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SAMMANFATTNING 

 
Bankerna kan ses som motorn i det finansiella systemet, då de har en viktig roll för 

svensk tillväxt och välfärd, och utan dessa skulle Sverige stanna. Sedan finanskrisen 

2008 har banksektorn stramats åt ytterligare och blivit allt mer reglerad. 

Informationsflöde och beslutsfattande är något som centrala ledningar dagligen arbetar 

med, dock avser mycket av ledningens arbete sådant som i slutändan berör 

medarbetare lokalt, vilket förutsätter att  kommunikationen förmedlas tydligt.  

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur informationsflödet fungerar 

mellan företagsledning och medarbetare som arbetar nära kund i bankorganisationer 

under en process då en viktig reglering införs. Studien kommer även att ge kunskaper 

om vad amorteringskravet kan komma att innebära för de lokala bankrådgivarna i 

deras dagliga arbete.  

 

För att uppfylla studiens syfte har vi utgått från en abduktiv metod. Studien har antagit 

en fallstudie, och empirisk data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer från 

tio banktjänstemän. Det empiriska materialet har analyserats genom att sättas i relation 

till vår referensram, vilket slutligen gjort att studiens syfte uppfyllts. 

 

Studiens resultat visar att lokala bankrådgivare behöver tydlig information och 

föredrar att informationen kommer via flera kanaler, vilket reducerar tvetydighet och 

osäkerhet kring hur deras arbetsprocesser ska utföras. Att information når ut till 

samtliga medarbetare är en förutsättning för att de ska känna trygghet i det egna 

arbetet, men vem som bär ansvar för att den sprids råder det delade meningar om. En 

bankrådgivare har idag befogenhet att fatta de flesta beslut som avser deras dagliga 

arbetsuppgifter. Bankerna har länge förespråkat vikten av amortering och ser positivt 

på det nya kravet.  

 

Nyckelord: Informationsflöde, kommunikation, bank, amorteringskrav, lokala 

bankrådgivare, befogenheter, centralisering, decentralisering	    
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ABSTRACT 
The banks can be seen as the engine in the financial system, because they have an 

important role for Swedish growth and welfare, and without these, Sweden would 

cease to function. Since the financial crisis 2008, the banking sector has been 

increasingly tightened and much more regulated. The flow of information and decision 

making is something that central leadership work with daily, with a lot of work being 

intended to affect co-workers locally. This requires a clear conveying of 

communication.  

The purpose of this study is to contribute with knowledge on how the flow of 

information works between company leadership and colleagues that work closely with 

the costumers during a process in which an important regulation is being introduced. 

The study will also provide knowledge about the possible impact the amortization 

requirements will make on the local bank advisors in their daily work.  

To complete the purpose of the study, we proceeded with an abductive reasoning. The 

study has become a case study, and empirical data has been collected through semi-

structured interviews from ten bank officials. The empirical material has been analyzed 

by being compared to our frame of references, which led to the purpose of the study 

being fulfilled.  

The study shows that local bank advisors need clear information and prefers the 

information to be carried out through multiple channels, because it reduces ambiguity 

and insecurity about their working procedures. Information reaching out to all co-

workers is a fundamental condition for them to be able to feel secure in their own work, 

but there are no clear answers on whose responsibility it is for making sure these 

conditions are met. Today, a bank advisor has the authority to make decisions 

regarding their daily work tasks. The banks have, for a long time, endorsed the 

importance of amortization and are positive about the new requirement.  

 

Key words: flow of information, communication, bank, amortization requirements, 

local bank advisors, authority, centralization, decentralization.  



	  

v 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1.	   INLEDNING	  ...............................................................................................................	  1	  

1.1.	   BANKERNAS	  SAMHÄLLSFUNKTION	  ...................................................................................	  1	  
1.1.1	  Finansiella	  sektorn	  ..................................................................................................	  2	  
1.1.2	  De	  kundorienterade	  bankerna	  ................................................................................	  2	  

1.2	  PROBLEMDISKUSSION	  .........................................................................................................	  4	  
1.3	  PROBLEMFORMULERING	  OCH	  FORSKNINGSFRÅGA	  ....................................................................	  5	  
1.4	  SYFTE	  ...............................................................................................................................	  6	  

2.	   METOD	  .....................................................................................................................	  7	  
2.1	  FÖRFÖRSTÅELSE	  .................................................................................................................	  7	  
2.2	  UNDERSÖKNINGSMETOD	  .....................................................................................................	  8	  

2.2.1	  Abduktiv	  ansats	  ......................................................................................................	  8	  
2.2.2	  Kvalitativ	  metod	  .....................................................................................................	  9	  
2.2.3	  Fallstudie	  ..............................................................................................................	  10	  
2.2.4	  Forskningsetik	  .......................................................................................................	  11	  

2.3	  DATAINSAMLING	  ..............................................................................................................	  11	  
2.3.1	  Primärdata-‐	  semistrukturerade	  intervjuer	  ...........................................................	  12	  
2.3.2	  Sekundärdata	  .......................................................................................................	  14	  

2.4	  KVALITETSDISKUSSION	  .......................................................................................................	  14	  
2.4.1	  Validitet	  och	  reliabilitet	  ........................................................................................	  15	  
2.4.2	  Metod	  och	  Källkritik	  .............................................................................................	  17	  

3.	   REGLERING	  AV	  BANKERNAS	  	  	  KREDITGIVNING	  ........................................................	  19	  
3.1	  BANKER	  ..........................................................................................................................	  19	  
3.2	  MYNDIGHETER	  ................................................................................................................	  21	  
3.3	  FINANSINSPEKTIONEN	  .......................................................................................................	  22	  
3.4	  SVENSKA	  BANKFÖRENINGEN	  ..............................................................................................	  23	  
3.5	  AMORTERINGSKRAV	  .........................................................................................................	  23	  

4.	   REFERENSRAM	  ........................................................................................................	  24	  
4.1	  INLEDNING	  OCH	  PRESENTATION	  AV	  VALDA	  TEORIER	  ................................................................	  24	  
4.2	  BESLUTSFATTANDE	  ...........................................................................................................	  25	  

4.2.1	  Centraliserat	  och	  decentraliserat	  beslutsfattande	  ...............................................	  25	  
4.3	  MOTIVATION	  ...................................................................................................................	  28	  
4.4	  INFORMATIONSFLÖDE	  .......................................................................................................	  28	  

5.	   EMPIRI	  ....................................................................................................................	  34	  
5.1	  HANDELSBANKEN	  .............................................................................................................	  34	  

5.1.1	  Beslutsfattande	  ....................................................................................................	  35	  
5.1.2	  Informationsflöde	  .................................................................................................	  36	  
5.1.3	  Amorteringskravet	  ................................................................................................	  37	  

5.2	  SWEDBANK	  .....................................................................................................................	  38	  
5.2.1	  Beslutsfattande	  ....................................................................................................	  39	  



	  

vi 

5.2.2	  Informationsflöde	  .................................................................................................	  40	  
5.2.3	  Amorteringskravet	  ................................................................................................	  41	  

5.3	  NORDEA	  .........................................................................................................................	  42	  
5.3.1	  Beslutsfattande	  ....................................................................................................	  43	  
5.3.2	  Informationsflöde	  .................................................................................................	  45	  
5.3.3	  Amorteringskravet	  ................................................................................................	  45	  

5.4	  LÄNSFÖRSÄKRINGAR	  .........................................................................................................	  46	  
5.4.1	  Beslutsfattande	  ....................................................................................................	  47	  
5.4.2	  Informationsflöde	  .................................................................................................	  48	  
5.4.3	  Amorteringskravet	  ................................................................................................	  49	  

6.	   ANALYS	  ...................................................................................................................	  50	  
6.1	  BESLUTSFATTANDE	  ...........................................................................................................	  50	  

6.1.1	  Centraliserat	  och	  decentraliserat	  beslutsfattande	  ...............................................	  52	  
6.2	  MOTIVATION	  GENOM	  ARBETET	  ...........................................................................................	  53	  
6.3	  INFORMATIONSFLÖDE	  .......................................................................................................	  55	  

6.3.1	  Informationskanaler	  .............................................................................................	  57	  
6.3.2	  Informationsansvaret	  ...........................................................................................	  59	  

6.3	  AMORTERINGSKRAVET	  ......................................................................................................	  60	  

7.	   SLUTSATS	  ................................................................................................................	  64	  
7.1	  SAMMANFATTNING	  ..........................................................................................................	  64	  
7.2	  FÖRSLAG	  TILL	  FRAMTIDA	  FORSKNING	  ...................................................................................	  68	  

REFERENSER	  ...................................................................................................................	  69	  
LITTERATUR	  ..........................................................................................................................	  69	  
ARTIKLAR	  .............................................................................................................................	  71	  
ELEKTRONISKA	  KÄLLOR	  ............................................................................................................	  73	  

BILAGOR	  .........................................................................................................................	  76	  
BILAGA	  A	  .............................................................................................................................	  76	  

	  

	  



	  

1 

1.   INLEDNING 
____________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi presentera en bakgrund, där bankernas samhällsroll och 

dess komplexa organisation introduceras. Vidare kommer vi diskutera hur en ny 

reglering påverkar bankernas organisation och vad det kan komma att betyda för ett 

fortsatt kundfokus hos banker. I problemdiskussion kommer vi att diskutera 

informationsflödet mellan bankernas centrala ledning och dess lokala 

bankrepresentanter, samt föra en diskussion kring centraliserat och decentraliserat 

beslutsfattande. Detta för att leda läsaren in till vår forskningsfråga. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av studiens syfte.   

____________________________________________________________________ 

1.1.   BANKERNAS	  SAMHÄLLSFUNKTION	  
Den finansiella sektorn, där banker ingår, har en stor betydelse för det svenska 

samhället (Bankföreningen, 2015). Idag utgör den finansiella sektorn fem procent av 

BNP och sysselsätter 90 000 människor, varav 40 000 arbetar i bank (Bankföreningen, 

2016). Bankerna kan ses som motorn och även liknas vid blodomloppet i det 

finansiella systemet och har en viktig roll för svensk tillväxt och välfärd. Utan väl 

fungerande banker skulle Sverige stanna. Hela samhället - privatpersoner, företag, 

kommuner och staten - är beroende av att banksystemet fungerar. Bankerna bidrar inte 

bara till utveckling och sysselsättning, utan är även en förutsättning för att små och 

medelstora företag ska ha en möjlighet att startas upp och växa, och för att större 

företag ska lyckas internationellt. Bankerna tillhandhåller produkter och tjänster som 

gör att kunder lätt och tryggt kan spara och låna (Bankföreningen, 2014). Banker kan 

liknas vid ett vanligt företag, men för att ett företag skall få benämningen bank, krävs 

ett särskilt tillstånd från Finansinspektionen1 och företaget hamnar då under FIs tillsyn 

(ibid.). Det finns flera nödvändiga skäl för reglering, tillsyn och övervakning av 

banker. Delvis för att de har en inneboende instabilitet. Syftet med tillsynen är dels för 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Finansinspektionen	  kommer	  under	  studiens	  gång	  att	  benämnas	  som	  FI.	  
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att säkerställa att de finansiella institutionerna inte tar alltför stora risker, men även för 

att samla in nödvändig information om de finansiella institutionerna. Detta för att 

myndigheterna, vid en krissituation, ska ha tillräckligt med material för att kunna fatta 

beslut om hur krisen bäst skall hanteras och lösas utifrån välinformerade grunder 

(Niemeyer, 2006). 

1.1.1 FINANSIELLA SEKTORN 

Under 2008 när den globala finanskrisen ägde rum tydliggjordes finanssektorns 

viktiga betydelse för samhället och vilka förödande effekter som kan uppstå när det 

råder problem i sektorn (Bankföreningen, 2014). Något som tydligt kunnat urskiljas är 

hur banker världen över, som varit på väg att gå i konkurs, räddats av staten för att de 

fyller en sådan viktig funktion i samhället. Att låta banker gå i konkurs kan få 

katastrofala samhällseffekter, inte bara nationellt utan också internationellt, vilket 

visade sig 2008 då Lehman Brothers i USA gick i konkurs (Bankföreningen, 2015). 

För att i framtiden förhindra att nya bankkriser uppkommer är det av stor vikt att det 

finansiella systemets funktion och förtroende upprätthålls. Därav har samhället ansett 

att det är nödvändigt att skapa en rad lagar som reglerar det finansiella systemets 

aktörer. Bland dessa aktörer spelar bankerna en central roll och det finns ett flertal 

lagar och föreskrifter som reglerar denna verksamhet (Bankföreningen, 2016). 

Bankerna har de senaste åren lagt ner mycket resurser på arbete och investerat stora 

summor för att tillmötesgå de nya kraven och reglerna som syftar till att stärka 

samhällets finansiella stabilitet. Att upprätthålla den finansiella stabiliteten är bara en 

av många uppgifter i bankers allt mer komplexa samhällsansvar, vilket gör det viktigt 

att veta hur beslut tas och uppfattas i banken (ibid.). 

1.1.2 DE KUNDORIENTERADE BANKERNA 

Många svenska banker talar om vikten av att sätta kunden i fokus och tillgodose deras 

behov. Swedbank marknadsför sig själva som en fullsortimentbank, med en 

tillgänglighet för alla kunder, oavsett storlek på behov (Swedbank, 2015). Det 

framkommer även att Swedbank lägger stor vikt vid sin rådgivning och att ha en nära 

relation med kund. Fortsättningsvis är det inom Swedbank viktigt att beslut fattas 

direkt i mötet mellan kund och medarbetare (ibid.). Handelsbanken främjar, precis som 

Swedbank, vikten av att beslut fattas nära kund och av rådgivaren som känner denne 

bäst (Handelsbanken, 2015). Ett arbetssätt som även påträffas hos Länsförsäkringar, 
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genom att de lägger stor vikt vid att  finnas nära kunden lokalt, möta kunden i dess 

hemmamiljö och att arbeta i småskalighet (Länsförsäkringar, 2016). Även hos Nordea 

anses det att kundnöjdhet skapas genom medarbetarna som arbetar nära kund. Det blir 

då av stor vikt att just den medarbetare också tar beslutet angående kreditgivning 

(Nordeas Årsredovisning, 2015). Att kunden är av stor betydelse för ovannämnda 

banker är något som tydligt kan utläsas i bankernas egna uttalanden i respektive 

årsredovisningar från 2015. Alla väljer att fokusera på kunder, men vikten av vilka 

kunder som är viktigast för dem kan skilja sig åt. 

Banksektorn har sedan 2014 påverkats av diskussioner kring en ny lagförändring; ett 

amorteringskrav för nya bostadslån. Förslaget har flitigt diskuterats i media, något som 

Erik Thedéen, generaldirektör på FI, menar kan påverka kunders beteende i en negativ 

riktning (Bankföreningen, 2016). Han anser vidare att kunderna kanske påskyndar att 

en affär görs innan amorteringskravet träder i kraft. Jens Magnusson, privatekonom i 

SEB, tror inte att lagkravet kommer att få någon avgörande effekt på kunderna 

eftersom upp emot 90 procent av de nya lånen amorteras redan idag och är en central 

rekommendation från bankerna (Svenska Dagbladet, 2015). Magnusson menar 

fortsättningsvis att det för det enskilda hushållet kan bli påtagligt, men att det samtidigt 

är viktigt att se amortering som en form av sparade. Det är pengar som kunden trots 

allt betalar till sig själv. Under 2010 var det av de fyra storbankerna endast Nordea 

som krävde amortering vid nytagna bolån. De andra bankerna hade vid den tidpunkt 

inga krav, men i det individuella mötet var rekommendationen kring amorteringar en 

huvudsaklig punkt (Eliasson, 2010). Länsförsäkringar (2016) har på senare tid valt att 

gå ut offentligt med information till sina kunder via deras hemsida, något som har 

tydliggjort innebörden av amorteringar och utformningen av det kommande kravet. 

Informationen ger kunden en insikt i vad det innebär och vikten av att amortera, även 

Handelsbanken har valt att belysa betydelsen av amortering, samt tagit fram 

amorteringstips, för att underlätta för kunden i dagens ständiga och oroväckande 

debatter (Handelsbanken, 2016). Nordea (2016) har, precis som de ovannämnda 

bankerna, också gett ut rekommendationer om att se värdet av att amortera. Att 

processen kring amorteringskravet har varit uppmärksammad i media under en längre 

tid varit svårt att undgå. Samtidigt har bankerna själva, med hjälp av Bankföreningens 
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rekommendationer, sedan en längre tid tillbaka krävt amorteringar av sina kunder och 

haft det som en utgångspunkt vid sina kreditgivningar (Bankföreningen, 2014). 

1.2	  PROBLEMDISKUSSION	  
De övergripande och mest omfattade besluten kring en verksamhet tas högt upp i 

organisationen, det vill säga, centralt. Medarbetarna, som möter kunden och som 

samtidigt befinner sig längre ner i organisationen, är i varierande utsträckning 

delaktiga i dessa beslut (Carlzon, 2009). Oavsett hur beslut fattas, högt upp i 

pyramiden, på mellannivå eller längst ner, är det viktigaste att informationen förmedlas 

ut till alla berörda medarbetare (ibid.). Rydbeck (1993) för även ett liknande 

resonemang om att en banks verksamhetsmål och policy är av största vikt för att en 

bank ska kunna minimera riskerna som finns inneboende hos dem. De gemensamma 

målen som verksamheten sätter upp påverkar inte bara bankens organisation, dess 

regler och rutiner utan även förmågan att utveckla och utnyttja den kompetens som 

finns i organisationen. I detta sammanhang blir ledningens roll som beslutsfattare 

central. Wallander (1991) menar däremot att en bank som är starkt centraliserad i sin 

kreditgivningsprocess och som ger de lokala bankrådgivarna ett litet spelutrymme kan 

komma att få relativt fler kreditpropåer högre upp i organisationen. Fortsättningsvis 

menar Wallander att risken med en påtaglig arbetsbelastning högre upp i 

organisationen kan ge försämrade kvalitéer i besluten. Samtidigt kan det medföra att 

engagemanget och kunskapen i de lägre nivåerna blir lidande om bankorganisation är 

alltför starkt centraliserad. Å andra sidan kan en starkt decentraliserad 

bankorganisation i sin tur komma att stöta på problem i styrprocessen av riskhantering. 

Mycket av litteraturen om organisationsteorier bygger på att information finns och 

används för att minimera osäkerheten samt minska tvetydigheten (Daft & Lengel, 

1986).  Tvetydighet är något som förknippas med en rörig och oklar process, medan 

nya uppgifter kan vara förvirrande och i sin tur öka graden av osäkerhet. Är 

tvetydigheten hög, är det omöjligt att ta itu med nya uppgifter (ibid.). Ett liknande 

resonemang går också att finna i Carlzons (2009) litteratur, där han understryker vikten 

av ett fungerande informationssystem inom en organisation och hur otillräckligt det 

ibland kan vara. Pondy och Mitroff (1979) menar i likhet med Carlzon (2009) att 

information är något som bearbetas i en organisation genom att hitta förutsättningar 
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för att åstadkomma de interna uppgifterna, samordna olika aktiviteter, och för att 

samtidigt kunna tolka den yttre miljön. Daft och Lengel (1986) menar att en stor 

utmaning för organisationer och deras chefer är att utveckla system för att filtrera 

information som i sin tur ska underlätta hanteringen av osäkerhet, samordning och den 

ovissa miljön. Under en senare tid har litteraturen understrykt bristerna i den interna 

kommunikationen som en bidragande faktor till att planerade förändringar har en 

benägenhet att misslyckas (Kotter & Schlesinger 1979; Daly et al., 2003). Inte nog 

med att kommunikationen är ett viktigt verktyg för organisationer i allmänhet, utan 

när en organisation genomgår en förändring blir kommunikationen, om möjligt, ännu 

mer betydande (ibid.). 

De som centralt ansvarar för verksamheten, är vanligtvis de som även befinner sig 

längst ifrån verkligheten och den marknad som besluten berör. Därför är det viktigt, 

precis som Carlzon (2009) med sitt budskap i “Riv Pyramiderna” försöker sätta fingret 

på; vikten av att kommunicera och nå ut till alla medarbetare med information så att 

de får en förståelse av beslutens innebörd och det ansvar som förväntas av dem. 

“En människa som inte har information kan inte ta ansvar, men en människa som har 

information kan inte undgå att ta ansvar” (Carlzon, 2009, s.5). 

1.3	  PROBLEMFORMULERING	  OCH	  FORSKNINGSFRÅGA	  
I problemdiskussionen framkommer det, bland annat med hänvisning till Rydbeck 

(1993), att beslut i organisationer oftast tas centralt, särskilt om det övergripande avser 

verksamheten och dess policyer. För bankorganisationer specifikt tas vanligtvis dessa 

beslut i bankernas respektive centrala ledningar, som deras lokala bankrådgivare sedan 

ska, nedbrutet i mål och manualer, följa och uppnå. Banker är och har även historiskt 

sett varit en organisation med en inneboende instabilitet (Niemeyer, 2006). I takt med 

att samhället utvecklas, förändras även konsumenters behov och därmed bankernas 

rådgivningsroll. Banker kan i flera avseenden liknas vid vilket företag som helst, men 

i verkligheten är branschen av mer komplex karaktär, eftersom merparten av vad 

banker får och inte får göra finns reglerat i lagar (Bankföreningen, 2016). Då mycket 

av besluten enligt litteraturen till stor del tas centralt, anser vi att det är intressant att 

få en inblick i hur informerade de lokala rådgivarna egentligen är, samt hur 

informationen inom bankorganisationerna förmedlas. Det är också intressant att se om 
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litteraturen överensstämmer med verklighet som finns ute på kontoren. Vi vet, utifrån 

mycket av litteraturen, att ledningen har stora förväntningar och ger mycket ansvar till 

medarbetarna, men som Carlzon (2009) själv uttrycker sig är det omöjligt att ta ansvar 

för något när en medarbetare inte har information. Det kommande amorteringskravet 

är något som länge diskuterats i media och som på sikt kommer medföra en ny 

reglering för alla banker. Informationsflöde och beslutsfattande är något som centrala 

ledningar dagligen arbetar med (Blom & Kärreman, 2012), men i praktiken är mycket 

av ledningens arbete sådant som faktiskt i slutändan berör medarbetaren lokalt. 

 

Nedanstående forskningsfrågor är formulerade med utgångspunkt i uppsatsens 

problemdiskussionen och problemformuleringen; 

•   Hur informeras Kalmars lokala bankrådgivare om de centrala bestämmelser 

som rör deras dagliga arbete och vem ansvarar för informationsspridningen?   

•   Hur tycker de lokala bankrådgivarna att deras arbetsprocesser påverkas vid 

införandet av en ny reglering och vilka befogenheter har de idag i sina 

arbetsprocesser, samt vilka förändringar kan ett amorteringskrav komma att 

medföra? 

1.4	  SYFTE	  
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur informationsflödet fungerar 

mellan företagsledning och medarbetare som arbetar nära kund i bankorganisationer 

under en process då en viktig reglering införs. Studien kommer även att ge kunskaper 

om vad amorteringskravet kan komma att innebära för de lokala bankrådgivarna i 

deras dagliga arbete. 
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2.   METOD 
____________________________________________________________________________________________________	  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metoder som kan användas, samt beskriva 

och motivera för den metod som vi valt att använda i studien. Kapitlet preciserar vårt 

tillvägagångssätt att studera och analysera fenomenet, samt tydliggör hur vi valt att 

arbeta för att uppfylla studiens syfte. Vi kommer inleda kapitlet med att ge läsaren en 

bild av författarnas förförståelse samt en motivering till val av ämne. Sedan redogör 

vi för valt förhållningssätt och forskningsstrategi, där för- och nackdelar diskuteras. 

Slutligen diskuterar vi studiens kvalité. För att öka transparensen i vår undersökning 

har vi genomgående tydliggjort de metodmässiga val som vi förhållit oss till. 

____________________________________________________________________ 

2.1	  FÖRFÖRSTÅELSE	  
Gummesson (2000) lyfter fram begreppet förförståelse som den insikt en forskare har 

om ett specifikt problem eller en social miljö. Dessa insikter är nödvändiga och 

används sedan som input i ett förlopp för att sätta data i en viss kontext. Förloppet 

bidrar till förståelse och kan benämnas som output. Förståelsen kan, likt en kedja, i sin 

tur bidra med förförståelse till en annan uppgift och forskningsfråga. Enligt Teorell 

och Svensson (2007) ska forskare, oberoende av vilka värdepremisser de har, kunna 

utföra samma studie på ett likartat sätt och få samma resultat. Intersubjektivitet av 

denna karaktär är av väsentlig betydelse vid ett vetenskapligt skrivande, därav har vi 

valt att noggrant beskriva studiens förförståelse och undersökningsprocess. 

Författarna till denna uppsats är två studenter som studerar sitt tredje år på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Under sex terminer har vi studerat kurser med en 

företagsekonomisk inriktning. En av studiens författare arbetar idag på ett lokalt 

bankkontor i Kalmar och har två års erfarenhet av branschen. Från slutet av 2014 och 

troligtvis en tid framöver har amorteringskravet tagit en stor plats i media. Under denna 

period har vi följt den process som varit kring amorteringskravet. Vi har sett uttalanden 

som pekar på att processen varit både otydlig och utdragen, vilket kan ha gjort den 

problematiskt för både banker och allmänhet. De flesta uttalandena i media kommer 
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centralt från bankerna och därifrån fick vi idén om att rikta in oss på bankernas lokala 

rådgivare i Kalmar, för att få kunskaper om hur informationsflödet fungerar dem 

emellan i praktiken. Vi diskuterade detta med vår handledare och fick då idén om att 

undersöka informationsflödet mellan bankens centrala och lokala avdelningar samt hur 

en ny reglering påverkar deras arbetsprocesser och de lokala medarbetarnas 

befogenheter. Genom att vi följt processen och fördjupat oss ytterligare i ämnet har 

insikten om den kritiska processen kring amorteringskravet blivit större; hur bankerna 

utan något lagkrav valt att förhålla sig till amorteringar, samt hur svåra och bristande 

informationsflöden kan vara när en organisations pyramid blir för hög. Därför 

upplevde vi det extra intressant att undersöka hur processen påverkat de lokala 

bankkontoren och om den eventuellt har haft någon effekt på bankernas 

kundorienterade fokus samt hur informationsflöden i komplexa organisationer 

generellt fungerar.                                                        

2.2	  UNDERSÖKNINGSMETOD	  
När en forskare ska bestämma vilken metod som lämpar sig bäst för undersökningen 

är det av stor vikt att hänsyn till forskningens syfte tas. Forskaren behöver reflektera 

över om studien kräver en kvantitativ eller kvalitativ metod för att besvara studiens 

forskningsfråga (Trost, 2001).  

2.2.1 ABDUKTIV ANSATS 

Det finns två forskningsansatser som forskare brukare skilja mellan; induktion och 

deduktion (Hyde, 2000). I en induktiv ansats utgår forskaren från observationer från 

flera enskilda fall, där samband kan hittas och drar därigenom generella slutsatser som 

anses giltiga. Fortsättningsvis menar Hyde (2000) att forskaren formulerar en teori 

genom empiri som denne själv samlat in. Detta kan anses riskfyllt då det kan ses som 

en samling enskildheter som bildat en allmän sanning. Problematiken med ansatsen är 

att endast ett yttre samband ses och underliggande faktorer bortses, vilket kan innebära 

att endast en del av iakttagelserna kommer till ytan (Alvesson & Sköldberg, 2008). En 

deduktiv ansats fastslår å andra sidan en teori istället för att förklara någonting. 

Fortsättningsvis menar Alvesson och Sköldberg (2008) att denna ansats kan vara 

mindre riskfylld, då den utgår från exempelvis en teori. Genom en uppställd 

frågeställning undersöker en forskare om teorin överensstämmer med ett enskilt fall. 
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Alvesson och Sköldberg (2008) menar att det finns en tredje ansats; abduktion. Denna 

ansats utgår likt induktion från empirisk fakta men är öppen för teoretiska 

frågeställningar och ny data. En abduktiv ansats bör inte ses som en enkel mix av de 

två tidigare beskrivna ansatserna, utan som en egen, även om den har likheter med de 

övriga. Ansatsen skiljer sig genom att den vågar gå utanför boxen av ren fakta och 

teori. Abduktion tar hänsyn till underliggande strukturer för att kunna skapa en 

förståelse. Genom att koppla samman empirin med referensramen kan upptäckten av 

nya mönster skapas som kan ge en förståelse för fenomenet (ibid.). 

Med våra forskningsfrågor och syfte som utgångspunkt, samt att vi valt att göra 

fallstudier, har studien antagit en abduktiv ansats. Det har dessutom gjort att vi haft 

möjlighet att arbeta flexibelt för att skapa en större förståelse för hur centrala och 

lokala medarbetare i en bankorganisation samverkar. När ny teori insamlades uppstod 

i vissa fall nya frågor och ibland gav det oss oväntade svar, något som gav upphov till 

att ytterligare teori inhämtades. De erfarenheter vi fick från de första intervjuerna 

bidrog exempelvis till fler preliminära teorier som vi sedan utgick gick ifrån och 

fortsatte testa i efterföljande intervjuer. Totalt intervjuades tio stycken banktjänstemän, 

tillhörande fyra olika banker i Sverige. Vi har i studien arbetat med att stärka 

validiteten för våra resultat och generalisera dessa mer genom att koppla resultateten 

till ett större antal teorier. Använder studien sig av många teorier för att analysera 

insamlad data öppnar det, enligt Saunders et al. (2007), upp för teoretisk triangulering 

och stärker validiteten i datainsamlingen och analysen. 

2.2.2 KVALITATIV METOD 

Andersen (1998) menar att val av metod beror till stor del på det syfte som studien har. 

Bryman och Bell (2011) påstår att det inom forskningen finns två typer av metoder att 

tillämpa; kvantitativ och kvalitativ. Forskning med en kvantitativ metod innebär i stora 

drag att numeriska data samlas in, att relationen mellan teori och forskning ses ur ett 

deduktivt perspektiv och att det naturvetenskapliga synsättet är i fokus. När all data 

skall bearbetas och analyseras sker det genom statistiska metoder. Den kvalitativa 

metoden å andra sidan är mer inriktad på forskningsprocedurer som ger beskrivande 

data, ofta i form av individers egna nedskrivna ord eller uttrycka åsikter (Olsson & 

Sörensen, 2011). Enligt Jacobsen (2002) lägger den kvalitativa metoden vikt vid 

detaljer, nyanser och det unika på all datainsamling. Denna forskning används när en 
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djupare förståelse för ett ämne skall studeras eller för att undersöka underliggande 

mönster. 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod till vår forskning då den lämpar sig bäst för 

att undersökning hur centrala och lokala medarbetare inom banksektorn samverkar 

med varandra vid informationsutbyte samt vilka befogenheter den lokala medarbetaren 

som arbetar nära kund har. Vi har valt att samla in vår empiri till stor del genom 

intervjuer med bankmedarbetare för att kunna skapa en djupare förståelse för studiens 

syfte, vilket överensstämmer med den kvalitativa metoden. Det finns däremot en viss 

kritik mot den kvalitativa forskningen, exempelvis att den är resurskrävande, subjektiv 

och kan ge generaliseringsproblem (Bryman & Bell, 2011). Ingående intervjuer kan ta 

lång tid och i vårt fall har vi en begränsad tidsram att förhålla oss till. Av den 

anledningen kommer studien prioritera ett större antal variabler istället för många 

enheter, alltså ett begränsat antal respondenter (Jacobsen, 2002). Nästa problem kan 

då bli om de personer vi intervjuar är representativa för någon annan än sig själva, 

vilket kan leda till ett generaliseringsproblem. Enligt Bryman och Bell (2011) kan de 

intervjuade personerna inte ses som representativa då de inte valts ut på ett 

slumpmässigt sätt. Eftersom vi vill skapa en tydlighet och djupare förståelse för ett 

fenomen är den kvalitativa metoden den mest lämpliga eftersom den syftar till just det; 

att skapa djupare förståelse för ett fenomen och undersöka dess underliggande 

mönster. 

2.2.3 FALLSTUDIE 

Det finns olika sätt att bedriva en studie på, varav ett är genom fallstudier (Yin, 2007). 

En fallstudie används ofta som metod när frågor som hur och varför ställs, samtidigt 

som studiens fenomen är aktuellt. Merriam (1994) beskriver en fallstudie som en 

metod där forskaren undersöker en företeelse, exempelvis en organisation eller person, 

och där syftet är att upptäcka snarare än att bevisa. Vid användandet av en fallstudie 

finns det en möjlighet att studera en organisation eller person på ett djupare plan, för 

att ta reda på hur denne uppfattar situationen. Yin (2007) betonar att en fallstudie ska 

utgöra en empirisk undersökning som berör ett aktuellt fenomen i dess sammanhang, 

framförallt då sammanhanget kan antas vara otydligt. Fortsättningsvis menar Yin 

(2007) att en fallstudie bygger på många intressanta variabler och studien bör därför 

bygga på ett större antal källor till empiriskt material som kan vävas samman. 
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Fallstudier kan också dra nytta av tidigare forskning och utveckling genom teoretiska 

hypoteser som uppstått till följd av den (ibid.). 

Studien har antagit fallstudier, vilket innebär att en fördjupad studie inom ett område 

skall göras. Genom Merriams (1994) och Yins (2007) redogörelser finner vi stöd för 

att fallstudier lämpar sig bra för att uppfylla studiens syfte och svara på dess 

forskningsfrågor. Studiens forskningsfrågor är formulerade på ett sätt för att undersöka 

“hur” ett visst fenomen uppfattas, varför flera fallstudier är en bra metod att tillämpa 

för att komma fram till en slutsats. Det empiriska material har samlats in genom 

intervjuer med flera respondenter från diverse banker. Det innebär att studien tar del 

av flera empiriska källor, något en fallstudie antas göra. 

2.2.4 FORSKNINGSETIK 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver flera etiska principer och menar att det finns ett 

antal grundläggande etiska frågor som en forskare skall tänka på vid urval av 

försökspersoner. Vi har valt att förhålla oss till informationskravet och 

samtyckeskravet. Informationskravet innebär att varje person som skall intervjuas har 

rätt att få fullständig information kring studiens syfte och process samt beskrivning av 

samtliga moment (Olsson & Sörensen, 2011). Detta innebär också en förklaring om 

vad en medverkan innebär. De deltagare som ställt frågor kring arbetet och vad deras 

deltagande kommer att bidra med har vi muntligen besvarat genom att förklara 

uppsatsens syfte och upplägg samt hur vi kommer sammanställa studiens empiriska 

data. De som vill kommer även få ta del av studien när den är färdigställd. 

Samtyckeskravet innebär att varje deltagare i studien själva får bestämma om de vill 

delta eller inte (Olsson & Sörensen, 2011). Varje intervjuperson har blivit tillfrågad 

och godkänt sitt deltagande. De har också haft möjligheten att ändra sig kring 

deltagandet i studien ända fram tills den avtalade tidpunkten för intervjutillfället. 

2.3	  DATAINSAMLING	  
Insamling av data kan ske på olika sätt och finns i olika former. Forskaren baserar sin 

datainsamling utifrån sin forskningsfråga, syfte, forskningsmetod och tillgång till data. 

Det finns två sorters data; primärdata och sekundärdata (Jacobsen, 2002). Skillnaden 

ligger i vem som samlat in den. Primärdata är data som forskaren själv samlar in genom 
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exempelvis intervjuer, medan sekundärdata är data som redan finns, som är insamlad 

av någon annan vid ett tidigare tillfälle (ibid.). 

2.3.1 PRIMÄRDATA- SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

Primärdata beskrivs av Jacobsen (2002) som information som samlats in för första 

gången, exempelvis genom intervjuer. Forskaren tar kontakt med den primära källan 

för att få en anpassad information för den specifika problemformuleringen. Vi valde 

att genomföra djupare intervjuer med våra fallföretag, eftersom vi ville ha utförliga 

svar och personliga åsikter. Detta då vi eftersträvade en förståelse för hur 

informationsspridningen fungerar inom en komplex organisation, samt vilka 

befogenheter de lokala medarbetarna har i sina arbetsprocesser. Att använda intervjuer 

som insamlingsmetod är förknippat med stor komplexitet. Dels för att den som 

intervjuar omöjligt kan vara fullständigt opartisk och objektiv och dels finns det även 

en viss problematik i hur en respondent svarar och sedan i praktiken handlar (Lantz, 

1993). Trots att respondenternas upplevsevärd utgjort en central del under denna 

undersökning, anser vi ändå att intervjuer är det bästa alternativet. 

Den intervjuteknik vi använt oss av är semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer 

är ett lämpligt tillvägagångssätt vid kvalitativ forskning (DiCicco-Bloom & Crabtree, 

2006). Genom denna teknik lär vi känna respondenterna och kan då skapa en förståelse 

för deras värderingar och åsikter.   Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna, 

som finns i en intervjuguide, är av en öppen karaktär för att kunna få ut så mycket 

information från respondenterna som möjligt. Här är det respondentens ståndpunkt 

inom ämnet som är av intresse. Genom att intervjua en person kan denne berätta och 

förklara fritt om ämnet och framföra sina åsikter på ett mindre ytligt och politiskt 

korrekt sätt (Bryman & Bell, 2011). Detta kan anses innebära en viss flexibilitet i 

intervjuprocessen, att under hela intervjun kunna växla mellan öppenhet och 

intervjuguiden (ibid.). Genom ett samtal som beskrivits kan följdfrågor lätt fångas upp 

och nya frågor kan ställas DiCicco-Bloom & Cravtree, 2006). Fördelen med intervjuer 

är att respondenterna inte får några förvalda alternativ, vilket gör svaren mer 

personliga (ibid.). En annan fördel är att forskarna kan få en djupare förståelse för 

ämnet då personens subjektiva upplevelse kommer till ytan (Jacobsen, 2002). 
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Genom att utforma en intervjuguide, där merparten består av öppna frågor, kan 

respondenterna bidra med mycket information  (Bryman & Bell, 2011). Vår guide, 

som återfinns i bilaga A, kan ses som ett stöd med vilka frågor, inom tre 

huvudområden, som kommer att ställas. Däremot kan det vid genomförandet av 

semistrukturerade intervjuer tillkomma utrymme för nya frågor och följdfrågor på 

grund av den flexibilitet som finns. Därav kommer inte alla intervjuer i slutändan bli 

lika trots att guiden ligger till grund för alla intervjuer. Genom intervjuguiden kunde 

vi styra samtalet mot det ämne vi vill undersöka och ställa följdfrågor när intressanta 

ämnen dök upp. 

Eftersom vi ville veta intervjupersonernas egna åsikter och synpunkter valde vi att inte 

skicka ut några frågor i förväg. Hade vi istället valt att skicka ut intervjuguiden innan, 

hade svaren med stor sannolikhet inte blivit besvarade på ett personligt sätt och risken 

för en politisk korrekthet hade funnits. Enligt Bryman och Bell (2011) finns det olika 

tillvägagångssätt vid en intervju. Ett vanligt sätt är att använda sig av personliga 

intervjuer, där respondenten och forskaren befinner sig i samma rum. Alla intervjuer 

vi har genomfört har varit personliga. Under intervjutillfällena har vi befunnit oss på 

respondentens arbetsplats och förutom vid ett fall lyckats intervjua en respondent i 

taget. Anledningen till att vi befann oss hos respondenterna var för att de 

förhoppningsvis känner sig mer bekväma där och på så vis blir de mer benägna att dela 

med sig av sina erfarenheter (Hove & Anda, 2005). Det var enbart på en bank, 

Handelsbanken i Kalmar, där två respondenter deltog under en gemensam intervju då 

de inte hade mer tid att avsätta. Vi valde att ändå ta med deras svar i studien, då vi inte 

ser någon grund till att deras åsikter skulle ha förändrats på grund av den andres 

deltagande. Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt ha två eller fler intervjuer 

per bankkontor. Med ett undantagsfall vid Swedbank, där endast en intervju 

genomfördes. Denna har vi också valt att ha med i studien trots omständigheterna då 

det var den eller ingen ifrån denna bank. Vid varje intervjutillfälle har vi spelat in 

samtalet, så att vi under senare tillfällen kunnat använda materialet till att transkribera 

intervjuerna. Transkriberingens syfte är inte att begränsa vår insamling utan snarare 

att återupprepa processen (McLellan et al., 2003). Genom att transkribera varje enskild 

respondents svar, har vårt arbete underlättats genom att en struktur och förståelse över 
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respondentens åsikter skapats. Transkriberingen är också ett stöd för analys av 

empirin. 

2.3.2 SEKUNDÄRDATA 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver sekundärdata som den information som samlats 

in av någon annan i ett annat syfte, exempelvis registerdata, bokföringsdata eller 

vetenskapliga artiklar. Fördelen med att använda sekundärdata är att den inte kräver 

lika mycket tid och resurser som primärdata. Nackdelen med sekundärdata är att 

trovärdigheten kan variera (Jacobsen, 2002). Därför är det bra att använda både primär- 

och sekundärdata till sin forskning. Genom att olika former av data kan de både stödja 

och styrka varandra men också ge ett mer tillförlitligt resultat. 

Till vår uppsats har vi använt sekundärdata i form av, årsredovisningar, vetenskapliga 

artiklar, tidningsartiklar, litteratur samt rapporter och hemsidor. Sekundärdata har 

använts som ett komplement till vår primärdata för att ge en beskrivning av studiens 

fyra banker och dess verksamhet. Sekundärdata har även använts för att ge  

information och kunskap kring studiens ämne. Studiens sekundärdata ligger till stor 

grund för intervjuguidens innehåll. Genom att använda denna sorts data kan 

respondenternas svar jämföras med olika teorier och genom det kan data styrkas eller 

motsägas. Jacobsen (2002) menade som tidigare nämnt att sekundärdata får en högre 

trovärdighet om flera källor säger samma sak. Vi var under studien försökt att skapa 

en hög trovärdighet men trots det tagit med teorier som motsäger varandra för att kunna 

skapa en debatt kring ämnet och en bredare analys. 

2.4	  KVALITETSDISKUSSION	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Vi har i studien valt att kritiskt förhålla oss till de metoder, teorier och data som använts 

för att genomföra studien, för att ytterligare försäkra oss om studiens kvalitet. En 

fallstudie kan enligt Stake (1995) leda till en reducerad möjlighet att generalisera 

resultaten och skapa slutsatser om en större population. Saunders et al., (2012) menar 

istället att en fallstudie skapar en djupare förståelse för det specifika fenomenet. Enligt 

Bryman och Bell (2011) kan en kvalitativ studie förhålla sig till olika mått av kvalitet, 

validitet och reliabilitet eller äkthet och trovärdighet. Forskaren behöver reflektera 

över hur denne arbetat för att uppnå kvalité i uppsatsen och visa hur ett kritiskt 

förhållningssätt funnits. 
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2.4.1 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Bryman och Bell (2011) menar att reliabilitet syftar till tillförlitligheten i forskningen 

och att validitet istället syftar till förmågan att undersöka det som ska undersökas, samt 

att rätt sak undersöks. Reliabilitet mäter överensstämmelsen i resultatet om studien 

genomförs flera gånger. I kvalitativa studier syftar validitet till hela 

forskningsprocessen och inte enbart till datainsamlingen. Bryman och Bell (2011) 

påpekar dock att en hög reliabilitet är svår att uppnå i kvalitativ forskning eftersom det 

inte är möjligt att frysa den sociala miljön och individers uppfattning om olika 

fenomen. En låg validitet behöver inte ses som negativ då resultatet kan generaliseras 

till en viss social miljö eller tidpunkt. Detta eftersom forskare i kvalitativa studier ofta 

använder sig av ett begränsat urval. Bryman och Bell (2011) hävdar att det till 

kvalitativa studier finns andra kvalitetsmått att använda sig av. Det nämns som äkthet 

och trovärdighet, vilka har fyra punkter som behöver uppfyllas för att studien skall 

anses vara trovärdig. De fyra del kriterierna är: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. Dessa kriterier används för att bedöma studiens 

trovärdighet och nedan motiveras hur vi har arbetat och valt att förhålla oss till dessa. 

Tillförlitlighet; Innebär att regler som finns skall följas och genom detta mått mäts hur 

väl forskaren följt dessa. Begreppet innebär också att studien skall avspegla 

verkligheten och vad som anses acceptabelt i andra personers ögon. För att uppfylla 

det sistnämnda skall personer som deltagit i forskningen få ta del av resultatet, för att 

på så sätt bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt. För att 

uppfylla detta kriterium har vi använt oss av flera olika informationskällor och noga 

valt ut teorierna i studien. Vi valde att under våra tio intervjuer spela in materialet och 

sedan transkribera alla intervjuer för att minimera risk för misstolkning eller att något 

faller bort. Vi fick även en möjlighet att ta kontakt med respondenterna igen, om vi 

behövt stämma av vissa oklarheter eller om vi haft frågar gällande hur vida vi uppfattat 

deras åsikter korrekt, något som i vårt fall inte behövts tack vare ett bra empiriskt 

material. För att jämförbarhet ska uppnås mellan objekten har vi valt att genomföra 

varje intervju på ett likartat sätt, vilket var genom att använda oss av vår intervjuguide. 

I samtliga fall har vi triangulerat respondenternas data med redan befintlig data från 

företagens interna och externa information, samt genom medierapportering för att 

kontrollera huruvida respondenternas svar är rimliga och för att undvika misstolkning. 
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Överförbarhet; Innebär att studiens resultat och redogörelse skall kunna användas vid 

annan forskning och i andra miljöer (Bryman & Bell, 2011). För att uppfylla detta 

kriterium har vi försökt leverera så detaljerade och uppfyllda redogörelser som möjligt 

av vårt empiriska underlag. Källhänvisningar används genomgående i studien, för att 

kunna härleda till originalkällan. I det stora hela bör läsaren ha en stor möjlighet att 

konfirmera våra resultat. 

Pålitlighet; Innebär att det skall skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse för 

studiens alla faser (Bryman & Bell, 2011). Kollegor eller andra forskare kan vara 

granskare för detta och bedöma kvalitén och pålitligheten i studien. Att använda sig av 

detta är inte speciellt vanligt då kvalitativ forskning ofta genererar en mängd data 

(ibid.). För att uppfylla detta kriterium har vi noggrant valt att redogöra för vårt 

tillvägagångssätt från start till mål, samt motiverat alla våra metodval. 

Konfirmering; Innebär att forskaren i så god mån som möjligt förhåller sig objektiv 

och försöker säkerställa att denne agerat i god tro (Bryman & Bell, 2011). Forskaren 

skall inte låta sina personliga värderingar påverka studiens utförande eller analyser. 

För att uppfylla detta kriterium har vi kopplat det empiriska materialet med teorier för 

att påvisa att inga personliga värderingar har påverkat studien. Vi har ansträngt oss för 

att leva upp till detta och för att förmedla en så rättvisande bild som möjligt av 

respondenternas egna berättelser, har vi under processens gång oavbrutet ifrågasatt och 

diskuterat våra tolkningar av intervjumaterialet, både mellan oss själva och med vår 

handledare. Som motiverats i tidigare avsnitt om överförbarhet, bör läsaren även 

utifrån detta kunna kontrollera riktigheten i våra resultat. Eftersom det kan finnas 

många olika beskrivningar av verkligheter menar Lincoln och Guba (Bryman, 2002) 

att forskningens trovärdighetsbedömning i slutändan måste avföras av de personer som 

tar del av forskningens resultat. Vi själva  tror och hoppas att undersökningen har en 

hög trovärdighet, genom användandet av de olika tekniker som vi ovan redogjort för. 

Den andra delen för att forskning skall ses som trovärdig är äkthet och innebär att 

studien skall ge en rättvisande bild (Bryman & Bell, 2011). Det uppfylls om 

undersökningen har en tillräckligt säker och rättvis bild av alla åsikter som finns hos 

respondenterna. Forskaren kan ställa sig ytterligare frågor för att uppfylla äktheten, 

vilka behandlar; om undersökningen kan komma att hjälpa deltagarna att skapa en 
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bättre förståelse för fenomenet och sin sociala situation och om de kommer kunna 

förändra och åtgärda sin nuvarande sociala situation genom deltagandet i studien. I 

och med att vi både studerat teorier, genomfört intervjuer, samt följt medieutveckling 

anser vi överlag att vi lyckats förmedla en rättvisande bild av de olika respondenterna. 

Graden av rättvishet hade naturligtvis kunnat förbättras om studien valt att undersöka 

samtliga banker. Studiens omfattning sätter naturligt begränsningar för antalet 

respondenter som vi har kunnat intervjua. Mycket av de vägar som ett beslutsfattande 

normalt tar och hur de lokala medarbetarna såg på sina egna befogenheter i 

arbetsprocesserna återkom i intervjuerna, och mängden ny information minskade för 

varje ny intervju, därav ansåg vi att en empirisk mättnad uppnåtts. 

2.4.2 METOD OCH KÄLLKRITIK 

Den kritik som kan antas vara den främsta mot den kvalitativa metoden är att 

objektiviteten kan vara bristande (Andersen, 1994). Insamling av data och analysen av 

den kan komma att påverkas av författarnas egna erfarenheter och det riskerar att 

studiens slutsatser också gör det. Under studiens gång har vi förhållit oss kritiskt till 

vår insamlade data och även till vår analys för att minimera risken för att egna åsikter 

kommer med i studien (ibid.). De artiklar och böcker som vi använt för studien kan ha 

skrivits med ett vinklat perspektiv, vilket kan ha påverkat innehållet. Det har vi försökt 

undvika genom att använda oss av en mängd olika och oberoende litteraturkällor. Vid 

redovisningen av vårt empiriska material har vi valt att enbart åskådliggöra utvalda 

delar av intervjuerna, något som enligt Thurén (1997) inte ger en fullständig bild av 

vad som faktiskt sagts. Dock har vi ändå känt att ett urval varit nödvändigt för att 

förhålla oss till uppsatsens syfte och göra materialet hanterbart, men även tagit hänsyn 

till att det finns inkluderat material utifrån olika perspektiv, även om det ibland anses 

motsägelsefullt. 

Samtliga respondenter är personer som har en befattning inom en bankorganisation 

vilket gör att de genom sin erfarenhet kan besvara våra frågor på ett personligt och 

professionellt sätt. Eftersom vi valde att genomföra intervjuerna personligen, så blir 

den geografiska utspridning begränsad, då alla kontor ligger i Kalmar län. Det medför 

att alla arbetar på en gemensam marknad med liknande förutsättningar. En annan 

aspekt som kan vara problematisk är risken med att de intervjuade personerna håller 

inne med information, medvetet eller omedvetet. Vad respondenterna inte säger och 
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vad detta skulle kunna bidra med till studien är en fråga som i och med detta kan ställas. 

Intervjuer brukar generellt stå inför denna utmaning och vi har försökt motverka den 

genom att framföra våra frågor på olika sätt, genom att exempelvis ställa en liknade 

fråga på ett annorlunda formulerat sätt samt genom en rad följdfrågor för att få en 

bredare uppfattning om hur de tänker och känner. Detta tillvägagångsätt utgjorde inga 

markanta skillnader i respondenternas svar.  
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3.   REGLERING AV BANKERNAS   
KREDITGIVNING 

____________________________________________________________________________________________________	  

I detta kapitel kommer vi förtydliga vissa av studiens sekundära områden för att ge 

läsaren en mer tydlig förståelse för uppsatsens struktur. Kapitlet börjar med att 

beskriva bankorganisationer och hur de står sig i jämförelse med banker i övriga 

Europa.  Sedan kommer en presentation av olika myndigheters roll och betydelse för 

banksektorn samt en djupare förklaring av Finansinspektionen och Bankföreningen. 

Avslutningsvis förklaras innehållet av det kommande amorteringskravets mer 

detaljerat. 

____________________________________________________________________ 

3.1	  BANKER	  
Att det finns stabila och vinstgenererande banker i ett land är viktigt (Bankföreningen, 

2014). Detta var något som blev extra tydligt efter finanskrisen 2008, då länders 

ekonomier raserades på grund av att banker inte hade tillräckligt med kapital. Att 

banker befinner sig i en sektor som är starkt reglerad råder det inga tvivel om 

(Bankföreningen, 2015). Efter finanskrisen blev den ytterligare reglerad genom bland 

annat Basel III. Att branschen är så hårt reglerad beror på att det är av stor vikt att det 

finansiella systemet bevaras, samt att allmänhetens förtroendet för bankväsendet är 

stabilt (ibid.). Tidigare var en bank mer lik vanliga företag, de ville enbart tjäna pengar 

(Yeung, 2011). Idag finns en större medvetenhet kring risker och bankers stora 

samhällsroll, vilket har hamnat i fokus, samtidigt som de vill gå med så mycket vinst 

som möjligt. Bankerna har ett ansvar att gentemot samhället arbeta för en finansiell 

stabilitet  (ibid.). 

 

Det är FI som ansvarar för tillsynen av bankerna och att de regler och lagar som finns 

efterföljs (Bankföreningen, 2015). De allra flesta lagar som bank- och kreditinstitut 

måste förhålla sig till kommer från olika EG-direktiv. Regering och Riksdag 

kompletterar dessa med ytterligare detaljer som FI sedan fyller i med ytterligare råd 

och föreskrifter (FI, 2015). Den grundläggande lagen för verksamheten är bank- och 

finansieringsrörelselagen. I denna ges bestämmelser om villkoren för att ett företag 
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skall få tillstånd till att bedriva bank- eller finansieringsrörelse. Det regelverk som styr 

de svenska bankerna allra mest är Basel III (Bankföreningen, 2014). Regelverket 

innebär, i stora drag, att en bank idag måste hålla mer och bättre kapital i reserv än vad 

de tidigare gjort. Kapitalet skall kunna användas som en reserv under svåra tider, 

exempelvis för att täcka förluster och stå emot framtida finanskriser (ibid.). En av 

bankens kärnverksamhet är utlåning av kapital till allmänheten (Bankföreningen, 

2015). Banker har generellt ett litet eget kapital - låg soliditet. Vilket gör att deras 

förmåga att hantera förluster är tuff, och ännu tuffare blir det om det samtidigt saknas 

reserver (FI, 2016). För att reglera hur utlåningsprocessen i praktiken fungerar och till 

vem en banken får låna ut finns konsumentkreditlagen (FI, 2015). Att bankerna har ett 

stort förtroende från samhället är extremt viktigt för den finansiella stabiliteten. I 

Sverige har de svenska bankerna klarat sig bra genom kriser och anses internationellt 

vara de mest effektiva (Bankföreningen, 2014). De är även stabila och väl 

kapitaliserade, vilket de även varit historiskt, något som kan antas ge ett högre 

förtroende (ibid.). Hittills har de svenska storbankernas intjänade kapital ökat och de 

historiska kreditförlusterna har varit små i sin omfattning. I en jämförelse med andra 

Europeiska banker så är Sverige väl kapitaliserade och stabila (Riksbanken, 2013). 
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Figur  1,  Kärnprimärkapitalrelationer  enligt  Basel  III2   

 
(Riksbanken, 2014, s.25). 
 

3.2	  MYNDIGHETER	  
Att det finansiella systemet fungerar är av väsentlig betydelse för samhällets 

infrastruktur och är en grundförutsättning för att de aktörer som finns på den finansiella 

marknaden ska kunna driva sin verksamhet på ett effektivt sätt. FI:s roll består i ett 

ansvar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning som påverkar de finansiella 

marknaderna och finansiella företagen (Statskontoret, 2009). FI samverkar och 

samarbetar även med andra myndigheter och organisationer i sin samhällsroll; 

exempelvis med Riksbanken, Konsumentverket och Riksgälden (ibid.). FI och 

Riksbanken har gemensamt uppsatta mål som de arbetar mot, vilka är; “att 

upprätthålla stabiliteten och främja effektiviteten i det finansiella systemet” 

(Riksbank, (u.å.), s.1). Riksbanken har ett övergripande ansvar för den ena delen av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  “Kärnprimärkapitalrelationen, är en relation mellan kärnprimärkapital och riskvägda 
tillgångar.  Kärnprimärkapital består av eget kapital, dvs. aktiekapital och ackumulerade 
icke-utdelade vinster efter avdrag för vissa poster såsom goodwill och uppskjuten 
skattefordran. Det är det kapital som har högst kvalitet” (FI, 2016) 
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det finansiella systemets funktioner; betalningssystemet, medan FI har ett 

tillsynsansvar över de företag där betalningsförmedling utgör en central del av 

verksamheten (Statskontoret, 2009). I Sverige är det bara riksdagen som har mandat 

att besluta om lagar (Riksbank, (u.å.), s.1). Det är också till Riksdagen som lagförslaget 

skickas in. Ett lagförslag kan komma från bland annat Regeringen. Även denna 

myndighet kan besluta om regler som Sveriges befolkning måste följa (ibid.). En regel 

kan återfinnas i lagboken och är då en lag. En regel är däremot inte alltid en lag och 

skillnaden ligger i att ett straff utdelas till en individ som bryter mot en lag vilket inte 

görs när en regel inte följs (Lagheim et al., 2002).  

 

Idag ansvarar FI, som tidigare nämnts, för makrotillsynen. De anser själva att de saknar 

nödvändiga verktyg för att kunna utföra de uppgifter de förväntas (Bankföreningen, 

2016). Vid ett specifikt fall, dessutom väldigt aktuellt och omtalat, försökte FI sätta ett 

regelkrav på bankerna att ta ut amortering av kunder, något som i slutändan skulle visa 

sig att FI inte hade mandat att utföra. Detta har gjort att en process som från början 

förväntats gå relativt snabbt, istället blev lång och utdragen, på grund av ett flertal 

remissrundor. Det blev också, precis som vid många andra, ett fall för Riksdagen att 

fatta beslut om (ibid.).  

3.3	  FINANSINSPEKTIONEN	  
FI är en statlig myndighet och har fått regerings uppdrag att ansvara över den 

finansiella stabiliteten (Bankföreningen, 2015). FI har det yttersta ansvaret för 

tillsynen över den finansiella marknaden och dess företag. De lagar och regleringar 

som Sveriges riksdag stiftar kommer till stor del från direktiv som EU tagit fram. När 

riksdagen beslutar om dessa lagar kan de ses som ramlagstiftning som innebär att FI 

inom dessa ramar skapar föreskrifter. Utöver detta skapar FI också allmänna råd som 

myndigheten anser att alla bör följa, men de är inte tvingande (ibid.). Det är FI som 

beslutar om ett företag skall kunna få benämningen bank och då få bedriva bankrörelse 

(FI, 2016). För att kontrollera att alla regler och lagar efterföljs utför myndigheten 

tillsyn (Bankföreningen, 2015). Denna tillsyn utförs på olika sätt, bland annat genom 

att åka ut till företaget eller banken och göra undersökningar samt genom att samla in 

olika uppgifter (ibid.). Fortsättningsvis hjälper de till med den finansiella till tillsynen 
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inom EU, där de också är en av medlemmarna i EU-systemet för finansiell tillsyn (FI, 

2016).  

3.4	  SVENSKA	  BANKFÖRENINGEN	  
Bankföreningen är en branschorganisation och företräder 27 banker och olika 

kreditinstitut som är verksamma i Sverige (Bankföreningen, 2016). Bankföreningen 

skapar förutsättningar för bankerna att utvecklas och bli allt mer konkurrenskraftiga. 

En av organisationens uppgifter är att sprida kunskap om de existerande bankerna och 

information om hur viktiga de är för Sverige och landets tillväxt och välfärd. De 

försöker också skapa en sund banksektor och lämnar därför synpunkter på lagförslag 

som kan komma att påverka sektorn (ibid.). De tillhandahåller av den anledningen 

kreditinstitut med olika rekommendationer. Exempelvis har de gett ut 

rekommendationer om krav på amortering, något som flera banker idag valt att följa. 

När en ny lag är redo att implementeras kan en medlemsbank få hjälp från 

Bankföreningen att tolka innebörden av den, utforma nya standardvillkor och skapa 

information till kunder och personal. Organisationen driver också ett aktivt 

lobbyarbete om frågor som är av stor vikt för sektorn och ger information om hur 

regleringar kan komma att påverka Sverige i stort (ibid.). 

 

3.5	  AMORTERINGSKRAV	  
Efter en lång process var det i mars 2016 som Riksdagen antog Regeringens förslag 

om införandet av ett amorteringskrav. Regeringskansliet (2016) har meddelat att den 

nya lagen kommer stiftas den 1 maj 2016 och träda i kraft 1 juni samma år, som i 

korthet är utformad som följande; 

”1) Amorteringskravet skall omfatta nya bolån eller tilläggslån som överstiger 50 

procent av bostadens värde, 2) nya bolån som överstiger 70 procent av bostadens 

värde skall amorteras med minst 2 procent av de totala bolånen per år och minst 1 

procent av de totala bolånen per år när lånet uppgår till mellan 50 och 70 procent av 

bostadens värde, 3) värdering av bostaden skall utgå från marknadsvärdet och 

omvärdering får som tidigast ske vart femte år eller vid avsevärda värdeförändringar 

som inte beror på den allmänna prisutvecklingen på bostadsmarknaden, 4) lån som 

avser förvärv av nyproducerade bostäder föreslås vara undantag” (Regeringen, 

2016). 
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4.   REFERENSRAM 
____________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi presentera de teoretiska resonemang som ligger till grund 

för studien och fungerar som verktyg till analys och slutsats. Den grundläggande 

teorin är hämtad från olika organisationsteorier med fokus på beslutsfattande och 

informationsspridning. Det som nedan presenteras är ett centraliserat och 

decentraliserat beslutsfattande, som sedan mynnar ut i en djupare  diskussion kring 

information och de informationskrav som idag ställs av medarbetare för att en 

organisation ska fungera. Detta redovisas i en illustrerad modell, där tydliga 

redogörelser kring olika situationer görs.  

____________________________________________________________________ 

4.1	  INLEDNING	  OCH	  PRESENTATION	  AV	  VALDA	  TEORIER	  
Att en medarbetare behöver information och tydliga instruktioner för att kunna utföra 

sina dagliga arbetsuppgifter är en självklarhet. Men till vilken grad, och vilka beslut 

som gynnar deras arbetsprocesser i störst utsträckning är exempel på teori som vi nu 

ska fördjupa oss mer i. Vi börjar kapitlet med att se närmar på anställdas behov av 

information och vilka befogenheter de har, något som även kommer utgöra en central 

utgångspunkt i studien. Inom vissa arbetsområden kan inte en lokal bankmedarbetare 

göra vad den vill, eftersom merparten av dennes arbetsprocesser finns reglerat i lag. 

Sedan förs ett resonemang kring hur beslut kan fattas. Vilka som har befogenhet att 

fatta dessa, samt när ett visst sätt att fatta beslut på lämpar sig bättre än ett annat. 

Oavsett hur beslut fattas är det av stor vikt att budskapet når ut till alla. Om ett 

informationsflöde är bristande kan det i slutändan få förödande konsekvenser om 

informationen inte når fram till alla individer som berörs av den. De informationskrav 

som en organisation har kan skilja sig mellan olika organisationer, vilket beror på en 

rad faktorer. Målet med detta kapitel är att lyfta fram problematiken kring 

informationsflöden, men i huvudsak lyfta fram den forskningen som finns inom 

området.  
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4.2	  BESLUTSFATTANDE	  
Det har under de senaste seklet skett stora förändringar inom organisationsutveckling 

och nya organisationslösningar har tillkommit av såväl akademiker som praktiker. För 

bara hundra år sedan bedrev många organisationer sin verksamhet på löpande band. 

Enligt Taylor (1911)  är att ett hierarkiskt, byråkratiskt och auktoritärt ledarskap, där 

alla visste sin plats, något att eftersträva, ett liknande resonemang kan även påträffas 

hos Weber (1947) och Fayol (1919). Den lokala verksamheten bedrevs av ledningen 

och medarbetarna gjorde precis som de blev beordrade och att vara 

produktionseffektiv stod i fokus. Sen den tiden har mycket förändrats, inte bara 

samhället i stort, utan även individers möjligheter och preferenser (de Botton, 2009). 

För att företagen ska ha en möjlighet att möta omvärldens skiftande behov har de 

utvecklat sina organisationer, främst genom förändringar i organisation- och 

maktstrukturerna. En mer modern teori förespråkar ett arbetssätt där chefer, istället för 

att tvinga sina medarbetare till ett hårt arbete, satsar resurser på att motivera dem  med 

bland annat intressanta arbetsuppgifter (jfr Herzberg, 1987; Maslow, 1943). Samtidigt 

som synen på medarbetaren har förändrats, har även fler företag satsat på att ”riva 

pyramiderna” (Carlzon, 2009), som tidigare inneburit att alla beslut tagits högst upp 

och sedan förmedlas vidare ner i hierarkin (Hatch, 2002). 

4.2.1 CENTRALISERAT OCH DECENTRALISERAT BESLUTSFATTANDE 

Ett genomgående mönster i de flesta organisationsteorier har alltid varit frågan om hur 

makten att fatta beslut ska fördelas och placeras. Fenomenen centralisering och 

decentralisering används vanligen för att ange på vilken nivå i organisationen som 

individer har befogenhet att fatta beslut och i vilken utsträckning de anställda har 

möjlighet att själva fatta beslut i frågor som påverkar den egna arbetssituationen och 

det egna arbetet (Mintzberg, 1983b). Centralisering innebär att den formella makten 

av beslutsfattandet i en organisationen sker högst upp i hierarkin och av individer som 

innehar en ledande position (Sveningsson & Alvehus, 2012). Om en chef vill ha 

kontroll och vara en del av de arbete som dennes underordnade utför uppstår det en 

hög grad av centralisering (Fayo, l919). Motsatsen till centralisering är 

decentralisering, vilket kännetecknas av en situation där de anställda själva har 

befogenhet att bestämma vad de ska göra och hur deras arbetsuppgifter ska lösas 
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(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Decentraliserat beslutsfattande har i dagens Sverige en 

stark position och Svenningsson och Alvehus (2012) menar att det finns flera olika 

skäl till varför decentralisering anses vara väsentligt i ett företag, bland annat för att 

det ställs krav på organisationens flexibilitet och anpassningsförmåga gentemot 

samhällets ständiga utveckling.  

 
Att påträffa dessa två fenomen i dess rena former är ytterst sällsynt, då organisationer 

oftast använder en blandning av de båda, där de kan vara mer eller mindre åt ena hållet, 

och makt och ansvar kan både förflyttas uppåt eller nedåt i hierarkin (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Att likställa decentralisering med demokratisering bör undvikas, 

eftersom det inte innebär att fler människor får inflytande, utan enbart att makten byter 

nivå (Ohlsson & Rombach, 1998). När enheter blir decentraliserade utgörs även en 

större handlingsfrihet, och således ett större resultatansvar (Södergren, 1987). Flera 

kritiker menar dock att en form av centralisering även kan påträffas hos 

decentraliserade organisationer, eftersom det annars riskera att inte blir lika 

effektivitetsfrämjande (Ohlsson & Rombach, 1998). Om en organisation bör vara 

centraliserat eller decentraliserat är enligt Kates och Balbraith (2007) ett väl 

omdiskuterat ämne inom organisationsteorin. Kate och Blabraith (2007) menar att 

organisationer ofta valt att tolka dessa fenomen som att de måste välja det ena eller det 

andra. Fortsättningsvis menar författarna att ledningen tror de måste styra över all 

aktivitet eller att fördela ut all aktivitet till de olika underliggande enheterna. Både 

centralisering och decentralisering har sina fördelar. Fördelarna med centralisering är; 

vinsten som genom stordriftsfördelar uppkommer när företagets olika processer är 

standardiserade och enhetliga, en ökad spetskompetens hos varje medarbetare 

utvecklas, vilket påverkar organisationen i sin helhet och att ledningen fortfarande har 

ansvar och alla medarbetare vet som skall göras och vad som förväntas av dem (ibid.). 

Fördelarna med decentralisering är; att frihet och kreativitet ökar, något som gör 

organisationen mer flexibel och anpassningsbar på marknaden. En ytterligare fördel är 

enligt Kates och Galbraith (2007) att den kunskap som finns om den lokala marknaden 

kan användas för att anpassa sig på denna. En annan fördel är att motivation och 

ansvarskänslan hos medarbetarna ökar då de har möjlighet att själva bestämma över 

sin egna arbetssituation (Jacobesen & Thorsvik, 2008).  
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Både centralisering och decentralisering har sina fördelar, det är först när de drar mer 

åt vardera håll som risken finns i att gå miste om den andra strukturens fördelar. Om 

en organisation pendlar för långt åt en centraliserad struktur blir medarbetare oftast 

frustrerade, och framför sitt missgynnande mot de byråkratiska reglerna. Dessa regler 

är oftast uppsatta av deras kollegor högre upp i organisationen, vilka samtidigt befinner 

sig långt ifrån den verklighet som besluten rör (Kates & Galbraith, 2007) Det finns 

även en komplexitet i att bedriva en decentraliserad organisation, då en risk för 

suboptimering kan beträffas. Det kan vara svårt för en organisation att dra nytta av sin 

storlek när de lokala enheterna är mer självgående och att alla enheter ser till det totala 

resultatet och inte enbart till sitt egna lokala resultat då det kan missgynna 

organisationen i sin helhet (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Kates & Galbraith, 2007). Det 

är viktigt att komma ihåg att centralisering och decentralisering inte är antingen eller 

utan att en organisation kan befinna sig någonstans mittemellan (Mintzberg, 1983b).  

 

Inom banksektorn bör det exempelvis vara rådgivaren inne på det lokala kontoret som 

tar de formella besluten kring kreditgivningen. Detta eftersom medarbetaren känner 

kunden bäst och som med största sannolikhet gör den bästa bedömning av kundens 

återbetalningsförmåga (Sveningsson & Alvehus, 2012). Fortsättningsvis menar 

författarna att om en högre uppsatt chef istället skulle ta det slutgiltiga beslutet vid en 

kreditgivning, hade denne baserat beslutet på en formell kreditbedömning utan någon 

som helst kontakt med kunden. Det finns ett citat som säger ”den som äger 

klientrelationen är kung i sitt eget land” (Sveningsson & Alvehus, 2012, s.155). Det 

innebär att medarbetaren som har klientrelationen i stor grad bör vara ansvarig vid 

beslutsfattandet. Ett annat skäl till att decentralisera beslutsfattandet inom en 

organisation, som Sveningsson och Alvehus (2012) tar upp, är för att det idag 

produceras sådana mängder information som inte ett fåtal personer ensamt kan hantera. 

Genom att decentralisera beslutsfattandet kan fler personer ta del av det stora 

informationsflöde och hjälpas åt vid bearbetning av de stora informationsmängderna. 

Andra fördelar med decentralisering är att det anses vara en bidragande faktor till en 

förhöjd motivation hos den enskilda medarbetaren, ökar dennes engagemang samt 

möjliggör ett produktivitets skapande. Att decentralisera verksamheten är särskilt 

viktigt i kunskapsintensiva organisationer eftersom en centralisering av makten kan 

innebära sämre flexibilitet och sänka motivationen hos den anställda.  
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4.3	  MOTIVATION	  
I en organisation finns det flera olika mål uppsatta. Målen ska utifrån de resurser som 

organisationen har uppfylla dessa på bästa möjliga sätt. Mer eller mindre alla 

organisationer bygger på sociala samspel mellan människor, vilket förutsätter att det 

finns ett bra samarbete för att kunna uppfylla de uppsatta målen som organisationen 

har (Jacobsen & Thorvik, 2008). Det har bidragit till att företag har blivit alltmer 

beroende av sina anställda, då de ser till att organisationen uppnår effektivitet och en 

långsiktig lönsamhet. Enligt Arvidsson (2005) är ett företag inte bara beroende av den 

anställdes kompetens, ansvar och värderingar utan dennes arbetsmotivation kan utgöra 

en avgörande betydelse. Arbetsmotivation definieras enligt Pinder (1998) som energi 

och drivkraft som sätter igång ett arbetsrelaterat beteende, dess riktning och 

uthållighet. 

 

När en individ känner sig för styrd och kontrollerad ökar risken för att denne inte trivs 

och kan även medföra en känsla av maktlöshet (Zanderin, 2005). Har en individ istället 

en möjlighet att påverka sin situation på arbetsplatsen och sina relaterade uppgifter, i 

form av inflytande, beslutsbefogenheter och kontroll, bidrar det oftast med positiva 

effekter; exempelvis ett ökat engagemang och en minskad arbetsrelaterad stress (Butts 

et al., 2009). Det förutsätter dock, i de flesta fall, att individerna känner ett starkt stöd 

från organisationen. Om organisationen enbart ökar en medarbetares inflytande leder 

det inte nödvändigtvis till att de önskade resultaten uppnås, utan individerna måste 

samtidigt ha de resurser och förmågor som krävs för att utföra arbetet, eller ett stöd, 

annars kan ett utökat ansvar kännas betungande (Butts et al., 2009; Karasek & 

Theorell, 1990, 2005; Wolvén, 2000). 

 

“När en människa i frihet får ta ansvar frigörs resurser som annars inte är 

tillgängliga” (Carlzon, 2009, s.5). 

4.4	  INFORMATIONSFLÖDE	  
Att ett företag har en väl fungerande intern kommunikation är av stor vikt (Chung, 

1987; Carlzon, 2009). Enligt Daft och Lengel (1986) måste informationsspridningen 

vara god och kunna bearbetas av alla för att företaget skall kunna konkurrera på 

marknaden. Vid informationsspridning anser medarbetare att det är lättare att tolka 



	  

29 

innehållet om budskapet förmedlas tydligt. Chung (1987) menar att det finns två vägar 

för information att flöda - direkt och indirekt. Vidare kan dessa delas in i enkelriktad 

och dubbelriktad, där det förstnämnda innebär informering och det andra 

informationsutbyte (Strid, 1999). Beroende på vem som har behov av information 

sprids den utifrån tre kategorier (Borghoff & Pareschi, 1998). Den första är personlig 

kommunikation där informationen enbart når de berörda parterna direkt. Den andra är 

masskommunikation där informationen sprids till alla inom företaget, fördelen med att 

sprida information på detta sätt är att alla kan ta del av informationen, samtidigt som 

nackdelen är att det kan skapa ett informationsöverflöde för medarbetarna. Den sista 

är begränsad kommunikation där informationen enbart ges till dem som har ett intresse 

för den. Detta tillvägagångssätt används i en begränsad utsträckning, då det är svårt 

för en chef att veta vilka anställda som har ett intresse för en viss information (ibid.). 

Det är ytterst viktigt att informationsflödet inte blir för stort, eftersom medarbetaren 

då kan komma att gå miste om viktiga budskap, på grund av information som inte är 

av lika stor betydelse för just denna medarbetaren (Kotter, 1996). Enligt Högström et 

al. (1999) är de vanligaste informationskanalerna på ett företag; elektroniska alternativ 

och olika konstellationer av möten. På vissa företag kan tryckt information finnas 

tillgänglig, såsom en personaltidning eller ett veckoblad.  

 

Att använda direkt kommunikation i form av ansikte till ansikte med en medarbetare 

kan ses som det bästa sättet, då misstolkningar inte sker i lika stor utsträckning. När 

en person får information som är lätt att tolka kan denne på ett enklare sätt förstå vilka 

förväntningar som ställs på denne (Chung, 1987; Daft & Lengel, 1986). Vid en direkt 

kommunikation kan också tvetydigheter redas ut, något som inte är möjligt vid en 

indirekt kommunikation (Daft & Lengel, 1986). Inom kunskapsorganisationer är 

informationsspridning av större vikt än i andra organisationer. Detta resonemang 

bygger på att mycket av informationen kan vara av nödvändig karaktär för att kunna 

utföra de dagliga arbetsuppgifterna, samt för att minimera otydligheten i dessa. 

Individer inom tillverkande- och tjänsteorganisationer har ett lägre behov av 

information, bland annat för att det inte finns lika mycket tvetydighet i deras 

arbetsuppgifter. Anställda inom dessa organisationer kan ofta vända sig till interna 

policys och regler för att hitta instruktioner för hur deras dagliga arbete ska utföras, 

något som inte är möjligt i en kunskapsorganisation (ibid.). Hopp et al. (1999) betonar 
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vikten av ett fungerande informationsflöde och att det ständigt måste  underhållas och 

uppdateras i organisationer där individer arbetar självständigt. 

Interna informationsflöden har en tendens till att bli för stora och det leder till att den 

information som behöver nå ut till en medarbetare riskerar att missas för att den endast 

blir en del av det stora flödet (Kotter, 1996). För att information skall nå fram och 

kunna utnyttjas bör ledningen använda sig av tre saker; enkelhet, flera 

informationskanaler och vara öppen för dialog. Det vill säga att en dubbelriktad 

kommunikation bör finnas (ibid.). Även Klein (1996) påstår att fler 

kommunikationskanaler är bättre än enbart en. Dels för att budskapet skall nå fram 

men även för att informera medarbetaren direkt, något som anses vara mer effektivt än 

ett indirekt användande. Vidare menar Klein (1996) att den mest effektiva 

kommunikationskanalen är den som går uppifrån och ner, från ledningen till 

medarbetarna. Informationen går då steg för steg nedåt i hierarkin och når tillslut 

medarbetarna som befinner sig längst ner i organisationen (ibid.). När en chef vill 

informera om något som kan leda till osäkerhet och tvetydighet används i stor 

utsträckning en informell kanal som innebär en direkt informationsspridning, 

exempelvis ansikte mot ansikte (Daft & Lengel, 1986). När information istället består 

av rutinärenden eller nya interna regler tenderar den att spridas genom mer formella 

kanaler (ibid.).   

 

De finns två orsaker till att informationsbehandling kombineras till en enda modell i 

Modell 1. Den horisontella axeln i modell 1 representerar osäkerhet. Under 

omständigheter av hög osäkerhet, samlar organisationen in information för att besvara 

en mängd objektiva frågor, som i sin tur kan användas för att lösa kända problem. Den 

vertikala axeln i modell 1 representerar tvetydighet. När det under vissa förhållanden 

råder en hög tvetydighet, kan chefer dela åsikter med varandra för att reda ut 

oklarheter, definiera problem och komma fram till ett gemensamt beslut. Som en 

modell för analys och diskussion, behandlas tvetydighet och osäkerhet som 

självständiga konstruktioner i modell 1, även om dessa två begrepp utan tvekan oftast 

går ihop med varandra i verkligheten. Höga nivåer av tvetydighet kan kräva att några 

ytterligare uppgifter behövs samt ett förtydligande resonemang kring beslutet. 

Omständigheter som kräver ny data kan också generera ett visst behov av ytterligare 

tolkning och definition. Däremot, som oberoende bygger de två dimensionerna i 
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modell 1 på teoretiska kategorier som kan hjälpa till att både förklara mängden och 

den typ av information som krävs i organisationer. 

Ruta 1. Denna ruta kännetecknas av att  få händelser är tvetydiga och dåligt 

införstådda. Medarbetare kan möta enstaka situationer där de inte vet vilka frågor som 

skall ställas eller vilka problem de ska lösa. Medarbetaren förlitar sig på beslut och 

erfarenheter för att tolka dessa händelser. De delar åsikter med varandra för att uppnå 

en gemensam uppfattning. Resultat fås genom subjektiva åsikter snarare än från 

objektiv data. Ett exempel skulle kunna vara införandet av en ny reglering i 

banksektorn. Ingen kan säkert veta om regleringen kommer att uppfylla de önskade 

effekterna, eftersom ingen information säkert kan besvara det. Chefer kan bara 

diskutera tvetydigheterna med införandet gemensamt med varandra och definiera att 

ett problem föreligger, samt om den nya regleringen kan vara en lösning. 

Tillvägagångssätt för att lösa problematiken i ruta 1  kan vara att genom en process 

formellt dela information med varandra, hitta en gemensam tolkning och utveckla ett 

beslut gemensamt. Det gör att tvetydigheten reduceras och ett gemensam 

ställningstagande framträder i organisationen. 

Ruta 2. Här är både tvetydigheten och osäkerheten är hög. Många händelser är 

svåruppfattade och medarbetarna kan vara oense om hur händelsen faktiskt ska 

uppfattas. Frågetecken kan reduceras om ny information inhämtas, något som också 

kan påverka chefers tidigare tolkning av samma situation. Ny information som är 

kombinerad med både diskussioner och styrelsebeslut är ett bra verktyg för att minska 

tvetydighet och osäkerhet. En situation, likt ruta 2, skulle sannolikt kunna innebära att 

en snabb förändring skett eller att en oförutsägbar chock inträffat på marknaden (Daft 

& Weick, 1984). Ruta 2 kan inträffa under perioder av snabb teknisk utveckling, inom 

framväxande industrier, eller under lansering av nya produkter. Genom insamling av 

information och subjektiva åsikter kan tvetydighet och osäkerhet reduceras. 

Ruta 3. En situation, likt ruta 3, innebär en låg grad av både tvetydighet och osäkerhet. 

Främmande problem uppstår inte i så stor utsträckning för att ny information måste 

samla in. Händelser är väl införstådda, därför behövs inte omfattande diskussioner för 

att lösa och klargöra frågetecken. En organisation i denna situation tenderar att förlita 

sig på en permanenta uppsättning av standarder, rutiner och riktlinjer. Budget, 
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rapporter och statistik kan vara den primära informationskällan som organisationen 

använder sig av. Ruta 3 kännetecknas av att en organisation följer rutiner trots att 

marknaden anses stabil.  

Ruta 4. Här presenteras en situation som innebär att tvetydigheten är låg och 

osäkerheten hög. Det är få tvetydiga händelser som konfronterar chefer, men det råder 

brist på tydlig information. Därför behövs ytterligare information som rör flera 

händelser samlas in. Cheferna vet vilken information som saknas och var de ska hitta 

den. Osäkerheten i ruta 4 representerar en frånvaro av tydlig information. 

Organisationen är motiverad för att söka upp informationen som finns för att minimera 

osäkerheten.  

Modell 1 är ett försök att kombinera begreppen tvetydighet och osäkerhet i en enda 

modell. Kvadraterna i modell 1 representerar mönster av problem och händelser som 

påverkar organisationen. Genom att utforma en struktur kan det bidra till att 

tvetydighet minskar, eller att ytterligare information lämnas för att minska 

osäkerheten, eller båda, beroende på organisationens behov.  
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Modell 1, Informationskrav från medarbetare 

    (Vidareutvecklad från Lengel & Daft, 1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Hög tvetydighet, Låg osäkerhet 

Få tvetydliga, oklara händelser, chefer 
definierar frågor, utvecklar en gemensam 

tolkning, inhämtar åsikter. 

2.   Hög tvetydighet, Hög osäkerhet 

Många tvetydliga, oklara händelser, chefer 
definierar frågor, söker efter svar, samlar in 

objektiv data, utbyter åsikter. 

3.   Låg tvetydighet, Låg osäkerhet 

Klar, väldefinierad situation, chefer 
behöver sällan få svar, samlar in rutiner, 

objektiv data. 

4.   Låg tvetydighet, Hög osäkerhet 

Många väldefinierade problem, chefer 
ställer många frågor, söker många tydliga 

svar, samlar in ny kvantitativ data. 

Låg	  

Låg	  
Hög	  

Hög	  

Osäkerhet	  
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5.   EMPIRI 
____________________________________________________________________________________________________	  

I detta kapitel presenteras resultaten från de semistrukturerade intervjuerna. Vi har 

valt att presentera varje företag som en fallstudie och fördelat innehållet utifrån 

studiens tre huvudsakliga områden: beslutsfattande, informationsflöde och 

amorteringskrav. Detta för att ge läsaren en tydlig struktur genom kapitlet. För varje 

fall görs en kort presentation av organisationen och våra respondenter. 

Presentationerna bygger på information från bankernas årsredovisningar 2015 och 

fakta hämtad från respektive banks hemsida. 
__________________________________________________________________________ 
 

5.1	  HANDELSBANKEN	  
Handelsbanken grundades 1871 och är verksam i 25 länder (Handelsbankens 

Årsredovisning 2015). Bankens hemmamarknader är Sverige, Storbritannien, 

Danmark, Finland, Norge och Nederländerna och i dessa länder har banken 

sammanlagt 836 kontor. Handelsbanken är en fullsortimentbank, som förser både 

privatpersoner och företag med sina produkter och tjänster. Detta är något bankens 

VD, Fredrik Vang-Jensen hävdar att de dagligen strävar mot, men att utmaningen 

ligger i att vara utvecklings- och anpassningsbar, då samhället befinner sig i en ständig 

utveckling och kundernas behov förändras efter det (ibid.). 

 

Affärsmodellen som banken använder förespråkar ett decentraliserat arbetssätt 

(Handelsbankens Årsredovisning 2015). Alla lokala kontor drivs av en kontorschef 

som har ett helhetsansvar för kontoret. Det finns centrala bestämmelser som varje 

lokalt kontor skall följa men i övrigt är beslutfattandet inom banken decentraliserat. 

Varje kontor får exempelvis välja att arbeta på de sätt som är bäst lämpar sig för den 

lokala omgivningen. Det blir på så sätt varje lokalt kontor som har huvudansvaret för 

sina kunder. Handelsbankens VD anser att det är viktigt att beslut fattas nära kund, av 

rådgivaren på det lokala kontoret, som känner kunden. Detta leder till att bättre beslut 

fattas och att andelen nöjda kunder ökar (Handelsbankens Årsredovisning, 2015). 

Medarbetaren kommer genom detta arbetssätt få en större frihet i det egna 
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beslutsfattandet, något som kan anses höja engagemang. Banken menar att allt som 

skapar nytta för kunden samt uppfyller dennes behov skall vara decentraliserat (ibid.). 

 

På Handelsbanken genomförde vi intervjuer på två olika kontor varav ett låg i Kalmar 

och det andra i Mönsterås. I Kalmar intervjuade vi Malin Collman och Helena Erol 

som båda arbetar med främst privatrådgivning och har över 20 års erfarenhet inom 

branschen. Med Collman och Erol genomfördes en gruppintervju. I Mönsterås 

intervjuade vi Sandra Ernér som också är privatrådgivare och har arbetat inom bank i 

fyra år, samt Helena Edström som varit kontorschef i ett och ett halvt år och har arbetat 

i sammanlagt sex år i branschen. 

5.1.1 BESLUTSFATTANDE 

Som tidigare nämnts är det hos Handelsbanken viktigt att beslut fattas nära kund och 

av den medarbetare som arbetar närmast kund (Handelsbankens Årsredovisning, 

2015). Arbetet på varje lokalt kontor är i så stor utsträckning som möjligt 

decentraliserat, vilket alla respondenter från Handelsbanken instämmer med. Erol 

beskriver varje kontor som en egen enhet, men som måste ta hänsyn till de riktlinjer 

som tagits fram centralt. Hon förklarar fortsättningsvis att alla beslut som rör 

kreditgivning till privatpersoner kan tas på det lokala kontoret och eftersom hon själv 

har arbetat många år i branschen har hon en hög beviljningsnivå. De tre övriga 

respondenterna från Handelsbanken beskriver situationen på ett likartat sätt. Ernér som 

inte har lika lång erfarenhet i branschen som Erol tycker att hon har ett stort inflytande 

och befogenhet att fatta de flesta besluten som rör det egna arbetet, men trycker på att 

det finns vissa riktlinjer och lagar som måste följas. Är det någonting hon känner sig 

osäker på eller inte har mandat att göra själv räcker det att hon vänder sig till sin 

kontorschef, som oftast har den befogenhet som krävs för ett godkännande. Däremot 

påpekar alla respondenter att deras bransch är hårt reglerad och att nya regler och lagar 

kommer med allt oftare intervaller. “Allt vi gör i vårt dagliga arbete påverkas allt mer 

och mer av dessa regleringar och förhåller vi oss inte till dessa kan FI dra tillbaka 

banktillståndet” berättar Collman. Edström betonar även att deras arbete kan vara en 

aning begränsat, inte på grund av deras egna interna regler, utan för att bankarbetet till 

stor del styrs av lagar, regler och policyer som inte kommer från bankerna själva utan 
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ifrån andra myndigheter. Hon berättar fortsättningsvis att det som de lokala 

medarbetarna kan påverka är dagliga rutiner, arbetsstruktur etc. 

 

På Handelsbanken finns det redan idag riktlinjer för amorteringar trots att kravet ännu 

inte stiftats i lag. Dessa riktlinjer är exempel på beslut som tagits centralt, vilka alla 

lokala kontor sedan måste förhålla sig till. Collman och Erol menar att de i stor 

utsträckning förhåller sig till dessa men att i vissa specifika fall kan göra avsteg, “då 

allt inte är hugget i sten”. Att vara flexibel och hitta lösningar är en del av arbetet men 

det är viktigt att vara försiktig, då banken inte vill göra förlust på en kund som i 

slutändan inte kan betala tillbaka på sitt lån. Respondenterna Ernér och Edström 

instämmer med likande resonemang, men är lite mer restriktiva till det. Edström 

betonar att “till 99,9 procent följer vi riktlinjerna och att det ska vara något specifikt 

för att vi ska kringgå det”. Som tidigare nämnts är varje kontor en egen enhet, som 

arbetar självständigt och tar egna beslut, något som tydligt framkommit från 

Handelsbankens samtliga respondenters svar. De som jobbar på kontoret i Kalmar 

anser att det alltid kan göras avsteg genom att hitta andra lösningar, medan kontoret i 

Mönsterås menar att avsteg kan göras i det enskilda fallet, om de är helt säkra på att 

kalkylens uppgifter inte är bestående. Collman berättar även att det under de senaste 

tio åren tillkommit mer effektiva system tack vare digitaliseringen. Idag går det att 

hämta all information som krävs för en låneansökan via ett system, vilket inte var 

möjligt förr då de fick arbeta parallellt i flera system. Hon menar också att det är 

mycket fler låneärende idag, vilket gör att de måste välja att fokusera på “rätt kunder”, 

för att inte ödsla någon tid. 

 

5.1.2 INFORMATIONSFLÖDE 

Banker är hårt reglerade organisationer, vilket alla respondenter poängterar. Edström 

anser att sektorn har blivit extremt reglerad under senare tid, vilket Ernér också intygar. 

Ernér ser skillnad bara på de åren som hon har jobbat inom bankväsendet, “det är en 

markant skillnad och det blir allt hårdare krav på alla områden”. Collman och Erol 

håller med om att regleringar blir allt fler och att deras arbeten  till stor del styrs av 

lagar och interna regler. När nya regleringar kommer är det av stor vikt att 

medarbetaren blir informerad. Edström betonar vikten av att medarbetare blir 
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informerade genom följande resonemang; “det handlar ju om att man ska känna sig 

trygg i sitt arbete och att man är medveten om vilka förändringar som ställs på en och 

vad man själv har för ansvar”. Hon fortsätter att berätta vikten av att en medarbetare 

vet vad den får och inte får göra, vilket hon kopplar samman med betydelsen av att 

information måste nå ut. Hon fortsätter att berätta om att information oftast tar olika 

vägar beroende på vilken typ det är, men att den når ut är fortfarande av högsta 

prioritet, då det i slutändan är kunderna som blir drabbade om rådgivaren inte känner 

till vilka lagar, regler och nya policys de måste förhålla sig till. Som viktiga 

informationskanaler nämner samtliga respondenter: intranät, veckomöten, 

kontorschefen, mail samt via telefon. Collman berättar att information kring nya 

riktlinjer och regleringar som kommer centralt ifrån publiceras på deras intranätet där 

varje medarbetare själv får ta del av informationen. Det är då upp till varje medarbetare 

att själv avgöra hur mycket information som behövs tas in, men det är nödvändigt att 

denne tar del av informationen. Hon anser fortsättningsvis att mycket ansvar ligger på 

kontorschefen, att se till att alla medarbetare hålls uppdaterade, genom att exempelvis 

använda veckomötena till det. Missar en kollega ett sådant möte är det upp till denne 

att på eget initiativ söka upp den information som missades. Också Edström och Erol 

instämmer med att ett stort ansvar ligger hos kontorschefen, men att samtidigt varje 

medarbetare själva har ett eget ansvar. Ernér anser istället att ansvaret är delat och att 

alla bär ett ansvar att sprida information. Alla instämmer att det är viktigt att få ta del 

av ny information, framförallt om det rör förändringar av deras dagliga arbete. Erol tar 

även upp att det ibland inte är nödvändigt att sprida informationen för snabbt, utan att 

vänta tills exempelvis ett beslut är helt färdigställt. Edström berättar att information 

sällan kommer via en väg, utan att mycket information sker via flera vägar och kan 

ibland nå medarbetaren på dubbla sätt, exempelvis via henne, men också via mail.  

5.1.3 AMORTERINGSKRAVET 

Alla fyra respondenter tycker överlag att det kommande amorteringskravet är bra och 

ser positivt på det. Det behövs överlag amorteras mer och förhoppningsvis kommer 

FIs syfte med kravet att uppfyllas. Samtliga respondenter betonar att Handelsbanken 

idag har ett krav som innebär att ett bolån skall amorteras ner från 85 procent till 70 

procent på 10-15 år beroende på låneform. Då de redan idag ställer amorteringskrav 

på sina kunder, anser ingen av respondenterna att deras arbete i banken kommer att 
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påverkas i någon större utsträckning. Erol menar enbart att de kommer behöva använda 

en annan kalkyl efter att lagen införts, annars anses inga större förändringar inträffa. 

Collman berättar att hon önskat att mer ansvar skulle ligga på banken och rådgivarna 

lokalt för att en viss flexibilitet mot kund skulle bevarats. Fortsättningsvis talar 

Collman om vikten av att få varje kund att inse att amortering är en form av sparande 

och att om en kund amorterat väl kan denne klara oförutsägbara händelser på ett bättre 

sätt, exempelvis om något går sönder i hushållet. Hon tror inte att marknaden kommer 

få någon större effekt mer än precis i början då priserna kan komma att sjunka.   

 

Överlag tycker alla respondenter från Handelsbanken att det varit relativt lätt att 

fortsatt ha kunden i fokus, trots att processen med amorteringskravet har varit lång och 

osäker. Ernér anser att det har varit lättare under processens gång att ha en öppen dialog 

med kunderna, även om det inte har varit så många frågetecken kring just 

amorteringar. Alla andra respondenter instämmer med Ernér, om att det varit en väldigt 

utdragen process, men att den inte ställt till med några svårigheter då kontoren mest 

avvaktat tills FI fått klartecken om att lagen ska införas. Collman anser samtidigt att 

det varit bra med en så pass lång och utdragen process för alla parter. 

5.2	  SWEDBANK	  
Swedbank grundades 1997 och är en bank som härstammar från Sparbankerna med 

fyra hemmamarknader; Sverige, Estland, Lettland och Litauen (Swedbanks 

Årsredovisning 2015). Utöver sina hemmamarknaden har de kontor i ytterligare sju 

länder världen över. I Sverige finns det 275 fysiska kontor och fyra miljoner kunder, 

som gör Swedbank, sett till antalet kunder, till den största banken i landet. Swedbank 

är en bank, som enligt dem själva, förser alla kunder med produkter och tjänster, 

oavsett storleken på behovet. Det viktiga är att fokus ligger på kunden och inte på 

bankens produkter. Swedbanks kärnverksamhet är att ge erbjudanden utifrån kundens 

behov, vara en tillgänglig fullservicebank, ha en hög kostnadseffektivitet och samtidigt 

arbeta med en låg risk (ibid.). 

 

Swedbank har en traditionell bankmodell, vilket innebär att fokus ligger på rådgivning 

och nära kundrelationer (Swedbanks årsredovisning 2015). Inom Swedbank anses det 

att vara medarbetaren som skapar kundvärde och gör skillnad för kunden och dennes 
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vardag. För att medarbetaren skall kunna se varje kunds behov måste varje chef se 

potentialen hos alla medarbetare och arbeta mot uppsatta mål (ibid.). Swedbanks 

tillförordnade VD och koncernchef, Birgitte Bonnesen betonar att det är viktigt att få 

alla medarbetare engagerade och att de känner sig delaktiga i banken hela tiden, även 

när stora förändringar äger rum. Hon anser att det är medarbetarna som skapar ett värde 

hos kunden, därför bör beslut fattas av medarbetare som arbetar nära kund (Swedbanks 

årsredovisning 2015). Decentraliserat beslutsfattande anses inom Swedbank vara det 

som främjar engagemang och ökar ansvar hos de enskilda medarbetarna. Detta ställer 

däremot höga krav på interna kontroller och uppföljning för att säkerställa att varje 

medarbetare arbetar enligt bankens vision, syfte och värderingar (ibid.). 

 

På Swedbank intervjuade vi den biträdande kontorschefen Nicklas Fröding. Han har 

arbetat 30 år i bankbranschen, varav de 20 senaste åren med den nämnda befattningen 

på kontoret i Kalmar.  

5.2.1 BESLUTSFATTANDE 

Inom Swedbank är det till stor del medarbetaren som arbetar nära kund som tar 

besluten kring kreditgivningen. På så sätt kommer ansvarstagande, engagemang och 

kundvärde att skapas (Swedbanks Årsredovisning, 2015).  Swedbanks kontor som är 

utspridda runt om i Sverige, fattar de flesta besluten lokalt, menar Fröding. Han 

fortsätter sina resonemang: ”Så länge vi jobbar med resultat och uppnår våra mål, så 

är vi väldigt fria att bestämma väldigt mycket lokalt”. Något han också personligen 

tycker är mycket roligare. Han berättar att de beslut som tas centralt i organisationen 

avser exempelvis information kring vilka kostnadsramar de ska förhålla sig inom. De 

centrala besluten är inget som de kan avvika ifrån, han betonar: ”Vi kan inte helt köra 

vårt eget race, vi lever ju under vårt varumärke också”. Fröding berättar 

fortsättningsvis att de beslut som bland annat rör det lokala kontoret och hur deras 

arbetsdagar ser ut tas lokalt. Enligt Fröding tas många beslut som rör kreditgivning till 

privatpersoner på lokal nivå. När det kommer till frihet i det egna arbetet, anser 

Fröding att han har ett stora möjligheter att arbeta självständigt och att även hans 

medarbetare har det, han betonar vikten av “frihet under ansvar”. Att arbeta mot de 

uppsatta målen är en självklarhet, men hur Fröding själv eller någon av de andra 

medarbetarna kommer dit, är upp till varje individ själv. Fröding berättar vidare att 
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han tillsammans med varje medarbetare sätter upp individuella mål, men hur dessa 

sedan uppfylls är upp till den enskilda medarbetaren, något han anser: “får människor 

att må bra och att se samtidigt gör arbetet lite roligare”. Fortsättningsvis anser han 

att om en medarbetare får insikt i vart denne ska, så kommer också denne att ta på sig 

ett större ansvar. Fortsättningsvis menar han att om en förändring sker, eller om han 

personligen vill förändra något, är det av ytterst vikt att alla medarbetare känner till 

det och bakgrunden till beslutet. Fröding berättar att det viktigaste är inte att en 

förändring implementeras, utan att den får en mening hos alla anställda, det vill säga 

varför den ska införas och vad den kommer att innebära.  

 

På Swedbank finns det redan ett amorteringskrav för nytagna bolån trots att det ännu 

inte blivit lagstadgat. Detta är ett beslut som tagit centralt och som alla lokala kontor 

måste förhålla sig till och följa. Fröding menar däremot på att det finns en viss 

flexibilitet i att göra vissa avsteg från denna riktlinje. Det finns flera olika orsaker till 

att ett avsteg görs, men så länge kalkylen går ihop och det finns en betalningsförmåga 

hos kunden inom en snar framtid är det fullt möjligt. Fröding menar däremot att de 

övriga medarbetarna måste komma till honom vid sådana beslut, då de inte har mandat 

själva att godkänna det. Generellt anser han att banken är enormt reglerad och att de 

bara under de senaste åren har tillkommit en uppsättning av nya regel om hur 

rådgivaren ska strukturera sitt arbete. Han betonar fortsättningsvis att mycket beslutas 

lokalt, måste att de ändå måste ta hänsyn och förhålla sig till de externa reglerna som 

finns. 

5.2.2 INFORMATIONSFLÖDE 

Banksektorn är hårt reglerad och nya regleringar kommer med allt tätare tidsintervall. 

Fröding menar fortsättningsvis att bara de senaste fem åren har det tillkommit enormt 

mycket regleringar. Fröding menar att det är enormt viktigt att information når fram 

till alla medarbetare. Han berättar fortsättningsvis att oavsett vad det är för information 

är det viktigt att hålla alla medarbetare underrättade och “att aldrig mörka något”, även 

om han själva inte alltid sitter på alla svar, “säg heller det och var ärlig.”  

 

Inom Swedbank sker informationsspridningen till stor del genom kontorschefen som 

får den till sig via sin chef.  Informationen sprids från företagsledning nedåt i 
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organisationen och når tillslut medarbetaren som arbetar närmast kund. Han berättar 

att vissa saker också kan komma direkt ifrån ledningen, men menar att det är bra om 

det går genom närmsta chef. Fröding menar att det är den mest naturliga vägen för 

informationsspridning om den avser centrala bestämmelser, men det finns även 

information på deras hemsida och intranät att läsa in. Fröding anser däremot att alla 

medarbetare har ett ansvar att sprida information. På exempelvis möten kan 

medarbetare få presentera viss information, som han anser att de är pålästa och kunniga 

inom, ett arbetssätt som han själv anser är fantastiskt. Han betonar också att hans 

medarbetare sitter på mycket information som han inte själv har, då de i sitt dagliga 

arbete träffar mycket fler kunder än vad han själv gör, och då ansvarar de för att sprida 

den vidare till honom. 

5.2.3 AMORTERINGSKRAVET 

Fröding tycker att det kommande amorteringskravet är positivt ur flera synvinklar. 

Han anser att det borde vara en självklarhet för alla låntagare att amortera ner sitt lån 

och att de borde se amortering som en form av sparande. Han ser även positivt på det 

ur en annan synvinkel, då  bankerna slipper konkurrera med varandra om vem som 

ställer lägst krav på amorteringar. Fröding anser vidare att banker inte ska behöva 

konkurrera om ett högre risktagande, utan att de hellre kan konkurrera om räntor. På 

Swedbank kan riktlinjerna för amortering idag liknas vid de krav som är på gång, två 

procent amortering per år ner till 70 procent av bostadens värde och mellan 70 till 50 

procent är det en procent per år. Då Swedbank redan arbetar med krav på amorteringar 

tror Fröding själv inte att hans dagliga arbete kommer att förändras i någon större 

utsträckning. Fortsättningsvis berättar han att rådgivarna på Swedbank under de 

senaste tre till fyra åren har pratat med sina kunder om vikten av att amortera och 

hoppas att de har börjat ge effekt. Genom att amortera får kunden en tryggare och 

bättre ekonomi och samhället blir mindre skuldsatt. 

 

Swedbank arbetar mycket med kundfokus och Fröding tycker överlag att det varit 

lättare att sätta sina kunder i fokus under amorteringskravets långa och utdragna 

process. Han menar att det blivit lättare att ha en mer öppen dialog med kunden trots 

att rådgivaren inte heller vet vad framtiden kommer ge. Fröding menar fortsättningsvis 

att en öppen dialog med kunden, trots att medarbetaren sitter på en del frågetecken, 
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kommer skapa en viss kundnöjdhet.  Att amortera är väldigt viktigt, både för banken 

och kunden, men hushållen borde generellt spara mer än vad de idag gör, anser 

Fröding.  Han menar att kunder sparar alldeles för lite överlag idag. Om en kund 

varken sparar eller amorterar, kan det exempelvis bli svårt om huspriserna sjunker och 

denne senare vill sälja sin bostad.  

5.3	  NORDEA	  
Nordea grundades år 2000 då en sammanslagning av Merita-Nordbanken, Unibank 

och Kreditkassen ägde rum (Nordea, 2015). Banken har drygt 700 kontor i 16 olika 

länder, varav ett fåtal är utanför Europa. Den största kundbasen finns i Norden samt 

Östersjöregionen, dessa områden räknas också till Nordeas hemmamarknad (Nordeas 

årsredovisning 2015). Nordea beskriver sig själva som Nordens ledande bank och att 

de är en storbank ute i Europa (Nordeas Årsredovisning 2015). Nordea har tre 

affärsområden vilka är; Retail Banking, Wholesale Banking och Wealth Management. 

Banken strävar ständigt efter att göra varje kund till en helkund, genom ett stort fokus 

på rådgivning samt merförsäljning (ibid.). 

 

Nordeas VD, Casper von Koskull anser att det är medarbetaren som kan hjälpa Nordea 

att nå sitt framtida mål om att ha branschens nöjdaste kunder (Nordeas Årsredovisning, 

2015). Nöjdheten och motivationen hos bankens medarbetare är enligt deras interna 

undersökning hög och något som banken aktivt arbetar med. Nordea anser att det är 

deras uppdrag som arbetsgivare är att se till att arbetsplatsen är attraktiv och 

möjligheter till utveckling finns (ibid.). Nordea uttalar sig om att de hela tiden vill bli 

ännu bättre och för att lyckas med det anser de att varje medarbetare måste ha ett 

personligt ansvar. Inom Nordea är det styrelsen som ansvarar för företagets 

organisation och för styrningen av företagets verksamhet. Sedan är det Nordeas VD 

och koncernchef som har uppgift att sköta företagets löpande förvaltning, i enlighet 

med de externa och interna ramverk som finns uppställda. Det interna ramverket 

innehåller bland annat bestämmelser om ansvarsfördelningen (Nordea, 2016). Vi 

försökte hitta information om hur beslutsfattande ser ut på Nordea. Vi syftar då främst 

på att hitta information om i vilken utsträckning medarbetare som arbetar nära kund 

får fatta beslut och vem som ansvarar för kundrelationerna. Genom att läsa 

årsredovisningen från 2015 och även ta del av den information som på hemsidan 
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publicerats gick ingen sådan fakta att utläsa. Vi kan av detta anta att banken inte 

marknadsför det lika centralt som övriga banker i studien. Under studiens gång har vi 

fått känslan av att Nordea är något mer centraliserade vid beslutfattandet än övriga 

banker. Vår uppfattning är att medarbetaren på Nordea får vara delaktig i större beslut 

men att de inte äger dessa.  

 

Hos Nordea intervjuade vi tre personer. Den första respondenten var Niklas Tigerryd. 

Han arbetar som privatrådgivare och har tio års erfarenhet i branschen. Den andra var 

Helena Johansson som till största del arbetar som kundtjänstrådgivare, men som också 

arbetar en del med privatrådgivning, hon har åtta år i branschen. Den sista 

respondenten är kontorschefen Markus Luuk. Han har en 15 års branschvana.  

5.3.1 BESLUTSFATTANDE 

Hos Nordea anses det att kundnöjdhet skapas genom medarbetarna som arbetar nära 

kund. Det blir då av stor vikt att just den medarbetare också tar beslutet angående 

kreditgivning (Nordeas Årsredovisning, 2015). Luuk menar att personen som arbetar 

allra närmast kund också kommer ta det bästa beslutet, därför bör alltid denne 

medarbetaren ta kreditgivningsbesluten. Han berättar att när medarbetare utför vissa 

arbetsuppgifter använder de verktyg som redan finns  i banken, dels för att det blir 

smidigt, men även för att FI senare ska kunna söka upp ett ärende för att granska 

processen och se att den är enhetlig med deras krav. Johansson ser själv på sitt arbete 

som fritt. Hon berättar att de lägger upp sin egen arbetsdag, samt att de diskuterar lokalt 

på kontoret varje morgon om vad som ska göras, något hon kopplar till ett 

decentraliserat tillvägagångssätt. Tigerryd berättar att han i sitt dagliga arbete har en 

mycket stor frihet och vid en kreditgivningsprocess kan han ta beslut som är inom hans 

beviljningsnivå. Däremot måste han, om ett avsteg skall prövas, vända sig till närmaste 

chef för att få ett godkännande. Men Tigerryd anser samtidigt att de interna lagar och 

regler som finns också måste följas, medan Johansson är mer optimistisk och förklarar 

att vid vissa tillfällen kan avsteg göras ifrån de riktlinjer som internt finns uppsatta. 

Exempelvis om hon ser att kalkylen bara diffar på några hundralapp minus eller om 

kunden inom kort får en ökad inkomst så kan ett avsteg vidtas. Tigerryd förklarar att 

sektorn är väldigt hårt reglerad och att det finns många lagar och regleringar att förhålla 

sig till. Johansson instämmer och anser att det blivit svårare med tiden att kringgå de 
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interna reglerna för kreditgivning och att det blivit allt viktigare att känna sin kund 

ordentligt. Luuk understryker att det under senaste åren blivit allt mer noggranna i sina 

kreditgivningsprocesser. Han menar att det handlar mycket om att dokumentera allt 

som en rådgivare gör, dels för att de har olika myndighetskrav på sig och även för att 

medarbetaren själv eller någon annan på kontoret ska kunna gå tillbaka och undersöka 

varför ett beslut är fattat utifrån en viss grund. Luuk fortsätter att betona att det krävs 

mer av medarbetaren, eftersom arbetsmiljön blir allt mer komplex samtidigt som 

medarbetaren själv får ta mer ansvar.  

 

Luuk berättar att centralt bestäms alla de grundläggande besluten kring regler och 

förordningar som alla lokala kontor på Nordea sedan ska förhålla sig till. Att riktlinjer 

och etc. bestäms centralt menar Luuk är för att de inte ska ske en tolkning kring någon 

av FIs riktlinjer på ett kontor som sedan skiljer sig ifrån ett annat. Han anser att samma 

budskap ska förmedlas ut enhetligt på varje lokalt kontor. Sedan kan de i vissa fall 

lokalt avvika från de riktlinjer som centralt beslutas. “Exempelvis om bolånemallen 

inte går ihop, men vi anser att det går att lösa ändå kan vi kanske ge personen i fråga 

ett lån ändå”, något som Johansson hävdat. Tigerryd berättar att beslutsordningen är 

väldigt reglerad utifrån hur fallet ser ut och menar vidare att när det pratar om volymer 

och krediter finns det bestämda nivåer och överskrids en viss nivå går beslutet vidare 

en nivå uppåt i beslutshierarkin. 

 

Johansson förklarar att det som rör det dagliga arbetet bestäms på lokal nivå medan 

mycket annat bestäms centralt och då får medarbetarna rätta sig efter det eftersom det 

inte finns så mycket att säga till om. Luuk hävdar däremot att de riktlinjer och 

regleringar som bestämts centralt går att avvika ifrån då varje lokalt kontor har ett 

mandat. Men han håller med Johansson om att det dagliga arbetet bestäms lokalt och 

att varje medarbetare själv bestämmer över sina arbetsuppgifter och hur dessa skall 

utföras. Samtliga respondenter hävdar att arbetet är extremt beroende av de externa 

regleringar. Tigerryd betonar att hans dagliga arbete styrs extremt mycket av de regler 

som åligger banksektorn. Han berättar att mycket har tillkommit bara de senaste fem 

åren och menar att reglerna som finns uppsatta idag går före affärerna. Luuk anser 

också att banken idag är extremt reglerad och att alla deras arbetsprocesser ska utföras 

i linje med dessa. Han hävdar att: “omoraliskt inom bankvärlden kan likställas med 
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olaglig”. Även Johansson menar att banken på senare år har blivit allt hårdare reglerad, 

inte bara i låneärenden, utan också i kravet för att få öppna ett vanligt bankkonto. 

5.3.2 INFORMATIONSFLÖDE 

Varje gång det kommer en ny reglering är det viktigt att alla medarbetare blir 

informerade. Tigerryd anser att vid alla beslut och förändringar som sker, är det 

jätteviktigt att få information. Han menar fortsättningsvis att det kan vara beslut som i 

slutändan kommer att påverka hans dagliga arbete. Han betonar även att centrala beslut 

nås ut genom en trattmodell, där de först når regionchefen, sedan hans egen chef, för 

att till sist landa hos de lokala medarbetarna. Även Johansson anser att information är 

viktig att få ta del av. Hon berättar att viss information kan komma via mail, men är 

den av större karaktär tas den upp under veckomötet eller vid ett sammankallat 

kontorsmöte. Avser informationen ett beslut som tagits centralt och omfattar 

förändringar i något system etc., så anser hon att ansvaret ligger på hennes närmsta 

chef, att se till att hon är införstådd med informationen som finns kring detta. Luuk 

anser att en av hans huvudsakliga uppgifter är att hjälpa sina medarbetare genom att 

filtrera och sortera det stora informationsflöde som finns. Han anser att “ju mer en 

medarbetare vet om organisationen, desto mer motiverad blir denne.” Information 

kan nå fram till medarbetare via, förutom ovannämnda kanaler, ett intranät och olika 

konstellationer av möten. Det är delade meningar om vem som bär ansvaret för 

informationsspridningen, Tigerryd och Johansson anser att de generellt är ett delat 

ansvar mellan den enskilda medarbetaren och kontorschefen, men när det gäller mer 

väsentlig information ligger ansvaret hos kontorschefen. Luuk anser istället att det är 

han som skall se till så alla medarbetare har den information som de behöver. 

5.3.3 AMORTERINGSKRAVET 

Amorteringskravet känns väl avvägt och sunt tycker Luuk, vilket Tigerryd instämmer 

med. På Nordea finns det idag redan krav på amortering vid nytagna bolån, trots att 

det ännu inte blivit en lag, något Luuk tror handlar om ett signalvärde och att bankerna 

vill visa att de tycker det är sunt att amortera på sina lån. Riktlinjerna för amortering 

hos Nordea innebär en amorteringstakt på två procent per år om lånet är större än 70 

procent av bostadens värde och från 70 till 50 procent ligger amorteringstakten på en 

procent per år. I och med att Nordea redan idag ställer krav på amortering, tror inte 

Tigerryd att hans dagliga arbete kommer att påverkas i någon större utsträckning. Luuk 
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och Johansson tror däremot att det kommer bli mer diskussioner med kund. Johansson 

tror fortsättningsvis att det kommer bli svårare att bevilja ett lån samt att hon måste 

förklara mer för kunden varför denne inte kan få ett lån. 

 

På Nordea anser alla tre respondenterna att den långa och utdragna processen kring 

amorteringskravet trots allt varit positiv. Luuk och Johansson nämner att det blivit 

lättare att hålla ett kundfokus då en öppen dialog har funnits. Johansson menar även 

att de allra flesta kunder hos Nordea går därifrån nöjda trots att de kanske inte alltid 

blivit beviljade ett lån. Hon menar fortsättningsvis att kunderna ändå får förklarat till 

sig vad det är som gäller och hur de enskilda hushållet kan arbeta med sin ekonomi för 

att eventuellt på sikt beviljas ett lån. Just den biten anser hon har blivit lättare nu när 

det finns regler att följa och luta sig tillbaka mot. 

5.4	  LÄNSFÖRSÄKRINGAR	  
Länsförsäkringarna AB startades år 1801 och finns endast i Sverige (Länsförsäkringar, 

2016). De är Sveriges femte största retailbank och kärnidén hos banken är att möta och 

känna kunden. Inom banken anses det att de gör sig bäst i småskalighet (ibid.). Det 

finns 23 självständiga, lokala och kundägda Länsförsäkringsbolag och det gemensamt 

ägda Länsförsäkringar AB som är ett dotterbolag. Det är via respektive 

Länsförsäkringsbolag som kunden erbjuds en helhet inom bank, försäkring, pension 

och fastighetsförmedling (Länsförsäkringars Årsredovisning 2015).  

 

Kundernas behov och krav är det huvudsakliga uppdraget för Länsförsäkringar. En av 

grunderna i Länsförsäkringars idé är att de alltid skall finnas nära kunden lokalt och 

ha en stark lokal beslutskraft. Detta har visat sig skapa ett mervärde för varje kund. 

“Affärsmodellen som byggt våra framgångar hittills, ska bygga våra framgångar även 

i framtiden” menar deras VD Sten Dunér (Länsförsäkringarnas Årsredovisning, s.3). 

Fortsättningsvis menar han att det är medarbetarnas engagemang som är avgörande för 

koncernen och att deras kundnöjdhet fortsättningsvis blir lika framgångsrikt 

(Länsförsäkringarnas Årsredovisning, 2015). I Länsförsäkringar fattas alla centrala 

beslut gemensamt mellan de 23 olika länsförsäkringsbolagen (Länsförsäkringars 

Årsredovisning 2015). Utgångspunkten är att, i så stor utsträckning som möjligt, 
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verksamheten ska drivas av det lokala bolaget och att alla kundkontakter ska ske där 

(ibid.). 

 

På Länsförsäkringar i Kalmar intervjuade vi två privatrådgivare. Den ena vid namn 

Divna Talevska som sammanlagt har arbetat med denna befattning i 15 år. Den andra 

var Peter Atterback som utöver privatrådgivarollen även ansvarar för de interna 

kontrollerna på kontoret. Som rådgivare har han arbetat i 16 år, vilket också är de 

sammanlagda åren av erfarenhet som han har i branschen.  

5.4.1 BESLUTSFATTANDE 

Inom Länsförsäkringar är varje lokalt kontor en egen enhet som utgörs av en 

gemensam koncern, vilket innebär att de lokala medarbetarna har ett stort eget ansvar. 

Mervärde skapas genom att den som känner kunden bäst tar besluten kring denna 

(Länsförsäkringarnas Årsredovisning, 2015). Hos Länsförsäkringarna tas det flesta 

besluten lokalt, något som organisationen i stort strävar efter, men något som också 

Talevska och Atterback framför i sina resonemang. Talevska menar att hon många 

gånger känner att hon själv kan ta alla sina beslut, vilket hon även uppskattar, och om 

tveksamheter någon gång uppstår kan hon ofta dela åsikter med någon annan kollega 

på kontoret. Atterback hävdar även att mycket är självbestämmande, särskilt när det 

kommer till att bestämma om sina tider, möten och vad arbetsdagen ska innehålla, men 

betonar samtidigt att han är tvungen att förhålla sig till vissa riktlinjer och 

måluppsättningar som vilket annat företag som helst. Han för även ett resonemang 

kring bankernas betydelsefulla roll i samhället och understryker vikten av att vara 

hänsynstagande. Han fortsätter med att säga: “vi är väldigt regelstyrda och kan inte 

bara slänga ut pengar. Det var precis det som hände i USA när kraschen kom, då alla 

fick låna pengar oavsett vad.”. Det finns även vissa beslut som har tagits centralt för 

att uppnå enhetliga riktlinjer, bland annat kring hur en kreditgivning ska gå till och hur 

stora volymer varje enskild anställd har befogenhet att ta beslut kring. Atterback 

understryker det Talevska sagt och tycker också att mycket av besluten tas lokalt. Han 

berättar vidare att den centrala övergripande banken har gått ut med riktlinjer för hur 

stora volymer som en anställd har mandat att ta beslut inom, något som även Talevska 

framfört. Han menar att även om mycket beslutas lokalt, så är det ändå ifrån deras 

storbank i Stockholm som rutiner och villkor kommer. Men vid ett vanligt 
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kreditgivningsärende, så är det medarbetaren som väljer om de ska tacka ja eller nej 

till kunden, men han understryker att mycket beror på beslutets omfattning, det vill 

säga hur stor krediten är. Det är skiljer sig något i hur mycket varje rådgivare har 

mandat att fatta beslut kring och det utgår ifrån deras individuella beviljningsnivå 

berättar Atterback. Han betonar fortsättningsvis att lag är lag, men att det råder vissa 

skillnader mellan lag och interna regler. I de interna reglerna finns en viss töjbarhet, 

där det under vissa premisser och omständigheter kan göra avsteg ifrån dessa. Talevska 

menar även att när en rådgivare väljer att göra ett avsteg, förlorar denne samtidigt 

rätten att äga beslutet, eftersom det då förflyttas till en annan nivå för ett godkännande. 

De avsteg Talevska berättar om är riktlinjer som är uppsatta centralt och gäller alla 

Länsförsäkringskontor. Hon berättar fortsättningsvis att de allra flesta regleringar 

kommer därifrån. Atterback betonar även att vissa regleringar och riktlinjer som de 

måste följa har bestämts internt, vilket gör att varje lokalt kontor kan skilja sig åt. 

Talevska tar även upp att hennes arbete blir allt mer regelstyrt och att det förr enbart 

var rådgivarens beslut om en person skulle ha ett lån eller inte. “Idag är det svårare 

att undgå de regler som finns och som rådgivare är man mer begränsad nu än vad 

man var längre tillbaka i tiden”, anser hon. Atterback anser även han att det är mer 

reglerat och styrt idag. Han betonar att det samlas in mer information idag och att det 

generellt sätt ställer högre krav på kunderna, och hävdar att det kan vara för att 

marknaden inte ska spåra ur. 

5.4.2 INFORMATIONSFLÖDE 

Både Talevska och Atterback beskriver hur hårt reglerad deras bransch är idag och 

Atterback nämner att de måste följa de lagar som finns men också de interna 

riktlinjerna. De båda anser att det är av stor vikt att få ta del av information och nytagna 

beslut. Talevska anser att det är jätteviktigt att en medarbetare blir underrättad av de 

beslut och förändringar som sker i organisationen. Hon menar vidare att “det ska föras 

fram så fort man bara får nys om det”. Information sprids framförallt via mail och via 

deras intranät där det även finns uppdaterade rutinhandböcker. Utgångspunkten är att 

informationen ska hämtas via intranätet, men olika konstellationer av möten används 

också för informationsspridning. Atterback berättar exempelvis att de använder 

videomöten som en informationskanal efter att ett centralt beslut har fattats. Båda 

respondenterna betonar vikten av att de själva ansvarar för att söka upp information, 
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om de vet att ny information finns tillgänglig. Vidare menar Talevska att om hon inte 

vet att ny information finns tillgänglig kan hon inte heller söka upp den, och det är då 

kontorschefens ansvar att informera henne om att en förändring skett. 

5.4.3 AMORTERINGSKRAVET 

På Länsförsäkringar finns det redan idag ett krav på amortering som innebär att nya 

bolånetagare måste amortera två procent per år om belåningsgraden befinner sig över 

70 procent. Både Atterback och Talevska tycker att amortering är sunt och borde vara 

en självklarhet för alla låntagare. Talevska anser att det kan bli problematiskt för 

hushållen om räntorna börjar stiga, men tror annars att trycket på bostadsmarknaden 

kommer avta något efter att kravet införts. Atterback är istället inne på att flexibiliteten 

mot kunden kommer att minska. När det blir en lag innebär det, i ett omvänt perspektiv, 

att om en person inte amorterar är det olagligt. Han tycker det känns väldigt hårt och 

hade önskat mer flexibilitet. Han berättar fortsättningsvis att kunder idag mer är ute 

efter den lägsta månadskostnaden, och vikten av att skilja på kostnad och amortering. 

Han anser själv att räntan kan ses som en kostnad och amorterings som en avbetalning, 

två begrepp han försöker särskilja och betona i mötet med kund.  

  

Ingen av respondenterna tycker att den utdragna processen har bidragit med några 

komplikationer, utan de menar att de enbart bara har avvaktat tills ett konkret förslag 

har lagts fram. Atterback förklarar att amorteringskravet varit omdiskuterat under en 

längre tid, samt att många kunder redan känner till det. Vilket har bidragit med att de 

inte stött på några problem i mötet med kund, då de flesta redan har insikten i att ett 

krav inom kort kommer lagstiftas. De båda två tycker trots allt att det skall bli skönt 

när processen är över och kravet blivit en lag. 
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6.   ANALYS 
____________________________________________________________________ 

I detta kapitel analyseras vårt empiriskt material och en tolkning av resultatet görs 

med hjälp av referensramen. Först analyseras bankerna utifrån samma områden som 

vi använt i empirin: beslutsfattande, informationsflöde, samt amorteringskrav. I 

början diskuteras varje område utifrån ett mer generellt och övergripande fokus, för 

att sedan mynna ut i en djupare uppfattning kring vardera område. För att utveckla 

analysen ytterligare använder vi informationskravsmodellen som presenterats under 

referensavsnittet som ett verktyg. 

__________________________________________________________________
  

6.1	  BESLUTSFATTANDE	  
Taylor (1911), Fayol (1919) och Weber (1947) talade alla om ett hierarkiskt, 

byråkratiskt och auktoritärt ledarskap som något att eftersträva. Dock utspelade sig 

dessa uttalanden för nästan mer än ett sekel tillbaka. Ingen av bankerna, 

Handelsbanken, Swedbank, Nordea eller Länsförsäkringar, har idag valt att bedriva 

sin verksamhet i enlighet med tidigare nämnda ledarskapet. Mycket har förändrats 

under de senaste hundra åren, inte bara samhället i sin helhet, utan också individernas 

möjligheter och preferenser i allmänhet (de Botton, 2009).  Handelsbanken beskriver 

sitt arbetssätt som decentraliserat, där varje lokalt kontor har ett helhetsansvar för sina 

aktiviteter, och att de medarbetarna som arbetar närmast kund ansvarar för besluten 

gentemot denne (Handelsbankens Årsredovisning, 2015). Alla fyra respondenter från 

Handelsbanken understryker att arbetet på varje lokalt kontor i stor utsträckning har 

lång gående befogenheter. Erol betonar även att varje kontor kan ses som en egen 

enhet, där ett hänsynstagande endast behöver tas till de centrala riktlinjerna, annars är 

besluten fria. De tre andra respondenterna förklarade situationen som liknande och 

betonar också att beslut som rör privatkunder tas lokalt och oftast av den rådgivaren 

som kunden träffar, men det kan också variera beroende på vilken beviljningsnivå 

medarbetaren har, något som även Handelsbanken central uttalat sig om 

(Handelsbankens Årsredovisning, 2015). Handelsbankens arbetssätt kan förklaras 

utifrån Jacobsen och Thorvik (2008) sätt att se på en decentraliserad situation; där de 

anställda själva har befogenhet att bestämma vad de ska göra och hur deras 
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arbetsuppgifter kan lösas. Liknande arbetssätt finns också hos Swedbank, som anser 

att medarbetaren som arbetar närmast kund också skapar ett visst kundvärde, vilket 

gör att rådgivaren enligt centrala uppgifter också bär det yttersta ansvaret för besluten 

som rör kunden (Swedbanks Årsredovisning, 2015). Fröding berättar att varje lokalt 

kontor arbetar med resultat och mål, men att det är upp till den enskilde medarbetaren 

att själv bestämma hur denne väljer att komma dit. Han anser även att friheten i det 

egna arbetet är stort och menar också att hans medarbetare har ett stort utrymme att 

arbeta självständigt, något han betonat med “frihet under ansvar”. Däremot är 

informationen hos Nordea gällande organisationens arbetssätt mer oklar, då banken 

centralt inte valt att marknadsföra beslutsfattandet i lika stor utsträckning som de 

resterande tre bankerna. Det går via deras hemsida att utläsa hur bestämmelser som 

avser interna och externa ramverk är strukturerade och att verksamhetens styrelse bär 

ansvaret för dess utformning, men inget om vilken grad av ansvar en medarbetare 

lokalt har (Nordea, 2016). Tigerryd hävdar däremot att han i sitt dagliga arbete har en 

stor frihet och vid exempelvis kreditgivningsbeslut har han, precis som respondenterna 

i Handelsbanken, en beviljningsnivå att förhålla sig inom. Vill han däremot göra ett 

avsteg, utifrån de regler som internt finns uppsatta, måste han vända sig till sin närmsta 

chef för att få ett godkännande. Liknande arbetsprocesser påträffas även hos de andra 

bankerna, dock sker ett avsteg hos Länsförsäkringar på ett lite annorlunda sätt, 

eftersom beslutet hos dem inte går till närmsta chef utan till en helt annan nivå direkt, 

lokalt eller centralt. Luuk anser att medarbetaren som arbetar närmast kund, också är 

den person som kommer ta det bästa beslutet, och att det därför bör vara en självklarhet 

att denne skall ta ett kreditgivningsbeslut hos Nordea. Länsförsäkringar däremot, 

uttrycker att en av grunderna i deras idé är att de ska finnas nära kunden lokalt, och ha 

en stark lokal beslutskraft. Det framgår också att alla centrala beslut fattas gemensamt 

mellan de 23 olika länsbolagen (Länsförsäkringars Årsredovisning, 2015). Att 

medarbetaren lokalt har ett stort och fritt ansvar för besluten är något som både 

Talevska och Atterback intygar. De kan, precis som ovannämnda bankrådgivare från 

andra banker, fatta de flesta besluten inom sin beviljningsnivå. Men när ett beslut 

hamnar utanför deras beviljningsnivå eller riktlinjer, måste det tas vidare till en annan 

nivå, något som framkommit tidigare i diskussionen ovan; vilket samtidigt gör att de 

förlorar makten över det. Länsförsäkringar skiljer sig något ifrån de andra tre bankerna 

i sina beslutsärenden. Alla de andra respondenterna, och även uttalanden centralt, 
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hävdar att om en enskild medarbetare inte kan ta ett beslut, räcker det oftast om det 

går via kontorschefen; en process som inte Länsförsäkringar förespråkar. Detta kan ha 

att göra med hur Länsförsäkringarna är uppbyggda. Deras organisationsstruktur skiljer 

sig mot de övriga bankerna, då de är uppbyggda utifrån 23 olika länsförsäkringsbolag 

och Atterback berättar även att deras bankverksamhet utgår centralt ifrån deras 

gemensamma storbank i Stockholm, som även sitter på banktillståndet för hela 

koncernen. Det kan då antas att de lokala bolagen måste vidta en viss försiktighet, 

vilket övriga bankerna naturligtvis också måste, men att bolagen på grund av sin 

självständighet kräver mer styrning uppifrån för att bankverksamhetsledningen inte 

ska tappa kontrollen helt. Alla bankerna kan anses vara, utifrån ovannämnda 

resonemang, decentraliserade. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar dock att det i 

verkligheten är sällan som en organisation antingen är det ena eller det andra i dess 

rena former, utan att en blandning av båda fenomenen påträffas, där en organisation 

antingen kan ha en högre grad av de ena eller andra. Därför blir det motsägelsefullt att 

tala om banker som organisationer där enbart ett decentraliserat arbetssätt råder, då de 

motsäger teorin. Flera kritiker menar dock att en form av centralisering kan påträffas 

även hos decentraliserade organisationer, vilket det också oftast gör eftersom de annars 

riskerar de att inte bli lika effektivitetsfrämjande. Med denna teorianknytning kan 

argument styrkas för att en bank aldrig kan vara decentraliserad i dess rena form, utan 

att oavsett hur de själva väljer att profilera sig, är en grad av centralisering nödvändig, 

dels för att inte hämma effektiviteten och för att medarbetarna måste förhålla sig till 

reglerna (Ohlsson & Rombach, 1998). 

6.1.1 CENTRALISERAT OCH DECENTRALISERAT BESLUTSFATTANDE 

Arbetssätten som bankerna i dag eftersträvar bygger till stor del på den teori som 

förespråkar ett arbetssätt där chefer, istället för att tvinga sin medarbetare till ett hårt 

arbete, satsar resurser på att motivera sina medarbetare med bland annat intressanta 

arbetsuppgifter (jfr Herzberg, 1987; Maslow, 1943). Flera organisationer har satsat på 

att “riva pyramiderna”, som tidigare inneburit att alla beslut tagits högst upp, och sedan 

förmedlats vidare neråt i hierarkin (Hatch, 2002; Carlzon 2009). En “riv pyramiderna”-

situation, likt teoriernas resonemang, kan tydligt ses hos Handelsbanken som starkt 

valt att profilera sig som en decentraliserad bank, vilket även respondenterna betonade 

vid de avtalade intervjutillfällena. Denna profilering påträffas även bland övriga 
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banker, men de har valt att vara mer sparsamma med att offentliggöra denna 

information. Alla respondenter framför linkande resonemang, exempelvis hävdar både 

Luuk och Fröding att medarbetaren som arbetar närmast kund, också är den som tar 

de bästa besluten som rör deras dagliga arbetet. Något som kan styrkas med 

Sveningsson och Alvehus (2012) teori som säger att medarbetaren som känner kunden 

bäst, också med största sannolikhet gör den bästa bedömningen av kundens 

återbetalningsförmåga. Fenomenen centralisering och decentralisering används oftast 

för att ange på vilken nivå i organisationen som individer har befogenhet att fatta beslut 

och i vilken utsträckning de anställda har möjlighet att själva fatta beslut i frågor som 

påverkar det egna arbetet (Mintzberg, 1983b). Hos Länsförsäkringar menar Talevska 

att storleken på beslutet också avgör vid vilken nivå det sedan tas. Även  om de flesta 

beslut, i så stor omfattning som möjligt fattas på en lokal nivå, så har de vissa 

regleringar och riktlinjer internt som de måste förhålla sig till när besluten uppnår en 

viss storlek. Hos Nordea, förklarade Johansson att de mesta som rör de dagliga arbetet 

är exempel på beslut som tas på lokal nivå, medan mycket annat bestäms centralt, 

vilket en medarbetare på lokal nivå enbart får rätta sig efter. Luuk hävdar däremot, i 

ett motsägande resonemang, att vissa av de centralt uppsatta riktlinjerna går att avvika 

ifrån, till en viss grad. Att Johansson och Luuk för olika resonemang kring detta kan 

vara för de innehar olika arbetspositioner i organisationen och att Luuk som 

kontorschef sitter inne på mer information kring vad varje lokalt kontor har för mandat. 

Det kan bero på att informationen inte nått ända ner till den nivå där Johansson arbetar, 

något som kan inträffa när information tagits centralt och sedan ska förmedlas vidare 

i organisationen (Hatch 2002; Carlzon 2009). Enligt Svenningsson och Alvehus 

(2012)  har ett decentraliserat beslutsfattande idag en stark position i Sverige, något 

som även tydligt kan ses i hur samtliga banker väljer att arbeta. Teorin menar vidare 

att det finns flera orsaker till att ett decentraliserat beslutsfattande anses väsentligt, dels 

för att det ställs krav på organisationens flexibilitet och anpassningsförmåga gentemot 

samhällets ständiga utveckling (Svenningsson och Alvehus, 2012). 

6.2	  MOTIVATION	  GENOM	  ARBETET	  
Inom Swedbank anses ett decentraliserat beslutsfattande vara det som främjar 

engagemanget hos den enskilde medarbetaren, men det gör även att banken i högre 

utsträckning måste arbeta med de interna kontrollerna för att säkerställa att varje 
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medarbetare arbetar i enhetligt med bankens vision, syfte och värderingar (Swedbanks 

Årsredovisning, 2015). Även i Handelsbanken framkommer det att beslut ska fattas 

nära kund, i mötet, av den rådgivare som känner kunden på det lokala kontoret. 

Handelsbanken främjar detta arbetssätt, i linje med Swedbanks resonemang, om att det 

främjar medarbetarens engagemang (Handelsbankens Årsredovisning, 2015). Detta 

kan liknas vid Svenningsson och Alvehus (2012) resonemang om att anställda får en 

förhöjd motivation och ett ökat engagemang vid ett decentraliserat beslutsfattande. 

Handelsbanken menar också att arbetssättet leder till att bättre beslut tas och att de får 

mer nöjda kunder, något de precis som övriga banker, strävar efter (Handelsbankens 

Årsredovisning, 2015) Även Nordeas VD, Casper Von Koskull, framför sina åsikter 

kring medarbetarens roll. Han anser att det för Nordea är dess medarbetare som kan 

hjälpa organisationen att nå framtida mål (Norderas Årsredovisning, 2015), och enligt 

Luuk bör även medarbetaren här som arbetar närmast kund, i så hög utsträckning som 

möjligt, ta besluten som uppkommer i relationen. Inte heller Länsförsäkringar avviker 

från detta mönster, utan även här finns behovet av att ha en lokal beslutskraft och deras 

VD, Sten Dunér anser att medarbetarens engagemang är en avgörande aspekt till att 

koncernen blir lika framgångsrik även i framtiden.  

 

På Länsförsäkringar talar Talevska om hur hon uppskattar sitt arbete, när hon själv får 

ta alla beslut, och närheten till kollegorna på kontoret som hon alltid kan dela åsikter 

med vid minsta tvivel. Jacobsen & Thorvik (2008) har länge diskuterat hur en ledning 

kan påverka dess anställda att vilja arbeta i linje med företagets mål och varför de 

anställda känner sig motiverade på arbetet. Fröding menar att medarbetaren hos 

Swedbank också har en stor frihet i sitt egna arbete, något han anser gör att människor 

mår bra och ser sitt arbete som något roligt. Han betonar även vikten av att en 

medarbetare får insikt i vart denne ska, och när denne har kännedom om detta kommer 

ett större ansvarstagande naturligt infinna sig. Något som även Carlzon (2009) uttalat 

sig om: “När en människa i frihet får ta ansvar frigörs resurser som annars inte är 

tillgängliga”. Alla respondenter och centrala uttalanden från respektive bank hävdar 

att medarbetarna har ett stor inflytande och flera befogenheter, något som Butt et al. 

(2009) menar oftast bidrar med positiva effekter i form av ett ökat engagemang och 

minskad arbetsrelaterad stress. Olika teorier pekar även på att det inte bara går att öka 

en medarbetarens ansvar och sedan tro att önskade resultat då uppnås, utan individer 
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måste samtidigt ha de resurser och förmågor som krävs för att utföra arbetet; annars 

kan ett ökat inflytande upplevas som betungande (Butts et al., 2009; Karasek & 

Theorell, 1990, 2005; Wolvén, 2000). Något som också Fröding försöker att arbeta i 

enlighet med på Swedbank. Han hävdar att: “om en förändring sker, eller om jag 

personligen vill förändra något, är det ytterst viktigt att alla medarbetare känner till 

det och även bakgrunden till beslutet”. 

6.3	  INFORMATIONSFLÖDE	  
Att kommunikationen inom en organisation fungerar är grunden till att verksamheten 

överhuvudtaget ska kunna verka och konkurrera på marknaden (Chung, 1987; 

Carlzon, 2009; Daft och Lengel, 1986). Samtliga respondenter från de fyra bankerna 

trycker på vikten av att ständigt behöva uppdatera sig, för att ha den teoretiska 

kunskapen som krävs för att utföra det dagliga arbetet. Detta resonemang kan kopplas 

till Hopp et al. (1999), som menar att ett uppdaterat informationsflöde i en 

organisation, där en individ arbetar självständigt, är av stor vikt för att kunna hantera 

arbetsuppgifterna. Edström på Handelsbanken menar att om varje medarbetare har den 

information som krävs, kommer även denne känna en trygghet i sitt arbete och vara 

medveten om vilka krav som ställs. Hon betonar fortsättningsvis vikten av att alla 

medarbetare känner till sina befogenheter, något som erhållas genom information. Det 

är samtidigt ytterst viktigt att medarbetarna känner till sina arbetsuppgifter och förstår 

dess innebörd, eftersom det i slutändan kan drabba kunden, om medarbetaren utför 

dessa på ett felaktigt sätt. Fröding och Tigerryd för liknande resonemang, och Tigerryd 

betonar framförallt vikten av att bli informerad om nya lagar, regler och interna 

riktlinjer, då dessa påverkar det dagliga arbetet i högsta grad. Talevska understryker 

tidigare uttalanden, men betonar samtidigt vikten av att informationen sprids snabbt, 

eftersom det dagliga arbetet i stor utsträckning påverkas av nytagna beslut. En bank 

kan liknas vid en kunskapsorganisation och enligt Daft och Lengel (1986) är 

informationsspridningen inom sådana organisationer oerhört viktig. Som Edström 

m.fl. nämner är det viktigt att medarbetaren har den information som krävs för att 

kunna utföra arbetsuppgifterna, något som även Daft och Lengel (1986) intygar. Med 

bakgrund till att en medarbetare inom en kunskapsorganisation annars inte kan utföra 

sitt dagliga arbete. Något som är nödvändigt för att verksamheten överhuvudtaget ska 
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fungera, vilket flera teorier har understrukit (Chung, 1987; Carlzon, 2009; Daft och 

Lengel, 1986). 

 

Om nödvändig information inte når fram till alla berörda kan det antas att 

tvetydigheten och osäkerheten hos medarbetaren är hög. Detta kan kopplas till modell 

1, som beskriver olika situationer som kan inträffa i ett företag, där tvetydighet och 

osäkerhet varierar i olika nivåer. (Daft & Lengel, 1986). När en hög osäkerhet råder 

måste medarbetaren få tillgång till mer information, så att denne kan besvara frågor 

och vidare lösa det kända problemet (ibid.). Vid hög tvetydighet måste ytterligare 

information om hela situationen samlas in och ett förtydligande kring problemet krävs. 

Fortsättningsvis vet inte individen vilken information som skall samlas in eller om det 

finns någon information tillgänglig för att minimera tvetydigheten. Genom att koppla 

en bristfällig informationsspridning till modell 1 kan det antas att en medarbetare som 

saknar information uppfattar situationen som tvetydig och osäker. Medarbetaren kan 

då ställa sig frågorna: vad som ska göras och hur det göras? Som Edström tidigare 

nämnt, kan en medarbetare känna sig trygg om mycket information har samlats in, 

något som kan antas få motsatt effekt om medarbetaren saknar information. Detta gör 

att situationen då kan liknas vid ruta 2 i modell 1. Inom ruta 2 är både tvetydigheten 

och osäkerheten hög (Daft & Lengel, 1986). Medarbetaren uppfattar flera moment som 

besvärliga och för att kunna lösa situationen måste väsentlig information och 

subjektiva åsikter samlas in. För att bli trygg i situationen igen, kan medarbetaren 

exempelvis kontakta närmaste chef, för att via denne få information och subjektiva 

åsikter om hur ett problem kan lösas (Daft & Lengel, 1986). Medarbetaren kan också 

vända sig till en kollega för att utbyta åsikter, något som Talevska hävdar att hon gör 

när hon i vissa situationer känner sig osäker. Genom att reducera tvetydigheten och 

osäkerheten kan situationen förflytta sig från ruta 2 till ruta 3. Här är både 

tvetydigheten och osäkerheten låg, vilket leder till en situation där medarbetaren 

känner sig trygg och säker. Respondenterna för ett resonemang kring vikten av 

information vilket styrks av flera teorier, det kan då antas att en god intern 

kommunikation är A och O inom en organisation. 
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6.3.1 INFORMATIONSKANALER 

Masskommunikation innebär, enligt Borghoff och Pareschi (1998), att informationen 

finns tillgänglig för alla inom företaget. Risken när masskommunikation används är 

att informationsflödet riskerar att bli väldigt stort i sin omfattning, för att det 

överhuvudtaget ska anses vara hanterbart för den enskilde individen (Borghoff & 

Pareschi, 1998). När informationsflödet omfattar stora mängder data, ökar risken för 

att viktig information försvinner i mängden (Kotter, 1996). För att minimera risken för 

att viktig information försvinner, är det viktigt att ett stora mängder information 

filtreras och sorteras, något som Luuk instämmer med, och även hävdar är en av hans 

viktigaste arbetsuppgift på Nordea. 

 

Förutom masskommunikation kan personlig kommunikation också användas. Vid en 

sådan kommunikation informeras endast de personer som berörs av informationen 

(Borghoff & Pareschi, 1998). Ett tillvägagångssätt som Länsförsäkringar förespråkar, 

då de använder sig av olika konstellationer av möten, exempelvis videomöten, där 

endast medarbetarna som behöver ta del av informations medverkar. 

Tillvägagångssättet innebär att medarbetarna lokalt har en direkt kommunikation med 

de centrala beslutsfattarna, något som i detta fall utgör en dubbelriktad 

kommunikation, vilket betyder att ett informationsutbyte sker (Strid, 1999). Fördelen 

med ett informationsutbyte i jämförelse med informering är att deltagarna kan ställa 

frågor som kan skapa en större förståelse för informationen (Chung, 1987). Johansson 

hävdar att även Nordea förespråkar veckomöten, där viktiga centrala delar som berör 

medarbetarens dagliga arbete diskuteras, något som även övriga respondenter från de 

olika bankerna nämner. På Handelsbanken och Swedbank har de, enligt respektive 

banks respondenter, kontorsmöte en gång i veckan där alla samlas. När medarbetaren 

får en bredare förståelse kring ett fenomen kan det antas att tvetydigheten och 

osäkerheten kring den nya informationen reduceras (Daft & Lengel, 1986). Hopp et 

al. (1999) resonerar liknande och betonar vikten av information i organisationer där 

varje medarbetare arbetar självständigt. Genom att koppla detta resonemang till modell 

1 kan situationen bli lik den i ruta 3 där tvetydigheten och osäkerheten är låg (Daft & 

Lengel, 1986). Situationen i ruta 3 innebär att individen är väl införstådd i händelsen 

och anses ha den information som krävs för att slutföra exempelvis en arbetsuppgift 

(ibid.). Detta kan alltså jämföras med hur situationen efter ett möte kan se ut om 
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medarbetaren lyckats reducerat de otydligheter som tidigare funnits. Däremot om den 

information som medarbetaren behöver för att känna sig införstådd i händelsen inte 

har samlats in under mötet uppstår en annan situation. Då kommer tvetydigheten 

fortsättningsvis vara låg men osäkerheten hög, vilket innebär att medarbetaren vet 

vilken information som behöver samlas in för att klara situationen eftersom denna är 

känd. Detta kan liknas vid ruta 4 i modell 1. 

 

Det finns två vägar för information att flöda, direkt och indirekt (Chung, 1987). Den 

direkt kommunikationen kan liknas vid ett informationsutbyte medan den indirekt 

istället liknas vid informering (Strid, 1999). På Handelsbanken publiceras information 

om nya regleringar via deras intranät, vilket kan ses som en form av 

masskommunikation. Collman betonar att medarbetaren lokalt via deras intranät själv 

kan logga in och ta del av den information som centralt publicerats, exempelvis villkor 

kring ett nytaget beslut. Att de använder sitt intranät för att offentliggöra sådan 

information är enligt  Daft och Lengel (1986) ett formellt tillvägagångssätt och 

används ofta för att publicera centrala beslut och förändringar som skett i de interna 

riktlinjerna. Även Länsförsäkringar använder, precis som Handelsbanken, ett intranät 

för att publicera information. Enligt Atterback är utgångspunkten för att söka upp 

information deras intranät, men han berättar även att fler kanaler finns tillgängliga och 

används. Intranätet kan också liknas vid en indirekt kommunikation som enligt Chung 

(1987) och Strid (1999) innebär att kommunikationen är enkelriktad och är en form av 

informering. Vid kommunikation, likt den som ovan beskrivits, kan en hög osäkerhet 

skapas för att tydlig information inte finns (Daft & Lengel, 1986). Ytterligare 

information kan inte samlas  då frågor kring informationen inte kan ställas. Detta 

eftersom informationskanalen är enkelriktad. En annan ytterligare nackdel till att 

använda intranätet som informationskanal, är för att centrala beslut, kommuniceras 

mer effektivt om informationen istället går via en vertikal linje steg för steg nedåt i 

företaget, för att tillslut nå medarbetarna som arbetar nära kund (Klein, 1996). När 

information hämtas via ett intranät kan det antas att tvetydigheten är låg, men 

osäkerheten hög, vilket kan liknas vid ruta 4 i modell 1. Det är en specifik händelse 

som medarbetaren är medveten om, men som denne saknar tydlig information kring 

(Daft & Lengel, 1986). Medarbetaren vet däremot var informationen kan hämtas och 

genom att samla in den kan osäkerheten reduceras. 
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Enligt Fröding sprids centrala beslut inom Swedbank på det sätt som Klein (1996) 

beskriver, genom en vertikal linje, där information sprids från ledning till medarbetare 

steg för steg genom företaget. Tigerryd hävdar att ett liknande informationsflöde finns 

hos Nordea, när de lokalt får information kring centrala beslut. Fröding anser att den 

mest naturliga vägen är när information sprids genom denna kanal men också att det 

är den mest lämpliga. Detta resonemang kan styrkas av Klein (1996), som även anser 

att detta är den mest effektiva kommunikationskanalen. När informationen sprids på 

de sätt som Swedbank och Nordea förespråkar och använder, blir den enligt Chung 

(1987) personlig och utrymme för ett informationsutbyte mellan inblandade aktörer 

möjliggörs (Strid, 1999). Vid ett informationsutbyte kan frågor kring informationen 

ställas, vilket kan reducera tvetydigheter kring budskapet och göra situationen mer 

tydlig (ibid.). 

6.3.2 INFORMATIONSANSVARET 

Samtliga respondenter anser att ansvaret kring informationsspridningen inte endast 

ligger på en person utan på flera. Enligt Klein (1996) är det mest effektiva sättet att 

sprida information på att den går stegvis nedåt genom företaget för att tillslut hamna 

hos de medarbetare som arbetar med kund. De respondenter som inte har en 

chefsposition, hävdar att stor vikt ligger på deras kontorschef, men att de själva också 

har ett eget ansvar för att söka upp information. Ansvaret ligger, enligt Atterback och 

Talevska, hos deras chef på Länsförsäkringar. De hävdar att det är chefens uppgift att 

se till att alla medarbetare är medvetna om att ny information finns tillgänglig, oavsett 

om den avser förändring av någon befintlig aktivitet eller omfattar av nytagna beslut. 

Respondenterna från Handelsbanken ser annorlunda på ansvarsfördelningen och anser 

att all information som finns publicerat på intranätet är varje enskild medarbetare 

ansvar att själv söka upp. Dock anser även Collman, Edström och Erol, precis som 

ovannämnda respondenter, att kontorschefen har ett stort ansvar för 

informationsspridningen. Ernér hävdar istället att ansvaret för 

informationsspridningen är delat och att alla har ett ansvar för att sprida informationen, 

något som även Fröding, Johansson och Tigerryd anser. Vidare hävdar Johansson och 

Tiderryd att mycket ansvar ligger hos dem själva som medarbetare, men vid 

information av större vikt ligger ansvaret på kontorschefen. Luuk som har en annan 
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befattning än de två andra respondenterna från Nordea menar motsägande att han bär 

det största ansvaret för informationsspridningen och att det är hans uppgift att se till så 

alla på kontoret har tillräckligt med information för att klara av sina arbetsuppgifter. 

6.3	  AMORTERINGSKRAVET	  
Att bankbranschen är hårt reglerad råder det inga tvivel om (Bankföreningen, 2015). 

Flera av respondenterna, Fröding, Tigerryd, Johansson och Atterback, talar om hur 

regler har tillkommit och skärpts ytterligare bara de senaste fem åren. Atterback förstår 

grunden i att banken kräver regleringar och framför sina åsikter genom att föra följande 

resonemang; “vi är väldigt regelstyrda och kan inte bara slänga ut pengar. Det var 

precis det som hände i USA när kraschen kom, då alla fick låna pengar oavsett vad.” 

Även respondenterna från Handelsbanken framför resonemang kring att regler och 

lagar tillkommer ständigt och med allt tätare tidsintervaller. Enligt Yeung (2011) var 

banker längre tillbaka i tiden mer likt ett vanligt företag som enbart ville tjäna pengar. 

Därav var förmodligen inte sektorn lika styrd som den idag är. Banker har i alla tider 

förknippats med risker, något som också blev extra tydligt under 2008, då en stor 

finanskris utspelade sig, ett resonemang som även Tigerryd framför. Fröding menar 

också att banken är reglerad i flera hänseenden, inte bara för vem som har rättighet att 

bedriva en bankverksamhet, utan också hur banken ska strukturera arbetet. Banker har 

idag en så pass viktig roll i samhället, att de måste övervakas och regleras, mycket 

beroende på den inneboende instabiliteten som de har (Niemeyer, 2006). Något som 

Edström hävdar är märkbart, då bankverksamheten idag till stor del styrs av de 

regleringar som olika myndigheter valt att besluta om. Samtliga respondenter betonar 

att regelverket utgör en central del av verksamheten. Alla är väl införstådda med vikten 

i att förhålla sig till dessa, Tigerryd betonar även att det idag är viktigare att de förhåller 

sig till regler än att de gör affärer, något som även Collman betonar fast utifrån andra 

argument. Hon hävdar istället betydelsen av att förhålla sig till regleringar och de 

förödande konsekvenserna som kan utspela sig om detta missköts; FI kan dra tillbaka 

banktillståndet. Bankförening (2016) berättar varför banken är så pass reglerad och 

menar att det är en nödvändighet om de i framtiden ska förhindra att nya bankkriser, 

likt den som utspelade sig 2008, uppkommer.  Enligt Bankföreningen (2014) är det FI 

som beslutar om vem som ska få bedriva en bankverksamhet och villkoren för detta. 

Misskötts det får verksamheterna, precis som Collman hävdar, ett indraget 
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banktillstånd. Luuk menar dock även att ett omoraliskt agerande inom bankvärlden 

också kan anses som olagligt. Något som inte kan styrkas i teorin, men som är ett fullt 

logiskt argument  med hänsyn till deras betydelsefulla position i samhället.	  

Samtidigt menar hon att dessa beslut inte blir så märkbara i de dagliga arbetet, utan 

faller sig naturligt in i hennes arbetsmönster. Ett kommande amorteringskrav är något 

som länge diskuterats i medier och varit en uppmärksammad debatt för hela samhället. 

Idag jobbar samtliga banker med olika typer av krav på amorteringar, något flera av 

respondenterna hävdar att de gjort under flera år. Fröding berättar även att Swedbank 

har förespråkat amortering under de senaste tre-fyra åren och ser inte på processen som 

någon nyhet. Samtliga respondenter ser på den utdragna processen som något positivt. 

Ernér berättar att den inte påverkar medarbetarna på kontoret så mycket, då de valt att 

avvakta till ett beslut har klubbats, ett resonemang som även respondenter på 

Länsförsäkringarna framför. Respondenterna från Nordea berättar om att processen 

har underlättat deras kundfokus, då utrymme för en mer öppen dialog har funnits, 

något som även respondenterna från Handelsbanken, Swedbank och Länsförsäkringar 

anser genom att föra liknande argument. Johansson hävdar att även om en kund blir 

nekad ett lån, anser hon trots detta, att kunden i många fall lämnar mötet nöjd, då en 

större medvetenhet kring kalkylen utfall skapats. Collman hävdar även att processen 

har varit bra för alla, inte bara för de själva i sitt arbete, utan också för kunderna. 

Atterback framför liknande resonemang och menar att den utdragna processen inte har 

bidragit med några komplikationer, utan att de flesta kunder idag är medvetna om att 

de finns någon form av ett amorteringskrav hos de flesta banker. Talevska hävdar 

också, precis som flera andra respondenter, att amorteringsprocessen har gjort att 

mötet med kund har blivit lättare, då de flesta kunder idag är införstådda med att ett 

lagkrav är på gång.  Fröding från Swedbank anser inte att processen har varit märkbart 

lång, utan är glad för att de äntligen blir en krav så alla banker kan arbeta utifrån samma 

förutsättningar. Han hävdar också att efter införandet slipper bankerna konkurrera med 

varandra om höga risktaganden, och kan istället om det är nödvändigt, konkurrera om 

räntor, vilket är mindre riskfyllt. 

Ingen av respondenterna anser att de nya amorteringskravet kommer att få några 

märkbara effekter på deras dagliga arbetsuppgifter. Ett resonemang som bland annat 
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Tigerryd, Fröding och Talevska framför. Johansson och Luuk anser däremot att 

diskussionen med kunder kommer förlängas rent tidsmässigt och att resurser för att 

förklara villkoren kring begreppet kan komma att krävas. Inte heller respondenterna 

på Handelsbanken anser att deras arbete kommer att påverkas i någon större 

utsträckning. Collman hävdar endast att de kan komma att behöva använda sig av en 

annan kalkyl. Samtidigt anser hon att större ansvar hade kunnat läggas på banken och 

den enskilde rådgivaren, för att bevara  en viss flexibilitet mot kunden. Ett resonemang 

som även Atterback på Länsförsäkringar framför. Han hävdar att om man ser på 

amorteringskravet utifrån ett annat perspektiv, så skulle det rent teoretiskt vara olagligt 

om en individ inte amorterar, något han menar låter väldigt hårt. Flera av 

respondenterna tycker att de ska bli skönt att en krav nu införs i lag, inte minst Fröding 

som under flera års tid förespråkat vikten av att amortera. Även Johansson tycker det 

ska bli skönt att ha en lag att luta sig emot i mötet med kund. 

Tidigare har amorteringar aldrig varit något lagstadgat krav, utan enbart 

rekommendationer ifrån FI och Bankföreningen (Bankföreningen, 2016). Flera banker 

har länge förespråkat amorteringar och enligt Eliasson (2010) var det enbart Nordea 

som krävde det 2010. Under efterföljande år har även andra banker anpassat sig mer 

till samhällets utveckling och valt att följa de uppsatta 

amorteringsrekommendationerna något som samtliga respondenter hävdat. Alla 

banker har idag internt uppsatta regler och riktlinjer för hur deras bolån ska amorteras, 

dock menar Collman och Erol att dessa inte är huggna i sten och att vissa avsteg från 

dessa kan göras. Edström understryker dock att de till 99,9 procent följer 

Handelsbankens internt uppsatta riktlinjer och att det ska vara något extra ordinärt fall 

för att de ska välja att kringgå dessa. Också på Swedbank finns en viss flexibilitet till 

avsteg, något Fröding hävdar. Nordea kan även dem vidta avsteg, dock anser Tigerryd 

samtidigt att de lagar och regleringar som finns också ska följas. Johansson är mer 

optimistisk i jämförelse med tidigare respondent, och anser att avsteg kan vidtas i en 

viss utsträckning, så länge en annan lösning finns tillgänglig. Länsförsäkringar vidtar 

även dem vissa avsteg, dock hävdar Atterback att lag är lag, men att är en markant 

skillnad mellan lag och de interna reglerna; vilka omfattar en viss töjbarhet. Han 

berättar att vill en rådgivare under vissa omständigheter gå utanför ramarna för vad 

som internt beslutats, är det möjligt. Något som även Talevska intygar, men hon hävdar 
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samtidigt att rådgivaren inte då äger beslutet, utan att de gått vidare till en annan nivå. 

Samtliga respondenter hävdar att de under vissa premisser kan gå utanför ramarna ifrån 

de riktlinjerna som internt beslutats. Något som kan ses som ett enhetligt mönster hos 

alla banker, där en viss töjbarhet finns. Förmodligen kan det bero på att amorteringar 

tidigare inte har varit lag, utan enbart rekommendationer som myndigheter tagit fram 

utifrån hur skuldsättningen idag ser ut i Sverige. En av bankernas kärnverksamhet är 

utlåning och utlåning medför risker (Bankföreningen, 2015). Flera respondenter 

berättade att när en kreditgivning avser mycket stora volymer tas vanligtvis det beslutet 

en nivå upp i hierarkin eftersom större kreditnivåer medför större risktaganden. Att det 

finns uppsatta rekommendationer för hur bankerna bör förhålla sig kan dels bero på att 

de minskar riskerna och kan bibehålla en finansiell stabilitet (Bankföreningen, 2015). 

Många respondenter hävdar att de i dag talar mycket om vikten av amorteringar, i 

mötet med kunden. Atterback betonar exempelvis att många kunder i dag är ute efter 

den lägsta månadskostnad och på ser räntor och amorteringar som dyra kostnader. 

Något han personligen inte instämmer med, då begreppen enligt honom avser två olika 

saker, räntan är en kostnad och amortering är en avbetalning. Han anser att när kunder 

får insikt i detta, blir mötet lättare och en eftertänksamt hos kunden infinner sig. 

1 juni börjar amorteringskravet, utifrån de premisser som Riksdagen antog under mars 

2016, att gälla hos samtliga banker (Regeringskansliet, 2016). Som tidigare nämnts ser 

alla respondenter positivt på införande, även om en del hävdar ett missnöje över att 

flexibiliteten försvinner. I de stora hela anser ingen av respondenterna att de nya kravet 

kommer få några större effekter på deras arbetsuppgifter, endast att de inte kommer 

kunna göra lika många avsteg nu som de tidigare gjort. De kommer nu tvingas att följa 

lagens villkor och endast göra avsteg i de enstaka fall som lagen godkänner. Det som 

tidigare varit en rekommendation blir nu en lag, och bryter en individ mot en lag 

utdelas ett straff, något som inte ges om det enbart hade varit en regel (Lagheim et al., 

2002). Därför blir det nu, precis som Atterback understryker, olagligt om en individ 

inte amorterar. 
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7.   SLUTSATS 
____________________________________________________________________________________________________	  

I detta kapitel kommer vi presentera studiens slutsatser. Dessa utgår från analysen i 

föregående kapitel, men kommer att återkoppla till teorin, empirin och den inledande 

problemdiskussionen.. Vi börjar med att besvara våra två forskningsfrågor och på så 

sätt uppfylla studiens syfte.  Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning inom 

ämnet.  

____________________________________________________________________ 

7.1	  SAMMANFATTNING	  
Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur ett informationsflöde fungerar 

mellan ledning och medarbetare som arbetar nära kund samt att undersöka hur 

amorteringskravet kan komma att påverka de lokala bankrådgivarnas arbetsprocesser. 

För att undersöka detta gick vi djupare in på tre olika fenomen; beslutsfattande, 

informationsflöde och amorteringskrav. Analysen har, med vårt empiriska material 

och referensram som grund, möjliggjort att vi kunnat besvara våra forskningsfrågor 

och uppfylla studiens syftet.  

 

 
Hur informeras Kalmars lokala bankrådgivare om de centrala bestämmelser som rör 

deras dagliga arbete och vem ansvarar för informationsspridningen? 

____________________________________________________________________ 
 
Att information är viktigt för en medarbetare, oavsett vilken position denne har inom 

företaget, är något som samtliga respondenter och banker anser. Information gör att de 

får en insikt i sina arbetsprocesser och samtidigt kan känna trygghet i det arbete som 

utförs. Handelsbanken, Nordea, Länsförsäkringar och Swedbank använder alla flera 

informationskanaler för spridning av information, detta för att medarbetaren skall 

kunna ta del av samma information flera gånger, och på så sätt minimera risken med 

att viktig information som avser deras dagliga arbete eller vilka befogenheter de  har 

förbises. En informationskanal som återfinns hos alla banker är ett intranät. Ett intranät 

behandlar i stora drag allt som omfattar deras verksamhet, vem dem är, vilka produkter 

som finns, rutiner kring hur de bör arbeta och beslut kring regler och riktlinjer. Ett 

intranät innehåller en stor mängd information och i studien har det framkommit att det 



	  

65 

kan vara svårt att ta in en sådan stor mängd information och samtidigt veta hur den 

skall filtreras. Kommunikation genom ett intranät är enkelriktad där tvetydighet samt 

osäkerhet kring den publicerade informationen inte kan redas ut direkt. För att reducera 

denna tvetydighet och osäkerhet används olika konstellationer av möten hos samtliga 

banker. I studien har det framkommit att veckomöten är den form av möte som 

används i störst utsträckning och här sprids information om viktiga centrala beslut som 

berör bankrådgivarens dagliga arbete. En annan informationskanal som framkommit 

genom studien är när information förflyttar sig stegvis nedåt i organisationen, från 

ledning för att tillslut hamna hos medarbetare som arbetar nära kund.  

 

Vem som bär det yttersta ansvaret för att information sprids råder det en delad mening 

om, men att ansvaret inte enbart ligger hos en individ utan hos flera är säkert. Mycket 

beror på vad informationen avser och vem den berör. I studien har det framkommit att 

ju viktigare ett beslut är desto större ansvar ligger hos kontorschefen att se till så att 

alla medarbetare är underrättade. Oavsett om det är att förmedla budskapet om att ny 

information finns tillgänglig, eller att mer ingående ge informationen till de som den 

berör. Även medarbetaren själv har ett ansvar, inte ett ansvar som i att underrätta alla, 

utan ett ansvar i att själv söka upp väsentlig information för att kunna hantera sina 

dagliga arbetsuppgifter. Det framkommer även att intranätet kan vara svårt och 

komplext för att en medarbetare själv ska uppfatta vad som avser information av 

viktigare karaktär. Detta gör att kontorschefens uppdrag inte endast ligger i att 

underrätta medarbetarna om den information som denne känner till, utan även att 

filtrera och sortera den information som kontinuerligt publiceras på intranätet. Alla 

bankers medarbetare står inför ständiga utmaningar att hela tiden vara uppdaterade, 

främst de som arbetar närmast kund. Dels för att de har ett ansvar gentemot kund, i 

enlighet med de riktlinjer, regler och principer som finns, förmedla korrekta beslut 

eftersom det i slutändan oftast är kunden som blir drabbad om besluten är fattade på 

felaktiga grunder.  
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Hur tycker de lokala bankrådgivarna att deras arbetsprocesser påverkas vid 

införandet av en ny reglering och vilka befogenheter har de i sina arbetsprocesser 

idag, samt vilka förändringar kan ett amorteringskrav komma att medföra? 

____________________________________________________________________ 
 
Bankerna använder sig idag till stor del av ett decentraliserat beslutsfattande. 

Medarbetaren är i stor utsträckning fri till att ta beslut som rör det dagliga arbetet och 

även den största delen som rör beslut med kunder. Att alla valt att arbeta utifrån ett 

decentraliserat sätt gynnar inte enbart att kvalitén i besluten ökar, utan också att 

rådgivarens engagemang för arbetet förhöjs. För att förhindra ytterligare en finanskris, 

likt den som utspelade sig 2008, har flera regleringar tillkommit, inte bara externa utan 

också interna. Medvetenheten kring risk är idag stor hos bankerna, och begränsar även 

deras arbetsprocesser en aning eftersom de tvingas att förhålla sig till dessa. Bankernas 

centrala avdelningar delegerar mycket av beslutsfattandet till de lokala kontoren, vilket 

gör att beslut i stor omfattning tas av rådgivaren som känner kunden bäst. Även om 

befogenheterna i det dagliga arbetena är många, så finns det också ett tilldelat mandat 

att förhålla sig till, alla rådgivare har en viss beviljningsnivå att fatta sina beslut inom. 

Bankernas kärnverksamhet består till stor del av utlåning, och för att inte äventyra med 

risker, finns en rad externa och interna riktlinjer och villkor som de måste förhålla sig 

till, för att rådgivaren ska känna en trygghet i att arbetet har utförts på laglig grund. 

När kreditgivningsbeslut avser mycket stora volymer, skickas det vanligtvis upp en 

nivå, eftersom de för banker innebär ett större risktagande och om en förlust blir ett 

faktum blir situationen för banken svår, då de har en låg soliditet. Om en bank utför en 

arbetsuppgift på ett sätt som är felaktigt eller som strider mot lagen ges anmärkningar 

och böter, men i värsta tänkbara scenario kan även banktillståndet ryka. Det gör att 

banker idag valt att centralisera dessa beslut, så att alla lokala rådgivare vet vad de ska 

förhålla sig till och för att de ska arbeta i enighet med lagen. Även om bankernas olika 

ledningar valt att profilera bankerna som decentraliserade, så finns det även 

nödvändiga inslag av centralisering. Att styra en stor organisation likt Handelsbanken, 

Nordea, Länsförsäkringar eller Swedbank kan inte göras på helt decentraliserade 

grunder, dels för att det skulle hämma effektiviteten och för att medarbetaren måste 

förhålla sig till de uppsatta reglerna. 
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Bankbranschen är idag hårt reglerad och nya bestämmelser uppkommer ständigt. Bara 

under de senaste fem åren har det skett stora förändringar och bankrådgivarna har 

tvingats att förhålla sig till mer rutinmässiga arbetsprocesser för minska riskerna för 

att en lag överskrids. Att branschen styrs av regleringar känns naturligt med tanke på 

deras samhällsroll och inneboende instabilitet, dock är det något som samtliga 

respondenter anser begränsar deras arbeten. Att en bank har riktlinjer är sunt, men i 

takt med att nya regleringar tillkommer begränsas arbetet ännu mer. Bankerna har idag 

en viss töjbarhet i de interna riktlinjerna och vissa avsteg kan göras, men även om 

avsteg kan vidtas, så bör det i så stort utsträckning som möjligt undvikas och inte 

behandlas som någon rutinmässig lösning. Samtliga banker har rutiner för dessa avsteg 

och när ett sådant ska prövas och rådgivaren inte har befogenheten till att fatta beslutet 

själv går vidare till en annan nivå, antingen till närmsta chef eller till en annan 

avdelning högre upp i organisationen.   

 

Idag arbetar samtliga banker med krav på amorteringar, trots att det ännu inte är något 

som krävs i lag. Swedbank och Nordea har länge förespråkat amorteringar, vilket de 

övriga bankerna också har, men de var första när FI och Bankföreningen kom med 

sina rekommendationer som interna riktlinjer sattes upp. Eftersom bankerna krävt 

amortering sedan en tid tillbaka, så har det inte påverkat bankerna i någon större 

utsträckning. Även om processen med amorteringskravet har varit lång, så har både 

Handelsbanken och Länsförsäkringar enbart avvaktat, tills FI gått ut med fler 

klartecken kring beslutet och fortsatt arbeta efter tidigare principer. Swedbank har 

riktlinjer för sina amorteringar som ligger i linje med kommande amorteringskrav, 

något Nordea också har, men i vissa avseenden är Nordeas interna riktlinjer hårdare 

reglerade än det kommande kravet. Ingen av respondenterna tycker att det har varit 

svårt att sätta kunden i fokus under processens gång, eftersom det har varit lättare att 

hålla en öppen dialog med kunden. Idag kan alla banker kringgå vissa internt uppsatta 

riktlinjer, om en annan lösning kan skapas. Dock försöker bankerna i så stor 

utsträckning som möjligt undvika det, då de vid ett avsteg krävs motiveringar till varför 

det vidtagits. Det är ingen regel som bestämts internt hos bankerna, utan ett beslut ifrån 

tillsynsmyndigheten FI. Alla banker är positiva till det nya kravet, centrala avdelningar 

som lokala. Dock anser respondenterna att det är synd att flexibiliteten försvinner och 

att möjligheten till avsteg begränsas ytterligare. Tidigare har de varit lättare, men när 
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det nu blir en lag, förändras villkoren. En lag är en lag och om en individ inte amorterar 

sitt nytagna bolån är det inte bara omoraliskt, utan också olagligt.  

7.2	  FÖRSLAG	  TILL	  FRAMTIDA	  FORSKNING	  
Det vi har studerat är hur informationsflödet mellan företagsledning och medarbetare 

i komplexa organisationer fungerar, och vilka effekter amorteringskravet kan få i 

rådgivarens dagliga arbetsprocesser. Genom studiens gång har vi sett att 

informationsflödet sällan går direkt från företagsledning till medarbetare närmast 

kund, något som har skapat frågor kring hur informationsflödet mer i detalj fungerar 

i komplexa organisationer och om innehållet tenderar att förändras när den förmedlas 

mellan olika nivåer. 

 

Vidare forskning krävs för att fastställa hur den nya regleringen har påverkat de 

lokala bankrådgivarnas arbetsprocesser. Detta eftersom vår studie genomförts innan 

amorteringskravet blivit ett lagkrav och endast undersökt vilka möjliga effekter det 

kan komma att få på bankrådgivarens arbetsprocesser. Genom att studera om någon 

förändring skett kan det ställas i relation till vad bankrådgivarna trodde skulle ske.  
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BILAGOR 
BILAGA	  A	  -‐‑	  Intervjuguide	  

Generella frågor:  

1.   Vad heter du? 
2.   Vad har du för utbildning? 
3.   Hur länge har du arbetat i banksektorn? 
4.   Vilken befattning har du idag i banken? 
5.   Hur många år har du arbetat med denna befattning?  
6.   Varför valde du att arbeta inom banksektorn? 

 

Organisation och arbetsprocesser: 

7.   Vilka är din primära arbetsuppgifter? 
8.   Vad tar man hänsyn till vid en kreditgivning? 
9.   Kan du i din kreditgivningsprocess “gå utanför ramarna”? 
10.  Hur stort inflytande har du i beslutsfattandet i det egna arbetetVad bestämmer 

du själv över när det kommer till hur du ska utföra dina arbetsuppgifter  
11.  Hur beroende är ditt arbete av regleringar som påverkar banksektorn enligt 

dig? 
12.  Tas majoriteten av de övergripande besluten som berör de lokala 

medarbetarna centralt eller lokalt?  
 

Information: 

13.  Anser du att det är viktigt att medarbetare blir informerande om de 
förändringar som sker i organisationen och besluten som tas? 

14.  (Om svar ja): Hur informeras medarbetare om verksamhetens 
organisationsförändringar och nytagna beslut?  
(Om svar, nej): Varför? 

15.  Vem bär ansvaret för informationsspridningen? 
16.  Genom vilka kanaler får du ta del av information som blivit framtagen från 

högre instanser?  
 

Amorteringskravet: 

17.  Vad är dina uppfattningar generellt gällande Amorteringskravet?  
18.  Vad följer ni för riktlinjer för era bolån idag? (Vilka krav ställer ni på 

amortering?) 
19.  Vad kommer Amorteringskravet betyda för ditt arbete?  
20.  Hur hanterar du det “stundande” amorteringskravet? 
21.  Varför kräver ni Amorteringar nu när det ännu inte är blivit stadgat i lag? 
22.   Hur har er verksamhet hanterat osäkerheten kring amorteringskravets 

utdragna process?  
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23.  Hur kommer kunden i fokus vid en osäker och långdragen förändringsprocess 
som denna?  

24.  Vad tror du amorteringskravet kan komma att bidra med och vilka eventuella 
negativa effekter kan uppstå?  

25.  Hur har amorteringarna förändrats ur ett historiskt perspektiv inom er 
verksamhet? 

26.  Hur upplever du att inställning till skuldsättning har förändrats under de 
senaste 20-30åren? 

27.  Kan du beskriva hur lån- och kreditgivningsprocessen fungerade för 10-20 år 
sedan?  

28.  Finns det idag några likheter med bostadskrisen på 1990-talet? Går det att 
hitta några likheter? 
 

Övrigt/Slutsats: 

29.  Vilka andra uppfattningar eller åsikter till de ämnen som berörts här idag? 
	  

	  


