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Abstrakt:  

 

The banking industry in Sweden is an industry that operates under strict regulations and a 

competitive market. Two of the major players in the banking industry in Sweden are 

Handelsbanken and SEB. The study deals with how these two actors relate to structure, the 

study will treat this as centralization and decentralization. The study also deals with the 

manager's work and decision making. The purpose of the study is to describe and analyze 

similarities and differences in the structure and in the work of managers in Handelsbanken 

and SEB. The study specifically aims at studying how the structural contexts of 

decentralization and centralization create the conditions for managers' work in an industry 

with strong regulation and fierce competition. 

 

The study questions are: 

How can differences and similarities between Handelsbanken and SEB's organizational 

structures be described with focus on the concepts of decentralization and centralization? 

How can managers' work in Handelsbanken and SEB be described and how do managers 

perceive their decision-making and mandate? 

 

The study is done as a comparative case study where Handelsbanken and SEB have been 

compared on these points. As a result, the organizational structure could be described as a 

long-term growth in both companies, Handelsbanken as more decentralized and SEB as 

more centralized. The managers' work is different so that they face different demands. The 

work that managers in Handelsbanken face is more administrative, and there they can spend 

more time, but they still see their work as free. The managers of SEB describe their work 

as strictly and controlled, they feel pressure from above to perform. Banking decisions 

differ to a lesser extent, the managers at Handelsbanken consider themselves more 

decision-making than SEB, especially that they can make faster decisions than the 

managers at SEB say they can. 

 

Keywords: Culture, Structure, Decentralization, Centralization, Decision, Decision 

Making, Requirements, mandate and Objectives. 
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Sammanfattning: 
 

Bankbranschen i Sverige är en bransch som verkar under ett strikt regelverk och i en 

konkurrensutsatt marknad. Två av de stora aktörerna inom bankbranschen i Sverige är 

Handelsbanken och SEB. Studien behandlar hur dessa två aktörer förhåller sig till struktur, 

studien kommer behandla struktur som centralisering och decentralisering. Studien 

behandlar även chefers arbete och beslutsfattande. Syftet med studien är att beskriva och 

analysera likheter och skillnader i strukturen och i chefers arbete i Handelsbanken och 

SEB. Studien avser särskilt att studera hur de strukturella kontexterna decentralisering och 

centralisering skapar förutsättningar för chefers arbete i en bransch med stark reglering 

och hård konkurrens. 

 

Studien frågeställningar är:  

Hur kan skillnader och likheter mellan Handelsbanken och SEBs 

organisationsstrukturer beskrivas med fokus på begreppen decentralisering och 

centralisering?  

Hur kan chefers arbete i Handelsbanken och SEB beskrivas samt hur uppfattar 

cheferna sitt beslutsfattande och mandat? 

 

Studien är gjord som en jämförande fallstudie där Handelsbanken och SEB har jämförts på 

dessa punkter. Resultatet blev att organisationsstrukturen kan beskrivas som framväxt 

under en lång tid i båda företagen, Handelsbanken som mer decentraliserad och SEB som 

mer centraliserad. Chefernas arbete är olika så sett att de ställs inför olika krav. Arbetet 

som cheferna inom Handelsbanken ställs inför är mer administrativt och där får de lägga 

mer tid, men de ser ändå sitt arbete som fritt. Cheferna i SEB beskriver sitt arbete som strikt 

och som styrt, de känner press ovanifrån att prestera. Beslutsfattandet i bankerna skiljer sig 

åt i en mildare grad, cheferna på Handelsbanken anser sig ha större beslutsmandat än på 

SEB, framförallt att de kan ta snabbare beslut än cheferna på SEB säger sig kunna. 

Nyckelord: Kultur, struktur, decentralisering, centralisering, beslut, beslutsfattande, 

mandat, krav och mål. 
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1. Inledning 

Detta kapitel innehåller bakgrund och problemdiskussion. Det innehåller även syfte och 
frågeställningar samt studiens avgränsningar.  
 
 
Banker och det finansiella systemet fyller en viktig samhällsfunktion. Det är ytterst få 

människor och organisationer, om än någon, som kan klara sin vardag utan att använda de 

produkter och tjänster som bankerna erbjuder. Det finansiella systemet spelar därmed en 

nyckelroll för samhället som det ser ut idag (Beckman et al,  2015). Två organisationer 

inom det finansiella systemet är Handelsbanken och SEB. De är två av de största bankerna 

som finns i Sverige, och som en del av den stora tillväxtindustrin som bank och 

finansbranschen är så har de en viktig roll i samhället som det ser ut idag. Handelsbanken 

och SEB är två gamla affärsbanker, och de liknar varandra till både produktutbud och till 

historia (Svenska Bankföreningen, 2014; Handelsbanken, 2018a; SEB, 2018a). 

 

Deal och Kennedy (1982) menar på att företag gynnas på många sätt av att ha en stark 

företagskultur. Hur organisationer väljer att strukturera sig kommer från den inbäddade 

kulturen som företaget har (Alvesson, 2015). Enligt Jacobsen och Thorsvik (2013) så är 

kulturen något som genomsyrar hela organisationen, det är kärnvärden som de anställda 

ofta blir påminda om. Organisationsstruktur kan förklaras som den väg som organisationer 

tar för att fördela beslutsfattande inom organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2007). 

Föreliggande studie kommer behandla organisationsstruktur som decentralisering och 

centralisering, vilket enligt Alvesson och Sveningsson (2007) är centralt för 

organisationsstrukturen. Organisationsstruktur tar olika uttryck i olika organisationer. Två 

organisationer som vid en första anblick har strukturerat sig olika är Handelsbanken och 

SEB. Handelsbanken profilerar sig som en bank som arbetar på ett decentraliserat sätt, där 

de ger anställda stor frihet i arbetet för att de inte skall behöva fråga om lov från högre 

chefer för att ta beslut (Handelsbanken årsredovisning, 2016). SEB beskriver sig själva 

som en bank som skall ha en struktur som är tydlig och som möjliggör det för de anställda 

att utföra ett bra arbete. SEB är för en tydlig reglering och kontroll av sina anställda (SEB 

årsredovisning, 2016). Institutionell teori visar på att strukturen i ett företags även påverkas 

av yttre tryck, företagen faller för det yttre trycket för att bli legitima (Eriksson-Zetterqvist, 

2009). Institutionell teori säger också att företag inom samma bransch ofta blir mer lika 

med tiden (DiMaggio och Powell, 1983).  
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Föreliggande studie kommer lägga fokus på chefer och chefers arbete i de olika 

strukturerna som Handelsbanken och SEB har. Chefer, som är en del av organisationer, är 

de som fattar beslut på olika nivåer och får organisationens olika delar att hålla ihop. En 

första linjechef i en organisation har ett komplext arbete, denne skall tillfredsställa både 

överordnade chefer och underordnade medarbetare. En chef kan på många olika sätt 

påverka de som arbetar i en organisation, både negativt och positivt (Alvesson & 

Lundholm, 2014).  

 

Föreliggande studie kommer att involvera chefer från Handelsbanken och SEB. Studien 

har som mål att se till de skillnader och likheter som finns när det kommer till branschen, 

organisationernas struktur och chefsarbetet inom bankerna. För att undersöka detta så 

kommer studien innehålla en dokumentanalys och intervjuer. Studien kommer att avhandla 

ämnen som organisationsstruktur, decentralisering/ centralisering och chefskap, dessa 

ämnen kommer att preciseras djupare senare i arbetet.  

 

1.1 Problembakgrund 

 

Enligt SEB:s hemsida har de en lång och gedigen historia inom bankvärlden. Det grundades 

en bank i Stockholm år 1856 av Andre Oscar Wallenberg, som då gick under namnet 

Stockholms Enskilda Bank. Det var Sveriges första privata bank och de blev även snabbt 

en av de stora affärsbankerna i Sverige (SEB, 2018b). År 1972 kom en sammanslagning 

som ledde fram till det som företaget är idag, det var Stockholms Enskilda Bank och 

Skandinaviska Banken som slogs samman och tillsammans blev Skandinaviska Enskilda 

Banken (SEB). Den främsta anledningen som fanns till detta var att de ville vara bättre 

rustade för den internationella konkurrensen som fanns i branschen (SEB, 2018b). 

 

Enligt sin hemsida är Handelsbanken också en gammal affärsbank som bildades år 1871 

och fick namnet Stockholms Handelsbank AB. Det var 8 styrelsemedlemmar från den 

dåvarande banken Stockholms Enskilda Bank som efter en intern konflikt bestämde sig för 

att starta en egen bank. Stockholms Handelsbank blev snabbt en av de större aktörerna och 

etablerade sig som en stark affärsbank (Handelsbanken, 2018a). Stockholms Handelsbank 

AB blev senare Svenska Handelsbanken AB som år 1970 togs över av Jan Wallander som 

VD, det var då de tog beslut om en strategi som går ut på att de skall ha ett långtgående 
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decentraliserat arbete. De upprättade en modell där de har åtta regionbanker med cirka 70 

kontor under sig. Regionbankerna har en egen styrelse och hög självständighetsgrad. Målet 

med decentraliseringen var att kontoren skulle ha en högre självständighet och att de skulle 

kunna fatta mer lokala beslut. Målet som sattes upp av Jan Wallander och styrelsen var att 

lönsamheten skulle bli bättre än jämförbara banker (Handelsbanken, 2018). 

 

Enligt Kates och Galbraith (2007 s. 180-182) är decentralisering kontra centralisering en 

omdebatterad fråga inom forskningen av organisationer. Det är en fråga som är central när 

det kommer till den struktur och design som organisationer har. Kates och Galbraith (2007) 

menar på att detta är en fråga som är central för att förstå fenomen inom organisationer.  

 

Handelsbanken presenterar sig själva som en lokal bank som är tydligt decentraliserad, och 

som alltid fokuserar på lönsamhet före volym när det kommer till bankaffären 

(Handelsbanken, 2018b). De säger sig även vara för korta beslutsvägar och ett lokalt 

beslutsfattande, som skall gynna kunden. För att kunna få alla anställda att känna sig som 

en del av Handelsbanken har de en stark kultur som genomsyrar hela koncernen 

(Handelsbanken årsredovisning, 2016). I SEB läggs vikt vid att reglera arbetet och ha 

strikta kontroller, allt för att de så bra som möjligt vill hjälpa de anställda i deras arbete. De 

vill att anställda skall komma in i kulturen som de har inom företaget och dela dess 

värderingar. De säger även att det skall finnas en tydlig struktur inom företaget, som skall 

gynna deras medarbetare och göra att de får möjlighet att utföra ett bra arbete (SEB 

årsredovisning, 2016). 

 

En skillnad som finns mellan företagen är att Handelsbanken och SEB har olika syn på hur 

de skall strukturera sina organisationer. I den här uppsatsen behandlas de olikheter som 

finns mellan organisationernas strukturer som olika typer av kulturer och som påverkade 

av yttre tryck. Kulturbegreppets funktion i studien visar på att organisationerna skiljer sig 

åt och att kulturen kan skapa olikheter som påverkar strukturen. Handelsbanken arbetar 

mer med ett decentraliserat synsätt och en lokal kännedom, som skall göra de anställdas 

arbete fritt och självständigt. Handelsbanken säger sig också jobba med en stark 

företagskultur som genomsyrar hela organisationen (Handelsbanken årsredovisning, 

2016). SEB säger sig i sin tur arbeta med tydliga värderingar och en tydlig struktur i 

företaget. SEB anser att tydliga riktlinjer och kontroller hjälper deras medarbetare att 

prestera i sitt arbete (SEB årsredovisning, 2016). 
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Svenska bankföreningen (2014) skriver att de svenska bankerna är bland de främsta i 

världen på sitt område. De säger att bankerna är som en motor för den svenska ekonomin, 

därför är det intressant att se vilka likheter och skillnader som finns mellan två aktörer på 

en marknad där de flesta produkterna liknar varandra.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Som tidigare diskuterats så skiljer sig Handelsbanken och SEB åt på många plan, men kan 

det sägas att de faktiskt är helt olika varandra? Enligt Svenska Bankföreningen (2015) är 

de även lika, deras gemensamma bransch präglas av tydliga beslutsvägar och tydligt 

reglerade system, som gör det svårt för aktörerna att agera olika. Aktörerna på den svenska 

bank- och finansmarknaden har även ett liknande utbud mot kund. Det kan vara 

låneprodukter, bankkort eller möjligheten att betala räkningar, dessa produkter skiljer sig 

inte mycket mellan de större svenska aktörerna på marknaden. Det är även deras 

ekonomiska resultat och deras statistik när det gäller nöjda kunder som liknar varandra. 

Handelsbanken och SEB är liknande på flera sätt, som kund är det inte säkert att det märks 

någon större skillnad. (Svenska Bankföreningen, 2014). 

 

Chefer har en viktig roll inom organisationer. De har ofta en bild av sig, att vara en person 

som kan allt och som alltid har lösningen på ett problem (Spicer & Böhm, 2007). 

Verkligheten för en chef kan vara annorlunda, chefslivet kan vara svårt att bemästra och 

blir ofta stressigt. Att som chef fatta beslut sker ofta på ren intuition, chefen tar sin 

erfarenhet till hjälp och fattar ett snabbt beslut som kommer rutinmässigt (Tengblad, 2010; 

Bolman & Deal, 2013). Chefsrollen är en roll som kräver mycket av individen. Det är en 

position där denne har någon form av ansvar och medarbetare som litar på denne att ta rätt 

beslut i olika situationer (Hasselhorn, 2009). Enligt Alvesson och Lundholm (2014) skiljer 

sig chefers arbete mellan olika organisationer och därför avser studien att studera hur chefer 

i dessa organisationer hanterar sitt arbete samt hur de ser på sitt arbete. Studien avser att 

studera hur cheferna känner kring beslutsfattande och vilket mandat de har att påverka sig 

själva, sitt arbete och sina anställda.  
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Handelsbanken och SEB har en chefsfunktion som kallas kontorschef. En kontorschef kan 

likställas med att vara en första linjechef. Det är alltså en chef som har överordnade chefer 

och underordnade medarbetare. Chefsyrket skiljer sig mellan olika organisationer, deras 

olika strukturer har enligt Blaug (2009) inverkningar på hur en chef arbetar och varför en 

chef tar de beslut som den gör.  

 

Handelsbanken och SEB har som tidigare diskuterats, olika sätt att strukturera sig inom 

sina respektive organisationer, därför avser denna studie att studera dessa skillnader med 

utgång i termer av decentralisering och centralisering. Studien avser även att studera de 

skillnader som finns för kontorschefer som arbetar inom organisationerna, hur chefers 

arbete skiljer sig och hur chefer upplever beslutsfattande och mandat.  

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att beskriva och analysera likheter och skillnader i strukturen och i 

chefers arbete i Handelsbanken och SEB. Studien avser särskilt att studera hur de 

strukturella kontexterna decentralisering och centralisering skapar förutsättningar för 

chefers arbete i en bransch med stark reglering och hård konkurrens. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

Hur kan skillnader och likheter mellan Handelsbanken och SEBs 

organisationsstrukturer beskrivas med fokus på begreppen decentralisering och 

centralisering?  

Hur kan chefers arbete i Handelsbanken och SEB beskrivas samt hur uppfattar 

cheferna sitt beslutsfattande och mandat? 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Organisationsstruktur kan enligt Alvesson och Sveningsson (2007, s. 24) innebära mer än 

decentralisering eller centralisering, dock kommer denna studie avgränsa är att den endast 

kommer att behandla organisationsstruktur som decentralisering och centralisering. 
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Avgränsningen är också att endast analysera kontorschefer, alltså exkluderas andra 

medarbetare i organisationen. Det valet är gjort för att det fanns en begränsad tidsram för 

studien. Kontorschefer är motsvarande en första linjechef. Vidare i studien kommer 

kontorschefer endast att benämnas som chef.  

 

1.6 Begreppsförklaringar  

 

Kontorschef 

Kontorschef kallas den person som är en chef på ett bankkontor. Både Handelsbanken och 

SEB har medarbetare med befattningen kontorschef. En kontorschef svarar till chefer 

ovanför sig, men har även anställda på kontoret som svarar till kontorschefen. Kontorschef 

kan likställas med att vara en första linjechef.  

 

2. Teori 

Detta kapitel innehåller teorier som kommer att ligga till grund för analysen. Dessa teorier 

behandlar de ämnen som studien avser att studera. Decentralisering/centralisering, 

organisationsstruktur samt chefsarbete och chefsutmaningar kommer att diskuteras. 

 

2.1 Organisationsstruktur  

 
Enligt Alvesson och Sveningsson (2007) så är organisationer påverkade av en kultur som 

växer fram över tid. Kulturen i en organisation påverkas av de människor som finns och 

funnits inom den, alltså är kulturen socialt konstruerad. Alvesson och Sveningsson (2007) 

skriver även att kulturen gör att organisationer kan ha vissa saker som är 

branschgemensamma, men att kulturer också skapar olikheter mellan olika organisationer.  

Organisationsstruktur kan ta olika uttryck, det finns också olika anledningar till att 

organisationer väljer den struktur som de faktiskt gör. Enligt Bourgeois och Brodwins 

(1984) så kan kulturen spela en roll i organisationens struktur. Deras kulturmodell visar på 

att hela organisationen och individerna inom den spelar en roll, och att alla måste jobba 

mot samma mål med en enhetlighet för att uppnå bästa resultat. Det som krävs är alltså att 

alla arbetar tillsammans för att lyckas. Bourgeois och Brodwins (1984) visar också på 

skillnader mellan hur olika strukturella arbetssätt påverkar chefers arbete. Det strategiska 



14 
 

arbetet skiljer sig för en chef i en decentraliserad organisation och en chef i en centraliserad 

organisation. 

Mintzberg (1983) ställde sig frågan om det verkligen finns ett bästa sätt att strukturera en 

organisation. Denna fråga hade varit uppe tidigare då flera andra forskare hade andra 

åsikter. Mintzberg menade att det bästa sättet fanns inte universellt, utan det skulle vara 

situationsbaserat och en överensstämmelse för just den specifika organisationens situation.  

Enligt Bolman och Deal (2013, s.108) är organisationsstruktur hur en organisation väljer 

att strukturera sin totala organisation och dess anställda. Organisationen letar efter den rätta 

balansen mellan olika parametrar som arbetskraft och omgivning när det kommer till att 

organisera sig.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2013, s. 59-64) menar på att organisationer står för strukturella 

dilemman hela tiden. Det är många saker som organisationer måste ta till hänsyn för att 

hitta en lämplig struktur. Det som är mest centralt i organisationsstrukturen är hur de har 

sin arbetsfördelning inom organisationen. En organisation måste enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2013) fundera på hur de vill nå sina mål och vilken struktur som passar deras 

organisation bäst. Ett dilemma som finns inom organisationer är hur de strukturerar sig för 

att medarbetare och chefer ska kunna ta beslut, enligt Jackall (1988) så har detta betydelse 

för hur de kan arbeta i organisationen. Jacobsen och Thorsvik (2013, s. 63) menar på att 

befogenheter att ta beslut påverkar hur de anställda kan utföra sitt arbete. Två centrala 

begrepp som är relaterade till organisationsstruktur är decentralisering och centralisering. 

Enligt Södergren (1992) så är dessa begrepp strakt förknippade med strukturen i 

organisationer, begreppen kan hjälpa till att förklara strukturen inom organisationer.  

 

 

2.2 Decentralisering och centralisering 

 

Övergripande förklaring  

Enligt Södergren (1992) så jobbar en decentraliserad organisation med att ha en mer lokal 

kännedom och att få kunden att känna att denne är nära företaget. Det finns fler chefer ute 

i organisationen som på sin egna filial tar de flesta besluten. Medarbetare i en 

decentraliserad organisation har även ett större ansvar då kontrollen inte är lika stor som i 
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en mer centraliserad organisation. Det ställer mer krav på både medarbetare och chefer som 

jobbar ute i organisationen. En centraliserad organisation är det motsatta, då finns det fler 

hierarkiska nivåer och ett större ansvar på högre chefer (Mintzberg, 1983). Målet med 

centralisering är ofta att spara tid och pengar och att ha tydligt ansvar på vissa chefer i 

organisationen.  

 

Mintzberg (1983, s.95) menar att helt decentraliserade och centraliserade organisationer är 

extrema organisationer, det finns många olika sätt att strukturera sig mellan helt 

decentraliserade och centraliserade.  

 

Beslutsfattande  

Enligt SEB:s SEB årsredovisning 2016 är bankbranschen i Sverige är en bransch som är 

reglerad och har tydliga regler för vad aktörerna får och inte får göra. Enligt Bolman och 

Deal (2013) har en chef i ett företag en roll som är antingen formell eller informell, en 

formell chef är uttalad chef och får bestämma medan en informell chef inte är uttalad chef 

och har de befogenheter som en formell chef har.   

 

Centralisering och decentralisering tar Jacobsen och Thorsvik (2013) upp, de förklarar att 

skillnaden mellan dessa två är att det finns olika nivåer i organisationerna där medarbetare 

har befogenheter att fatta beslut. I en organisation som är centraliserad så finns 

befogenheterna att ta beslut högt upp i organisationen, vilket gör att bara högre chefer får 

ta de flesta besluten. Decentralisering tar de upp och förklarar det som något som gör att 

en organisation tar sina beslut längre ned i organisationen. Då fördelas mer ansvar på både 

medarbetare och chefer att utföra arbetet på ett bra sätt. Decentralisering gör också att 

beslutsvägarna blir kortare, alltså är det färre personer som blir involverade vid beslut som 

tas (Jacobsen & Thorsvik, 2013; Södergren, 1992). Enligt Södergren (1987) har en första 

linjechef i en decentraliserad organisation ett större beslutsfattandemandat än i en 

centraliserad organisation. Det är alltså en chef som kan ta fler beslut som denne anser är 

rätt, utan att behöva kolla med sina överordnade chefer.  

 

Ett beslut består av en process som kallas beslutsprocess, det är den processen som är 

kortare i en decentraliserad organisation och längre i en centraliserad. Det tar längre tid att 

fatta beslut i en centraliserad organisation än en decentraliserad (Jacobsen & Thorsvik, 

2013). En anledning till detta är enligt Jackall (1988) att chefen som skall ta beslut saknar 
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befogenhet att ta beslutet, vilket gör att det drar ut på tiden och arbetet i organisationen blir 

då lidande. Enligt Movitz och Sandberg (2011) så är den svenska modellen för 

organisationsstruktur ofta en platt organisation som har ett mer decentraliserat 

beslutsfattande. De menar på att ledarskap har med olika typer av värdering att göra, 

värderingarna påverkar hur en viss person är som ledare. Det gör att en chef i en svensk 

organisation påverkas av olika värderingar som finns inom organisationen. Movitz och 

Sandberg (2011) menar på att chefen påverkas av den rådande kulturen som finns i 

företaget, detta påverkar också i förlängningen hur företaget och dess struktur utvecklas 

och hur de väljer att strukturera sig. Enligt Movitz och Sandberg (2011) blir svenska 

organisationer påverkade av sin omgivning att bli mer decentraliserade.  

 

 

Geografiska faktorer 

Geografiska faktorer kan påvisa om en organisation är centraliserad eller decentraliserad. 

De klassiska geografiska faktorerna som påverkar om en organisation är centraliserad eller 

decentraliserad är om organisationen har många lokala filialer som får styra eller om det är 

en central enhet som styr. Det kan ta olika uttryck i olika organisationer, de lokala filialerna 

kan vara självständiga till en viss grad, men även ha en del av centralt styre i sig. Det 

betyder att man kan fördela ut beslutsfattande i organisationen eller låta den vara i toppen 

av organisationen (Södergren, 1992).  

 

Enligt Södergren (1992, s. 52-54) kan det vara av positiv effekt att ha lokala filialer, sådana 

filialer kan anpassa sig till den lokala marknaden på ett sätt som inte centralt styra 

organisationer kan. Även Johnson och Leenders (2004) menar på att alla medarbetare får 

en större kunskap om affären i en decentraliserade organisation. Enligt George et al. (2007) 

så kan organisationer välja att centrera sin interna makt till exempelvis sitt regionala 

huvudkontor, då blir makten inom området samlad på en plats. Det gör att makten blir 

fördelad på färre personer och platser, vilket kan skapa effektivitet.  

 

Hierarkiska nivåer 

Hur mycket centraliserad eller decentraliserad en organisation är skiljer sig också mellan 

olika organisationer. Det kan vara så att en organisation är mer eller mindre centraliserad 

beroende på hur högt upp i en organisationsstruktur som besluten tas. Enligt Blaug (2009) 

är en centraliserad organisation mer effektiv, för att det lägger mindre press och mindre 



17 
 

beslutsfattande på medarbetare som är längre ut i organisationen. Det gör att arbetsbördan 

för de som är långt ned i organisationen minskar.  

 

Brooke, Rinehart och Winston (1984) skrev i sin artikel att det är svårt att definiera om en 

organisation är decentraliserad eller centraliserad, det är alltså relativt om de är det eller 

inte. En organisation kan vara delvis decentraliserad eller centraliserad, de extrema fallen 

av organisationer som är fullständigt decentraliserade är ovanliga. En organisation som är 

mer decentraliserad präglas mer av att de som jobbar där har ett större personligt ansvar. I 

en mer centraliserad organisation är det mer fokus på att vara effektiva och att ha tydliga 

riktlinjer att jobbar efter. Brooke, Rinehart och Winston (1984) tar även upp att det finns 

olika typer av hierarkiska nivåer för beslutsfattande, Mintzberg (1983, s 100) menar på att 

det i framförallt decentraliserade organisationer finns färre nivåer som innebär att 

medarbetare och chefer får ta olika beslut.  

 

För och nackdelar med centralisering och decentralisering  

Jacobsen & Thorsvik (2013) tar upp för- och nackdelar med att vara centraliserad och att 

vara decentraliserad. I tabellen nedan så visas dem. 

 CENTRALISERAD  DECENTRALISERAD  

FÖRDELAR Tydliga styrsignaler  Lokal anpassning  

 Tydligt ansvar  Flexibilitet  

 Likartad praktik  Motiverande  

 Förutsägbar praktik  Snabbhet  

NACKDELAR Liten flexibilitet  Oklart ansvar  

 Demotiverande  Olika praktik  

 Tröghet  Oförutsägbarhet  

Modell 1.  

Begreppen som Jacobsen & Thorsvik (2013) förklarar handlar om hur organisationer kan 

dra för- och nackdelar av att vara decentraliserade eller centraliserade. Detta förklaras 

genom att centralisering och decentralisering är motpoler och därför är en jämförelse 

mellan dessa möjlig. Jacobsen & Thorsvik (2013) menar på att de skillnader som finns 

mellan de olika praktikerna är förenade med både för och nackdelar. 
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2.3 Chefers arbete 

 

En chefs arbete är komplext och många gånger komplicerat (Watson, 2001). Det finns både 

små och stora frågor som en chef måste ta beslut om. Strukturella frågor har sällan något 

lätt svar, och det är komplicerade processer som krävs för att lösa dessa frågor, vilket gör 

arbetet för chefen svårt (Mintzberg, 1973). 

 

Enligt George et al. (2007) är en chef i en decentraliserad organisation mer utsatt än i en 

centraliserad. Det är för att högre chefers makt i en centraliserad organisation är större, det 

blir då ett större tryck på den högre chefen att fatta rätt beslut. Maktfördelningen i en 

decentraliserad organisation sätter alltså mer press på chefen, vilket kan ses som negativt 

för chefen och dennes arbete. Även Bolman och Deal (2013) menar på att en chef i en mer 

decentraliserad organisation har ett mer komplext arbete, som en följd av det utökade 

ansvaret som finns på chefen. Alvesson och Sveningsson (2007) beskriver också 

chefsarbete är något som är komplext, både för de som arbetar som chef och för de som 

försöker förstå vad chefsarbete är. Arbetsuppgifter skiljer sig mellan chefer, vilket gör att 

generella jämförelser mellan chefer är svårt att utföra. Alvesson och Sveningsson (2007) 

skriver att en komplexitet för chefer är att vara klämd mellan sina över och underordnade, 

vilket skapar en osäkerhet gällande vem chefen tillhör. Även Brunsson (2013, s. 53-54) 

menar på att den problematiken finns och att den kan skapa en osäkerhet för chefen.  

 

Mintzberg (1973) kom i sin studie om chefer fram till att det går att kategorisera 

chefsarbetet i tio olika roller för att beskriva vilka olika aktiviteter som chefsarbetet utgår 

ifrån. Det är roller som inte beror på vilken typ av chef det rör, utan generella roller som 

chef. Rollerna är: Ledare, övervakare, talesman, störningshanterare, förhandlare, 

galjonsfigur, nätverkare, informationsspridare, entreprenör och resursfördelare. Rollerna 

har enligt Alvesson och Sveningsson (2007) inte förändrats nämnvärt sedan de myntades, 

utan rollerna som beskrevs då lever kvar än. Tengblad (2006) gjorde en jämförande studie 

med Mintzberg för att se om och hur chefsarbetet hade förändrats med tiden. Studien visade 

på att chefsarbetet hade fått vissa förändringar, där en av de största förändringarna rör den 

ökade arbetsbelastningen som chefer hade fått. Det kom även fram att chefer fick lägga 

mer tid till att ha personliga möten och mindre administrativt arbete. Studien kom fram till 
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att chefsarbetet var förändrad till viss del, men att många av arbetsuppgifterna var desamma 

(Tengblad, 2006).  

 

Alvesson och Sveningsson (2007) som skriver om chefers arbete har sammanfattat olika 

dimensioner om hur en chef upplever att de kan ta sig an sitt arbete. Se tabell nedan:  

 

Över och under-

ordning 

Att vara chef innebär oftast att hantera dubbla lojaliteter – uppåt 
och nedåt. Detta medför en utmanande uppgift att få medarbetare 
att förstå och acceptera ledningens åsikter och intentioner och vice 
versa.  

Komplexitet Att vara chef innebär att arbeta med frågor som är mångtydiga till 
sin karaktär, att leva med att beslut oftast måste fattas på osäkra 
grunder och att ens intressenter har varierande förväntningar på 
vad man ska göra.  

Pragmatism Att vara chef innebär krav på att ständigt anpassa sig till 
situationen; att se till vad som fungerar snarare än att hålla fast vid 
principer.  

Diplomati Att vara chef innebär att verka i ett politiskt system där man ofta 
kan dra fördel av inofficiella handlingar och goda kontakter. 
Överlag underlättas arbetet av att ha få fiender, vilket ställer krav 
på att kunna agera och uttrycka sig smidigt.  

Moral Att vara chef innebär att man förväntas vara en god lagspelare dvs. 
att man har förmåga att underordna sig (någon annan eller något 
större.) Detta ställer inte krav på en förmåga att förtränga den 
privata moralen. Därav ställs chefer förr eller senare inför frågan  
hur långt kan jag tänja mina moraliska gränser?   

Identitet Att vara chef innebär många gånger en svårighet i att upprätthålla 
en bestående och sammanhängande yrkesidentitet. Snarare tycks 
arbetet underlättas av att man ser sig som en kameleont med 
många skiftande jag. Det senare medför dock risk för förlorad 
självkänsla – hur värderar jag mig själv om jag är i ständig 
omvandling?  

Modell 2.  

 

Tabellen visar till de svårigheter och den komplexitet som finns för en chef. Chefen 

behöver ofta använda många verktyg för att klara av sin vardag och för att leda sina 

anställda samtidigt som den behöver tillfredsställda sina överordnade. Chefer är en stor del 

av studien, därför är chefskap och teorier kring chefer och beslutsfattande viktiga i min 

studie. Teorierna kommer att användas till att analysen av empirin som studien får fram. 
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2.4 Institutionell teori  

Institutionell teori har arbetats fram genom nationalekonomi, sociologi och andra 

discipliner inom vetenskapsvärlden. Därför har teorin flera olika utgångspunkter och ingen 

generell förklaringsmodell, utan det finns flera förklaringar till teorin (Eriksson-

Zetterqvist, 2009). För att beskriva institutionell teori säger Meyer och Scott (1983) att 

institutionella regler formar många organisationsstrukturer, därför går det att se teorin som 

ett regelverk. Institutionell teori pekar på att organisationer utvecklas och strukturerar sig 

efter de krav som omvärlden ställer på dem (Meyer & Scott, 1983). Institutionell teori 

framhåller att organisationer måste uppnå en viss legitimitet hos omvärlden, och för att 

göra detta måste organisationerna övergripande krav och regelverk som finns. Institutionell 

teori förklarar även att organisationer inom samma bransch drivs mot en liknande 

organisationsstruktur, då deras förväntningar ser liknande ut (Meyer & Scott, 1983). 

Vidare säger DiMaggio och Powell (1983) att organisationer strävar efter den ökade 

legitimiteten, och att de arbetar för att uppnå den. Den är alltså de institutionella regler som 

finns som driver organisationerna att ändra sin struktur för att vara accepterade och att bli 

legitima. DiMaggio och Powell (1983) tar även upp hur det påverkar en bransch, enligt 

legitimitetsteorin kan en bransch aktörer bli mer lika varandra efter en tid som olika. Detta 

blir de därför att branschen förändras och aktörerna måste förändra sin struktur för att följa 

med i utvecklingen och vara legitima. Enligt Bourgeois och Brodwins (1984) blir de alltså 

utsatta för ett yttre tryck som påverkar organisationerna att förändra sin struktur.  

3. Metod 

Metodkapitlet innehåller bland annat studiens vad av metod och studiens utförande. 
Intervjustudie och dokumentstudiens utförande kommer förklaras. Även trovärdighet, 
metodkritik och tolkningsram finns i detta kapitel.  
 

3.1 Författarens syn och val av metod  

 
Författarens syn på omvärlden är av en konstruktionistisk tanke. Det betyder att den utgår 

ifrån att världen och verkligheten är en produkt från socialt konstruerade, med det menas 

att produkter tillkommer av kollektivt handlande och mellanmänsklig interaktion (NE, 

2018). Konstruktionismen stämmer överens med att kultur och struktur har ett samband, 

som denna studie tidigare tagit upp. Studien behandlar struktur som att det har en symbolisk 
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innebörd, och ett uttryck för kulturen inom organisationen. Det betyder att kulturen är något 

som är inbäddat i organisationen.  

 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) är en jämförande fallstudie applicerbar på fall där det 

avses att tolka hur individer uppfattar olika saker. De menar även att en kvalitativ ansats är 

mer motiverat än en kvantitativ ansats för att förstå och tolka respondenternas svar. Därför 

har denna studie en kvalitativ ansats. Det kan vara negativt att använda fler än en metod, 

då tidsaspekten är något som forskaren måste väga in (Bryman, 2008). Dock anser 

författaren att det kommer att vara ett viktigt inslag i studien och därför kommer studien 

att innehålla flera moment.  

 

För att besvara studiens frågeställningar har en jämförande fallstudie utförts. Det är gjort 

med en komparativ metod. Enligt Denk (2002, s.54) går det att använda en komparativ 

metod på olika sätt. Denna studie utgår ifrån en metod som är förklarande studier, för att 

förstå tolkningar av verkligheten, vilket enligt Denk (2002) är en metod som går att 

använda för att få djup förståelse. Studien innehåller en dokumentstudie samt semi-

strukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2008, s. 80-84) så är en jämförande fallstudie när 

en forskare jämför två sociala företeelser som hen senare analyserar.  

 

Studiens ansats är abduktiv, alltså använder studien en växelverkan mellan både teori och 

empiri (Bryman, 2008). Detta gör enligt Bryman (2008) att materialet blir bearbetbart i en 

resultatdel och analys. Det är ett medvetet val som har hjälpt studien då författaren inte är 

bunden till att följa teorin. Med abduktion kan teorin utvecklas med arbetet, vilket enligt 

Fejes och Thornberg (2015) är något som kan göra att studien utvecklas ytterligare 

(Bryman, 2008; Creswell, 2013). I denna studie så har abduktionen fått en viktig roll, 

empirin som framkommit har inte varit som förväntad, därför har abduktionen gjort att 

studien och teoridelen kunnat utvecklas med arbetet. Det har gjort att studien har utvecklats 

och analysen har blivit mer givande med de nya teorierna.   

 

3.2 Litteratursökning 

 
Föreliggande studies litteratur har hämtats från både böcker och elektroniska källor. 

Böckerna som används i studien kommer från högskolan i Skövdes bibliotek samt 

biblioteket i Lidköping. Sökning av elektroniska dokument har skett via Handelsbanken 
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och SEBs hemsidor. För att hitta vetenskapliga artiklar och publikationer så har Google 

Scholar samt WorldCat Local använts. Sökord som har använts har varit bland annat 

Kultur, struktur, decentralisering, centralisering, beslut, beslutsfattande, krav och mål. 

 
3.3 Val av studieobjekt	 

 

Valet av studieobjekt, som har fallit på Handelsbanken och SEB har flera olika anledningar. 

Den bransch som de tillhör, alltså finansbranschen är väldigt reglerad samtidigt som den är 

under ständig utveckling. Vidare så kan det utläsas att kunderna i branschen har ett liknande 

utbud från de olika aktörerna, men för att producera detta utbud så arbetar företagen på 

olika sätt. Detta inkluderas i dokumentstudien, då det finns material om detta från 

bankernas hemsidor. Studien kunde varit mellan andra aktörer på finansmarknaden eller 

någon annan marknad, men detta hade inte enligt författaren varit lika intressant då de två 

valda företagen har mycket gemensamt, samtidigt som de vid en första anblick också skiljer 

sig åt (Svenska Bankföreningen, 2015).  

 

Valet av chefer som studieobjekt kommer från att studien avser att förstå skillnader mellan 

två organisationer, skillnader mellan organisationsstruktur kan visa sig på olika sätt i olika 

organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Urvalet till intervjuerna har varit ett 

målinriktat bekvämlighetsurval, vilket betyder att forskaren medvetet har valt ut vilka som 

skall vara respondenter. Detta är för att möjligheten att hitta respondenter som kan besvara 

de frågor som avses att undersöka kunde ha varit mycket låg om inte denna urvalsmetod 

valts. Målinriktat urval betyder att forskaren gör sitt urval utifrån att denne vill få svar på 

en specifik fråga eller problem. (Bryman, 2008). I denna studie så betyder målinriktat urval 

att intervjua kontorschefer. Inom Handelsbanken och SEB så är kontorschefer de chefer 

som har både över och underordnade, som en första linjechef. Därför kom valet naturligt 

för intervjuerna att det skulle bli kontorschefer. 

 

Författaren till studien har bra kontakter i Handelsbanken efter arbete där, det gjorde att det 

var lätt att få access där. Därför kom det naturlig att ringa upp kontorschefer för att 

presentera sig och fråga om en intervju. I SEB så fick författaren access genom att ringa en 

högre chef inom företaget, som förmedlade kontakten mellan kontorscheferna och 

författaren. De chefer som varit med i intervjun är anonyma efter önskemål från dem själva 

och därför kan jag inte skriva mer specifikt om dem.  
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3.4 Två delstudier  

 
Studien innehåller två moment av materialinsamling som är intervju och dokumentstudie. 

För att studien skall uppfylla sitt syfte och svara på de frågeställningar som finns så har 

studiens materialinsamling skett på olika sätt för olika frågor. För att svara på första 

frågeställningen om struktur så kommer både dokumentstudien och intervjustudien att vara 

till hjälp, där kommer de båda att komplettera varandra för att skapa ett material. För fråga 

två som handlar om chefers arbete så kommer endast intervjustudien att bidra med material 

för att svara på frågeställningen. För den sista frågan om beslutsfattande så kommer både 

dokument och intervjustudien att bidra med material.  

 

Studien redovisas med en resultatdel där intervjumaterial och dokumentstudie redovisas, 

efter denna kommer en analysdel där resultatet analyseras mot teorier och tidigare studier. 

Sedan kommer slutsatser, där presenteras vad studien har kommit fram till. Studien avslutas 

med att presentera reflektioner och förslag till kommande forskning.   

 

3.5 Intervjuer 

 

Studien innehåller sex intervjuer varav 3 från Handelsbanken och 3 från SEB, som kommer 

ligga till grund för att svara på de frågeställningar som tidigare angetts. Intervjuerna har 

utförts med kontorschefer från SEB och Handelsbanken, valet av chef har varit 

kontorschefer som preciserats i avgränsningen. Intervjuerna är utförda som semi-

strukturerade, alltså är de utförda genom att det har varit en färdig intervjuguide med frågor, 

men även möjligheten att ställa följdfrågor beroende på vad respondenten svarar (Bryman, 

2008). 

 

En intervjuguide är ett verktyg som hjälper forskaren att inte ställa för många frågor som 

inte är relevanta vid intervjun. Intervjuguiden har utgått från frågor som avsett att söka svar 

på de frågeställningar som studien har. Intervjuguiden är uppdelad i 4 delar som behandlar 

olika teman. De teman som behandlas är de som finns beskrivna i tolkningsramen för 

studien. Intervjuerna har skett på en plats som bestäms av respondenten, allt för att 

respondenten skall känna sig så bekväm som möjligt vid intervjun, vilket enligt Bryman 

(2008) är viktigt för att respondenten skall svara ärligt på frågorna. 
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Enligt Creswell (2015) så är intervjuer en användbar datainsamlingsmetod vid en kvalitativ 

studie. Intervjuer gör att forskare kan få information som de inte hade fått vid exempelvis 

en enkät, de kan få svar som är mer på djupet och som gör att respondenten får utveckla 

sina åsikter kring frågan. När intervjuerna utförs på plats hos respondenten så kan forskaren 

se saker som kan vara intressanta ur studien synpunkt som exempelvis hur de har sina 

kontor på arbetsplatsen, det kan ge en indikation på hur hierarkin ser ut (Creswell, 2015).  

Därför har denna studie valt att utföra intervjuer. 

 

Utförandet av intervjuerna var att ta en kontakt och fråga om de var intresserade av att 

ställa upp på en intervju. Respondenterna fick möjlighet att själva välja plats för intervjun, 

detta för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt vid intervjusituationen. Innan 

intervjun så har respondenterna fått ett missivbrev som förklarar studiens syfte och villkor, 

respondenterna har även undertecknat en samtyckesblankett som författaren har i behåll. 

 

Intervjuerna pågick i mellan 26 och 37 minuter, frågorna som ställdes var 18 stycken i 

intervjuguiden och därtill så ställdes även följdfrågor. Antalet respondenter som intervjuats 

var 6 stycken. Alla respondenterna finns i västra Sverige. Intervjuerna genomfördes mellan 

26 mars och 8 april 2018. Respondenterna har även fått möjligheten att i slutet av intervjun 

lägga till saker som de inte har sagt tidigare under intervjun. Valet att använda ordet 

”respondent” för intervjupersonerna kommer från Alvehus (2013) som använder det 

uttrycket för att beskriva intervjupersonerna i sin bok. Därför ansåg författaren att det är 

lämpligt att också använda det konsekvent i denna studie.  

 

3.6 Dokumentstudie 

 

Parallellt med intervjuerna så genomfördes en dokumentstudie som utgår från läsning och 

analys av Handelsbankens och SEBs årsredovisningar och hemsidor. En dokumenttyp som 

studien har valt att använda sig av är årsredovisningar, det är ett offentligt dokument som 

både Handelsbanken och SEB skickar ut varje år. I en årsredovisning så berättar företagen 

bland annat hur senaste året har gått, balans och resultaträkning, mål och visioner samt 

strategier som bolaget har (Bolagsverket, 2018). Både Handelsbanken och SEB skriver om 

sina mål och de kraven som de ställer på sina medarbetare, jämförelser mellan dessa 
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kommer vara användbara i studien. Enligt Creswell (2015) så är det en fördel att studera 

dokument som inte är avsedda att användas i ett vetenskapligt syfte, för att det ger en annan 

synvinkel på studien än det annars hade blivit. 

 

Antalet årsredovisningar har inte haft någon begränsning, utan materialet har analyserats 

efter behov. Antalet årsredovisningar som analyserats är sex stycken, varav 3 från 

respektive bank. Hemsidor och VD-brev kan enligt Ohlsson och Tengblad (2010) vara 

användbara för att få fram kvalitativ information från företagen och dess ledare. Enligt 

Bryman (2008) så kan en begränsning i antalet dokument att studera leda till att forskaren 

blir begränsad i sitt arbete och sin möjlighet att finna den empiri som eftersöks. I 

årsredovisningar skriver företag om sitt arbete, sina mål och visioner. Det har gett en 

kompletterande bild som kan jämföras med empirin från intervjuerna, vilket har gjort att 

studien har blivit mer mångfacetterad (Bryman, 2008). 

 

Att läsa dokument som är utgivna av en specifik organisation kan vara till stor fördel för 

att  studera specifika saker inom just den organisationen enligt Bryman (2008). Det kan 

dock göra att forskaren får en bild av organisationen som den vill förmedla till omvärlden, 

vilket de gör inom ramen för en årsredovisning. En årsredovisnings är normalt ett 

dokument som företag ger ut, där de vill visa sig från sina bästa sidor. Årsredovisningar 

riktar sig också till nuvarande och potentiella investerare (Bryman, 2008).  

 

 

3.7 Transkribering 

 
Transkribering har utförts på alla intervjuer, alltså sex stycken. De har transkriberats utan 

pauser, skratt och tvekanden. Även när respondenterna har pratat om saker som inte rör 

intervjufrågorna eller studien så har detta tagits bort för att materialet ska bli mer hanterbart. 

Valet att inte transkribera ovan nämna saker kommer av att författaren inte ansåg att det 

fanns tid nog att göra detta, och att det inte hade bidragit till studien och dess resultat. Enligt 

Bryman (2008, s. 428-429) så kan en forskare välja att transkribera på det sätt som är 

lämpligt för studiens utformning och syfte.  
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3.8 Etiska principer 

 

Alla respondenter har blivit informerade om att anonymitet är en möjlighet, även att 

medverkan i studien är helt frivillig. De har även blivit informerade om att det finns en 

möjlighet för respondenterna att avsluta sin medverkan i studien när som helst. Detta 

framgår av ett missivbrev som alla medverkande i studien har fått innan intervjuerna ägt 

rum. Intervjuerna kommer bara att vara sparade tills dess att de är transkriberade och efter 

det kommer materialet att raderas. Respondenterna har blivit informerade att de kan välja 

att inte bli inspelade under intervjun, men alla respondenter godkände att författaren 

spelade in intervjun.  

 

Det finns risk för att det bli svårt att hålla respondenter anonyma, då deras arbetsgivare och 

titel är känd (Bryman, 2008). Det kan vara något som gör att studien kommer att få problem 

med att garantera respondenterna anonymitet, och i förlängningen att de vill ställa upp på 

intervjuer (Bryman, 2008). Respondenterna har blivit informerade om att deras namn och 

ort inte kommer skrivas ut i studien, men att deras arbetsgivare kommer skrivas ut. 

Lyckligtvis så har detta inte hindrat respondenterna från att ställa upp på intervjuer.  

 

3.9 Tolkning 

 

Intervjuerna har spelats in med mobiltelefon och sedan transkriberats. Efter 

transkriberingen har intervjuerna analyserats utifrån de forskningsfrågor som skall 

besvaras samt den teori som studien innehåller. Tolkningen av intervjuerna har varit att 

lyssna efter olika teman som är återkommande bland respondenterna. Enligt Bryman 

(2008) så är tolkning av intervjuer viktigt vid en kvalitativ studie, då forskaren söker efter 

de tolkningar av verkligheten som respondenten har. Tolkning är en svår form av 

materialbearbetning, men en lyckad tolkning ger enligt Bryman (2008) bra empiriskt 

material att analysera.  

 

Intervjumaterialet har sammanställts i sammanfattningar och det har även gjorts sökningar 

efter nyckelord och teman för att se de relevanta delarna. För att nyckelorden skulle 

framkomma så söktes dessa upp och markerades för att kunna sammanställas. Nyckelord 

som utsöktes var Kultur, struktur, decentralisering, centralisering, beslut, krav och mål. 
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Efter detta har författaren jämfört resultaten från intervjuerna med varandra för att få en 

helhetsbild.  

 

Dokumentstudien har även den tolkats. Enligt Altheide (2004) så måste forskaren göra sig 

bekant med den typen av dokument som skall tolkas innan tolkning kan ske. Forskaren 

skall inte heller välja en för stor mängd dokument att studera och tolka, om inte tiden för 

tolkning är god. För denna studie så har jag som forskare gått igenom flertalet 

årsredovisningar och offentliga dokument för att bekanta mig med dem. För att hitta de 

relevanta delar i årsredovisningen så söktes relevanta kapitel ut i sökfunktionen på PDF-

reader. De kapitel som är relevanta lästes igenom och sammanfattades innan för att söka 

teman.  

 

3.10 Trovärdighet 

 

Valet av kvalitativa intervjuer gör att svaren inte blir lika strukturerade som de skulle blivit 

med exempelvis en enkät (Bryman, 2008). Därför blir reliabiliteten och validiteten lägre 

än den kunnat blivit med exempelvis en enkätundersökning. Detta skulle kunna ses som 

något dåligt, men när det är ett komplext problem som skall studeras så kan bra genomförda 

intervjuer göra att forskaren inte tappar validiteten, men reliabiliteten kommer fortfarande 

att vara relativt låg (Bryman, 2008). 

 

Studien innehåller ett material i form av intervjuer som har transkriberas samt material från 

deras hemsidor och årsredovisningar. Urvalet har varit ett målinriktat bekvämlighetsurval, 

det har gjort att jag har fått intervjua personer som har de positioner som jag avser att 

undersöka. Enligt Bryman (2008) så kan målinriktat urval skapa problem med 

trovärdigheten, men då populationen är begränsad så är det den metoden som ger högst 

trovärdighet. Det viktigaste för studien är att det är rätt personer som har blivit intervjuade, 

då kommer det materialet att bli trovärdigare. 

 

Att erbjuda anonymitet kan göra att de är mer ärliga i sina svar. Intervjuerna är utförda 

mellan 4 ögon, det har gjort att jag har fått en situation där jag sitter ned med 

respondenterna under själva intervjusituationen. Det har förhoppningsvis gjort att de 

känner ett större förtroende för mig samt att de känner att det är svårare att inte tala sanning, 
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Bryman (2008) menar på att det ökar förtroendet hos respondenten om intervjun sker på 

plats som en direkt intervju. Anonymitet är svårt att erbjuda fullt ut till respondenterna, det 

kan vara möjligt för någon med god insyn i bankbranschen att pussla ihop svaren med vissa 

personer. Men studien har valt att inte skriva ut namn och ort på respondenterna för att de 

inte skall bli direkt exponerade.  

 

Jag har tidigare arbetat inom Handelsbanken, och eftersom jag skall undersöka just 

Handelsbanken så kan detta göra att jag inte är helt objektiv i min undersökning. Det blir 

viktigt att belysa att jag inte är helt objektiv då jag har en historia i Handelsbanken. Målet 

med studien är inte heller att vara helt objektiv, då detta kan hämma studien och göra att 

den blir begränsad i sin analys och diskussion.  Min förförståelse för hur företagen arbetar 

inom branschen kan göra att jag vet om de inte är helt ärliga på vissa frågor, men det 

kommer ändå vara svårt att veta om de intervjuade svarar helt ärligt. Enligt Alvehus (2013, 

s.67) är det fördelaktigt om forskaren som studerar en organisation är bekant med den miljö 

som skall undersökas.  

 

3.11 Metodkritik  

 

Det finns viss kritik som riktar sig mot kvalitativa studier, kritiken bygger enligt Bryman 

(2008) bland annat på att det är svårt att replikera en kvalitativ studie. Det beror på att olika 

respondenter upplever frågor olika, och att samma respondent kan uppleva samma fråga 

olika vid olika tidpunkter.  Enligt Creswell (2013) så finns det även en kritik mot kvalitativa 

intervjuer då det är problematiskt att generalisera och dra slutsatser som kan sägas stämmer. 

Denna studie kommer att ha ett begränsat antal respondenter, om studien hade varit gjord 

med fler respondenter så kunde fler detaljer som kunnat vara intressanta för studien 

uppkommit.  

 

Enligt Bryman (2008) så finns det viss kritik mot att ha ett målinriktat urval. Kritiken 

bygger på att det inte finns någon representativ population att välja respondenter i, och 

därför finns det risk att studien blir riktad mot ett håll. 
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3.12 Arbetsgången  

 
Föreliggande studie tillika examensarbete är författat av endast en person. Det har medfört 

att arbetet och arbetsgången inte har varit likadant som för en grupp på två personer. 

Arbetet med studien har involverat mycket tid för reflektion och tanke, men väldigt lite 

diskussion. De diskussioner som har funnits har varit under samtal med handledare eller 

med olika arbetsgrupper. Arbetet har tagit form efter bra kommentarer och tips från de som 

läst arbetet. Det har även ändrats mycket i arbetet, syfte, frågeställningar, metod och övriga 

viktiga komponenter i arbetet har tagit form och ändrats under tidens gång. Det har aldrig 

varit självklart att arbetet ska se ut som det gör i denna slutversion.   

 
 

3.13 Tolkningsram 

 

Syftet med studien är att beskriva och analysera likheter och skillnader i strukturen och i 

chefers arbete i Handelsbanken och SEB. Studien avser särskilt att studera hur de 

strukturella kontexterna decentralisering och centralisering skapar förutsättningar för 

chefers arbete i en bransch med stark reglering och hård konkurrens. För att tolka 

resultatet som studien fått innehåller den en tolkningsram som använder sig av några 

nyckelbegrepp som kommer följa med i studien, de är Struktur, decentralisering och 

centralisering, chefer och beslutsfattande. För att tolka resultaten kommer författaren utgå 

från att strukturen inom organisationerna bygger på historia och kultur. För att tolka 

decentralisering och centralisering så kommer studien behandla dessa som strukturella 

skillnader idag mellan organisationer. Chefers arbete, och chefers beslutsfattande samt 

mandat kommer utgå ifrån hur organisationer är strukturerade, alltså kommer alla 

komponenterna i studien att ha ett samband. Slutligen kommer alla delar att sammanfogas 

för att se efter ett samband och olika mönster i organisationerna, alltså kommer studien att 

visa på både likheter och skillnader.  

 

Studien utgår från att organisationerna har unika drag som bidrar till hur de är strukturerade, 

men även att det finns branschgemensamma drag som de båda har gemensamt med 

varandra. 
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4. Resultat  

 
Resultaten i denna studie kommer presenteras med start i en dokumentstudie som 

innehåller studier av årsredovisningar från Handelsbanken och SEB. Sedan kommer en 

intervjustudie som utgår från de sex intervjuer som utförts med chefer från Handelsbanken 

och SEB. Resultaten presenteras med utgångspunkt i de frågeställningar som studien har, 

även genom de teman som uppkommit under studiens gång. För intervjustudien så är 

Organisationsstruktur 

Centralisering och 
decentralisering 

1. Beslutsfattande 
2. Hierarkiska nivåer 
3. Geografiska faktorer 
4. För och nackdelar 

Organisationsunikt Branschgemensamt  

Chefers arbete och 
beslutsfattande 

Likheter och skillnader?  

Lokala förklaringar Generella förklaringar 
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respondenterna numrerade som 1-6, där 1-3 är respondenter från Handelsbanken och 4-6 

är från SEB. De är numrerade i kronologisk ordning från när i tiden intervjuerna är gjorda.  

 

4.1 Dokumentstudie 

 
De offentliga dokumenten kommer studeras utifrån vissa kriterier, alltså kommer 

författaren specifikt analysera de delar som är intressanta för just denna studien. 

Handelsbanken och SEB kommer studeras utifrån struktur som kommer att betraktas som 

geografisk uppdelning, hieratiska nivåer inom företagen och det interna beslutsfattandet.  

       

4.1.1 Struktur och decentralisering/centralisering 

 

Handelsbanken  

 

Strukturen inom Handelsbanken beskriver de själva i sin årsredovisning för 2017 som 

decentraliserad. De menar på att de arbetar på ett sätt som gör att anställda på kontoren 

driver sin egna verksamhet. De behöver alltså inte svara till överordnade högre upp för att 

få driva sin egna verksamhet på det sätt som de vill (Handelsbanken årsredovisning, 2017, 

s.12). Enligt Handelsbanken så är affärsmodellen som de har haft under en lång tid något 

som har bidragit till att de har lyckats vara en stabil bank som har överlevt och som har 

presterat aktieägarvärde över en långt tid (Handelsbanken årsredovisning, 2017). Den 

interna strukturen på Handelsbanken beskriver de som ett led som går från ledning till kund, 

det illustreras i modellen nedan.  

 

 
Figur 1.  

 

Handelsbanken har alltså stöd från centrala avdelningar, stödet som finns är till för att stötta 

kontoren i de frågor som de inte klarar av att hantera själva, som IT och systemstödsfrågor 

(Handelsbanken årsredovisning, 2017, s.14-15). 
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Inom Handelsbanken finns det, likt illustrationen i figur 1 visar, flera steg som beslut kan 

tas i. Enligt Handelsbankens årsredovisning (2017, s. 14) så har de få steg av beslutsfattare. 

De väljer också en horisontell modell att illustrera detta, inte en klassisk hierarkisk modell. 

Det betyder att frågor inte behöver färdas genom olika instanser inom organisationen för 

att kunna få ett beslut, utan deras affärsmodell går ut på att så många beslut som möjligt 

kan tas på deras kontor med uppbackning av de centrala stödfunktionerna.  

 

Enligt Handelsbankens årsredovisning (2017) använder de sig av modellen med kunden i 

fokus. För att kunna komma fram till kunden så har de fyra olika steg som startar från 

vänster i figur 1 med Centrala avdelningar och staber, de finns där som hjälpmedel och 

stöttning vid beslut som inte de senare stegen kan ta. Nästa steg är Centrala affärsområden 

och produktägare, de finns till för att ta fram produkter och för att ansvara för de stora 

frågorna som gäller de produkter som banken erbjuder. Tredje steget är Regionala 

huvudkontor, de finns till för att kunna stötta kontoren i deras arbete mot kund, framför allt 

med beslut som är för stora för kontoren att ta själva. Sista steget är Kontor, kontoren är de 

mest centrala i deras affärsmodell och där är det de flesta besluten tas, men även den första 

hierarkiska nivån där beslut tas (Handelsbankens årsredovisning, 2017). 

 

 

SEB  

 

Enligt årsredovisningen för 2017 har SEB övergripande som mål att företaget ska ha en 

styrning med en helhetssyn, det vill säga att de tar hela affären i hänsyn när de planerar för 

framtiden och hur de ska strukturera sin verksamhet (SEB årsredovisning, 2017).  

 

SEB skriver i sin årsredovisning (2017, s.52) att de har viktiga riktlinjer inom sin 

organisation, de riktlinjer som finns är där för att skydda både medarbetare och kunder. De 

skriver att de har en tydligt struktur och styrning, som är till för att säkerställa att de har en 

effektiv verksamhet, som håller hög standard och har en god riskhantering. De skriver även 

att de har en robust intern kontroll.  

 

I figuren nedan så illustreras hur  SEB har valt att strukturera sin verksamhet, motsvarande 

den figur som Handelsbanken presenterar i sin årsredovisning (Figur 1).  
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Figur 2. 

	

SEB har andra typer av hierarkiska nivåer inom sin organisation. De har valt att arbeta mot 

olika kundsegment, istället för att samla alla kunder på kontoren. Kontoren finns 

fortfarande kvar och är verksamma, mest mot privatkunder och mindre-medelstora företag 

(SEB årsredovisning, 2017).  

 

SEB erbjuder sina tjänster i fem olika divisioner. Stora Företag & Institutioner är den 

division som arbetar mot större kunder som har andra behov än de som vanliga bankkunder 

efterfrågar. Kontorsrörelsen är den division som erbjuder de vanliga bank och 

rådgivningstjänster som kunderna efterfrågar. Kapitalförvaltning är den division som 

erbjuder kapitalförvaltning och private-banking tjänster till mer kapitalstarka kunder. Liv 

är den division som erbjuder livförsäkringstjänster för kunderna. Baltikum är en egen 

division som erbjuder bank och rådgivningstjänster till kunder i de baltiska länderna (SEB 

årsredovisning 2014, s.3). 

 

4.1.2 Geografisk uppdelning 

 

 

Handelsbanken  

 

Handelsbanken har en geografisk uppdelning som visar att de finns på flera olika 

marknader. De har 6 hemmamarknader som är Sverige, Norge, Danmark, Finland, 

Nederländerna och Storbritannien. De har ett rikstäckande kontorsnät i deras 

hemmamarknader. De menar på att deras affärsmodell gör att de kan anpassa sig till 

kundernas olika behov på de olika platserna där de är representerade. För att kontoren skall 
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få stöttning så bildar de ett regionalt huvudkontor när det finns tillräckligt många kontor på 

ett visst område (Handelsbankens årsredovisning, 2017, s. 14) 

 

Alla kontor får arbeta på sitt sätt på sin egen marknad, det gör att de får fatta beslut på 

vilket sätt de skall arbeta med sina kunder. Den stöttning som erbjuds centralt är till för att 

hjälpa kontoren, inte för att styra dem, detta illustreras i figur 1. (Handelsbankens 

årsredovisning, 2017). 

 

SEB 

 

SEB har likt Handelsbanken flera olika marknader som de arbetar på. De större 

marknaderna är Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland,  Estland, Lettland, Litauen 

och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Sverige men de finns regionala huvudkontor på 

flera av de marknader där de är stora (SEB årsredovisning, 2014, s.9). 

SEB arbetar utifrån kontoren, på kontoren läggs fokus på att serva kunderna med de tjänster 

som efterfrågas. Medarbetarna på kontoren får arbeta aktivt för att kunderna skall vara 

tillfredsställda och nöjda med banken (SEB årsredovisning, 2014). 

 

4.1.3 Beslutfattande 

 

Handelsbanken  

 

Inom Handelsbanken får kontoren ett stort ansvar. Handelsbanken säger att beslutsfattande 

är strikt decentraliserat till kontoren, det betyder att kontoren och kontorscheferna har ett 

stort ansvar. Kontoren är självständiga, på kontoren så är det kontorschefen som bestämmer 

hur de ska arbeta. Enligt Handelsbanken så är detta ett viktigt inslag i deras affärsmodell, 

då de anser att detta skapar starka och bra kundrelationer (Handelsbankens årsredovisning, 

2017, s. 14). 

 

Medarbetarna har en viktig roll på Handelsbanken, de får arbeta självständigt och ta egna 

beslut, vilket gör att de får en stor roll i beslutsfattanden. Medarbetare får ta beslut som de 
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anser är rätt, om de har fått tillstånd av kontorschefen att ta beslut (Handelsbankens 

årsredovisning, 2017, s. 14-15). 

 

SEB  

 

Det går att utläsa från SEBs årsredovisningar att de lägger ett stort ansvar på de chefer som 

finns inom organisationen. De för olika resonemang som handlar om hur de skall utbilda, 

motivera och inspirera sina chefer att göra ett bra arbete. SEB strävar efter att ledare inom 

deras organisation ska skapa trygga team inom organisationen. De utför omfattande 

utbildningar för chefer inom sin organisation, för att de skall skapa bra möjligheter för 

cheferna (SEB årsredovisning, 2017, s.28). 

 

De lägger också enligt sig själva en stor tilltro till medarbetarna, genom att förstärka sin 

kompetens och utveckla sina arbetssätt så vill de skapa en attraktiv arbetsplats. För att vara 

en attraktiv arbetsplats ger de sina medarbetare chansen att utvecklas inom företaget och 

att vara med och påverka beslut som påverkar dem (SEB årsredovisning, 2017, s.29). 

 

 

4.2 Intervjustudie  

Intervjustudien har utförts med tre chefer från Handelsbanken och tre från SEB. 

Intervjuformen har varit semi-strukturerade intervjuer som har utförts med en 

intervjuguide till hjälp. Respondenterna i studien är mellan 35 och 64 år och har minst tio 

års erfarenhet från branschen. Respondenterna har blivit erbjudna att vara anonyma och 

därför kommer de inte få en närmare beskrivning i studien.  

 

4.2.1 Struktur 

 

Handelsbanken  

 

Enligt alla respondenter är strukturen inom Handelsbanken uppbyggd sedan en lång tid 

tillbaka. De pratade om en kultur som manar till att anställda vill ta ansvar och att de vågar 

ta egna beslut. Det gäller även cheferna, som chef i Handelsbanken ska de vilja ta egna 

beslut, och de ska våga ta beslut som gynnar kontoret och banken. Enligt respondent 1 är 
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strukturen uppbyggd på ett sätt som gör att de tar så mycket affärsbeslut som de kan på 

kontoren, eftersom de inte arbetar mot sälj- eller volymmål har de heller inga likartade krav 

ovanifrån som de behöver ställas emot. Respondent 2 förklarade kontoren på 

Handelsbanken som ett ställe där alla affärer sköts, kontoret är som en egen ekonomisk 

enhet med kostnader och intäkter och chefen är ytters ansvarig för allt som sker på kontoret.  

 

Alla respondenter från Handelsbanken pratar om att de har en lokalanpassad struktur, alltså 

främjar den sammanhängande strukturen inom banken att kontoren skall vara 

lokalanpassade för deras egen marknad. Det kommer ner till att chefen för det lokala 

kontoret är ansvarig för denna lokala anpassning.  

 

SEB 

 

Inom SEB finns det en kultur som genomsyrar företaget, den handlar om att organisationen 

ska vara långt fram i utvecklingen och att de ska vara en bank som vill ta steget och alltid 

vara aktuella (respondent 4 och 5). Enligt respondent 6 så finns det inom SEB en tydlig 

struktur, SEB arbetar i olika divisioner, den division som jag har valt att undersöka är Privat 

och företag. I den divisionen är kontorsnäten en stor del av affären. Enligt respondenterna 

så är hierarkin som finns i den divisionen ovanifrån, VD som sitter i Stockholm, två 

sverigechefer som ansvarar för alla kontor, under dem finns det regionchefer och sen 

kommer kontorscheferna.  

 

Enligt respondent 5 har chefer inom SEB tydliga arbetsuppgifter och arbetsfördelningen är 

tydlig. SEB har ett stort kontorsnät på deras hemmamarknader, kontoren spelar en viktigt 

roll för banken genom att de är ansiktet utåt mot samhället. Respondent 5 menar på att på 

kontoren så finns det en tydlig arbetsfördelning, alla vet vad de ska göra och vad som 

förväntas av dem. På SEB har alla anställda tydligt uppsatta mål om vad de bör 

åstadkomma och vad de ska jobba emot.  

 

”Alla kontor inom SEB ska ser mer eller mindre likadana ut, vi ska ha liknande inredning 

och vi ska sitta på ett liknande sätt överallt.” (Respondent 6).  

 

Enligt respondent 6 så ska alla kontor inom SEB se mer eller mindre likadana ut, vilket ska 

göra att kunder och anställd ska känna igen sig var det än kommer. Detta är något som 
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enligt respondent 6 gör att de får en liknande standard och ett likande arbete genomgående 

i hela banken.  

 

 

4.2.2 Decentralisering och centralisering  

 
Handelsbanken  

 

Samtliga respondenter säger att de har en struktur som är decentraliserad, alltså har de ett 

arbetssätt som bygger på att så mycket som möjligt beslutas om på kontoren. Det är en platt 

organisation menar kontorscheferna på, det gör enligt dem att det är väldigt lätt att 

kommunicera inom organisationen och att alla kan prata med alla. Respondent 1 menar 

också på att det är en prestigelös organisation, vilket bidrar till att alla jobbar hårt för 

varandra och att det inte blir en tävling mellan de anställda. En fördel som respondent 1 

upplever med den decentraliserade organisationen är att det går fort att få saker gjorda och 

att det går fort för dem att bestämma saker.  

 

Respondent 2 förklarade att organisationen är uppdelad i olika geografiska områden. 

Kontoren räknar sina egna resultat, även regionen räknar sitt resultat. Alla regioner samlar 

sedan upp till hela koncernens resultat, respondent 1 menar på att det är så chefen kan 

bevisa att hen har lyckats med sitt kontor.  

 

SEB 

 

Respondent 4 ser SEB som en mer centraliserad bank. De säger sig ha ett styre som kommer 

från höga instanser i organisationen. Deras modell bygger på att ledning och högre chefer 

tar beslut om strategier och mål för både organisationen och dess medarbetare, sedan är det 

upp till kontorschefer och kontorsmedarbetare att nå upp till de uppsatta målen. Enligt 

respondent 5 så gör det att cheferna på kontoren inte får bestämma vissa saker som de 

skulle vilja som exempelvis mål för kontoret och medarbetarna, vilket kan vara en 

begränsning för dem.  

 

Enligt respondent 5 som säger att de har blivit mindre centralt styrda de senaste åren, hen 

menar på att vissa chefer har fått mer mandat att genomföra olika saker på kontoren. Det 



38 
 

gör att hen anser att kontorsrörelsen har blivit lite mer decentraliserad, men ändå i den 

milda grad att de anser att de även är styrda av högre instanser. Alla respondenterna vittnar 

om att den hierarkiska nivån av chefer som finns håller på att ändras, vilket gör att mer 

makt läggs på kontorschefer. Det medför enligt respondent 1 att kontorschefens makt ökar 

och att deras beslutsfattandemandat ökar. 

 

4.2.3 Chefers arbete 

 

Handelsbanken  

 

Arbetet för en chef i Handelsbanken är ett arbete som enligt dem själva kräver väldigt 

mycket av individen. Enligt respondent 1 så har ett brett spann av arbetsuppgifter, eftersom 

så mycket av besluten tas ute på kontoren.  

 

”Som medarbetare så får man ta mycket ansvar, man får göra de affärer som man vill så 

länge som de är inom ens beslutsmandat. Så länge som man gör bra saker så behöver inte 

chefen lägga sig i arbetet” (Respondent 1). 

 

Respondent 2 vittnar om att de underställda medarbetarna också tar ett stort ansvar för hur 

arbetet skall skötas, så läggs de stora frågorna över på kontorschefen. Enligt respondent 1 

så är chefens roll att stötta och hjälpa medarbetarna.  

 

Respondenterna har alla uppgivit att de har ett stort administrativt ansvar, vilket gör att de 

måste lägga mycket tid på att göra administrativt arbete. Det tar tid från att hjälpa 

personalen och att göra saker som faktiskt bidrar till verksamhetens resultat. Det som 

cheferna menar bidrar mer till verksamheten är att ta egna kundmöten och att utveckla sin 

affär mot kunder och att arbeta proaktivt. Respondent 3 förklarar att arbetet blir komplext 

då hen måste sköta mycket olika saker som tar tid, att prioritera rätt är svårt.  

 

Respondenterna säger att som chef i Handelsbanken ser man sitt arbete som mer fritt, de 

säger att de kan välja hur de ska arbeta mot kund och vad de ska fokusera på. Det finns en, 

enligt dem, bidragande faktor som är att de inte har några sälj mål eller volymkrav från de 
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som är högre upp i organisationen. Det finns alltså inga fasta mål som är uppsatta för 

kontoren och cheferna.  

 

Respondent 2 ser högre chefer mer som ett stöd till kontorschefer, snarare än att de 

bestämmer över dem. De som sitter på regionnivå som är den instans som är ett steg högre 

än kontoret finns till som stöd till kontoren, inte för att bestämma hur kontoren ska arbeta. 

Enligt respondent 2 så kan kontakten med regioncheferna variera, men de finns där som 

bollplank vid problematiska situationer.  

 

SEB 

 

Arbetet för en chef på SEB varierar mellan olika chefer. Respondent 4 menar på att det är 

svårt att vara chef, då chefer alltid måste vara uppdaterade och aktuella för att kunna sköta 

sitt arbete. Det finns olika storlekar på kontor och olika marknader att verka på och därför 

skiljer sig arbetet mycket från chef till chef. Enligt respondent 4 så består mycket av arbetet 

av att stötta sina medarbetare. De ska finnas där som stöd och som hjälp vid frågor som 

medarbetarna inte kan eller vill fatta själva.  

 

”Förut kunde en arbetsdag bestå av att fixa papper inför en kontroll eller att boka olika 

saker i systemen. Detta har ersatts av flera system som automatiskt fixar allt åt mig, vilket 

har frigjort mycket tid” (Respondent 4.)  

 

Det administrativa arbetet har blivit mindre och mindre genom årens gång, respondent 4, 5 

och 6 menar på att de har fått en avlastning av att mycket av det administrativa arbetet sköts 

centralt istället för att de ska skötas på kontor. Det medför att samma respondenter anser 

att de har mer tid över till det som de anser som viktigt arbete, vilket är att hjälpa och stötta 

medarbetare mer.  

 

Enligt respondent 4 så bidrar att de har ett centraliserat styrningssätt där många beslut tas 

på högre instanser till att de inte behöver fokusera på dessa beslut. Därför anser hen att de 

blir avlastade även där, vilket frigör tid. Det gör att de inte behöver tänka över mål eller 

strategier, utan de får de levererade till sig. Respondent 3 menar även på att de krav som 

ställs på hen som chef, gör att det vardagliga arbetet blir åsidosatt för att hen ska kunna 

tillfredsställa högre chefer.  
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Respondent 6 menar på att hen är styrd till viss del av sin chef, det kan exempelvis vara att 

den högre chefen kräver att kontorschefen deltar i aktiviteter som tar tid från det dagliga 

arbetet på kontoret. Det gör att denne kan känna sig trängd mellan sina anställda och sin 

egen chef. Detta kan skapa problem menar respondenten på.  

 

4.2.4 Beslutsfattande och mandat 

 

Handelsbanken  

 

Alla respondenter från Handelsbanken anser sig ha ett stort beslutsfattandemandat, de anser 

sig ha stort kontroll över vad som händer på deras kontor. Respondent 1 menar på att en 

chef i Handelsbanken måste vilja ta ansvar och beslut från dag ett på jobbet, annars kommer 

det inte vara lätt att sköta sitt arbete. Enligt respondent 2 så är beslutsfattandemandat en 

viktig del av arbetet i Handelsbanken, det gör att de kan ha full kontroll av sitt kontor och 

arbetet som bedrivs där.  

 

”Jag kan ta de beslut som krävs för att driva vår affär framåt, det gör att jag anser att mitt 

arbete är mer fritt. Jag känner att förtroendet för mig är stort” (Respondent 1).  

 

Citatet visar att chefen anser sig ha ett stort beslutsfattandemandat från sin chef att bedriva 

sin verksamhet på det sättet som de vill, för att vara en chef inom Handelsbanken så krävs 

det att denne gillar att bestämma och att ta beslut. De får ta beslut om personalfrågor, och 

vilka som de vill anställa på sitt kontor. Det är enligt cheferna viktigt att de får besluta om 

dessa saker. De får direktiv om vissa saker från sina chefer, men de väljer själva om de 

följer dem eller inte. Citatet nedan visar på att det inte krävs ett nära samarbete, eller att 

chefen väljer den väg som är föreslagen. Så länge som kontoret presterar ett bra resultat.  

 

”Om man gör på sitt eget sätt så kommer de fråga varför jag inte har följt de 

rekommendationer som jag fått genom deras verksamhetsplan, men om man gör ett bra 

arbete ändå så är det inget problem” (Respondent 2).  
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Om de väljer att inte följa de direktiv som de får så måste de kunna förklara sig varför de 

valt att göra på ett annat sätt. De finns gränser för vad de får besluta om också. Gränserna 

kan vara exempelvis beloppsgränser på utlåning eller på renoveringskostnader. Dessa 

gränser är satta av högre chefer sedan tidigare. För cheferna inom Handelsbanken så är 

deras åsikt att det inte ses som något hinder att dessa gränser existerar. Det kan vara bra för 

cheferna, då stora besluts som dessa ofta är väldigt tidskrävande.  

 

Respondent 1 förklarade även problematiken med de nya lagarna och reglerna som 

tillkommit under de senaste åren. Det gör att hen har fått ändrat sitt arbete till viss del. 

Reglerna gör att hen måste gå via andra instanser för att ta vissa beslut, men det är inte 

något som påverkar arbetet mycket enligt respondent 1.  

 

SEB 

 

Beslutsfattande inom SEB är tudelat för cheferna. Det finns chefer som har litet mandat att 

fatta egna beslut som respondent 5 förklarade och som sitter bakbundna när det kommer 

till att fatta avgörande beslut för sitt kontor. Det finns också chefer som har ett större 

mandat att fatta beslut som är viktiga för kontoret, det kan vara exempelvis beslut om hur 

man ska arbeta mot ett visst kundsegment vilket respondent 6 förklarade. Cheferna som får 

det stora mandatet är chefer som har bevisat sig tidigare och som högre chefer anser kan 

klara av att ha ett större mandat än andra menar respondent 4 och 6 på.  

 

”Jag har begränsningar när det kommer till kreditbeviljning och ombyggnationer bland 

annat. De begräsningar som finns är ganska tydliga, man vet vad man får och vad man 

inte får göra.” (Respondent 5).  

 

Det finns i SEB olika gränser för cheferna som mer konkret visar vad de får och inte får 

besluta om. Det kan vara olika gränser för beviljning av krediter, olika gränser för hur de 

får spendera pengar på personal eller lokaler. Dessa summor är sekretessbelagda så 

respondenterna kan inte tillkännage exakt vilka summor som gäller.   

 
Respondent 5 menar på att det ibland kan vara svårt för chefer på SEB att ta snabba beslut, 

om kunder vill ha snabba svar så kan de ibland inte ta beslutet direkt. Detta ser hen som en 
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nackdel, för att då kan de tappa en kund. Men även positivt, för det kan vara bra att tänka 

över beslut mer än en gång.  

 

Samtliga respondenter från SEB förklarade att deras beslutsfattande påverkas av nya regler 

och lagar som stiftats. Det gör att de får ändra beslutsvägar och att det påverkar hur de kan 

sköta sitt arbete. Det gör enligt dem att det blir mindre beslut som de får ta.  

 

4.3 Sammanfattning resultat  

 
Sammanfattningsvis skiljer sig Handelsbanken och SEB åt på vissa plan men de är också 

lika på vissa plan. De skiljer sig när det kommer till hur de har valt att strukturera sina 

organisationer och hur de har växt fram över tiden. De skiljer sig även till viss del till hur 

chefer upplever sitt arbete och sitt beslutsfattande. De likheter som finns är att båda 

organisationerna går mot att bli mer strukturellt lika. Det finns även likheter i hur chefernas 

arbete ser ut och vad de anser är utmaningar som finns för dem.  

 

5. Analys/ Diskussion 

Detta kapitel innehåller analys och diskussion av resultaten som studien har givit. I detta 

kapitel kommer även teorin att jämföras med resultaten som studien har givit, vilket 

kommer skapa en diskussion. Analysmodellen kan nu utkristallisera sig och få en förklaring 

med koppling till teori och empiri i föreliggande studie. Analysmodellen har använts i 

arbetet för att behålla en struktur och en tydlighet om hur arbetet har gått till.  

 
5.1 Struktur och decentralisering/centralisering  

 
Flera av respondenterna förklarade att den strukturen som råder just nu har vuxit fram över 

tiden och att den också kan förändras när utomstående förutsättningar ändras. Det är något 

som även Bolman och Deal (2013) menar är målet för en organisation. Samtliga 

respondenter menade på att de måste passa in i den rådande strukturen. Det menar även 

Bolman och Deal (2013) och skriver att de värderingar som individerna har måste 

överensstämma med organisationens. Strukturen inom organisationerna kan beskrivas som 

framarbetad under lång tid, den kan även beskrivas som föränderlig och under ständig 

utveckling. 
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Handelsbanken beskriver sig själva som en bank som är decentraliserad. De motiverar det 

påståendet med att de har lokala kontor, som får ta lokala beslut som de anpassar efter den 

marknad som är där just de verkar. Enligt Handelsbanken är detta en metod som är 

anpassad och framarbetad under en lång tid för just deras organisation. Alvesson och 

Sveningsson (2007) framför en liknande argumentation, om att organisationer arbetar fram 

en modell som fungerar för dem. Detta är en process som enligt Alvesson och Sveningsson 

(2007) tar lång tid. Alla respondenterna från Handelsbanken pratade om decentralisering 

och dess vikt inom banken, de menar att arbetssättet som de har gör Handelsbanken till det 

som dom är. En följd av att de är decentraliserade är att de sköter den största delen av det 

administrativa arbetet på kontoret, vilket enligt cheferna skapar mycket arbete för dem. 

Detta är något som cheferna i SEB inte upplevde i lika stor utsträckning. Cheferna i SEB 

upplevde sitt arbete som effektivt och att de inte behövde ta den tiden till administrativt 

arbete. Teorin som Blaug (2009) presenterar, om att en centraliserad organisation fungerar 

mer effektivt kan tillämpas här, då SEB som är mer centraliserad också beskriver sig själva 

som mer effektiva samtidigt som cheferna på Handelsbanken ser sig som mer ineffektiva 

när det kommer till administration. SEB som kan beskrivas som en centraliserad 

organisation, där tas vissa beslut högre upp i organisationen. Det gör att deras organisation 

inte är lika platt som Handelsbankens är. SEB har dock under de senaste åren delegerat fler 

beslut ut på kontorsnivå, allt eftersom de har sett att cheferna klarar av att hantera det.  

 

Både Handelsbanken och SEB har strukturerat sig i geografiska områden om så kallade 

regionbanker. Där centreras vissa beslut som inte tas uppe på ledningsnivå eller nere på 

kontosnivå. Regionbankerna står för ett visst maktcentrum inom de båda organisationerna. 

Att centrera makt till vissa orter är enligt George et al (2007) något som organisationer gör 

för att de ska bli mer effektiva. Bankerna har gjort på olika sätt, men båda bankerna har 

regionchefer och regionhuvudkontor.   

 

 CENTRALISERAD  DECENTRALISERAD  

FÖRDELAR Tydliga styrsignaler  Lokal anpassning  

 Tydligt ansvar  Flexibilitet  

 Likartad praktik  Motiverande  
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 Förutsägbar praktik  Snabbhet  

NACKDELAR Liten flexibilitet  Oklart ansvar  

 Demotiverande  Olika praktik  

 Tröghet  Oförutsägbarhet  

Modell 1.  

Modell 1 från Jacobsen och Thorsvik (2013) som presenterats i teoridelen kan nu få en 

innebörd som involverar Handelsbanken och SEB. Handelsbanken visar sig som mer 

decentraliserad, då empirin från dokument- och intervjustudierna pekar på de för- och 

nackdelar som modellen även gör. SEB visar sig som mer centraliserad, då de för- och 

nackdelar som visade sig i empirin även stämmer in till viss del på dem.  

Handelsbanken har visat sig som mer decentraliserad. Enligt modell 1 så är det en fördel 

att de kan utöva lokal anpassning, vilket också kommit fram i både dokument och 

intervjustudien. Modell 1 förklarar lokal anpassning som en fördel för den decentraliserade 

organisationen. Följden av den lokala anpassningen är att Handelsbanken har mer 

administrativt arbete lokalt, vilket enligt samtliga chefer från Handelsbanken tynger deras 

arbete och tar mycket tid. Detta är något som modellen inte tar upp, men som framkommit 

i föreliggande studie. Handelsbanken anser sig vara flexibla och även snabba, vilket kan 

visa sig i deras snabba beslutsvägar som två av cheferna vittnar om. Snabbhet och 

flexibilitet är något som modell 1 också visar som en fördel för en decentraliserad 

organisation. Olika praktik kan förekomma inom Handelsbanken, eftersom cheferna kan 

utforma arbetet olika på de olika kontoren, detta kan även skapa en oförutsägbarhet om de 

arbetar på olika sätt på olika kontor så kan det vara svårt att förutsäga hur de kommer 

prestera. Modell 1 visar på att olika praktiker ses som någonting negativt, vilket även 

framkom under alla intervjuerna då cheferna i Handelsbanken ansåg att de kunde påverka 

sitt kontors arbete mycket. Under intervjuerna så framkom det mer olikheter mellan 

praktiken hos cheferna på Handelsbanken, än hos cheferna i SEB. Detta kan bero på det 

stora mandat som cheferna i Handelsbanken ansåg sig ha. Det kan även bero på att SEB 

vill att deras kontor ska se likadana ut överallt, som respondent 6 även menade på är något 

som SEB arbetar med.  

SEB har visat sig som centraliserade, de stämmer överens med flera av parametrarna som 

modell 1 antyder för centraliserade organisationer. Enligt modell 1 så ska det i en 

centraliserad organisation finnas tydliga styrsignaler, vilket det enligt respondent 6 finns i 
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SEB. Det kan bero på att i en mer centraliserad organisation behöver högre chefer styra på 

ett tydligt sätt. Även en tydlig fördelning av ansvar har respondenterna uppgivit finns, där 

alla på kontoren vet vad de får och inte får göra. Som respondent 6 pratade om, så skall det 

se likadant ut på alla SEB kontor, som kunder så ska de känna igen sig om de går in i 

Göteborg eller i Malmö. Samtliga chefer i SEB upplever en press från högre chefer, det 

inkluderas inte i modell 1. Det skulle kunna vara en parameter som bör tas med i modellen 

då cheferna såg detta som negativt. Det har även framkommit att det finns en viss tröghet, 

det gör att det kan ta längre tid för dem att ta beslut, om det jämförs med Handelsbanken. 

Modell 1 tar upp tröghet som en nackdel för en mer centraliserad organisation, vilket 

studien även kan bekräfta med det empiriska materialet som finns.  

Handelsbanken har en tendens till att ta beslut så långt ned i organisationen som möjligt, 

vilket respondent 1 förklarade. SEB tenderar till att ta fler beslut högre upp i 

organisationen, vilket respondent 5 vittnade om. Respondent 1 från Handelsbanken 

förklarade att hen tyckte att det var positivt att få ta så mycket beslut som möjligt, samtidigt 

som respondent 5 från SEB förklarade att hen ville ta mer beslut. De aspekterna finns inte 

med i modell 1, det skulle kunna vara ett förslag för att utveckla modellen. Cheferna i SEB 

vill ta mer beslut, därför kan beslut långt ned i organisationen ses som något positivt. 

 

5.2 Chefers arbete  

 
Arbetet för chefer både skiljer sig åt och liknar varandra mellan bankerna. Det finns flera 

anledningar till detta. Dels är det något som bottnar sig i hur strukturen ser ut inom 

bankerna. Som tidigare diskuterats så finns det en skillnad i hur de inom bankerna väljer 

att fördela makt och beslut på olika nivåer, det är något som även påverkar hur cheferna 

kan sköta sitt arbete och vad de behöver fokusera på i sitt arbete. Fyra av respondenterna 

sa att deras arbete var svårt på olika sätt, det var ingen av dem som påstod att det är lätt att 

vara chef. Watson (2001) skrev om att chefsarbete var något som är komplext och att det 

är svårt att utföra. En koppling går att göra med de svar som respondenterna uppgav under 

intervjuerna, alltså att studien bekräftar det som Watson (2001) tar upp. Bland annat så har 

respondent 3 från Handelsbanken förklarat att hen upplever en komplexitet i att få sitt 

arbetet att fungera och att få tiden att räcka till.  
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För chefer inom Handelsbanken så ligger det enligt dem själva en stor börda på dem, de 

har ett stort ansvar på sig själva att driva kontoren och att vara den ytterst ansvariga. De 

har fler arbetsuppgifter och de känner sig även stressade över det stora antalet 

administrativa delarna som deras arbete kräver av dem. Föreliggande studie visar på samma 

problematik som Bolman och Deal (2013) menar, då de menar på att det är svårare att vara 

chef i en decentraliserad organisation, då chefen där har ett ökat ansvar och en större 

arbetsbörda. Den samlade bilden av cheferna i Handelsbanken är att de vill ha mindre 

ansvar, eller att de vill ha mer centralt stöd för att kunna upprätthålla sitt arbete och inte 

drunkna i arbete. Det är framförallt administrativt arbete som de argumenterar för att de 

vill ha mer stöd till. Detta är något som inte framkom tydligt i intervjuerna med cheferna 

från SEB, de anser sig inte ha samma press från arbetet och att arbetsbördan är så stor. 

Deras press kommer från att de behöver klara olika mål som är uppsatta högre upp i banken. 

Det kan till exempel vara olika budgetar som de ska följa. De känner att det är svårt att nå 

dem ibland, och deras medarbetare känner också en press av att klara av dessa mål. Det 

kan kopplas till det resonemang som George et al (2007) för, om att chefer i mer 

centraliserade organisationer har ett mindre ansvar, vilket gör att de kan arbeta utifrån de 

krav som ställs på dem ovanifrån. Det kan även kopplas till det som Alvesson och 

Sveningsson (2007) tar upp, som handlar om att chefen känner sig klämd mellan sina över 

och underordnade. Chefer inom SEB får krav från deras chefer som de behöver förmedla 

till sina anställda.  

 

Cheferna på Handelsbanken säger sig ha ett fritt arbete och att de får styra mycket av sitt 

egna arbete och sin egna vardag, enligt dem så bidrar det till att de kan sköta sitt arbete på 

ett bättre sätt än om de hade varit mer styrda. Cheferna på SEB som upplever sig som mer 

styrda av högre chefer och av regler och riktlinjer, de upplever att de inte kan påverka så 

mycket vad vardagen ska handla om och hur de ska prioritera sina ärenden. Det gör att de 

kan känna sig trängda mellan sina anställda och sina övre chefer.  

 

Modell 2 som Alvesson och Sveningsson (2007) har tagit fram visar hur chefers arbete kan 

sammanfattas som olika dimensioner. För att inte gå på individnivå så kommer cheferna i 

Handelsbanken och SEB gå som grupper av chefer här. Kontorscheferna i båda bankerna 

gav uttryck för att regelverken och regleringarna som ständigt förnyas är en problematik. 

De behöver alltid läsa på och försöka vara uppdaterad för att kunna sköta sitt arbete, vilket 

också kan ses som pragmatism. Modell 2 förklarar pragmatism för chefer som en förmåga 
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att anpassa sig, vilket är en typ av förmåga som respondenterna anser sig vara bra på att 

behärska. 

Flera av cheferna har också påpekat att de upplever att det kan vara problematiskt att 

hantera både över och underordnade, alltså att de har en typ av dubbel lojalitet. Det kan var 

problematiskt då de behöver samarbeta med sina chefer, men också motivera sina anställda 

för de ska kunna utföra ett bra arbete. Modell 2 tar upp den problematik som finns för en 

chef med identitet, i modellen skiftar chefen mellan olika ”jag” och det gör att chefen kan 

tappa bort sig. Det finns en liknande problematik som respondenterna har tagit upp när det 

gäller att kommunicera och samarbeta med över och underordnade.  

 

Cheferna i både Handelsbanken och SEB beskriver sig ha en god kontakt med 

kontorscheferna som är på deras grannkontor, de vill upprätthålla en god kontakt och en 

dialog med dessa för att kunna få hjälp när det krävs. Modell 2 förklarar diplomati som 

något som är viktigt för att hålla kontakt med människor och för att skapa sig goda 

kontakter. Tre av respondenterna tog upp detta och de ansåg också att detta är viktigt, vissa 

har till och med bättre kontakt med kollegor i liknande situationer än de har med deras 

högre chefer. Diplomati är alltså viktigt för cheferna och deras arbete.  

 

5.3 Beslutsfattande och mandat 

 
Handelsbanken har en modell där de fördelar fler beslut till kontoret än vad SEB gör, det 

medför att cheferna får ett större beslutsfattandemandat då de behöver besluta om fler 

frågor på plats, vilket i SEB sker högre upp i sin organisation. Det kan kopplas till det 

resonemang som Södergren (1987) förde, om att en första linjechef i en mer decentraliserad 

organisation har ett större beslutsfattandemandat än i en centraliserad organisation. Denne 

kan ta fler beslut utan att fråga sin chef, det vittnade respondent 2 från Handelsbanken om.  

 

Handelsbankens chefer menar på att de har ett stort beslutsfattandemandat, och att de 

känner att de kan besluta om allt som de känner viktigt för att sköta sitt arbete. De menar 

även på att detta gör att de kan ta väldigt snabba beslut. Cheferna på SEB förklarade att de 

ibland sitter med kunder som vill ha snabba beslut, men de får inte ta det beslutet själva. 

Empirin är lik den som de som Södergren (1987) framför, alltså att en chef i en 

decentraliserad organisation kan ta snabbare beslut än en chef i en mer centraliserad 
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organisation. Det kan ses som en fördel för chefer i Handelsbanken att kunna ta snabba 

beslut.  

 

Beslutsfattandet hos SEBs chefer kan enligt dem själva variera mellan olika chefer. Det 

beror på hur deras chefer ser på deras arbete och hur de tidigare har presterat och visat sig, 

om en chef har gjort ett bra arbete tidigare och har visat att denne klarar av ett ökat ansvar 

så kan denne också få detta. Generellt så tycker alla cheferna från SEB att de är väldigt 

styrda i sitt arbetet och att de inte har mycket beslutfattandemandat. Skillnaden i 

Handelsbanken är att cheferna där förväntas vilja ta ansvar från början, inte att de ska bygga 

upp detta under tid och få mer ansvar. Handelsbanken har kortare beslutsvägar än på SEB, 

på SEB så finns det fler som blir involverade i beslut och beslutsvägarna blir då längre. 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2013) så är beslutsvägarna generellt kortare i 

decentraliserade organisationer, vilket också stämmer i fallet med Handelsbanken och 

SEB. 

 

5.4 Likformig utveckling  

 
Handelsbanken och SEB skiljer sig åt när det kommer till hur de väljer att strukturera sig 

när det kommer till decentralisering och centralisering just nu, vilket i denna studie ses som 

uttryck för strukturernas inbäddning i organisationernas kulturer (Alvesson, 2015). Det 

medför att cheferna i Handelsbanken och SEB upplever olika sorters problem i sitt arbete, 

och att de även upplever beslutfattande och mandat på olika sätt.. Handelsbanken och SEB 

tillhör samma bransch. Institutionell teori kan förklara varför organisationer förändras och 

varför den inbyggda strukturen förändras (Meyer & Scott, 1983). Enligt institutionell teori 

så påverkas organisationer av yttre tryck, vilket gör att organisationerna förändras 

strukturellt. Enligt Bourgeois och Brodwins (1984) så kan organisationers strukturella 

förändringar förklaras av institutionell teori och yttre tryck. Olikheterna till trots så finns 

det även likheter mellan bankerna. Handelsbanken har sin långt utvecklade modell med 

decentraliserade kontor, som de profilerar sig med. SEB har en modell med ett tidigare 

tydligt centralt styre, där de nu går mot att mer vara decentraliserade och ta fler beslut på 

kontoren 

 

Meyer och Scott (1983) menar på att enligt institutionell teori så drivs organisationer inom 

samma branscher mot att likna varandra och att de är föremål för ett yttre tryck som finns. 
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Det går att dra den parallellen till SEB som alltså har blivit mer decentraliserade, detta är 

en process som enligt cheferna i SEB har pågått under en tid. Institutionell teori förklarar 

enligt DiMaggio och Powell (1983) att organisationer som är i samma bransch tenderar att 

bli mer lika över tiden och att deras struktur mer och mer liknar varandras. Det gör de för 

att de är utsatta för ett yttre tryck mot att bli mer lika (DiMaggio & Powell, 1983). Det 

ökade yttre trycket inom bank och finans kan både tänkas utgöras av nya regelverk och en 

ökad konkurrens kring finansiella tjänster. Respondenterna i både Handelsbanken och SEB 

förklarade att de vill ta så mycket beslut som möjligt själva och slippa inblandning av 

centrala enheter eller högre chefer, alltså verka inom decentraliserade strukturer. Enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2013) så får chefer i mer decentraliserade organisationer ta mer 

beslut själv och de får även en större makt att påverka sitt eget arbete. Det kan då betyda 

att respondenterna i både Handelsbanken och SEB vill ha mer mandat att göra som de 

själva vill och inte bli styrda ovanifrån. SEB närmar sig alltså här den struktur som sedan 

länge är etablerad inom Handelsbanken. 

 

Cheferna i Handelsbanken vill få mer stöd från centralt håll, därför att de anser sig vara 

tyngda av det administrativa arbetet som de måste utföra. Det gör att Handelsbanken, likt 

SEB, också går mot att bli mer lika sina konkurrenter som har mer centralt stöd. 

Handelsbankens chefer vill bli mer centraliserade i detta avseende, där centrala funktioner 

behövs för att stödja de lokala kontoren. Det kan kopplas till DiMaggio och Powells (1983) 

resonemang om att organisationer i samma bransch blir mer lika med tiden. Handelsbanken 

och SEB går mot en mer likformig utveckling i dessa avseenden.   

 

5.5 Analysmodell	och	sammanfattning	

 
 
Organisationsstrukturen i Handelsbanken går att beskriva som decentraliserad och det är 

också uttalat från dem att de ska vara decentraliserade. SEB är mer centraliserade, detta 

framkom under intervjuerna och dokumentstudien. I studien framkommer det att SEB går 

mot att bli mindre centraliserade och mer decentraliserade. Det är organisationsunikt att 

hur de presenterar sig själva och hur de framför sin struktur, och vad den beror på. Det 

faktum att SEB blir mer decentraliserade är branschgemensamt, det är något som både 

Handelsbanken och SEB har gemensamt med varandra.  
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Organisationsstruktur i termer av decentralisering och centralisering har i föreliggande 

uppsats kunnat beskrivas med olika utgångspunkter. Beslutsfattande, hierarkiska nivåer, 

geografisk faktorer samt för- och nackdelar med decentralisering och centralisering. De 

olika faktorerna har föreliggande studie påvisat påverkar hur organisationerna arbetar, och 

hur de ställer sig till dessa faktorer. Studien påvisar även de skillnader och likheter som 

finns mellan de olika chefspraktikerna som Handelsbanken och SEB har. 

 

Under intervjustudien med chefer från Handelsbanken och SEB framkom skillnader och 

likheter mellan arbetet på bankerna. Chefernas arbete skiljer sig i organisationerna, även 

mellan cheferna inom samma organisationer. Det skiljer sig även i hur de får ta beslut och 

vilket mandat de får. Som en följd av att Handelsbanken är decentraliserade så upplevde 

deras chefer ett större beslutsfattandemandat än vad cheferna i SEB upplevde. Cheferna i 

SEB kunde uppleva att de ville ta mer beslut än de fick ta. En likhet som fanns mellan 

cheferna var att chefer från både Handelsbanken och SEB ansåg att de hade en komplext 

arbete och att det var svårt att prioritera ibland.  

 

En generell förklaring till att det finns likheter mellan bankerna är att de verkar i samma 

bransch, bank- och finansbranschen är en bransch som är strikt reglerad och som är under 

hård övervakning av myndigheter och andra intressenter. Därför måste aktörerna följa 

samma regelverk och därigenom så blir de lika. Det kan finnas en annan förklaring till den 

pågående decentraliseringen av SEB, föreliggande studie argumenterar för att institutionell 

teori driver organisationer inom samma branscher mot att bli mer lika, där tex 

framgångsrika organisationer härmas av andra aktörer. Det kan vara en generell förklaring 

till att bankerna blir mer strukturellt lika i och med SEB’s pågående decentralisering. 

Skillnader mellan chefernas arbete och deras olika utmaningar ses som mer lokala 

förklaringar, som är specifika för organisationerna eller individerna i sig.  

 

Analysmodellens fokus ligger lika mycket i de aspekter som är organisationsunika som de 

som är branschgemensamma. Föreliggande studie har kommit fram till att det är mer de 

branschgemensamma sakerna som påverkar och som förändras. De organisationsunika 

parametarana som denna studie involverar är signifikanta i de skillnader som chefer inom 

banken beskriver. Cheferna ger också uttryck för att de blir mer och mer lika, alltså blir de 

mer branschgemensamma parametrarna mer betydelsefulla. Därför skulle studien om den 

gjordes om ha ett större fokus på just de branschgemensamma dimensionerna, då de har 
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visat sig vara mer tongivande för att förklara den nuvarande utvecklingen i föreliggande 

studie. 

6. Slutsats  
 
I detta kapitel så presenteras studiens slutsatser. Resultat och analys sammanfattas samt 
återkopplas till frågeställningarna och syftet.  
 
 
Studiens frågeställningar:  
 

Hur kan skillnader och likheter mellan Handelsbanken och SEBs 

organisationsstrukturer beskrivas med fokus på begreppen decentralisering och 

centralisering?  

Hur kan chefers arbete i Handelsbanken och SEB beskrivas samt hur uppfattar 

cheferna sitt beslutsfattande och mandat? 

 

6.1 Struktur  

 
Att beskriva strukturen inom en organisation involverar i denna studie till att förklara den 

med utgångspunkt i termerna decentralisering och centralisering. För att beskriva hur 

Handelsbankens struktur ser ut så finns det material både på deras hemsida och genom 

intervjuer med chefer från deras organisation. I studien framkommer det att det går att 

förklara Handelsbanken som en bank som är decentraliserad, vilket enligt respondenterna 

kommer från deras historia. Det kommer från deras historia att de ska vara självständiga 

på kontoren. I Handelsbanken ville de att så många beslut som möjligt tas på kontoret, 

vilket gör att beslutsfattandet finns långt ned i organisationen.  

 

För att beskriva SEBs struktur så finns det inte lika tydligt material på hemsidan eller via 

de intervjuer med chefer från SEB som har genomförts. Den samlade bilden av SEB är att 

de har tidigare varit centraliserade, alltså att många beslut har tagits på hög nivå inom 

organisationen. Dock har de gått mot att vara mindre centraliserade under de senaste åren, 

detta anser respondenterna är för att de som är chefer på kontoren klarar av att sköta sin 

affär på sin lokala marknad utan större inblandning från högre chefer. Respondenterna 

anser även att det är bättre för dem att ta fler beslut, så de vill bli mer decentraliserade på 
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kontorsnivå. SEB går alltså mer och mer mot en typ av decentralisering, vilket kan ses som 

att de blir mer lika Handelsbanken som under lång tid varit decentraliserade. Som cheferna 

i SEB uttrycker det så vill de ta mer beslut på kontoren och de vill ha ett större 

beslutandemandat, och det är något som de velat under en tid. Därför har de fått mer mandat 

och det gör att de anser att de kan sköta sitt arbete ännu bättre. Enligt dem så är det en 

förbättring att de nu är mer decentraliserade än tidigare.  

 

6.2 Chefers arbete 

 
Chefers arbete skiljer sig mycket från chef till chef, vilket är något som denna studie 

tidigare argumenterat för. Arbetet kan skilja sig mellan chefer inom organisationerna, men 

det finns vissa aspekter som har uppkommit i studien som är gemensamma för cheferna i 

Handelsbanken respektive SEB. 

 

Cheferna i Handelsbanken anser sig ha ett fritt arbete, alltså är de inte bundna av högre 

chefer jobba på ett visst sätt. Detta är något som enligt dem ses som en fördel och en 

motivationsfaktor för deras arbete. Cheferna anser sig dock vara tungt administrativt 

belastade, en nackdel av den decentraliserade organisationen är att de gör en stor del 

administrativt arbete på kontoret, det tar tid från verksamheten som de egentligen skulle 

vilja arbeta med på dagarna. Cheferna i Handelsbanken skulle vilja ha mer hjälp och 

centralt stöd för att hantera administrationen och arbetsbördan som de har. Cheferna i 

Handelsbanken är självständiga till en stor grad, vilket gör att de får ta mer ansvar och mer 

egna beslut än cheferna i SEB. Det gör också att deras risktagande är högre, men de belönas 

också för sitt risktagande och får fortsatt förtroende att driva sitt kontor. Cheferna i SEB 

ser sig själva som mer bundna eller styrda i sitt arbete, de berättade om att deras chefer 

ställer höga krav på dem och det arbete som de utför. De får också tydliga direktiv om hur 

de ska arbeta och hur saker ska fungera på kontoren. Det ser cheferna som en belastning, 

och som något som kan vara en negativ faktor i arbetet för dem. Cheferna ser inte 

administration som en börda i SEB, det är mer centraliserat stöd i SEB som underlättar 

detta för cheferna.  

 

En skillnad som finns mellan chefskapet i bankerna är att respondenterna i Handelsbanken 

ser sig som friare, och som att deras arbete är mer baserat på vad de vill än vad någon annan 

vill, i SEB lyssnar cheferna mer på sina överordnade chefer och de känner sig mer styrda 
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av dem. Dock så är en gemensam punkt för chefer på båda bankerna att regler och riktlinjer 

är något som hindrar dem i deras vardag, detta gör att de måste fokusera mycket på detta 

istället för att göra affärer som de egentligen vill. Diplomati är också något som är 

gemensamt för cheferna i båda bankerna, de har god kontakt med andra kontorschefer som 

finns i deras närhet och de vill upprätthålla god kontakt med dessa för att kunna utbyta 

erfarenhet och för att kunna ta hjälp när det behövs.  

 

6.3 Beslutsfattande  

 
Beslutsfattande kan involvera många aspekter, att ta beslut är vardag för alla personer och 

speciellt för chefer. Chefer måste besluta om många frågor som påverkar andra personer 

varje dag. Frågeställningen handlar om hur organisationernas olika strukturer kan påverka 

chefers beslutsfattande och mandat. 

 

Cheferna i Handelsbanken uppfattar sitt mandat för beslutsfattande som stort, alla 

respondenter vittnade om detta. De sa även att de behöver ta beslut, den position som de 

har kräver att de tar beslut. Cheferna i SEB har inte samma uppfattning om deras mandat 

att ta beslut, de uppfattar den som olika mellan olika chefer. Detta kan bero på att olika 

chefer i SEB har olika beslutfattandemandat, vilket framkom under intervjuerna. Det kan 

även bero på att SEB har en mer centraliserad organisation än Handelsbanken vilket kan 

påverka att de inte kan ta lika mycket beslut ute på kontoren. Det finns dock svar från 

intervjuerna som pekar på att besluten som chefer får ta på kontoren blir färre och färre, på 

grund av nya regelverk och regleringar. Det har inte framkommit från dokumentstudien, 

utan det är något som respondenterna har förklarat under intervjuerna. Detta i en tid då 

branschen ständigt får nya regelverk som påverkar arbetet, vilket gör chefernas möjligheter 

att påverkar arbetet minskar och de blir på ett sätt bundna till vissa regelverk. Detta ser 

cheferna som en stor nackdel, det är även något som talas om i årsredovisningarna där de 

påtalar alla nya regelverk. Detta är något som är gemensamt, kanske inte bara för dessa två 

organisationer utan för hela branschen. Regleringarna har alltså en inverkan på branschen 

som gör att de aktörer som finns inom den kommer bli mer och mer som varandra, då deras 

arbete påverkas i ett sätt som gör att deras utrymme att vara olika minskar.  
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Studien kommer även fram till att SEB har längre beslutsvägar än de har på Handelsbanken. 

Det blir fler personer inblandade vid beslutsfattande i SEB än i Handelsbanken, vilket gör 

att de kan ta längre tid att ta vissa beslut.  

 

6.4 Skillnader och likheter  

 

De största likheterna som finns mellan bankerna är på grund av att de är i samma bransch 

och att de har varit aktörer där under en längre tid. Branschen förklaras som en snabbt 

föränderlig bransch, där aktörerna är tvungna att följa de strikta regleringarna som finns. 

De finns även en likhet där båda aktörerna har som mål att ha de mest nöjda kunderna, men 

uppfattningen som jag fick under intervjuerna är att de arbetar på olika sätt för att få de 

nöjdaste kunderna. Båda aktörerna vill också får så mycket beslut som möjligt ned på 

kontoren, vilket de anser är bättre för deras möjlighet att göra affärer. SEB närmar sig 

Handelsbanken i och med decentraliseringen av beslut till kontoren. Handelsbanken 

närmar sig SEB när de vill ha mer centralt stöd för att hjälpa till med framförallt 

administrativt arbete. Cheferna i Handelsbanken vill alltså få ett mer liknande arbetet som 

cheferna i SEB, som har mycket stöd med administrativt arbete.  

 

Skillnaderna mellan organisationerna kommer från deras egna historia och deras 

företagskultur, som de själva beskriver det. SEB har en kultur som manar till att de skall 

vara först i ledet och att de ska vara proaktiva i sitt arbete med ny teknik och nya idéer. 

Skillnader finns också mellan hur snabbt de anser att de kan ta beslut, där SEB anser sig 

vara bakbundna och att Handelsbanken anser sig kunna ta beslut så fort som de krävs. Det 

finns även just nu en skillnad mellan hur de strukturerar sig, där Handelsbanken redan nu 

är tydligt decentraliserade medan SEB är centraliserade men för en utveckling mot att bli 

mer decentraliserade.  

 

Sammanfattningsvis så finns de största skillnader mellan organisationerna i deras historia, 

och hur det har varit över en längre tid. Det är två stora organisationer som inte kan förändra 

sitt arbetssätt över en natt. Företagskulturen som de beskriver skiljer sig mycket emellan 

varandra och det förklara varför de också skiljer sig på olika sätt. De ökande likheterna kan 

i denna studie beskrivas som branschgemensamma och de skillnader som finns är mer 

lokala och unika för de två företagen historia och kultur 
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7. Diskussion 
 
Detta kapitel innehåller reflektioner från arbetet och arbetsgången. Det kommer även att 
avslutas med en diskussion om förslag till framtida forskning som har framkommit under 
arbetets gång.  
 

7.1 Reflektioner om arbetet 

 
Efter avslutad studie finns det många reflektioner som har uppkommit. När arbetet först 

startade var idén som födde arbetet att det skulle handla om kultur och struktur inom 

bankbranschen, första idén var att jämföra Swedbank som är ”folkets bank” och SEB som 

är en klassisk affärsbank. Den idén ändrades då jag ville se både likheter och skillnader 

mellan bankerna, därför föll valet på två gamla affärsbanker i Handelsbanken och SEB. 

Detta valet gjorde arbetet troligtvis mer komplicerat då bankerna i sin struktur är relativt 

lika, och de arbetar på ett liknande sätt. 

 

Innan arbetet så visste jag inte riktigt vad jag förväntade mig för svar, dels från de dokument 

som jag hade för avsikt att läsa, men inte heller från intervjuerna. De teorier som studie har 

presenterats har både bekräftats och motsagts. Det kan bero på att viss litteratur på ämnet 

är äldre, eller att studien är för liten för att undersöka något så djupt som en yrkesforskare 

kan göra.  

 

 
7.2 Förslag till forskning  

 
Förslag till framtida forskning inom området kan vara att studera chefer och deras specifika 

utmaningar som de ställs inför i arbetet. Som många av cheferna pratade om så är 

administration en stor del av vardagen och något som de helst skulle slippa. Med dagens 

teknik så blir det mindre och mindre administration, men enligt respondenterna så kommer 

det vara många år innan den är helt borta.  

 

Vidare har denna studie kommit fram till att organisationerna skiljer sig i sin struktur och 

de har inte samma sätt att ta sina beslut på. Det skulle vara intressant att göra denna studie 

på högre instanser i bankerna, om en forskare får intervjua den högsta ledningen så kanske 

denne får en annan bild av hur saker egentligen fungerar. En sak som jag inte visste innan 
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är den pågående decentraliseringen av kontoren i SEB, där finns det flera saker som skulle 

gå att undersöka. Därför anser jag att det finns anledning att göra detta.  

 

Handelsbanken och SEB har vissa särdrag som även gör dem olika. Det är två 

organisationer skiljer sig åt på vissa plan. Den kultur som finns inom organisationerna, har 

lett fram till hur de har strukturerat sina organisationer ser olika ut. I Handelsbanken så har 

den en kultur som manar anställda till att ta egna beslut och till att vara självständiga, vilket 

har lett fram till att de är mer decentraliserade. I SEB så har de en kultur som bygger på att 

de alltid ska vara längst fram i utvecklingen och att de ska vara proaktiva i sitt arbete, detta 

har för dem lett fram till att de har varit mer centraliserade än Handelsbanken. Detta skulle 

vara en intressant aspekt att undersöka i framtiden, alltså att göra en renodlad kulturanalys 

på Handelsbanken och SEB.  

 

En observation från intervjusituationen var att alla chefer från Handelsbanken pratade om 

banken som ”vi” vilket inte SEB cheferna gjorde. SEB cheferna sa ”SEB” eller ”banken” 

i istället för att benämna arbetsgivaren som ”vi”. Det kan tyda på att cheferna till viss del 

tar avstånd från sin egen arbetsgivare i vissa situationer. Detta är ett empiriskt material som 

saknar teori. Vid en kulturanalys så skulle detta kunna avhandlas närmare, därför lämnar 

jag det som ett förslag till framtida forskning.  

 
 

7.3 Kritik mot studien   

 
Studien har källor som exempelvis Södergren (1992), Mintzberg (1973) och Jackall (1988) 

som är daterade flera decennier tillbaka i tiden. Detta kan vara en nackdel för studien då 

källorna kan ses som utdaterade eller förgångna. Dock så refererar många av de nyare 

källorna tillbaka till samma källor som författaren angivit i studien, som är äldre. Det kan 

också riktas viss kritik mot att studien inte innehåller fler än sex stycken intervjuer, studien 

hade givit mer trovärdiga slutsatser om den innehållit fler intervjuer istället. Det går också 

att rikta kritik mot det faktum att studien endast innehåller offentliga dokument från 

Handelsbanken och SEB, om studien istället hade innehållit både offentliga och interna 

dokument så kan dokumentstudien kommit med mer intressant empiriskt material.  
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Bilagor:  
 

1. Intervjuguide:  

 
Bakgrundsfrågor:  
 

1. Hur länge har du arbetat i branschen och hur länge på banken?  
 

2. Vad har du för utbildning?  
 

3. Vad är/var din arbetstitel och hur länge har du haft den?  
 

4. Hur ser/såg ditt arbete ut?  
- En arbetsvecka 
- En normal dag 

Kultur: 
 

5. Kan du förklara hur eran företagskultur ser ut på banken?  
- Kärnvärden 
- Kulturbärare  
- Något/något att se upp till  

 
6. Har ni något speciellt inom kulturen, något som skiljer er från andra?  

 
Struktur, decentralisering och centralisering:  
 

7. Hur ser strukturen inom banken ut? 
- Hierarkier  
- Olika nivåer av chefer 
- Geografiska faktorer som vart kontor finns och hur marknader ser ut 

 
8. Kan du förklara hur du ser på decentralisering/centralisering kopplat till banken?  
- Fördelar och nackdelar med hur ni på eran bank arbetar?  

 
Geografisk uppdelning:  
 

9. Hur är eran organisation uppdelad geografiskt sett?  
- Centrala ”stor” enheter  
- Mindre regionala kontor 
- Maktcentrering  
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Hierarki: 
 

10. Hur många chefer har du över dig som du får svara till?  
- Hur ser arbetet med dem ut? 
- Kommunikation?  
- Möjlighet att påverka i en större kontext?  

 
11. Vad får medarbetare på kontoret för beslutsfattandemandat? 
- Möjlighet att påverka sitt arbete och beslut som rör dem? 

 
12. Vad bestäms från högre chefer och vad får du här på kontoret besluta om?  

 
Beslutsfattande:  
 

13. Ser du ditt arbete som reglerat och styrt, eller som mer fritt? 
 

14. Vad kan du få besluta om i arbetet?  
- Personalfrågor och rekrytering 
- Finns det begränsningar i vad du får besluta om?  
- Hur upplevs detta?  
- Beloppsgränser för exempelvis lån och beviljning  

 
15. Hur mycket kan du själv påverka och besluta om i arbetet?  

 
16. Utifrån hur mycket du själv får påverka ditt arbete och ditt beslutsfattande, hur 

påverkar det ditt dagliga arbete och de krav som ställs på dig?  
 

17. Hur ser den fördelning som finns på kontoret ut när de kommer till 
beslutsfattande?  

 
18. När beslut tas, är det flera personer som blir involverade eller kan en medarbetare 

själv eller med din hjälp ta de beslut som de vanligen behöver? 
 
 
 
 
 
 

	


