017a) består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det 

gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Genom respektive 

länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet inom bank, försäkring, pension och 

fastighetsförmedling. Länsförsäkringsbolagen ägs av försäkringskunderna och därmed finns 
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det inga externa aktieägare. I den samlade bedömningen av både hållbarhetsredovisningen 

och årsredovisningen framgår tydligt att man har både lokala kontor och digitala tjänster, 

något som de satsar på då kunderna har tillgång till kontor runt om i hela landet genom 

länsbolagen. Länsförsäkringar skriver i hållbarhetsredovisningen att 61 % av deras kunder 

använder deras internettjänst och mobilapp (Länsförsäkringar, 2017a). 

 

Länsförsäkringars mål är att erbjuda sina kunder en trygg ekonomisk helhetslösning inom 

bank, försäkring, pension och fastighetsförmedling. De pekar på vikten av det lokala och 

skriver att "...kreditbedömningsprocessen tillsammans med rådgivarnas lokala kund- och 

marknadskännedom ger goda förutsättningar för en utlåningsportfölj med en hög 

kreditkvalitet och låga hållbarhetsrisker", (Länsförsäkringar, 2017a). Länsförsäkringar har en 

så kallad aktiv ägarstyrning där Länsförsäkringar AB är moderbolag i en finansiell koncern, 

som ägs individuellt i olika omfattning av de 23 länsförsäkringsbolagen och 16 socken- och 

häradsbolag, som i sin tur ägs av totalt 3,8 miljoner försäkringskunder. I formell mening är 

varje länsbolags styrelse ansvarig för ägarstyrningen. Mot bakgrund av den federativa 

organisationen och avsikten med ägandet av Länsförsäkringar AB har bolagen tillsammans 

skapat gemensamma former för ägarstyrning som svarar både mot de krav som normalt ställs 

på ägarstyrning och mot de federativa förutsättningarna. Samtliga länsförsäkringsbolag har 

samma tydliga syfte med ägandet, de är aktiva och tillsammans har de tillräckligt stor 

finansiell kapacitet för att trygga långsiktigheten i ägandet. Länsförsäkringar ABs styrelse 

driver de strategier och mål som ägarna från tid till annan kommer överens om och 

verkställer därmed ägarnas uppdrag (Länsförsäkringar, 2017a). 

 

I årsredovisningen framgår det en hel del kring “Balans mellan lokalt och gemensamt” där 

man beskriver att Länsförsäkringargruppen har fokus på balansen mellan småskalighet och 

storskalighet. Samtliga Länsförsäkringsbolags samverkar genom Länsförsäkringar AB och 

har vuxit fram utifrån ett decentraliserat perspektiv, inte tvärtom. Det har varit de lokala 

bolagen som bestämt sig för samverkan för att nå skalfördelar och för att kunna koncentrera 

sig på det som är det viktigaste, det vill säga hur mötet med kunderna sker och hur 

kundrelationer utvecklas genom prägling av närhet. När det kommer till det gemensamma 

och storskaligheten så bedrivs till exempel utveckling av produkter och IT-system storskaligt 

för att uppnå fördelar samt ge kontoren mer tid åt att träffa kunder som nämnt ovan 

(Länsförsäkringar, 2017b). 
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I årsredovisningen är utgångspunkten för samarbetet inom länsförsäkringsgruppen att så stor 

del som möjligt av verksamheten ska drivas av de lokala bolagen och att i princip alla 

kundkontakter ska ske där. För Länsförsäkringar är själva kärnidén att möta och känna 

kunden och det görs bäst i småskalighet. Stordriftsfördelarna uppstår sedan i den samverkan 

mellan länsförsäkringsbolagen som sker genom Länsförsäkringar AB med dotterbolag. 

Erfarenheten visar att lokal beslutskraft, kombinerad med gemensamma muskler, skapar ett 

verkligt mervärde för kunderna (Länsförsäkringar, 2017b). 

 

”Vi har uppdraget att ge länsförsäkringsbolagen de bästa tänkbara förutsättningarna 

att utveckla sina erbjudanden nära kunderna.”   

(Westin, 2017, s.2) 

 

Det framkommer i årsredovisningen att under 2017 har en ny långsiktig affärsplan för 

Länsförsäkringar AB arbetats fram. Syftet med planen är att definiera hur de ännu bättre ska 

bidra till att varje länsförsäkringsbolag på bästa sätt kan utnyttja styrkan i hela 

länsförsäkringsgruppens bredd i en alltmer digitaliserad omvärld. Man skriver i 

hållbarhetsredovisningen att "Den gemensamma målbilden har arbetats fram med 

utgångspunkt i länsförsäkringsgruppens strategier, planer och målbilder.” Både deras 

processer och det de utvecklar måste utgå från förväntningarna och kraven hos 

länsförsäkringsbolagens kunder (Länsförsäkringar, 2017b). 

 

4.2.3    Länsförsäkringars organisationsstruktur 

Länsförsäkringar Bank (2018a) skriver själva, och säger i intervjuerna som är genomförda, att 

de är en decentraliserad bank. Bankens upplägg kan vara svårt att greppa men beskrivs här i 

både skrift och bild för att göra det lättare att förstå. Länsförsäkringar Bank AB ägs av 

Länsförsäkringar AB, som i sin tur ägs av de 23 länsbolagen som finns i 

Länsförsäkringarkoncernen (Länsförsäkringar, 2018a). Länsförsäkringar bank äger de 

supportande delarna av bankverksamheten och produkterna som banken erbjuder kund, och 

är därmed både BackOffice till kontoren och support för kunderna. Kundmötesplatserna och 

rådgivarna äger länsbolagen och det är på kontoren besluten tas rörande exempelvis 
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kreditbeslut. Kreditbesluten kan skickas vidare till en lokal kreditkommitté och en central 

kreditkommitté (Muntlig intervju med koncernledningsledamoten, 2018). 

 

Figur 10: En tolkning av Länsförsäkringars organisation  

(egen modell) 

4.3 Omvärldsgranskning 

Vi har här innan fått ta del av både Handelsbankens (2017b) och Länsförsäkringars (2017b) 

årsredovisning samt intervjuer från båda företagen. Det som har framkommit är exempel på 

hur differentieringsstrategierna tar form i båda bolagen, det vill säga att konkurrera genom 

den lokala närvaron framför att konkurrera om priset. Då det finns många aktörer på den 

svenska bankbranschen är det lätt att göra en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen begränsas 

här till våra två studieobjekt, Handelsbanken och Länsförsäkringar, samt till Svenska 

Enskilda Banken (SEB) och Swedbankkoncernen i Sverige (Swedbank och de fristående 

sparbankerna). Genom offentliga uppgifter ur bankernas årsredovisningar finner vi att alla 

banker, i vår omvärldsanalys, utom Länsförsäkringar har minskat antalen kontor under de 

senaste 3 åren, där Länsförsäkringar har legat kvar på 128 kontor (Länsförsäkringar 

årsredovisning 2014-2017). Under 3 års perioden så går det att utläsa att Swedbankkoncernen 

har minskat med flest antal kontor följt av Handelsbanken och därpå SEB (Figur 11). Genom 

att se på hur många kontor respektive bank har så ligger fortfarande Handelsbanken på flest 

fysiska bankkontor i Sverige av bankerna i vår omvärldsanalys (Figur 12). 



46 

 

Figur 11 . Förändring av antal bankkontor i Sverige 

 

 

Figur 12 – Antal bankkontor i Sverige över tid 

 

När det kommer till frågan om att konkurrera på priset, där både Handelsbanken och 

Länsförsäkringar hävdar att de inte konkurrerar om priset, framgår det vid en omvärldsanalys 

utifrån det varje bank presenterar på sin hemsida har Handelsbanken de dyraste betalkorten. 

Länsförsäkringar presenterar dock inte exakt vad deras bankkort kostar, utan de tar ett pris för 
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basprodukterna. När det kommer till bolån ligger samtliga banker i vår omvärldsanalys på 

samma nivå förutom Länsförsäkringar som har en annonserad ränta på 0,02%-enheter mindre 

än de övriga bankerna (Matris 1).  

Matris 1 – Jämförelse av de vanligaste tjänsterna mellan 4 storbanker i Sverige 

Handelsbanken Länsförsäkringar SEB Swedbank 

Bankkort 

Mastercard 

300kr/år,   Allkort 

Mastercard 

360kr/år, Platinum 

Mastercard 

2400kr/år, Konto 

Gratis3 

"Bekväma 

vardagen" (inkl. 

privatkonto, 

bankkort, 

internetbank,          

mobilapp, swish 

etc.) 275kr/år4 

Bankkort Debit 

300kr/år,     Bankkort 

295kr/år, Bankkort 

Maestro 180kr/år samt 

15kr/månad för uttag, 

Eurocard Platinum 

1500kr/år alt. 

130kr/månad5 

Bankkort 

Mastercard 

250kr/år 

Kreditkort 

Mastercard 

195kr/år 

Platinum 

Mastercard 

1700kr/år6 

Digitala tjänster 

(internet och app 

tex.) är gratis7 

Digitala tjänster (internet 

och app tex.) är gratis8 

Mobilapp 

0kr/år 

Internettjänst 

175kr/år9 

Annonserad ränta 

för bolån 

(3månaders 

bindningstid) är 

2,05%10 

Annonserad ränta 

för bolån 

(3månaders 

bindningstid) är 

2,03%11 

Annonserad ränta för 

bolån (3månaders 

bindningstid) är 2,05%12 

Annonserad 

ränta för bolån 

(3månaders 

bindningstid) 

är 2,05%13 

  

                                                 
3 Handelsbanken (2018c). 
4 Länsförsäkringar (2018d).  
5 SEB (2018c).  
6 Swedbank (2018c).  
7 Handelsbanken (2018b).  
8 SEB (2018b).  
9 Swedbank (2018b).  
10 Handelsbanken (2018a).  
11 Länsförsäkringar (2018b).  
12 SEB (2018a).  
13 Swedbank (2018a).  
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5.  Tolkning av empiriskt material 

5.1 Handelsbanken 

Handelsbanken (2017b) beskriver i sin årsredovisning att man är en decentraliserad 

organisation med en väldigt lokal förankring. Viktiga affärsbeslut tas så nära kunden som 

möjligt då de som känner sin lokala marknad har bäst möjlighet att fatta bra beslut. Bankens 

styrs inte av volymkrav, budgetar eller centralt bestämda sälj-mål utan fokus ligger på 

kundnöjdhet och kostnadseffektivitet. Det som skrivs om i bankens års- och 

hållbarhetsredovisning är också det som framkom genom intervjuerna med 

regionbankschefen samt med kontorschefen. De båda berättade under intervjuerna om 

Handelsbankens decentraliserade organisation, tron på medarbetaren och dess förmåga att 

fatta beslut på den lokala marknaden. Enligt regionbankschefen är Handelsbankens strategi 

att man har kvar kontor så att det digitala och det lokala går ihop, och att detta är det som 

skiljer banken från andra aktörer men också det som skapar mervärde hos Handelsbankens 

kunder. Den strategin man följt tror inte regionbankschefen kommer förändras radikalt utan 

snarare förfinas genom att hela tiden bli bättre på sin lokala marknad, något som även var 

kontorschefens uppfattning när hen fick frågan.  

 

I Handelsbankens (2017b) årsredovisning och Handelsbankens (2017a) 

hållbarhetsredovisning finns inte heller några indikationer på att Handelsbankens strategi 

skulle förändras inom det närmsta, utan snarare förstärker redovisningarna uppfattningen om 

att strategin kommer bestå. I frågor rörande organisationen menade kontorschefen att de 

anställda har en stor flexibilitet, och medarbetarens möjlighet att fatta besluten lokalt är något 

som kunderna väl känner till. Organisationens struktur rörande beslutsgångar tolkas, genom 

både svar från kontorschef och regionbankschef, som något som smittar av sig på kunderna, 

kundnöjdheten och de själva lyfter fram det som en konkurrensfördel för banken. 

Kontorschefen var tydlig med att det lokala är det viktigaste i bankens strategi och det 

digitala är mer en hygienfaktor i dagens marknad, men också att det tydligt genomsyrar 

organisationsstrukturen. Den interna organisationen kan komma att förändras inom den 

närmsta tiden, enligt regionbankschefen, för att frigöra mer tid åt kontoren att möta kund 

istället för att sköta administrativa rutiner som kan centraliseras. 
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Det tryckta empiriska material som har samlats in visar inte på någon klar koppling mellan 

strategi och struktur eller hur de skulle förhålla sig till varandra, och meningsskiljaktigheter 

fanns mellan regionbankschefen, som ansåg att det var strategin som styrs av strukturen, och 

kontorschefen, som ansåg att strukturen styrs av strategin. Det båda cheferna var eniga om 

var att där fanns externa faktorer som påverkade både strategi och struktur. 

5.2 Länsförsäkringar 

I Länsförsäkringars (2017b) årsredovisning framgår det att de består av 23 stycken lokala 

länsförsäkringsbolag som i sin tur äger LF Bank. Dessa 23 bolag är kundägda och det finns 

alltså inga externa aktieägare. Det framgår även tydligt i års-och hållbarhetsredovisningen att 

man har både lokala kontor och digitala tjänster, något som de satsar på då kunderna har 

tillgång till kontor runt om i hela landet genom länsbolagen. Länsförsäkringar AB:s styrelse 

driver de strategier och mål som ägarna från tid till annan kommer överens om och 

verkställer därmed ägarnas uppdrag. De belyser väldigt mycket kring ”Balans mellan lokalt 

och gemensamt” där man beskriver att Länsförsäkringargruppen har fokus på balansen 

mellan småskalighet och storskalighet. De decentraliserade bolagen har en stark ställning och 

samtliga Länsförsäkringsbolag samverkar genom Länsförsäkringar AB och har vuxit fram 

utifrån ett decentraliserat perspektiv. Det som presenteras i det tryckta empiriska materialet vi 

har tagit del av stärks även utifrån intervjun med den operativa chefen då hen påstår att det 

enskilda lokala kontoret styr sig själv till stor del, men det framkommer även att 

Länsförsäkringar AB sätter upp en affärsplan som grundar sig i vart man vill vara och hur 

man ska ta sig dit. Nedbrytningen av affärsplanen ansvarar de lokala länsförsäkringsbolagen 

för. Vidare förklarar hen utifrån detta att “...alla bolag har en egen strategi, och banken har 

en strategi kring vart man vill förflytta sig som senare mynnar ut i de enskilda länsbolagen” 

 

Utifrån Länsförsäkringar (2017b) kan en tolkning göras till att de med andra ord är de lokala 

bolagen som har bestämt sig för samverkan för att nå skalfördelar och för att kunna 

koncentrera sig på kunden och att relationerna präglas av närhet. Kärnidén är att möta och 

känna kunden och det görs bäst i småskalighet. Detta stämmer överens med vad 

koncernledningsledamoten påvisade i intervjun då hen berättade att Länsförsäkringar Banks 

strategiska ställningstaganden grundar sig i det lokala, där de tänker utveckla befintliga lokala 

kontor samt att öppna nya kontor. Under intervjun framhävde hen även att strategin om att 

vara lokala avspeglas även på strategin om digitalisering, som är deras konkurrensstrategi, då 
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de digitala plattformarna förändras utifrån vart i landet kunden befinner sig för att stärka det 

lokala ytterligare genom det digitala. Länsförsäkringars operativa chef som vi intervjuade 

lyfte även fram att de digitala plattformarna är det som särskiljer Länsförsäkringar Bank ifrån 

andra aktörer på marknaden tillsammans med den kundägda styrningen. Genom ett kundägt 

styrande låg inte fokuset på aktiekursens utveckling eller bankens utdelning till ägarna utan 

istället låg fokus på kunderna. Det vi däremot kunde hitta i årsredovisningarna är att 

Länsförsäkringar AB, som äger Länsförsäkringar Bank AB, ger utdelningar till ägarna så 

tolkningen av de olika svaren är att utdelning inte är huvudfokus men precis som i andra 

företag vill ägarna få tillbaka något. Det Länsförsäkringar vill förmedla är det lokala och de 

trycker på detta då de skriver att “lokal beslutskraft, kombinerad med gemensamma muskler, 

skapar ett viktigt mervärde för kunderna.”. 

 

Inte någonstans i det empiriska materialet vi har insamlat kan vi tyda något som skulle 

medföra en förändring i bankens strategi, utan snarare tvärt om. Koncernledningsledamoten 

tror att andra banker kommer ändra sina strategier utifrån den ökade digitaliseringen, 

lönsamhetskrav med mera där de kanske till och med kommer efterlikna Länsförsäkringar. I 

frågan om organisationsförändringar kunde vi finna genom intervjuerna att en ökad 

centralisering kan komma av administrativ karaktär, men strategin att ha en lokal närvaro 

kommer fortfarande genomlysa hela organisationen. Genom intervjuerna kan vi tyda en 

samstämmighet mellan de intervjuade att uppfattningen är att det är bankens strategi som styr 

organisationen.   
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6.  Diskussion 

Vår studie är uppdelad i tre delar; strategi, struktur och förhållandet mellan strategi och 

struktur. Det empiriska material som är insamlat och tolkat måste diskuteras utifrån de teorier 

som finns inom respektive område för att det ska gå att dra en slutsats.  

 

Strukturen i en organisation definieras som att skapa ordning och målmedvetenhet, samt att 

hitta möjligheter och begränsningar (Jackson och Carter, 2007). Bolman och Deal (2013) 

menar att strukturens två viktigaste områden är arbetsuppgiftsfördelning samt koordination 

genom tydliga kommunikationskanaler och beslutsvägar. Utifrån detta kan vi dra paralleller 

till båda bankernas organisationsstruktur då man väljer att ha en väldigt decentraliserad 

struktur och precis som Jacobsen och Thornvik (2008) menar så fördelas beslutsfattande 

mandatet som ett resultat av bankernas struktur. Båda bankerna har olika sorters 

stödfunktioner i vardera strukturer och detta överensstämmer med vad Jackson och Carter 

(2007) menar är en grundläggande funktion för en fungerande struktur när det handlar om att 

bistå den operativa verksamheten. Här kan det handla om allt från att bistå med 

konkurrenskraftiga erbjudanden till att från centralt och regionalt håll bidra med 

expertkompetens inom vissa områden. 

 

Strategierna som de två bankerna, Handelsbanken och Länsförsäkringar, har valt är 

differentiering. Enligt Porters (2004) teorier så är differentiering en av tre affärsstrategier för 

att nå konkurrensfördelar. Bankerna säger själva genom både vad deras företrädare berättar i 

intervjuerna och vad de skriver i års- och hållbarhetsredovisningarna att differentieringen 

syftar på att konkurrensstrategin sker genom en lokal närvaro istället för att konkurrera om 

priset. Genom denna differentiering vill båda bankerna skapa mervärde för kund, istället för 

att använda sig av kostnadsledarskap och därmed stänga ner kontor, minska personal och 

kategorisera kunder till “digitala eller lokala kunder” (intervju med koncernlednings 

ledamoten på länsförsäkringar, 2018). Affärsstrategin “differentieringen” är en kostsam 

strategi då man söker efter det som gör en unik, istället att använda sig av kostnadsledarskap 

som kapar kostnader internt för att kunna erbjuda kunderna ett lägre pris (Porter, 2004). 

Differentiering kräver att man har högre intäkter än vad som hade behövts vid en annan 

strategi. Därav kan vi dra parallellen att ifall de ska behålla sin lönsamhet gentemot 

konkurrenterna krävs att intäkterna ökar lika mycket som konkurrenternas kostnader minskar. 
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Handelsbanken och Länsförsäkringar befinner sig ungefär på samma prisnivå som 

konkurrenterna SEB och Swedbank när det kommer till basprodukterna bankkort, digitala 

tjänster och annonserad ränta på rörliga bolån enligt den omvärldsanalys vi har genomfört. 

Detta stärker alltså det som framkommer av både skriftligt material från Handelsbanken och 

Länsförsäkringar samt det som har sagts i intervjuerna att de inte konkurrerar genom vad 

Porter (2014) framhäver som kostnadsledarskap. 

 

Differentieringen som Handelsbanken och Länsförsäkringar pratar om begränsas dock till 

antal kontor och hur kontoren styrs. Kontorens styrning, som framförallt Handelsbanken 

framhåller som en konkurrensfördel i deras strategi, består i stor del av den struktur företaget 

har valt att bygga sin verksamhet. Detta kommer vi in på lite senare. Genom 

omvärldsanalysen där måttstockarna SEB och Swedbank är med går det att dra slutsatsen att 

3 av 4 banker har minskat antal kontor de senaste 4 åren. Det är bara Länsförsäkringar som 

ligger kvar på samma antal kontor under hela perioden. Kontoren som Handelsbanken 

använder som sin differentierade affärsstrategi minskar alltså under åren för att dra in på 

kostnader, något som mer lutar åt Porters (2004) kostnadsledarskap strategi. Minskningen på 

nästan 60 Handelsbanken kontor under de senaste 4 åren går lite emot sin egen strategi. Men 

och andra sidan har Handelsbanken har nästan lika många kontor som Länsförsäkringar och 

SEB tillsammans. Vår uppfattning är dock att Handelsbanken har, genom minskningen av 

antalet kontor, gått från en differentierad affärsstrategi till en strategisymbios av differeras 

och kostnadsledarskap. Länsförsäkringar har, till skillnad från de andra bankerna, legat kvar 

på 128 kontor under de senaste 4 åren. Då Länsförsäkringar varken har ökat eller minskat 

antalet kontor som de har går det att ifrågasätta om differentieringsstrategin faktiskt är den 

strategi de använder sig av. Frågan blir legitim när man går djupare ner i empirins 

omvärldsanalys då Länsförsäkringar har de billigaste bastjänsterna till privatkunder samt den 

lägsta annonserade rörliga bolåneräntan. Fortsätter detta över tid är vår uppfattning att 

Länsförsäkringar, precis som Handelsbanken börjar övergå till ett kostnadsledarskap istället 

för differentieringen (Porter, 2004).  

 

Organisationsstrukturen i ett företag finns till för att skapa ordning och målmedvetenhet samt 

för att hitta möjligheter och begränsningar (Jackson och Carter, 2007). Strukturens viktigaste 

områden är arbetsfördelning samt koordination genom tydliga kommunikationskanaler och 

beslutsvägar enligt Bolman och Deal (2013). Tittar man på Handelsbanken och 
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Länsförsäkringars organisationsstrukturer så finner vi två olika typer av organisationer och 

två olika upplägg när det kommer till beslutsvägar.  

 

Figur 9: En tolkning av Handelsbankens organisation 

 

 

(egen modell) 

Figur 10: En tolkning av Länsförsäkringars organisation  

(egen modell) 

 



54 

 

Utifrån det som både har framkommit ur års- och hållbarhetsredovisningarna och från 

intervjuerna är vår uppfattning av de två bankernas organisationer enligt ovan. 

Handelsbankens organisationsstruktur är vad man kan kalla en renodlad decentraliserad 

organisation där varje kontor har fått mandatet att ta kreditbeslut och affärsbeslut rörande 

kund. Länsförsäkringars organisationsstruktur är även den decentraliserad men det som 

skiljer de två bankerna åt är bland annat ägandet och antalet mellansteg från ledningen till 

den beslutande handläggaren samt bakomliggande stödfunktioner. För att en organisation ska 

klassificeras som en decentraliserad organisation menar Jacobsen och Thornvik (2008) att det 

beslutsfattande mandatet är förflyttat från ledningen till andra delar av organisationen, vilket 

är fallet i båda bankerna. Mintzbergs (1982) hävdar att en decentraliserad organisation har 

större fördelar jämfört med en centraliserad organisation då en beslutsfattare i en 

decentraliserad organisation känner till alla detaljer om beslutet som ska tas, medan om ett 

beslut ska skickas uppåt i en hierarki så kan viktiga detaljer både bli svåra att ta till sig och 

engagemanget för beslutat kan fluktuera. Både Handelsbanken och Länsförsäkringar 

använder den lokala närvaron och det lokala beslutet som en differentieringsstrategi och till 

hur man skiljer sig åt mot konkurrenterna. Vår uppfattning av detta är att om organisationerna 

inte hade varit uppbyggda som nämnt så hade deras strategi inte gått att genomföra. Frågan 

som kvarstår är dock; framkom strategin efter det att organisationerna var satta eller är 

organisationsstrukturen en produkt av strategierna som är antagna? Eller kan det vara så att 

organisationsstrukturen och affärsstrategierna förändras utifrån externa faktorer? Den svenska 

bankbranschen blir dagligen granskade av både myndigheter, såsom Finansinspektionen, och 

medier. Lagar och tekniken förändras vilket gör att branschens aktörer måste förändras för att 

fortfarande vara aktuella. I detta kommer isomorfismen in i bilden, där DiMaggio och Powell 

(1983) skriver om olika parametrar som leder till att aktörer på samma marknad tvingas bli 

mer lika varandra i både organisationsstruktur och i strategin. Tvingande (det vill säga 

lagstiftande), normerande (det vill säga allmänhetens uppfattning) och kognitiva (det vill säga 

arbetsrörligheten) faktorerna leder till en efterliknelse. Detta kan vi se i omvärldsanalysens 

del över priset på basprodukterna, då skillnaderna mellan våra 4 banker var små, och på 

Handelsbankens och Länsförsäkringars organisationsstrukturer. Bankerna på den svenska 

bankbranschen är väldigt lika varandra och det kan bero på externa faktorer som tvingar 

bankerna istället för interna beslut om förändring av strategi eller struktur. Detta framkom 

även genom intervjuerna. Handelsbankens organisationsstruktur har varit fast sedan Jan 

Wallander blev VD (Handelsbankens historieförening, 2018) ser ungefär likadan ut som 

Länsförsäkringars, då kreditbeslut fattas närmast kund men kan skickas tillbaka i hierarkin till 
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två instanser med högre beviljnings rätt. Detta kan vara ett exempel på vad DiMaggio och 

Powell (1983) menar är kognitiv efterliknelse, då det finns före detta Handelsbankenanställda 

som har gått över till Länsförsäkringar och tvärtom. 

 

När det kommer till sambandet mellan strategi och struktur, eller frågan om ett sådant 

samband finns så tar vi avstamp i att koppla företagets interna struktur med branschens 

struktur. Mintzberg (1982) syn på den decentraliserade strukturen anser vi kan vara mer eller 

mindre fungerande beroende på vilken sektor vi pratar om. Gemensamt oavsett sektor så 

behöver den anpassas till den specifika branschens struktur. Det grundar vi i att 

bankbranschen är en bransch där kunden har en stark förhandlingsposition, det har bland 

annat framkommit under intervjuernas gång. Som konsument kan han eller hon enkelt välja 

mellan olika alternativ som erbjuder liknande produkter och tjänster. I denna bransch behöver 

produkterna anpassas till varje specifik kund för att ge ett mervärde och på så sätt 

differentiera sina produkter vilket Porter (2004) pratar om. I detta fall underlättar det därför 

ifall varje enskild säljare eller rådgivare har en stor frihet och ett stort inflytande. Det innebär 

i sin tur att den decentraliserade strukturen som Mintzberg (1982) pratar om resulterar i en 

konkurrensfördel i termer av att man kan enklare anpassa produkten efter kunden och därav 

differentiera sig vilket Porter (2004) påstår är en av nycklarna till att vinna marknadsandelar. 

Så strukturen fungerar ihop med strategin genom att den ger möjligheter att differentiera sig i 

denna specifika bransch där kunder kräver anpassade produkter och har en stark 

förhandlingsposition.  

 

Båda bankerna jobbar som tidigare nämnt med en decentraliserad organisationsstruktur, man 

pratar från båda håll om den lokala bankmannen som känner sina kunder och sin marknad. 

För att man ska utnyttja denna fördel krävs att den enskilde medarbetaren har möjligheten att 

fatta beslut om sin lokala kund. Detta i syfte att kunna erbjuda de produkter och tjänster som 

passar just denna specifika kundens behov. Detta innebär att man precis som Porter (2004) 

påstår ger kunden ett mervärde genom att differentiera sina tjänster. Detta förutsätter då att 

organisationen bör vara decentraliserad för att lyckas med differentieringen kring den 

specifika enskilda och lokala kunden. 

 

I intervjun med Handelsbanken pekar man väldigt mycket på de korta beslutsvägarna och i 

årsredovisningen framkommer det att man lite förenklat kan säga att den som sitter närmast 
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kunden också fattar beslut kring kunden. Länsförsäkringar beskriver vikten av närhet och att 

man känner sin kund, därav har den decentraliserade formen gjort det möjligt med de korta 

beslutsvägarna samt förenklat för en rak kommunikation mellan ett mindre antal parter. Varje 

medarbetare har ett stort beslutandemandat i båda bankerna eftersom man tror på att den 

enskilda individen fattar bäst beslut då han eller hon känner sin lokala marknad. Mintzberg 

(1982) belyser just detta i sina teorier kring decentralisering och han menar vidare att i stora 

komplexa organisationer som både Handelsbanken och Länsförsäkringar är så är det omöjligt 

att känna till allting för en eller är fåtal individer som berör ett visst beslut därav är det 

fördelaktigt att ge varje medarbetare ett större beslutandemandat. Ur det empiriska materialet 

kan vi tyda att Handelsbankens beslutsvägar kanske inte är så raka som de vill framhäva. 

Kreditbesluten fattas lokalt och om beslutet inte kan tas lokalt, på grund av olika faktorer, 

flyttas det bakåt/uppåt i organisationen. Beslutsvägarna för just kreditbesluten i 

Handelsbanken visar på en decentraliserad organisation utifrån Mintzbergs (1982) teorier. Då 

båda organisationerna framhäver sina decentraliserade modeller med få mellanchefer anser vi 

att ledningens roll blir ännu viktigare. Det gäller att de är nära den operativa verksamheten 

konstant då de hierarkiska nivåerna i bolagen är så pass låga (Mintzberg, 1982). 

 

Länsförsäkringars organisation uppfattas av oss också som ganska komplex, där vi uppfattar 

själva bankverksamheten som decentraliserad men banken som centraliserad. Beroende på 

vad vi tittar på så kan både Mintzbergs (1982) syn på centralisering och decentralisering 

appliceras. Vi diskuterar detta då banken enbart finns på tre platser i landet och är därmed 

väldigt centraliserade i sitt upplägg, däremot är den geografiska centraliseringen 

decentraliserad i frågan om den verksamhet som banken bedriver.  

 

I intervjuerna med koncernledningsledamöterna framhäver båda vikten av att anpassa sig till 

omvärlden och yttre förutsättningar. Detta ges stöd i teorin då March (1991) menar att 

organisationer ska struktureras ihop med utvecklingen i samhället då vi lever i en föränderlig 

värld där nya konkurrenter snabbt kommer upp ihop med förändrade kundpreferenser och just 

därför måste organisationen följa efter. Det Marsch (1991) hävdar lutar sig på DiMaggio och 

Powells (1983) tankar om isomorfism och vad det är som påverkar en organisation utifrån 

externa faktorer. Våra studieobjekt i den svenska bankbranschen blir dagligen granskade av 

Finansinspektionen och det juridiska landskapet de verkar i förändras, både genom Svenska 

lagar och Europeiska lagar. Ur det empiriska materialet, framförallt intervjuerna, 
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framkommer det hur de tvingande påtryckningarna, lagarna, medför hur organisationerna 

måste förändra sitt arbetssätt. Vår uppfattning är att här spelar också förflyttningen på 

branschen in, då anställda är fria att gå mellan bankerna och då tar med sig information som 

har funnits på den förra banken. Uppfattningen är att organisationerna förändras i takt med att 

lagar och förflyttningar mellan bankernas personal förändras. Kontorschefen på 

Handelsbanken diskuterade i dessa banor, om att strukturen måste förändras för att klara av 

kundernas preferenser, utifrån det resonemanget tolkar vi det som att det finns en tredje 

faktor. Faktorn, kundernas påverkan, går att koppla till bankernas arbete med digitalisering 

och hur de försöker vinna marknadsandelar genom de strategiska ställningstagandena. Porters 

(2004) teorier om konkurrensstrategi och Mintzbergs (1982) teorier om 

organisationsstrukturer har debatterats fram och tillbaka rörande om och hur de i sådana fall 

förhåller sig till varandra. I kapitel 2.3 har vi diskuterat utifrån Chandlers (1962) syn på 

förhållandet och Mintzbergs (1991) syn på förhållandet. Vi väljer att återigen visa figurerna 

som vi använde oss av i kapitel 2.3 för att diskutera kring hur våra tankar är om 

Handelsbankens och Länsförsäkringars strategi och struktur. 

 

Figur 4: Strategi påverkar struktur 

 

 

(egen modell) 

Chandler (1962) menar att man först och främst väljer en strategi och utifrån den formar man 

sedan sin organisationsstruktur. Utifrån detta resonemang skulle bankerna först bestämt sig 

för att differentiera sig istället för att fokusera på kostnadsledarskap. Sedan skulle man valt 

att differentiera sig genom en bättre service och tillgänglighet för att få nöjdare kunder 

(Porter, 1992). Länsförsäkringars strategi fastställdes 2001 (Muntlig intervju med 

koncernledningsledamoten, 2018) och enligt Chandlers (1962) resonemang ska detta exempel 

innebära att organisationen förändrades efter dessa strategiska val som gjordes. Utifrån det 

skriftliga empiriska materialet från Länsförsäkringar kan vi inte hitta något som styrker att 

organisationen drastiskt förändrades utifrån strategin, men organisationen har förändrats 

under åren utifrån externa faktorer (Muntlig intervju operativ chef, 2018).  
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Figur 5: Strategi och struktur påverkar varandra 

 

(egen modell) 

 

Beroende på vilken händelse som inträffar menar Mintzberg (1991) att strategin eller 

strukturen kan påverka den andra. Påverkan är växelvis och kan därmed gå på båda hållen 

(Mintzberg, 1991). I både Handelsbanken och Länsförsäkringar har strukturen förändrats 

under årens lopp, men strategin har varit fast under en längre tid i båda bankerna Mintzbergs 

(1991) teori om förhållandet kan då ifrågasättas eftersom det i vårt presenterade material inte 

pekar på att strategin blivit påverkad av strukturförändringarna. Utifrån vår modell som är en 

sammanställning av Porter, Chandler och Minztbergs forskning ihop med den institutionella 

teorin ser vi ett flertal kopplingar mellan den och de intervjuer som genomförts i syfte att öka 

förståelsen kring hur strategin påverkar strukturen i Handelsbanken. Även ifall inte samtliga 

personer var överens om förhållandet mellan strategi och struktur så belyste samtliga att 

respektive banks strategi och struktur påverkas av externa faktorer.  

“Bankbranschen är väldigt reglerad och man måste hela tiden anpassa sig 

struktur efter de lagkrav och de kompetenskrav som sätts” 

 (Intervju koncernlednings ledamot Handelsbanken 2018).  

 

Utifrån dessa resonemang ser vi en koppling till den institutionella teorin då man som aktör 

behöver anpassa sig efter yttre krav. En ytterligare tanke som detta resulterar i är hur pass lika 

bankerna kommer bli på lång sikt, ifall samtliga banker behöver anpassa sin struktur efter 

förändringar i omvärlden såsom digitalisering, regel och kompetenskrav så kommer de bli 

mer och mer lika varann i det hänseendet och därav är vi inne på begreppet isomorfism 

(DiMaggio och Powell, 1983).   
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7.  Slutsats 

Utifrån omvärldsanalys som gjordes i empirikapitlet framgick det att priserna för de 

vanligaste tjänsterna samt genomsnittsräntorna hos de båda aktörerna inte var bland de lägsta 

i branschen utan låg i paritet med andra aktörer på marknaden. Därav gör vi antagandet att 

man utifrån Porters (2004) teorin kring konkurrensstrategi inte använder sig av 

kostnadsledarskap. 

 

Utifrån omvärldsanalysen där antalet kontor granskades drar vi sambandet att båda lyckas 

vara väldigt lokala, framförallt Handelsbanken sticker ut med sitt stora antal kontor. 

Slutsatsen dras att detta är en förutsättning för att Handelsbankens decentraliserade modell 

ska fungera. Handelsbanken framhäver att varje rådgivare har ett stort beslutsfattande 

mandat. Detta är en klar konkurrensfördel eftersom han eller hon känner sina lokala 

marknadsförutsättningar bäst. Detta innebär i sin tur att den som känner den lokala kunden 

bäst ska kunna fatta beslut och då krävs ett omfattande kontorsnät nära kunden. Slutsatsen 

kring detta resonemang innebär att man tagit ett strategiskt beslut att banken ska ge varje 

medarbetare en stor möjlighet att påverka sin lokala marknad. Detta innebär att man behöver 

anpassa sin decentraliserade struktur som Mintzberg (1982) framhäver ut efter antalet kontor 

och blir då ett resultat av att man väljer att finnas till så lokalt. Slutsatsen blir utifrån detta 

resonemang att strategin påverkar strukturen och att strukturen är ett resultat av de strategiska 

inriktningarna de båda bankerna gjort. Därav kan vi bekräfta att Chandlers (1962) teori kring 

strategi och struktur är relevant inom den svenska bankbranschen.  

 

För att svara på vår frågeställning kring hur strategin påverkar strukturen i den svenska 

bankbranschen valde vi i diskussionen att se djupare på just bankbranschen. Efter våra 

intervjuer och omvärldsanalysen fick vi information kring att bankbranschen är väldigt 

transparent och branschens aktörer använder sig utav väldigt lika tjänster och produkter. 

Utifrån det drar vi slutsatsen att den enskilde kunden befinner sig i en stark 

förhandlingsposition. Bankerna behöver därför erbjuda kunden något specifikt ut efter dennes 

enskilda behov. Det innebär att aktörerna i branschen behöver använda sig av vad Porter 

(2004) kallar för differentiering i syfte att utmärka sig från konkurrenterna. För att lyckas 

med var Porter (2004) framhäver som differentiering gäller det att man kan dra slutsatser 

kring den enskildes kundens behov. Detta innebär att man behöver känna sin lokala kund 
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vilket är precis vad representanterna från vardera bank påpekar. En förutsättning för detta är 

att den lokala bankmannen har beslutande mandat kring kunden. Vilket Mintzberg (1982) 

framhäver är en viktig del i en fungerande decentraliserad organisation. 

 

Ståndpunkten är att det är fördelaktigt att personer som arbetar i en sådan bransch drar nytta 

av en stor frihet och inflytande för att kunna anpassa produkten eller tjänsten utifrån den 

specifika kundens behov. Detta är i linje med Mintzbergs (1982) tankar kring 

decentralisering. Utifrån det här resonemanget drar vi slutsatsen att den decentraliserade 

strukturen (Mintzberg, 1982) möjliggör en bättre differentiering (Porter, 2004) då den 

enskilde banktjänstemannen känner sin lokala kund och dennes behov och kan därför anpassa 

produkterna efter hen. Därav anser vi att strukturen (Mintzberg, 1982) möjliggör att man kan 

differentiera (Porter, 2004) sina produkter bättre inom bankbranschen. Utifrån detta kan 

Mintzbergs (1991) om ett växelvis förhållande mellan strategi och struktur även det 

bekräftas.  En ytterligare faktor vi har tagit i beaktande under den här studiens gång är den så 

kallade institutionella teorin och framförallt isomorfism. Detta valde vi att ta med då just 

bankbranschen som tidigare nämnt är en bransch med väldigt lika produkter och tjänster. 

Utifrån de intervjuer vi haft framkom det väldigt mycket kring att båda bankernas 

organisation behöver anpassas ut efter externa faktorer (DiMaggio och Powell, 1983). Den 

slutsats vi grundar kring detta är att hela branschens struktur och varje aktörs struktur inom 

den kommer att påverkas av yttre faktorer med tiden. Vi grundar slutsatsen på två konkreta 

yttre faktorer. Det vi tror kommer påverka strukturen och strategin hos bankerna som även 

framgått genom de intervjuer som hållits är bland annat den teknologiska utvecklingen som 

kan innebära att färre behöver jobba med administrativ handläggning. En ytterligare faktor är 

de regler och krav som sätts på branschen i helhet som innebär att fler och fler behöver vara 

involverade i varje ärende enligt våra intervjuer. Detta tror vi kan leda till den så kallade 

tvingande isomorfismen (DiMaggio och Powell, 1983) då varje organisation behöver anpassa 

sig allt ut efter detta. Vår slutsats utifrån detta är att utmaningen ligger i att behålla sin 

decentraliserade modell och inte bli ett föremål för isomorfism. Svårigheterna fastställer vi i 

att kontorsnätet blir en större utmaning att upprätthålla på mindre orter med färre anställda då 

yttre regel och lagkrav samt teknologisk utveckling påverkar. Vi ställer oss förundrade till att 

detta är det vi ser i dagsläget redan nu i Handelsbanken då man under de senaste fyra åren 

minskat ner på sitt kontorsnät i form av antal kontor. Vår uppfattning är att de båda bankerna 



61 

 

inte kommer behöva ändra sin strategi för att klara av samhällets förändring, men 

strukturerna har enligt oss stora förändringar att vänta.  

 

Vårt syfte med uppsatsen har varit att öka förståelsen för om och i så fall hur strategi 

påverkar strukturen i bankbranschen i Sverige. Slutsatsen vi dragit är att strukturen sätter 

ramar för den strategin man väljer att implementera och genom strategiska ställningstaganden 

anpassar man organisationsstrukturen. 
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9.  Bilagor 

9.1 Frågorna till intervjuerna 

1. Hur skulle du beskriva bankens strategiska ställningstaganden, och hur skiljer ni er åt 

från de andra aktörerna? 

2. Vilka föreställningar har du om hur bankens strategi kommer förändras inom 5 år och 

10 år? 

3. Vilka föreställningar har du om hur bankens organisationsstruktur kommer förändras 

inom 5 år och 10 år. 

4. Hur tror du bankens struktur kommer påverkas vid strategiska förändringar. 

5. Vilka tydliga för och nackdelar ser du utifrån din position med den strukturella 

uppbyggnaden banken har idag? 

6. Tror du det finns något samband mellan er organisation struktur och eran 

konkurrensstrategi och i så fall hur förhåller dessa sig till varann? 
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