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Sammanfattning&
Det sker hela tiden utveckling och förändringar på marknaden. Det kan handla om teknisk
utveckling, förändring kring regelverk och konkurrenternas påtryckningar. Det är därför
viktigt för varje organisation att ha en tydlig och effektiv process när förändringar skall ske.
Inom bankbranschen är det ytterst viktigt att vara professionell, ge viktig information till kund
och lösa kundernas problem med hjälp av ett brett serviceutbud och god kvalitet för att skapa
en lojalitet till banken. Banker som ständigt utvecklar sin servicekvalitet utifrån kundens
behov skapar en bättre kundrelation och står även starkare på marknaden.
Syftet med denna studie har varit att studera organisationsstruktur, horisontell struktur,
decentralisering samt vertikal struktur, centralisering. Valet föll på att studera dessa strukturer
inom banksektorn, och därmed också kunna studera vilken struktur bankerna har eftersom att
det inte alltid är självklart. Vidare har studie förts kring dessa strukturer för att förstå hur de
kan påverka bankernas sätt att genomföra verksamhetsförändringar inom kundservice. Under
studiens gång har intervjuer genomförts med fyra medarbetare på två storbanker i Sverige.
Dels med medarbetare på lokal nivå men även på regional nivå.
Den studie som genomförts har visat att det finns skillnad hur verksamhetsförändringar kring
kundservice genomförs och även utfallet av förändringen. Hur förändringen utförs beror
delvis på hur bankernas organisationsstruktur ser ut, om strukturen går åt det mer
decentraliserade styrsättet eller mot det centraliserade. Resultat har visat att eftersom de
studerade bankerna har samma regelkrav finns en del likheter, men vart fokus väljs att läggas
kring kundservice skiljer bankerna emellan. Den ena banken visar på större fokus att
implementera online-användning för kund, medan den andra banken diskuterar mer den
fysiska kontakten med kunden.
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Abstract&
There is constant development and changes in the market. This can include technological
development, changes regarding regulations and competitors' pressure. It is important for
every organization to have a clear and efficient process when changes take place. In the
banking industry, it is extremely important to be professional, providing important
information to the customer and solve customer problems using a wide range of services and
good quality to create a loyalty to the bank. Banks that constantly develops service quality for
the customers needs builds a stronger relation to the customer and stands stronger in the
market.
The purpose of this study was to examine the organizational structure, horizontal structure,
decentralization and vertical structure, centralization. We choose to study these structures in
the banking sector, and thus be able to study the structure of the banks, because it is not
always obvious. Furthermore, studies have been conducted around these structures to
understand how these can control operational changes in customer service. During the study,
interviews were conducted with four employees at two major banks in Sweden. And with
employees at the local level and the regional level.
The study conducted has shown that there is a difference how changes in operations around
customer service is conducted and also the outcome of the change. How the change is carried
out depends partly on how the banks organizational structure looks like, if the structure goes
to the more decentralized control mode or against centralized. Results have shown that
because the studied banks have the same regulatory requirements there is some similarities,
but where focus are on customer service is separated. One of the banks shows a greater focus
to show the on online-use for the customer, while the other bank discusses more the physical
contact with the customer.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Mintzbergs (1980) teori om organisationsstruktur diskuterar hur organisationer söker efter sitt
styrsätt och sin struktur för att få bekräftelse på vart de befinner sig på marknaden och för att
kunna implementera en effektiv struktur. Två olika organisationsstrukturer är horisontell
struktur som innefattar ett decentraliserat styrsätt, samt vertikal struktur som innefattar ett
centraliserat styrsätt (Alonso, Dessein & Matouschek, 2008). Strukturerna skiljer sig åt
beroende på i vilken nivå och hur beslut fattas när förändring skall ske inom en organisation
(Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Daft (2013) förklarar att i en vertikal struktur
koordineras information från toppen till botten, och i en horisontell organisation sker
informationsflödet horisontellt mellan nivåerna. Enligt Ferlie, Lynn och Pollitt (2005) anses
det vara en ständig kamp kring strukturerna och dess användbarhet.
Det har i alla tider funnits en strävan att effektivisera olika sorters processer. 1911 lanserade
Henry Ford sin teori om hur de skulle förbättra och utveckla sin verksamhet i Ford Motor
Company. Sedan dess har utvecklingen av tekniska hjälpmedel så som radio, bilen och datorn
bidragit till stora effektiva verksamhetsförändringar (Harmon, 2007). Organisationer måste
utvecklas och driva en förändringsprocess på grund av utvecklingen på dagens marknad för
att kunna stå konkurrenskraftigt. Utvecklingsområdena kan vara till exempel teknik, strategi
och kultur. Förändring i en organisation kan även växa upp genom att det råder en instabilitet
i organisationen och förändring krävs för att eliminera bristerna (Morris, 2000). Tekniska,
verksamhets eller mindre organisatoriska förändringar sker allt oftare. Bland annat på grund
av regelverk och tryck från kunder som gör att institutioner som innehar finansiella tjänster
måste se över sitt sätt att arbeta. Servicekvalitet inom bank är ett ämne som är intressant för
akademiker och forskare. Banker som tar servicekvalitet på allvar har starkare
kundförhållanden, högre intäkter och högre kundlojalitet (Abdullah, Suhaimi, Saban &
Hamali, 2011).

1.2 Problemdiskussion
När verksamhetsförändringar sker är det svårare för organisationen att identifiera och
kategorisera förväntningar, detta på grund av att kulturen i organisationen ständigt förändras
menar Morris (2000). Forskning och utveckling kring kundservice och hur den bidrar till
tillfredsställelse för kunden har bidragit till att organisationer fått omvärdera viss uppfattning
om kundservice. Ur kundens perspektiv bör relationen skapa mer värde för egen räkning än en
relation med en annan organisation, det är här konkurrensen påverkar tillfredsställelsen hos
organisationens och dess service menar Storbacka och Lehtinen (2000). Nair, Ranjith, Bose
och Shri (2010) förklarar att banker idag utvecklar sina tjänster och produkter så som
försäkringar, fonder, konsumentkrediter och pension. Detta i samband med att banker måste
utmärka sig i sin service på grund av andra konkurrerande banker. Utvecklingen kräver
verksamhets-förändringar i organisationen, som drivs på av förväntningar från kunden och
skapar ett engagemang för bankerna att utveckla system för att kunna möta kundens behov.
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Ajagbawa (2012) studerade verksamhetsförändring inom bank och förändringar kring
ombyggnad och omfördelning av kontor. Målet med denna förändring var att påverka
effektiviteten i organisationen. Verksamhetsförändringar utmanas enligt Ajagbawa (2012) av
bland annat externa faktorer som kulturfrågor och politik, men även organisatoriska val.
Banker försöker ständigt skapa långsiktiga relationer med sina kunder och stärka dessa
eftersom banker agerar som tjänsteleverantörer (ibid). Genom att bygga förtroende och
lojalitet skapas denna långsiktiga relation med kunden (Shalom, 2014). Detta är enligt Shalom
(2014) av yttersta vikt på grund av kundernas finansiella risker och bristande ekonomiska
kunskaper. Bekvämligheten med en banks tjänster kan bidra till att kunderna oftare använder
tjänsterna, men särskilt för att det ökar kundnöjdheten och skapar en lojalitet till banken.
Uppal (2011) förklarar att snabb service mot kund jämställs med god service. Därmed är det
viktigt för banker att införa rätt system för att skära ner på servicetiden, de banker som lyckas
med det tenderar att överleva den starka konkurrensen på marknaden. Enligt Shalom (2014)
lovar banker kunder bekvämlighet och kvalitet när det finns en mängd onlinetjänster. Problem
som kan uppstå med den utökade online-användningen är saknad av den mänskliga kontakten.
Hög användning av onlinetjänster i kombination med otillfredsställda förväntningar kan leda
till missnöjda kunder och minskad lojalitet till banken (Shalom, 2014).
Hur bankens organisationsstruktur ser ut kan bidra till hur processen vid verksamhetsförändringar formas. Med organisationsstruktur i åtanke har vi tolkat två olika strukturer,
vertikal och horisontell struktur för att vi anser dessa strukturer förklarar ett centraliserat eller
decentraliserat styrsätt och dessa strukturer används mer eller mindre i bankbranschen.
Verksamhetsförändringar inom bankbranschen bidrar ofta till en omställning för servicen mot
kund. Förändring kring öppettider, kontanthantering, bankens online-tjänster är tjänster som
är mer eller mindre tillgängliga för kunden, och påverkar hur bankens utbud ser ut och
därmed hur kunden kan hantera sina bankärenden. Banker strävar efter att ha bäst service och
tillgänglighet för att vinna kundernas lojalitet och skapa långsiktiga relationer med sina
kunder. Samtidigt behöver banker hela tiden effektivisera och följa förändring kring
regelverk, detta i sin tur avgör hur beslut kring kundservice kan se ut i olika banker.

1.3 Problemformulering
Utifrån ovanstående problemdiskussion ämnar vi svara på följande problemformulering:
•

Hur beslutas verksamhetsförändringar angående kundservice inom banker?

1.4 Syfte
Vårt syfte med studien är att belysa skillnader i hur verksamhetsförändringar angående
kundservice sker inom banksektorn. Mer specifikt vill vi beskriva verksamhetsförändringarna
med bankernas organisationsstruktur som grund.
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2 Teoretisk referensram
I detta kapitel bearbetas valda teorier. De stora delarna är teorier kring olika
organisationsstrukturer, verksamhetsförändringar och kundservice. För strukturerna
diskuteras skillnader och för- och nackdelar. Slutligen sammanfattas referensramen med
hjälp av en egen tolkad teorimodell.

2.1 Organisationsstruktur
Heide et al. (2005) påstår att en organisation kräver struktur. Vidare menar Heide et al. (2005)
att en organisation behöver ordning och arbetsfördelning för att fungera effektivt och att det
finns en mängd olika former för hur en organisation kan utformas. Hur en organisation väljer
att utforma sin struktur påverkar flödet av information när förändringar i organisationen ska
ske (Daft, 2013). Ikeda, Ito och Sakamoto (2010); Daft (2013) visar på att det finns två
effektiva strukturer inom organisationsstruktur, en vertikal samt en horisontell.

2.1.1 Vertikal struktur & centralisering
Daft (2013) förklarar att i en vertikal strukturerad organisation utgår kontroll och
kommunikation från ledningen. Ledningen utformar länkar mellan de olika avdelningarna
som används för att koordinera ut information från toppen till botten i organisationen, allt för
att kunna kontrollera organisationen. Det som vanligen kopplas samman med den vertikala
strukturen är en hierarkisk organisationsuppbyggnad. Om ett problem uppstår i botten av
hierarkin och medarbetarna inte lyckas lösa det på deras nivå får de gå upp en nivå för att få
hjälp. När problemet är löst på en högre nivå behöver informationen gå tillbaka till
medarbetarna på den lägre nivån (Daft, 2013). Vilket är i enlighet Alonso et al. (2008) teori
som menar att cheferna medverkar till beslutet och förändringens utfall. Den studie Alonso et
al. (2008) har gjort visar att en vertikal struktur i flertalet fall är mer informativ jämfört med
den horisontella och kan likställas med den strukturen centralisering då chefer kommunicerar
vertikalt med central nivå och det är sedan cheferna på den centrala nivån som tar besluten.
Enligt Daft (2013) inkluderar vanligtvis vertikala informationssystem rapportering till olika
nivåer i hierarkin och ett sådant system gör kommunikationen uppåt och nedåt effektiv.
Centralisering
Enligt Andrews, Boyne, Law och Walker (2009) är det endast ett fåtal personer som fattar
beslut i en centraliserad organisation. Ferlie et al. (2005) förklarar att centralisering ofta är
populärt inom praktiken, då det finns ett flertal historiska entusiaster för centralisering och
dess teorier. Vidare menar Ferlie et al. (2005) att logiken av en centraliserad struktur är att
både strategiformulering och samordning av genomförande blir mindre krävande i den
enskilda organisationen eftersom den styrs från central nivå.
Centraliseringens fördelar
Enligt Ferlie et al. (2005) kan en centraliserad organisation på ett effektivt sätt ta tillvara på
stordriftsfördelar. Då en större organisation lättare kan stödja de centrala enheterna för bland
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annat planering och utveckling (Ferlie et al., 2005). Enligt Galbraith och Kates (2008) kan det
generellt vara svårt att finna skriven teori om centralisering, då fokus vanligen ligger på
decentralisering och alla dess fördelar, men det betyder inte att centralisering är sämre i
jämförelse till decentralisering. Ord som effektivitet, rättvisa och konsekvens är vanligt
förekommande att de sammanlänkas till centralisering. I många fall är det svårt att välja att
endast ha en centraliserad organisation (Galbraith & Kates, 2008).
Galbraith och Kates (2008) förklarar att finns det en tydlig arbetsgång i organisationen och
om arbetet sker på samma kontinuerliga sätt, kan centralisering vara en positiv effekt i arbetet.
Besluten som tas i en centraliserad organisation kan komma att främja gemenskap samt
minska kostnaderna, genom att organisationen kan hålla nere kostnaderna för bland annat
underhåll och produktutveckling. Även enligt Ferlie et al. (2005) är den centraliserade
strukturen kostnadseffektiv, eftersom det finns stöd från de centrala enheterna gynnas
stordriftsfördelarna i organisationen. Galbraith och Kates (2008) skriver dock att något som är
viktigt i sådana situationer, där arbete sker på samma kontinuerliga sätt, är att fokus läggs där
de gör mest nytta, så arbetet inte bromsas upp.
Risk med centralisering
Behovet av samordning i en organisation är av betydande vikt, och med en centraliserad
struktur kan organisationer uppnå en effektiv samordning genom effektiv kommunikation (Li
& Weng, 2014). Dock finns inte ett utvidgat förhållande mellan lokal och central nivå i en
centraliserad organisation enligt Galbraith och Kates (2008). Detta kan bidra till att förmågan
att anpassa sig till den lokala delen i organisationen brister, vilket de förklarar är viktigt i
många kundrelaterade organisationer. Enligt Galbraith och Kates (2008) kan beslutsfattandet
uppfattas som långsamt för medarbetarna och därmed kunderna, just för att ärendet skall gå
via olika distanser där beslut tas som senare meddelas ut. Denna långa process kan vara en
orsak till att många organisationer överväger att istället decentralisera organisationen för att få
en snabbare process när förändringar och beslut skall tas. Galbraith och Kates (2008) menar
att ett centraliserat beslutsfattande medför positiva effekter i förändringar som involverar höga
summor och kräver en hög nivå av kunskap som bara de med en bra översikt över hela
organisationer innehar. Något beslutsfattarna kan sakna är samma insyn och involvering i de
enskilda fall som medarbetarna som upprätthåller kontakt med kunderna (Galbraith & Kates,
2008).
VD
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Figur 1: Vertikal struktur (Egen förenklad modell, tolkad från Daft 2010)
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2.1.2 Horisontell struktur & decentralisering
Daft (2013) förklarar den vertikala strukturens motpart som är den horisontella strukturen, där
fokus läggs på ett modernt organisatoriskt lärande avseende kommunikation och samordning.
I den horisontella organisationen länkas olika avdelningar samman och kommunikationen
sker horisontellt mellan dem. Enligt Alonso et al. (2008); Daft (2013) likställs den
horisontella strukturen med decentralisering då chefer kommunicerar med varandra
horisontellt och fattar sedan sina beslut på ett decentraliserat sätt. Således är det flödet mellan
de olika nivåerna som det syftar till och vem som har ansvaret. Vanligt i mindre
organisationer är att kommunikationen sker mellan medarbetarna naturligt, vilket är mindre
förekommande i större organisationer och därför finns ofta ett flödesschema för
kommunikationen (Daft, 2013).
Decentralisering
Decentralisering är en struktur som bidrar till att det finns ett system som innefattar ett
generellt medansvar mellan de styrande institutionerna på central, regional och lokal nivå.
Denna struktur innebär bland annat att uppgifter överförs till den lägsta nivå som sedan kan
slutföra uppgiften (UNDP, 1997).
Decentraliseringens fördelar
Alonso et al. (2008) förklarar att många chefer föredrar en decentraliserad struktur eftersom
chefer på samma nivå har bättre möjlighet att kommunicera med varandra och därmed
effektivisera samordningen. Södergren (1987) förklarar att varje avdelning i organisationen
ansvarar för sin marknad, den decentraliserade organisationen är alltså marknadsstyrd.
Huvudsyftet med att organisationen skall vara styrd av marknaden är att det är lättare att möta
kraven från marknaden samt konkurrensen om varje avdelning har sitt eget ansvarsområde
och kan då lättare anpassa sig till sitt marknadsbehov (Södergren, 1987). Heide et al. (2005)
förklarar att en decentraliserad struktur är att föredra då besluten fattas närmre den enskilt
berörda, dock kräver en decentraliserad organisation en god intern samordning och
kommunikation för att fungera optimalt.
Enligt Verle, Markič, Kodrič och Zoran (2014) finns en tydlig tendens i decentraliserade
organisationer inom sin organisationsstruktur. Detta yttrar sig när ledningen delegerar ut
auktoritet till sina medarbetare och därmed skapar mer självständiga grupper inom
organisationen. Vilket gör att grupperna blir allt mindre, kräver färre chefer och blir mer
specialiserade. Fler fördelar med en decentraliserad organisation är bland annat att
engagemang skapas, kostnadseffektivitet bildas samt att marknadsanpassningen ökar
(Södergren, 1992). För att strukturen skall förmedla de förväntade positiva effekterna
beskriver Södergren (1992); Couttolenc (2012) att det krävs ett stadigt ledarskap, en tydlig
och gemensam vision samt tydlig policy och strategier.
Christie, Joyce och Watts (2003); Ferlie et al. (2005) beskriver att beslut som ska tas vid
förändring, som inte kan ske på grund av att kunskapen inte motsvarar förändringens
svårighetsgrad, elimineras om vederbörande har rätt kunskapsnivå samt rätt befogenhet för att
fatta beslutet. Beslutet bidrar då inte till förseningar i processen eftersom vederbörande som
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kan ta beslutet även har kunskapen för att fatta beslutet. Beslut tas närmre användarna och
kunderna, vilket leder till att besluten är relaterade till dem som påverkas av dem. Vidare
menar Ferlie et al. (2005) att detta är en anledning till att decentralisering ses som en fördel då
besluten tas på den plats och för de personer beslutet avses för. Södergren (1987) diskuterar
decentraliseringens fördel genom marknadsanpassning då organisationer får en annan
synvinkel utåt när verksamheten delas upp i marknadssegment och det blir lättare att ta till sig
kundernas problem, men även att kommunikationen med kunden utvecklas då en närmre
kontakt skapas.
Risk med decentralisering
Nilsson, Olve och Parment (2010) beskriver decentraliseringens negativa sida då en alltför
djup decentraliserad organisation med självständiga enheter kan ses som ett bestridande mot
den större organisationens nytta. Eftersom grunden att upprätthålla organisationen långsiktigt
är att utnyttja organisationens all potential, vilket blir svårare när organisationen inte längre är
en enkel hierarki menar Nilsson et al. (2010). Södergren (1992) förklarar att decentralisering
försvårar för organisationen att nå långsiktig utveckling. Då det inte finns lika stort utrymme
för gemensamma utvecklingssatsningar och eftersom de lokala enheterna utvärderas på kort
sikt bidrar det till att förutsättningar och utveckling av nya idéer försämras.
!
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Figur 2: Horisontell struktur (Egen modell, tolkad från Daft, 2013)
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2.1.3 Framtidens organisation - skillnaderna minskar
Studier gjorda av Alonso et al. (2008) visar att skillnaderna mellan den vertikala och
horisontella strukturen minskar och kvaliteten blir mer likvärdig. Decentralisering kan vinna
över centralisering även när samordning är viktigt. Organisationer i samma storlek och som
har samma behov av samordning, där utklassar den decentraliserade strukturen den
centraliserade (Alonso et al., 2008).
Veber (2009) förklarar att en virtuell organisation är en organisation som producerar tjänster
baserade på en gemensam affärsförståelse. Denna virtuella organisationsstruktur anses vara ett
steg från det gamla byråkratiska, hierarkiska sättet att strukturera en organisation på, som var
dominerande under 1990-talet. Även Bruzelius och Skärvad (2011) diskuterar att en allt mer
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ökad kundfokusering, konkurrens och IT-revolution bidrar till utveckling av nya
organisationsformer. Till skillnad mot den tidigare välanvända formen hierarki, blir det nu allt
mer vanligt att hierarkin monteras ner eftersom att den anses vara alltför trögrörlig och
långsam. Egenskaper i den virtuella organisationen menar Veber (2009) är flexibilitet och
nyskapande och skiljer sig från den traditionella organisationsstrukturen. Den virtuella
strukturen kan ses som en process som drivs av utvecklingen inom information av teknik, men
ännu mer av konkurrensen på marknaden. Vidare menar Veber (2009) att organisationer
måste bli mer flexibla och snabbt kunna reagera på hot, men även på möjligheter.

2.2 Selektiv decentralisering
Enligt Södergren (1987) bör två organisationer inom samma bransch, alltså två organisationer
som konkurrerar på samma marknad och använder snarlik teknologi, vara uppbyggda och
organiserade på liknande sätt. Så är dock sällan fallet och organisationens typ förklarar inte
valet av struktur i organisationen (Södergren, 1987). Vidare menar Södergren (1987) att det
ofta råder en blandform av organisationsstruktur i organisationer, vilket kallas selektiv
decentralisering. Ett exempel på en organisation i samma bransch som varierar från varandra
är de stora bankerna. Skillnaderna beror på hur ledningen väljer att organisationen skall styras
och organiseras (Södergren, 1987). Även Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) diskuterar
strukturernas blandform då centralisering och decentralisering kan ses som två motsatser, men
så är inte alltid fallet då en decentraliserad organisation förutsätter att vissa delar är
centraliserade.
Enligt Södergren (1987) föredrar många organisationer en decentraliserad struktur, men viljan
är ändå att kunna behålla samt öka kontrollen över betydelsefulla frågor centralt, ledningen
centraliserar och decentraliserar samtidigt. Även enligt Ferlie et al. (2005) används dessa
strukturer simultant med varandra. Då ledningen kan styras av en centraliserad struktur och
resterande enheter är decentraliserade. Eller så är strukturerna sammanflätade med varandra i
organisationens alla enheter (Ferlie et al., 2005). Södergren (1987) förklarar att av strategiska
skäl väljs en selektiv decentralisering. Forskning och utveckling som är av intresse för hela
koncernen bör centraliseras eftersom detta är strategiskt viktigt för organisationens
överlevnad. Södergren (1987) menar att arbeta utifrån en selektiv decentralisering är ofta
nödvändigt av koncernstrategiska skäl. En annan anledning kan vara på grund av att tradition
och branschmyter styr organisationen. Vissa frågor går därmed, enligt organisationen, inte att
decentralisera (Södergren, 1987).

2.3 Verksamhetsförändring
Svaret på frågan om vad som ligger till grund för varför verksamhetsförändringar uppstår
menar Harmon (2007) är enkelt. I ekonomiskt dåliga tider då verksamheten inte går med
någon vidare vinst samt att kostnaderna är för höga, kan en förändring vara aktuell. Eller i
ekonomiskt goda tider då verksamheten går med vinst och vill effektivisera ytterligare för att
få ökad vinst och bättre processer. Effektivare processer kan bidra till att bättre produkter
erbjuds, verksamheten blir starkare i konkurrensen på marknaden och detta bör locka nya
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kunder (Harmon, 2007). När faktum är att en förändring skall ske utformar organisationen
enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) ett tillvägagångssätt för processen. Organisationen måste
i detta stadie samla in information hur problemet skall åtgärdas för att sedan ställa alternativen
mot varandra och få fram det mest fördelaktiga alternativet för att lösa det specifika
problemet. En annan uppkomst för förändring kan enligt Morris (2000) förekomma på grund
av yttre effekter, som till exempel konkurrenters handlingar, lagstiftning och regler. En
förändring kan vara olika omfattande och bidrar till antingen en mindre förändring i
organisationen eller en större process för verksamhetsförändring (Morris, 2000).
Mintzberg, Raisinghani och Théorêt (1976) förklarar vidare att i många fall insamlas
information om att en förändring krävs, men som senare läggs åt sidan. De problem som
uppstår i det dagliga arbetet kräver ofta påtryckningar från flera olika håll för att det skall
påbörjas en process för förändring. Men det finns enstaka situationer som kräver beslut direkt
så som vid brand eller bankrån. Det är sällan det krävs direkta beslut, utan beslutsfattarna i en
organisation vill hinna observera situationen innan de kommer med förändring (Mintzberg et
al., 1976).
Det finns tre roller i förändringsprocessen enligt Morris (2000), vilka är; förändringsstrateg,
implementatörer och mottagare. Strategen är den som bestämmer över den specifika
förändringen och hur den skall ske. Implementatören är de anställda i organisationen som
verkställer förändringen. Morris (2000) förklarar vidare att i flera fall avslutas processen hos
implementatören då mellanchefen har denna roll. De enskilda anställda eller grupper i
organisationen är mottagarna. Dessa roller påverkas direkt av förändringen och har inte alltid
möjlighet att påverka och delta i processen. Även om mottagarna är de som måste anpassa sin
nuvarande arbetssituation till den nya förändringen (Morris, 2000).
Olika typer av förändring
I en verksamhet kan olika förändringar ske beroende på vad det är som kräver en förändring.
Dessa kan enligt Ajagbawa (2012) delas upp i följande kategorier:
1. Visionen eller syftet med organisationen ändras
2. Omdefiniering av strategin för organisationen
3. Förändring av de mål och resultat som finns i organisationen
4. Förändringar i organisationskultur och värderingar
5. Organisationsstruktur
6. Omformande av uppgift och arbetsinnehåll
7. Förändra de anställda
Det finns en mängd olika förändringar som kan genomföras i en verksamhet,
tillvägagångssättet varierar dock beroende på vad som ska förändras. Om en förändring i
arbetsinnehållet krävs kommer också en förändring av de anställda krävas. Vill verksamheten
ändra riktning innebär detta att de anställda måste vara villiga att kunna släppa de gamla
inkörda vanorna och vara öppna för nya arbetssätt (Ajagbawa, 2012). Vidare förklarar
Ajagbawa (2012) att risker som kan finnas med förändring av de anställdas arbetssätt kan vara
att de anställda inte finner något behov av att förändra. Det är därför viktigt som ledning att
skapa en god inlärningsmiljö och arbeta bort gamla vanor (Ajagbawa, 2012).
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2.3.1 Förändringsprocessen
I figuren nedan beskrivs hur en förändringsprocess kan se ut enligt Granberg (2011). Hur
mycket tid verksamheten lägger på de olika delarna är upp till dem själva, men för att få ett så
bra utfall som möjligt menar Granberg (2011) att alla delar bör gås igenom på ett eller annat
sätt. Oavsett hur en förändringsprocess genomförs så är information en tung post i arbetet. Att
tidigt informera organisationen om vad som ska ske, informera om hur arbetet fortskrider och
informera om hur utfallet blev.

Beslut

Diagnos

Återföring

Planering
av åtgärder

Genomförande

Uppföljning

Fortsatt
arbete

Figur 3: Grundmodell för förändringsarbete (Granberg, 2011)
Diagnos - En process för att få en bild av hur verksamheten ser ut, vilka delar behöver en
förändring. För att göra en diagnos kan verksamheten genomföra intervjuer, enkäter eller föra
samtal i smågrupper med de anställda. Granberg (2011) menar också att en typ av diagnos kan
vara att göra en omvärldsanalys - vart är marknaden på väg och vart kan vi vinna nya kunder.
Vad är våra starkheter respektive svagheter är frågor som bör få svar. Återföring - I detta steg
återför organisationen feedback till de anställda som varit delaktiga i det tidigare steget.
Planering av åtgärder - här är det dags för organisationen att lägga upp en plan för hur
förändringen skall genomföras med hjälp av den tidigare insamlade informationen i diagnosdelen. Här skall tydligt framgå vilka åtgärder som krävs och vem det är som är ansvarig för
genomförandet. Genomförande - I detta steg vidtas de åtgärder som beslutats att
implementeras under de tidigare delarna i processen. Uppföljning - Blicka tillbaka och
studera hur processen framskred, vilka förändringar som lyckades och vad som kunde blivit
bättre. I detta skede bör även ledningen ta fram nya mål och se hur de skall gå vidare för att
skapa en fortsatt vision (Granberg, 2011). Granberg (2011) tillägger också att en modell är en
modell och verkligheten behöver inte vara densamma. Viktigt är att modellen är ett
hjälpmedel i processen och ska underlätta och bidra till en effektivare utveckling (Granberg,
2011).

2.3.2 Förändringens påverkan på de anställda
Pateman (2014) menar på efter att studerat olika verksamheter, om de anställda är med på
förändringen kommer utfallet bli bättre. Är de anställdas arbetsmoral låg måste det läggas ner
stor energi på att förbättra stämningen. Om inte de anställda är med på tåget från början när
förändringen drar igång, så menar Pateman (2014) att det kommer bli svårt att förbättra
verksamhetens lönsamhet. En risk som finns vid förändring i en verksamhet är att den får en
negativ koppling. Detta eftersom en trygghet försvinner och okunnighet för det nya kan
upplevas (Antonacopoulou, 2011). Vidare menar Antonacopoulou (2001) att det finns fler
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teorier om de negativa effekterna jämfört med de positiva som förändringar kan frambringa.
Trots motstånd som ger negativa effekter vid en förändring kan detta vara en nödvändighet i
processen. Istället för att tolka motstånden som något negativt kan det bidra till ökad
framgång i utvecklingsprocessen och bevara det som var värdefullt och bra sedan innan
förändringen. Något som kan vara viktigt att ha med sig vid en förändring är att det inte alltid
blir till det bättre, en förändring kan vara ett hot men också en möjlighet. Den kan även skapa
tillväxt eller mynna ut i en avveckling (ibid).

2.4 Kundservice
Enligt Anton (2000) ökar kundens efterfrågan på tillgänglighet till information, informationen
skall för kunden vara lätt att ta del av. I samband med efterfrågan utvecklas organisationer
och dess tekniska lösningar för att möta kundens behov. Enligt Antons (2000) studie bör
kundens nutida beteendemönster forma att samtal mellan kunden och företaget som sker via
telefon äga rum via internet istället för via traditionell telefonlinje. Ny teknik kommer bidra
till att kunden kan ta del av och se kundtjänsten och dess hjälp via internet, vilket kan ge en
förhöjd känsla av personlig service. Vidare beskriver Anton (2000) att denna typ av service
ger korrekt information till den specifika kunden, samtalstiden minskar och även att den ger
en dominerande kundservice. När det talas om service som begrepp diskuterar Åkerman
(2004) att begreppet fortfarande används i termer som “sanningens ögonblick” vilket är det
fysiska mötet mellan kund och organisation.

2.4.1 Servicemodellen & grad av kundservice
Enligt Åkerman (2004) är service en process som ställer krav på samarbete och
kommunikation internt i en organisation. För att kunna möta kundens krav måste
organisationen ha en så kallad servicemodell. Åkerman (2004) förklarar vidare att
servicemodellen består i huvudsak av organisationens policys, rutiner och system.
Servicemodellen är underlag för organisationens struktur vilket ska stödja ett värdeskapande
för kunden (Åkerman, 2004). Hur hög eller låg kundservice uppkommer är beroende på
kundens faktiska upplevda service ställt mot vad kunden förväntat sig (Zeithaml, Parasuraman
& Berry, 1990). Därmed definieras kundservice enligt (ibid.) som; graden av skillnaden
mellan kunders förväntningar eller önskningar och deras uppfattningar.

2.4.2 Kundservice inom bankbranschen
Enligt Abdullah et al. (2011) bör banker lägga vikt vid kvaliteten på tjänster som
kommunikation och lyhördhet. För banker krävs det att det finns en tillräcklig service på alla
plan, och organisationen får avgöra vilken sorts service som kräver mer tid och utveckling.
Resultatet på Abdullah et al. (2011) studie visade att kommunikation och lyhördhet har direkt
inverkan på kvalitet då banker bör kommunicera sina tjänster i en pålitlig och professionell
miljö för att säkerställa kundens sekretess. De anställda inom organisationen måste även ha
vilja och beredskap att hjälpa kunder och ge snabb service (ibid). Trots att banker har hög
aktivitet av att vara kundcentrerade inträffar incidenter där personalen misslyckas med att se
kund-möjligheter. Fokus bör ligga på att gripa varje tillfälle som kan ge lönsamhet för banken
för att uppnå en kundorienterad plattform (Singh, 2014). Enligt Strandberg, Wahlberg och
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Öhman (2012) kan förbättrad och anpassad servicekvalitet göra förmögna kunder mer
benägna att investera sina resurser som kan bidra till ekonomisk tillväxt.
Enligt Singh (2014) finns fyra områden för banker att fokusera på för att vara
kundfokuserade. Dessa fyra områden är;
1. Hantering av kundinformation
2. Fler-kanalig anpassbarhet
3. Serviceutbud
4. Försäljning
Med hantering av kundinformation menar Singh (2014) att bankerna måste identifiera deras
kunder för att förstå kundens krav och veta vad kunden vill ha. Om tillräcklig information
finns och denna hålls uppdaterad kan är det lättare för banken att ge en personlig service till
kunden (Singh, 2014). Med fler-kanalig anpassbarhet har banken infört flera kanaler för att
tillhandahålla tjänster till kunden. Tjänster som bankomater, insättningsautomater 24-timmars
tillgänglig internetbank etc. Banken måste integrera alla kanaler och hjälpa till att undvika
oönskat krångel för kunden (Singh, 2014). Ökat kundkrav och ökat dagliga transaktioner
utmanar bankens rutiner och banker måste ha ett utarbetat serviceutbud. Det totala upplevda
värdet av bankens tjänster består av etableringen, personalen, tjänsten, priset och det
emotionella värdet för den potentiella kunden. Alla dessa spelar en viktig roll (Roig, Garcia,
Tena & Monzonis, 2006). Kunder måste hela tiden bli uppdaterade, få sina tjänster levererade
på ett effektivt sätt och även få sina problem lösta effektivt. Med flera integrationskanaler kan
bankerna minska sin svarstid till kund (Singh, 2014).
Det slutliga målet för varje bank är försäljning, och med det tjäna pengar. Här knyts alla fyra
områden ihop. När effektiv kundhantering och integrering av flera kanaler finns, samt att
banken har uppnått ett starkt serviceutbud kan de utnyttja en försäljningsstrategi till kunderna.
Detta skapar en win-win-situation då kunden får den tjänst som han eftersträvar och bidrar till
lönsamheten för banken eftersom kunden blir nöjd och lojal mot banken (Singh, 2014).

2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram
Daft (2013) menar att det finns två effektiva strukturer, den vertikala där kontroll och
kommunikation ofta kommer från en central nivå och är därmed en centraliserad organisation,
samt den horisontella där nivåerna är mer likställda och länkas samman och är därmed en
decentraliserad organisation. Ett flertal skribenter Ferlie et al. (2005); Alonso et al. (2008);
Heide et al. (2005) förklarar decentraliseringens nytta och fördelar men enligt Södergren
(1992); Couttolenc (2012) krävs det ett väl fungerande ledarskap samt tydlig vision, policys
och strategier i ett företag för att fördelarna ska träda fram. I en centraliserad organisation
med ett fåtal beslutsfattare (Andrews et al., 2009) menar Galbratih och Kates (2008) att fokus
ofta ligger på decentraliseringens fördelar, men att i praktiken är det svårt att endast ha en
centraliserad organisation och med detta kommer båda strukturernas fördelar fram. Alonso et
al. (2008) visar att skillnaderna mellan strukturerna minskar då organisationer ständigt måste
vara flexibla och reagera snabbt på marknadsförändringar.
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Ökad IT-användning och konkurrensen på marknaden är faktorer som påverkar organisationer
och driver på verksamhetsförändringar (Harmon, 2007), men även regelverkens förändringar
menar Abdullah et al. (2011). När förändringar ska ske inom en organisation måste
information samlas in och diagnoseras, en plan skapas, vidare bestäms hur planen skall
genomföras sedan sker en uppföljning (Granberg, 2011). Verksamhetsförändringar sker
därmed ofta inom kundservice eftersom enligt Anton (2000) att kundens beteendemönster,
med ökad teknik-användning ställer krav på organisationer. Inom bankbranschen måste det
finnas service på alla plan då banken skall visa en professionell miljö för kunden så kunden
känner en trygghet och lojalitet till banken (Abdullah et al., 2011). Det är enligt Roig et al.
(2006) det totala upplevda värdet av bankens tjänster, priser, etablering och personal som
visar på vilket serviceutbud banken har. Det är av yttersta vikt för banker att identifiera sina
kunder för att få in kundinformation, detta för att kunna ge rätt personlig service (Singh,
2014). Detta kan bankerna lättare uppfylla om det finns ett flertal integrationskanaler menar
Singh (2014).
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Figur 4: Sammanfattande modell av teorier (Egen konstruerad modell)
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3 Metod
I detta metodkapitel presenteras hur uppsatsarbetet framskridit och valda metoder diskuteras.
Läsaren guidas genom hur undersökningsmetoden gått till, avgränsningar som gjorts, val av
respondenter samt sammanställning av empirin. Slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet.

3.1 Val av undersökningsmetod
Vi valde att starta vårt uppsatsskrivande med insamling av teori för att på så sätt få en djupare
förståelse för hur verksamhetsförändringar kan påverka kundservicen. Efter insamlandet av
teori skulle vi sedan kunna gå ut och göra intervjuer och då vara inlästa på ämnet. Detta
tillvägagångsätt att först samla in teori för att senare gå vidare till att samla in empiri är i
enlighet med Jacobsens (2002) deduktiva ansats. Detta angreppssätt anses vara det mest
vedertagna eftersom teorier först studeras för att senare gå ut i verkligheten och se om det
stämmer överens (Jacobsen, 2002). En risk som kan uppstå när en deduktiv ansats används är
att de som intervjuar är såpass inlästa på ämnet och därmed har en viss aning om hur utfallet
kommer bli. För att undvika detta har vi gjort det vi kunnat för att hålla ett öppet sinne för
olika verksamhetsförändringar och hur dessa kan framstå i olika situationer. När vi samlade in
empiri var vårt huvudsyfte inte att studera verksamhetsförändringar, utan detta kom till under
uppsatsprocessen och vi gjorde därefter en ny sökning för att hitta relevanta teorier. Det
arbetssätt som vi använt oss av när vi samlat in empiri först för att sedan studera teorier är
enligt Jacobsen (2002) en induktiv ansats. Eftersom att vi både nyttjat en deduktiv och en
induktiv ansats har vi alltså använt oss av en blandform, en blandform som enligt Jacobsen
(2002) benämns som abduktiv ansats.

3.2 Primärdata
Vi har valt att samla in vår primära data i form av personliga intervjuer med olika medarbetar
inom de bankerna vi valt att studera. Med primär data menar Jacobsen (2002) data som
samlas in för första gången, insamlingen av information är då anpassad till den
problemformulering som råder. Vi ansåg att personliga intervjuer var det mest lämpliga
alternativet för att få svar på den ställda problemformuleringen. Att genomföra personliga
intervjuer är i enlighet med det Jacobsen (2002) beskriver som en kvalitativ metod. När valet
föll på att en kvalitativ metod skulle användas ansåg vi att det var i form av personliga
intervjuer som var mest lämpligt. Detta menar Jacobsen (2002) är en viktig del att kunna fråga
sig själv vilken metod som passar respektive studie bäst. Det kan också vara tal om en
resursfråga avseende vilken metod valet faller på. Detta kan visa sig i hur stor utsträckning vi
kan skicka ut enkäter eller i hur långt vi är villiga att ta oss för att hålla en personlig intervju.
Att hela tiden fråga sig vilken metod som passar bäst lägger Jacobsen (2002) stor vikt på.

3.2.1 Val av respondenter
Vi diskuterade tidigt vilka personer som kunde vara passande att intervjua för att få ett så
användbart resultat som möjligt. Det vi kom fram till var att vi dels ville ha respondenter som
13!
!

arbetar som medarbetare på lokala bankkontor samt att vi skulle försöka komma i kontakt
med personer som verkar på en högre nivå inom organisationen, men som ändå skulle kunna
ta sig tid för vårt arbete. Valet föll då på chefer på regional nivå, som också har en relation till
de lokala kontoren. De bankerna som vi valde att ta kontakt med var Handelsbanken och
Nordea. Vi ansåg utifrån det vi läst om Nordea i media att det vore intressant att ta reda på hur
de ser på kundservice, samtidigt som de lägger kontanthantering och vissa lokala kontor. För
att kanske kunna se skillnader mellan Nordea och någon annan storbank valde vi att studera
Handelsbanken, som verkar leva kvar lite i det gamla och kör “sitt race”.

3.3 Genomförande av empiriinsamling
Vi har under processens gång genomfört fyra intervjuer med fyra medarbetare på olika
nivåer i de valda bankerna, Handelsbanken samt Nordea.

3.3.1 Förberedelser
Inför intervjuerna arbetade vi med att ta fram lämpliga frågor (se bilaga 1) att ställa till
respondenterna för att få ut så bra svar som möjligt under besöken. Vi utgick vid
utformningen av vår intervjuguide från den teori vi hade samlat in dittills. Att ta fram frågor
till intervjuerna var en process i sig och efter diskussion oss emellan och i samförstånd med
vår handledare kom vi fram till vår slutliga intervjuguide. Inför de fyra intervjuerna vi
genomförde skickade vi ut frågorna i förväg till våra respondenter. Vi valde att göra detta för
att respondenterna på så sätt skulle känna sig förberedda inför vårt besök och för att underlätta
en djupare diskussion.

3.3.2 Genomförande
Den första intervjun vi bokade var med Mikael Jismark, rörelsechef på Handelsbanken,
Regionbanken Södra Sverige. Intervjun genomfördes via videokonferens den 23/3 2015.
Genom kontakter fick vi möjlighet att använda den utrustning som fanns tillgänglig på
Handelsbankens kontor i Halmstad för att få kontakt med Jismark i Malmö. Denna lösning
underlättade för oss eftersom att vi då inte behövde ta oss till Malmö, där Jismark har sin
arbetsplats. Vi valde att göra en röstinspelning av intervjun för att vid sammanställningen av
rapporten eliminera risk för missuppfattningar. Inspelningen gjordes i samförstånd med
Jismark. Att banda sin intervju, menar Jacobsen (2002), kan medföra både för- och nackdelar.
För att det skall bli ett bra samtal krävs god ögonkontakt mellan de inblandade för att
upprätthålla kontakt och visa intresse. Något som kan påverka detta negativt är om
intervjuaren måste föra anteckningar under hela intervjun. Därför kan intervjuaren välja att
banda samtalet, men att banda ett samtal kan också göra att intervjupersonen inte helt kan
slappna av och ifall inspelning görs skall detta vara i samförstånd mellan båda parter.
Vår andra intervju bokade vi in med Danijela Cadjo efter att vi varit inne på Nordeas kontor i
Halmstad. Där vi fick mailadress till Halmstadkontorets kontorschef som vi kunde skriva till
och fick därefter kontakt med Cadjo. Intervjun genomförde vi tillsammans med Cadjo på
Nordeas bankkontor i Halmstad den 30/3 2015. Här arbetar Cadjo som kundvärd, vilket vi
inte visste innebörden av innan vi träffades, men som vi fick en klar bild av under intervjun.
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Även här valde vi att spela in intervjun och detta var helt i enlighet med Cadjo. Intervjun flöt
på bra och Cadjo visade oss några utav de modeller som Nordea arbetar utifrån. Då Cadjo inte
hade svar på alla frågor vi hade, hänvisade hon till den intervju vi senare skulle hålla med
Nordeas regionbankchef strax därpå och menade att han har mer insyn i hur till exempel olika
nedläggningsprocesser gått tillväga.
I samband med att vi var inne på Nordeas bankkontor i Halmstad och fick kontakt med deras
kontorschef, ställde vi frågan om hon kunde hjälpa oss att få kontakt med någon person som
arbetade på regional nivå som skulle kunna ha tid till intervju. Hon slussade oss vidare till
Monica Johansson som arbetar som assistent till Nordeas regionchef för
Helsingborgsregionen, Carl Englund. De var tillmötesgående på Nordea och Monica ordnade
så vi skulle få komma och träffa Carl för intervju den 1/4 2015. Då Englund har sitt kontor i
Helsingborg, fick vi ta oss dit för att genomföra intervjun. Samtalet flöt på bra och Englund
hade många bra svar och även denna intervju fick vi möjlighet att spela in.
Den sista intervjun vi höll var tillsammans med Louise Madacki på Handelsbanken i
Halmstad. Madacki arbetar idag som rådgivare på Handelsbanken, men har sedan 1990
arbetat inom banken och vi såg möjligheten att hon skulle kunna sitta inne på många bra svar.
Intervjun genomförde vi på Handelsbankens kontor i Halmstad den 1/4 2015. Vi hade redan
tidigare genomfört intervju med Jismark, rörelsechef på Handelsbanken och en del svar var
snarlika, men det var väl så intressant att höra deras olika synvinklar på bland annat hur olika
processer går till. Vi fick möjlighet att spela in även denna intervju, vilket har underlättat i vår
arbetsprocess för att sammanställa empirin på ett så korrekt sätt som möjligt.

3.3.3 Sammanställning av empiri
Strax efter att vi genomfört våra intervjuer sammanställde vi vår empiri som vi fått fram för
att på så sätt fortfarande ha intervjun i färskt minne. Vi använde även ljudinspelningarna som
ett komplement vid sammanställningen för att det inte skulle uppstå några felaktigheter. Efter
sammanställningen skrev vi samman intervjuerna från respektive bank. Att skriva samman
båda intervjuerna från samma bank ansåg vi i vårt fall vara det mest lämpade eftersom
respondenterna i många fall berättade om samma saker. Efter att vi sammanställt vår empiri
skickade vi ut denna för granskning av våra respondenter som önskat detta. Den återkoppling
som vi sedan fick gjorde att viss empiri reviderades, men i det stora hela var det bara mindre
ändringar som gjordes.

3.4 Sekundärdata
Eftersom vi ansåg oss själva endast ha en grundläggande kunskap om
verksamhetsförändringar samt kundservice i tidigt skede, var vårt första steg att läsa på om
ämnet och förstå dess innebörd för en organisation. För att utöka vår kunskap samlade vi in
relevant teori i form av kurslitteratur samt annan litteratur. Enligt Jacobsen (2002) är
huvudproblemet med sekundärdata att denna data antagligen samlats in för ett annat syfte än
det vi studerar. Alltså kan det uppkomma en bristande överensstämmelse mellan
informationen vi använder och vad vi egentligen skall använda den till. Information hämtad
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från kurslitteratur har tidigare använts som litteratur under vår studietid, resterande litteratur
har vi samlat in från stadsbiblioteket och högskolebiblioteket i Halmstad. Denna litteratur har
vi funnit genom att söka på bibliotekens hemsidor med bland annat följande sökord:
“organisationsförändring”, “kundservice” och “organisationsstruktur”. De vetenskapliga
artiklar vi samlade in och använde oss av är framtagna med hjälp av sökmotorn Summon, som
finns via biblioteket på Högskolan i Halmstad. Sökord vi använde oss av för att hitta relevanta
artiklar var bland annat: “bank service”, “custumer service”, “business change”
“decentralization”, “centralization”, “organization structure”.

3.4.1 Källkritik
I insamlingsprocessen av teorier har vi i många fall valt en äldre artikel alternativt litteratur.
Vi har försökt så gott vi kunnat använda oss av senast publicerade teorier, vilket var svårt i
vissa fall. Vi är medvetna om att vi använt oss av Mintzberg et al. (1976), Mintzberg (1980)
samt Södergren (1987). Vi har tagit beslutet att vi kunde använda oss av dessa teorier trots sin
ålder eftersom det är omfattande teorier och forskning. Självklart förstår vi att vi inte kan
jämföra Södergrens studier med Mintzbergs erkända forskning, men vi har ändå ansett att de
är specialiserade på sina verksamhetsområden. Vi har i vår teoretiska referensram använt oss
av teorier som anses vara grundläggande, så som Bruzelius och Skärvad (2011) och Bakka et
al. (2006). Vid de tillfällen vi har valt att använda oss av dessa har det varit för att ge läsaren
en grundläggande kunskap för att sedan förstärka upp med mer vedertagna och aktuella
artiklar, som till exempel i stycket om framtidens organisation där vi studerat Veber (2009).
Enligt Thurén (2013) är det lätt att den som sprider information av egna intressen vinklar
informationen på ett fördelaktigt sätt, därför är det viktigt att ställa motsidans version mot den
andra och jämföra dess skildringar.

3.5 Studiens tillförlitlighet
3.5.1 Validitet
Validitet innebär att det som mäts är det som avses att mätas (Ejvegård, 2009). Vilket kan
sammanställas med Jacobsen (2002) koppling att insamlat material måste vara giltigt och
relevant. Det är viktigt att veta vad måttet som används står för och använda det genomgående
i studien (Ejvegård, 2009). Vi har i den mån vi kunna försökt att anpassa vår empiri till den
problemformulering som vår studie mynnat ut i. Eftersom att vi till en början hade en annan
problemformulering att utgå ifrån har vi därför fått sålla i vår insamlade empiri för att det vi
avser att mäta faktiskt är det som står i empirin.

3.5.2 Reliabilitet
Synonymt till reliabilitet är tillförlitlighet enligt Thurén (2007). Om det är hög reliabilitet i en
undersökning visar detta på att insamlad teori och empiri inte är missvisande utan speglar
verkligheten på ett korrekt sätt. Är det i fråga om en kvantitativ undersökning, skall
sammanställningen av till exempel enkäter vara korrekt gjord utan några felbedömningar för
att få en hög reliabilitet (Thurén, 2007). I vårt fall, då vi använder oss av en kvalitativ metod
krävs det att rätt sorts metod har valts. Vi har valt att göra enskilda intervjuer med våra
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respondenter eftersom att vi ansett detta vara den metod som vi får ut mest av utifrån vår
problemformulering.
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4 Empiri
I detta kapitel är alla intervjuer sammanställda, först behandlas Handelsbanken och därefter
Nordea. Inledningsvis finns en kort sammanfattning av banken, i vilka länder de verkar och
vilka mål och/alternativt ledord de har. Därefter beskrivs intervjupersonerna och vad de
arbetar med och har för ansvarsområden. Slutligen för varje bank sammanställs de båda
intervjupersonernas svar för att läsaren enkelt skall kunna följa med i den specifika bankens
processer och handlande.

4.1 Presentation av Handelsbanken
Handelsbanken är en fullsortimentsbank, med det menas att hela bankområdet täcks genom att
traditionella företagsaffärer, investment banking och trading, privataffärer inklusive
livförsäkringar hanteras i banken. Handelsbanken finns på sex hemmamarknader som
innefattar de nordiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Utöver
hemmamarknaderna har banken internationell verksamhet i 25 länder främst för att serva de
egna befintliga kunderna. I Sverige finns 463 lokalkontor, dessa är indelade i sex regioner.
Handelsbanken är starkt decentraliserad och grundidén är att organisationen samt arbetssättet
utgår från kontorens ansvar för deras enskilda kunder, inte från centrala enheter
(Handelsbanken, 2015). Handelsbankens mål är att ha högre avkastning på eget kapital än
konkurrenterna på hemmamarknaderna. Målet skall nås genom nöjda kunder samtidigt som
banken skall ha lägre kostnader än konkurrenterna. Handelsbanken arbetar hårt med att vara
bankkontoret på orten. Inom organisationen finns ett internt dokument, Mål & Medel, som
varje anställd får som stöd för att alla skall arbeta mot samma mål, där det även står skrivet
om Handelsbankens värderingar (Jismark, 2015).

4.1.1 Mikael Jismark, Rörelsechef Handelsbanken
Regionbanken Södra, Malmö
Mikael Jismark arbetar som rörelsechef på Handelsbankens regionkontor i Malmö. På
regionkontoret är Jismark en av tre rörelsechefer. I regionen finns cirka 62 lokalkontor, varav
rörelsecheferna har ansvar över cirka 20 stycken vardera. Jismarks arbetsuppgifter är bland
annat utvecklingssamtal samt lönesamtal med kontorscheferna inom regionen. Han tar beslut
med en så kallad kreditkommitté och det finns även kommittéer som behandlar arbetsmiljö
och planering. Jismark är ofta ute på de kontor han ansvarar över i regionen för olika möten
och för att vara ett bollplank till kontorscheferna i alla dess frågor som kan uppstå.

4.1.2 Louise Madacki, Medarbetare Handelsbanken
Lokalkontoret Halmstad
Louise Madacki arbetar som spargeneral på kontoret i Halmstad. Att Madacki är
“spargeneral” innebär att hon är mer inriktad på sparaffären och placeringar. På kontoret i
Halmstad är det Madacki samt en medarbetare till som arbetar som spargeneraler. Madacki
har arbetat i banksektorn sedan 1990 och på Handelsbanken sedan 1996 då banken blev
uppköpt. Madacki har haft många olika arbetspositioner men sedan 2008 har hon varit på
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kontoret i Halmstad och arbetat som spargeneral och privat/placeringsrådgivare. Främsta
huvuduppgifter är att vara uppdaterad inom sparande och placeringar för att sedan uppdatera
sina kollegor, vara bollplank och driva sparfrågor framåt och även stötta medarbetare hur dem
skall förmedla dessa frågor och ge råd till kund.

4.1.3 Mål och kundrelationer
Jismark inleder med att ge tyngd åt grundtanken i Handelsbanken, som är att arbeta med
kunden, och det stora arbetet görs lokalt på kontoren. Genom att ha en serviceplan på
kontorsnivå så arbetas det hela tiden med hur saker kan förbättras. Det kan vara en enkel sak
som att öppna fem minuter tidigare en regnig dag och därmed göra det lilla extra för kunden
som står och väntar. Madacki berättar att system för att möta kunder och uppnå deras mål har
blivit avsevärt bättre idag än tidigare, genom att tekniken i systemen som används har
utvecklats. Det viktigaste är nöjda kunder och helst skall banken och medarbetarna överträffa
kundens förväntningar vid varje möte. Banken arbetar med långa kundrelationer och tänker
aldrig kortsiktigt med relationen till en kund, därmed är det extra viktigt att alltid överträffa
kundens förväntningar, både nya och gamla kunder. En kund skall ha samma känsla och bli
bemött på samma sätt även om kunden besöker kontor på olika orter. “Service i världsklass”
(Madacki, 2015-04-01).
Jismark beskriver för att upprätthålla kundrelationen handlar det mycket om sunt förnuft.
Varje medarbetare ska kunna hjälpa kunden så problem löses snabbt och effektivt. Att kunden
är nöjd är det primära. Madacki förklarar att det är betydande som medarbetare att själv ta
kontakt och att återkomma till kund som lovat, även om problemet inte är löst än. Madacki &
Jismark beskrev vikten av att svara i telefon snabbt och enkelt då det uppskattas av kunden.
“Ju mer centralt man bygger upp med stora telefonväxlar, 8 val, tryck där och så vidare,
desto knepigare blir det för kunden” (Jismark, 2015-03-23).
“Att ge kunden det lilla extra som dem inte hade förväntat sig egentligen” (Madacki, 201504-01). Det implementerar banken bland annat genom att ordna kundträffar samt att skicka ut
gratulationskort när en kund fyller år, och när kunden fyller jämnt skicka blommor eller vin.
Återigen; överträffa kundens förväntningar. Jismark förklarar att extra fokus läggs ofta på
större kunder, vidare säger han: “trevlig och vänlig kan man vara mot alla, men man kan inte
lägga samma tid på alla”(Jismark, 2015-03-23).
För att hela tiden sträva mot Handelsbankens mål som enligt Jismark bland annat innefattar
att vara den bästa banken på orten och enligt Madacki är att skapa nöjda kundupplevelser,
genomförs en verksamhetsplanering en gång om året. Madacki berättar vidare att
verksamhetsplaneringen innefattar vad banken skall lägga fokus på. Vad som kan göras bättre
och vad som redan görs bra. Alla medarbetare läser denna och sedan sitter medarbetare och
chefer tillsammans och diskuterar frågor och idéer. Jismark förklarar att regionens
verksamhetsplan ligger till grund för kontorens verksamhetsplanering. I regionens plan tar de
upp saker som de tycker de måste bli bättre på och därmed ha mer fokus på för blir en bättre
bank ur både lönsamhets- och kundperspektiv. Till exempel hur de skall hantera klagomål på
ett effektivt och korrekt sätt. På regional nivå ligger fokus på att prata med och stötta
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kontoren, själva “jobbet” för att upprätthålla lönsamhets- och kundperspektivet görs på
lokalkontoret enligt Jismark. Den lokala verksamhetsplanen vävs in i en handlingsplan för
varje medarbetare. Kontorens verksamhetsplan speglar regionens verksamhetsplan, som
speglar VDn:s mål och idéer. “Det är en så kallad blå tråd” (Madacki, 2015-04-01).

4.1.4 Förändringsprocess
Jismark redogör för hur beslut tas vid förändringar som sker inom banken och förklarar att
Handelsbanken är starkt decentraliserad. Med detta menar Jismark att beslut ofta kan tas på
regional och lokalnivå. När det handlar om till exempel förändring av kontanthanteringen, är
det ledningsgruppen, regionbankscheferna och VD som diskuterar sådana förändringar och tar
beslut. Själva beslutet tas sedan centralt, att alla kontor ska ha kontanter. Det är sedan
regionbankscheferna som förmedlar vidare till rörelsechefer, som i sin tur förmedlar ut till
kontorscheferna. Denna process gör att banken anpassar sig snabbt vid förändring. Hur
kontanterna skall hanteras på kontoret, till exempel vilka valörer som skall finnas, bestäms på
det lokala kontoret av kontorschefen. Det sätts alltså upp mål i verksamhetsplanen, sedan är
det upp till kontoren hur de skall implementera förändringen för det specifika kontoret.
Madacki förklarar att förändringen av kontanthanteringen i banksektorn bidrar till att det blir
ytterst viktigt att visa alternativ för kunden. “Förra VD sa: vi är en bank vi ska ha pengar.
Men vi kan inte upprätthålla kontanter för alla andras kunder /../ måste försöka vända det,
vad ska du ha kontanterna till, kan du inte ta en postväxel eller använda kortet istället
(Madacki, 2015-04-01). För kundens säkerhet är det viktigt att förklara alternativ till att ta ut
kontanter på kontoret, och få kunden att förstå att det är så bankerna ser ut idag och göra det
bästa utav situationen därifrån. Internettjänst, telefontjänst och mobilapplikation har idag
utvecklats och är enkla att använda för kunden. Mycket handlar om att kunden ska hinna
anpassa sig. Det gäller även när det handlar om öppettider på kontoret. Att kontoret i
Halmstad förändrat sina öppettider tror inte Madacki blir en negativ effekt. Jismark berättar
att Handelsbanken är en väldigt konservativ bank, att inga större förändringar har skett de
senaste 40 åren. Man jobbar med samma mål och samma medel. Handelsbanken lägger inte
ner kontor och organisationen i sig är således trygg eftersom man vet att det inte blir några
stora förändringar. De stora förändringar som sker är regelverkens förändringar, de styr att
man måste dokumentera på ett visst sätt och ge råd till kund på ett visst sätt. De besluten kan
man inte påverka eftersom det är Finansinspektionen och EU som sätter dessa och bankerna
måste bara acceptera dessa. Bankens ledning vill att idéer och förändring ska komma från
kontoren eftersom det är där problemen uppstår och tycker många kontor likadant så är det
större chans att förändringen går igenom. Madacki (2015-04-01) säger: ”jag har aldrig känt
att det finns en dörr stängd om jag har en avvikande åsikt, man kan man alltid ta kontakt med
chef eller kontaktombud”. Hon förklarar vidare att man kanske inte alltid kan påverka, men
man kan i alla fall få sin röst hörd och känna att man kan påverka förändringarna om man vill.
Detta kan man göra både till sina närmsta chefer, till regionchef eller VD.
När det sker förändringar på kontoret i Halmstad tas besluten för dessa snabbt enligt
Madacki. Förändringar som till exempel rör hur kontorets öppettider ska se ut sker via
personal som framför önskemål till kontorschef och ställföreträdande kontorschef, som sedan
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argumenterar för beslutet till rörelsechef och regionbankschef. Jismark förklarar i denna fråga
att själva beslutet för öppettiderna tas på regional nivå, men önskemålet kommer från
medarbetare och är upp till kontorschefen att föra vidare till regionledningen. I
Handelsbanken är det fokus på att varje kontor ska vara sitt eget och centrala avdelningar vill
att beslut skall tas så att varje kontor fungerar för sina kunders behov och anställda. “Det är
ett väldigt fritt jobb att vara chef, frihet under ansvar” (Jismark, 2015-03-23).

4.2 Presentation av Nordea
Nordea har kontor på åtta hemmamarknader, vilka innefattar de nordiska länderna, Estland,
Lettland, Litauen och Ryssland (Nordea, 2015). Sammanlagt har Nordea 700 kontor fördelat
över de olika länderna, varav 231 stycken finns i Sverige. Inom hela koncernen räknar de med
att ha cirka 30 000 anställda omräknat till heltidstjänster (årsredovisning Nordea 2014). Enligt
Englund (2015) finns de cirka 7 000 svenskar anställda inom banken. De vill också kunna
vara en bank för alla olika typer av individer, allt från privatpersoner till börsbolag och
“megaföretag” (Englund, 2015). Nordeas vision är att de skall vara en “great European bank”
känd för sina medarbetare som skapar värde för kunden. Nordeas nuvarande VD Christian
Clausen implementerade vid sitt tillträde 2006, tre ledord; Positiva kundupplevelser, Ett
Nordeateam och Det är människor det handlar om som går hand i hand mot att uppfylla sin
vision (årsredovisningen 2014).

4.2.1 Carl Englund, Regionchef Nordea
Region Helsingborg, Helsingborg
Carl Englund arbetar som regionchef inom Nordeas region Helsingborg, där de även har
regionkontoret. Regionen sträcker sig över Helsingborg, över norra Skåne, Blekinge och
södra Halland. Inom regionen finns 15 stycken bankkontor, på både privat och företagssidan.
I regionen finns 140 anställda. Englund har i uppgift att ansvara för affärsutfallet, att de skall
göra så bra affärer som möjligt, samt för personalen och arbetsplatssäkerheten. Han har också
i uppgift att se till så alla kontorscheferna har rätt mandat för att utföra sina arbetsuppgifter
och har rätt utbildning för att de ska kunna göra sitt arbete så bra som möjligt. Och för att de
senare ska kunna coacha sina anställda eftersom att det är de som träffar kunden. Englund
berättar också att han tillsammans med den vice regionchefen har delat upp de olika
kontorscheferna mellan sig. Tillsammans med regionledningen ansvar han för kontoren och
hur de arbetar. Englund har arbetat inom Nordea sedan 1997, till en början arbetade han i
kundtjänst på ett kontor i Stockholm. Därefter har han arbetat med olika projekt inom banken,
varit leanexpert, arbetat nära Sverigechefen och varit behjälplig till honom och blev 2012
regionchef i Helsingborg.

4.2.2 Danijela Cadjo, Medarbetare Nordea
Lokalkontoret Halmstad
Danijela Cadjo arbetar som kundvärd på Nordeas bankkontor i Halmstad. För en kundvärd
inom Nordea innefattar tjänsten en rad olika uppgifter. Bland annat har Cadjo i uppgift att ta
hand om mäklar- samt hustillverkarsamarbeten. Hon har även hand om samarbete mellan de
olika avdelningarna i Nordea på orten. Det är hennes uppgift att ta emot kunderna när de
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kommer till kontoret och ser till så att kontoret ser representativt ut. Som Cadjo uttrycker det
är hon som är “Kontaktytan in för nya kunder /../, lite spindeln i nätet, det blir stor skillnad
när jag inte är här på kontoret” (Cadjo, 2015-03-30). Cadjo har idag inga egna kunder, utan
rycker in i fall det skulle behövas. Cadjo har arbetat i banken sedan 2006 då hon började via
ett trainee-program. Sedan dess har hon bland annat varit personlig bankman, privatrådgivare
och ansvarat för bolån, på olika banker inom regionen, men arbetat på Halmstadkontoret
sedan 2010.

4.2.3 Mål och kundrelationer
Både Englund och Cadjo berättar att de arbetar proaktivt för att möta kundernas behov. Cadjo
berättar i intervjun att de “ringer ut till kunderna, erbjuder ett möte, man går igenom och
kommer med förslag och det upplever många kunder - som att då är det någon som gått
igenom mitt behov och ser vad är det jag behöver och då överträffar man oftast deras
förväntningar /.../ det upplever dem som väldigt positivt” (Cadjo, 2015-03-30). Cadjo berättar
att de vill finnas nära kunden och uttrycker att “Känn din kund, efter att vi lärt känna dig kan
vi ge dig råd” (Cadjo, 2015-03-30), de vill upprätthålla en långsiktig relation och ge goda råd
som är rätt för kunden. Englund berättar också vid intervjun att utöver det proaktiva
handlandet arbetar de även reaktivt. Detta innebär för Nordea att de skall finnas tillgängliga
för kunden och att dörren alltid skall vara öppen. De skall också underlätta för kunden, som
ett exempel på detta är att kunderna kan boka in ett möte via sin internetbank.
Både Englund och Cadjo är eniga i sina svar om hur banken arbetar för att upprätthålla sina
kundrelationer. De berättar att Nordea använder många olika kanaler för att nå ut till sina
kunder, “de vill vara där kunden är” (Cadjo, 2015-03-30), vilket kan vara via internet,
telefon och mobilapplikation. Cadjo förklarar att de vill kunna möta kunden online. Nordea
har nyligen lanserat en tjänst, då möte sker via telefon och banktjänstemannen kan dela sin
skärm mot kund. Detta möte möjliggör att kunden inte behöver komma in på kontoret för ett
möte. En svårighet som kan finnas med att mycket skall ske online, är att i synnerhet äldre
människor i samhället kanske inte alltid följer med i utvecklingen, men medarbetarna på
Nordea försöker att underlätta och utbilda sina kunder i bästa mån.
Det är dock inte alla möten som sker online. Englund menar att så gott som alla bankärenden
går att sköta online, förutom de större händelserna, så som vid köp av boende eller när två
individer skall slå samman sina ekonomier. Vid dessa tillfällen vill kunderna gärna sitta ned
med en banktjänsteman och få hjälp. Bortsett från vid dessa tillfällen klarar sig kunden bra
med tjänsterna online. Därför måste banken kunna möta kundens önskemål och hjälpa kunden
när de behöver hjälp. vilket kanske inte alltid är under kontorstid, vilket blir en utmaning att
tillmötes gå för att kunna ha en hög tillgänglighet.

4.2.4 Förändringsprocess
När intervjun ledde in på förändringar inom banken och hur besluten tas för dessa
förändringar berättar Cadjo att i många fall är besluten redan tagna på en högre nivå än
lokalkontoren och då är det bara att acceptera utfallet och följa restriktionerna. En utav de
22!
!

frågor (se bilaga 1) som togs upp var hur förändringen av att lägga ner hanteringen av
kontanter på bankkontoren skedde. I denna process började Englund i ett tidigt skede att föra
en diskussion med kontorscheferna i sin region under 2013 för att höra om det var en väg som
Nordea ville gå. En dialog hade förts mellan regioncheferna och Sverigechefen tidigare än
detta. En nedläggning av kontanthanteringen skulle innebära att riskerna minskar för de
anställda på bankkontoren och samtidigt kunna göra samhället mer kontantlöst. Tillsammans
med kontorscheferna inom regionen tog de fram en plan. En plan för hur de skulle underlätta
för sina kunder genom utbildningar för hur de istället skulle använda sig av internetbanken
och bankkort som ett substitut till kontanter. Englund berättar att han parallellt hela tiden hade
en dialog med Sverigechefen och fick berättat för sig hur de andra regionerna valde att
handla. Men det var de själva inom regionen som fick besluta hur de ville gå tillväga och
vilket datum kontanthanteringen skulle upphöra. Englund berättar att det var bara en mindre
grupp som valde att byta bank vid denna förändring. Vid intervjun med Cadjo berättar hon att
hon inte hade så stor inblick i hur processen gått till och inte upplevt att det blivit någon tydlig
negativ effekt utan de allra flesta kunderna har anpassat sig och använder istället sig av
bankkort. Cadjo berättar också att de ofta upplevde att kunderna ville ha mer rådgivning och
såg då att det blev ganska naturligt att ta bort kontanthanteringen och istället satsa mer på
detta. Vid intervjun med Englund förtydligar han hur hela processen gått till och berättar
också att vid till exempel nedläggningen av kontanthanteringen i Halmstad tog Englund det
beslutet. Däremot beslut som rör bland annat uppsägning av lokaler och liknande går detta
ännu högre upp i hierarkin för att ett beslut skall tas.
En annan förändring som håller på att ske hos Nordea på lokalnivå är att de ska stänga sitt
bankkontor på markplan i Halmstad och istället flytta upp denna verksamhet till andra plan
där de redan har verksamhet. Cadjo på kontoret i Halmstad har inte heller i denna process så
stor inblick, men ser det som en positiv förändring i det stora hela. Englund som har större
inblick i processen menar att det var ett gemensamt beslut mellan Halmstadkontoret och
regionen. Att kontoret skall förändras har varit en kombination av önskemål på både regionaloch lokalnivå. Detta eftersom att de nu efter att ha lagt ner kontanthanteringen och i linje med
det också lagt ner sina bankfack ansåg de att de hade en för stor lokal och ville därför ha en
förändring. Både Englund och Cadjo berättar att om de på lokalkontoret vill göra några
förändringar går detta via kontorschefen som rapporterar till regionnivå för att då få medhåll
om förändringen är genomförbar.

23!
!

5 Analys
I detta analyskapitel kommer inledningsvis Handelsbanken och Nordea genom insamlad
empiri bearbetas för att lyfta fram skillnader och likheter i bankernas organisationsstruktur.
Vidare, med organisationsstrukturen som bakgrund, kommer bankernas verksamhetsförändringar bearbetas ställd mot teori kring verksamhetsförändringar, för att slutligen
sammanfattas och analyseras om verksamhetsförändringar kring kundservice i bankerna. Till
stöd i analysen har en modell utformats genom viss tolkning från Granbergs (2011)
grundmodell för att ge läsaren en klar bild av hur analysen är utformad.

5.1 Analysmodell
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=
=

!
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Vertikal struktur
Centralisering
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Figur 5: Analysmodell (Egen konstruerad modell)
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5.2 Organisationsstrukturens bidrag
Organisationer där informationsflödet sker från botten till toppen och kontroll sker från den
centrala ledningen är en vertikal strukturerad organisation med ett centraliserat styrsätt (Daft,
2013; Alonso et al., 2008). Cadjo som är medarbetare på Nordea beskriver att beslut fattas
centralt, och i vissa fall regionalt. Dessa informeras sedan neråt i organisationen till henne och
hennes medarbetare. Cadjo har under processen ingen inblick i hur besluten tas och hur
diskussioner går. Motsatsen till denna struktur menar Daft (2013); Alonso et al. (2008) är
horisontell organisation och decentraliserat styrsätt då kommunikation sker horisontellt och
avdelningarna i denna struktur har en tydligare kommunikation mellan varandra och beslut
fattas decentralt. Jismark som arbetar på Handelsbanken förklarar att Handelsbanken har ett
starkt uttalad decentraliserat styrsätt vilket han menar att beslut ofta kan tas på regional och
lokal nivå.
Galbraith och Kates (2008) menar att det inte finns någon tydlig koppling mellan lokal och
central nivå i en centraliserad organisation och det kan då uppkomma brister till den lokala
nivån. Englund beskriver att relationen till Sverigechefen finns, där återkoppling hela tiden
sker. Men när beslut sedan skall tas är det på regional eller central nivå och diskussion kring
beslut och förändringar sker inte med det lokala kontoret förklarar Cadjo. Till skillnad mot
Nordeas arbetssätt förklarar Jismark på Handelsbanken att medarbetare och chefer sitter
tillsammans och diskuterar frågor och idéer som uppkommer i organisationen och de lokala
kontoren kan fatta egna beslut. Medarbetarnas handlingsplan speglar kontorens
verksamhetsplan som speglar regionens verksamhetsplan. Regionens verksamhetsplan har
sedan en koppling från Vd:ns mål och idéer på Sverigenivå. Vilket Madacki kallar ”en blå
tråd”. Alonso et al. (2008) menar att chefer inom samma nivå har god kommunikation i en
decentraliserad struktur och då effektiviseras samordningen. Risken med en allt för
decentraliserad organisation menar Nilsson et al. (2010) är när organisationen bryts ner för
mycket och potential försummas. Eftersom utrymme för gemensamma utvecklingssatsningar
försvinner när de lokala enheterna blir mer självständiga (Södergren, 1992).
Södergren (1987) menar att många organisationer föredrar en decentraliserad struktur. Dock
skall stora, betydande frågor ske centralt. Ledningen decentraliserar och centraliserar
samtidigt och en selektiv organisationsstruktur vävs fram (Södergren, 1987; Ferlie et al.,
2005). Vilket är förenligt med vad Jismark beskriver Handelsbanken då stora generella beslut
tas centralt, men sedan hur besluten implementeras kan de lokala kontoren själva verka över.
Det specifika kontoret skall vara sitt eget och centrala avdelningar vill att beslut tas så de kan
implementeras av kontoren utifrån deras behov på lokal nivå. Englund vid Nordea berättar att
när större beslut tas sker detta på central nivå men att vid mindre beslut har även regional nivå
en beslutanderätt för sina kontor. Vilket Alonso et al. (2008) beskriver, att skillnader mellan
den vertikala och horisontella strukturen minskar allt mer. Även att decentralisering kan vinna
över centralisering när samordning är viktigt, särskilt när det handlar om organisationer i
samma storlek och som har samma behov av samordning. Men vissa frågor går enligt
Södergren (1987) inte att decentralisera.
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5.3 Verksamhetsförändringar i banksektorn
Jismark förklarar att inom Handelsbanken har inga större förändringar skett de senaste 40 åren
och banken är väldigt konservativ. Banken kan ses som väldigt trygg då till exempel kontor
inte läggs ner, sker större förändringar är detta på grund av regelverk som ändras vilket
banken måste följa. Till skillnad från Handelsbanken sker förändringar som innefattar kontors
tillgänglighet på Nordea, där förklarar Englund att ett centralt kontor i Halmstad lades ner i
samband med andra förändringar kring utbud till kund, som kontanthantering och bankfack.
Beslutet som togs för nedläggning av kontoret på markplan var på grund av önskemål på
regional och lokal nivå. Enligt Morris (2000) sker förändringar i organisationer på grund av
lagstiftning och regler, vilket kan likställas med Handelsbanken. Förändringar i helhet kan
även enligt Morris (2000) vara av olika storlekar och bidra till en mer eller mindre omfattande
process för verksamhetsförändring vilket kan likställas med skillnaderna mellan
Handelsbankens och Nordeas förändringssätt.
När en förändring skall ske menar Jacobsen och Thorsvik (2014) att organisationen utformar
en process för hur förändringen skall ske. Information ska samlas in för att kunna ge ett så bra
utfall som möjligt. Vidare menar Mintzberg et al. (1976) att tryck från flera håll krävs för att
processen skall starta eftersom beslutsfattare ofta först vill observera, sedan förändra. Jismark
förklarar att förändringar kring till exempel kontanthantering diskuteras av ledningsgrupp,
regionbankschefer samt VD, beslut tas sedan centralt. Men bankens ledning vill att idéer
kommer från de lokala kontoren eftersom om fler kontor vill ha förändring, desto större är
chansen att processen för en förändring startar. Madacki förklarar även att hon som
medarbetare känner att hon kan uttrycka sin åsikt till närmsta chef, regionchef eller VD för att
påverka en förändringsprocess. När förändring kring kontanthantering hos Nordea skulle ske
fördes en diskussion mellan Sverigechef och regionchef, sedan mellan regionchef och
kontorscheferna. En plan togs sedan fram för hur förändringen ska ske. Skillnaden på hur
processen för kontanthanteringen på Nordea var att förändringen specifikt diskuterades
mellan Sverigechef och regionchef, sedan mellan regionchef och kontorschef enligt Englund.
Cadjo som är medarbetare har själv ingen större inblick i förändringen. Beslutet kan tas
regionalt enligt Englund men planen för hur förändringen skulle ske gjordes tillsammans med
kontorscheferna. Morris (2000) menar att det finns roller i en förändringsprocess. Strategen är
den som bestämmer över den övergripande förändringen, implementatören den som
verkställer, mottagarna är de anställda som kommer behöva ändra sitt sätt att arbeta på grund
av förändringen (ibid). Vidare menar Morris (2000) att processen avslutas hos mellanchefen
som likställs med implementatören vilket är snarlikt med besluten kring kontanthantering för
de specifika kontoren enligt Jismark och Englund, men att innan beslut förs diskussion på
högre nivå och det är endast hur beslutet skall implementeras som sker på mellan nivå.
I den process som Nordea genomförde i samband med avvecklingen av kontanter, berättar
Englund om att de tidigt i processen diskuterade med de högre cheferna hur förändringen
skulle genomföras. Ledningen i banken diskuterade för- och nackdelar och vilka möjliga
utfall och risker som skulle kunna uppkomma. Denna typ av arbetssätt kallar Granberg (2011)
i sin grundmodell för förändringsarbete för diagnos. Verksamheten analyserar vart
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marknaden är på väg och vilka förändringar som kan komma att vara lämpliga. Den
utveckling som Nordea såg och valde att göra var att se åt vilket håll marknaden var på väg mot ett mer kontantlöst samhälle. Till skillnad mot Nordea valde Handelsbanken en annan
väg att gå. Handelsbanken valde istället enligt Jismark att behålla kontanter, men med
begränsning. Bankernas diagnos var densamma, men hur de valde att tolka och genomföra
den visade sig skilja sig åt. På Handelsbanken i Halmstad berättar Jismark att efter beslutet
om att kontanterna skulle få vara kvar var det upp till lokalkontoren att besluta och önska om
vilka valörer de ville ha. Målen sätts upp centralt för banken hur dess verksamhet skall
anpassas, men senare är det upp till lokalkontoren själva hur de vill implementera
förändringen. Att få planera sina åtgärder menar Granberg (2011) är en spegling av diagnosskedet, i Handelsbanken får de själva anpassa och visa vilka åtgärder de kommer att ta för att
kunna fullfölja genomförandet av förändringen. I Nordeas kontantnedläggnings-process
berättar Cadjo att hon inte sett någon större negativ effekt efter att banken valde att sluta
arbeta med kontanter. Cadjo berättar vidare att det istället skett en utveckling mot att
kunderna efter nedläggningen istället efterfrågade mer rådgivning. Enligt Granberg (2011) är
uppföljningen i en förändringsprocess viktigt för att återblicka och utvärdera hur processen
gick. Vad kunde gjorts bättre och det är nu dags för ledningen att sikta in sig på nya mål att
uppnå. För att en verksamhetsförändring skall bli framgångsrik är Antonacopoulou (2001)
och Pateman (2014) eniga om att de anställda bör vara väl insatta i processen. En risk som
kan finnas om de anställda inte är tillräcklig insatta är att processen tar längre tid då stor
energi behövs för att övertyga de anställda. När Cadjo som arbetar på Nordea berättar om
tillvägagångssättet när banken valde att avveckla kontanthanteringen, menar hon på att alla
beslut redan var fattade högre upp i organisationen och det var bara för de anställda att
acceptera och följa instruktionerna. Risken Nordea tar med att inte låta de anställda vara
särskilt involverade i processen kan vara enligt Pateman (2014) en svårighet. Pateman (2014)
menar att inte låta de anställda vara involverade i processen kan bidra till negativ lönsamhet
för organisationen.

5.4 Förändringar kring kundservice
Nya tekniker som underlättar service mot kund är av ytterst vikt enligt Anton (2000) och
kundens beteende formar ett ökat behov av internet-användning istället för telefon vidare
menar även Anton (2000) att denna sorts service ger en ökad känsla av personlig service.
Jismark förklarar att stora telefonväxlar med många knappval försvårar endast för kund och
ger ingen positiv effekt. Enligt Madacki har tjänster som internet, mobil men även telefon
utvecklats och är enkla för kunden att använda. Det som kan uppfattas negativt i början kan
bero på att kunden måste hinna anpassa sig för förändringen och utvecklingen menar
Madacki. På Nordea upprätthålls kundrelationer genom att använda många kanaler mot kund
vilket Cadjo förklarar är tjänster via internet, mobil och telefon. Dock har en ytterligare
investering skett på Nordea då ny lansering för möte via telefon och datorn kan ske och skärm
delas mellan kontor och kund. Kunden behöver då inte komma till kontoret för möte utan
detta kan då ske ändå. Åkerman (2004) menar dock att begreppet service används i termer
som menar det fysiska mötet mellan kund och organisation. Cadjo förklarar att äldre
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människor inte alltid förespråkar den nya online-användningen men medarbetare på banken
försöker hela tiden underlätta med utbildningar för kunden.
Kommunikation och lyhördhet har direkt inverkan på kvalitén på bankernas tjänster och hur
de används med tanke på banksekretess menar Abdullah et al. (2011). Tjänsterna måste alltså
kommuniceras ut professionellt för att säkerställa kundens sekretess och medarbetarna måste
ge snabb service (ibid.). Jismark förklarar vikten av att varje medarbetare ska kunna lösa
problem snabbt och effektivt så nöjd kundupplevelse frambringas. På Handelsbanken,
beskriver Madacki att detta framarbetas genom en verksamhetsplan som arbetas fram genom
kommunikation mellan lokal, regional och central nivå. På Nordea förklarar Englund; Cadjo
att man arbetar proaktivt för att möta kundens behov och att banken använder ett flertal
kanaler för att upprätthålla kundrelationer och fokus är på online-användningen. Singh (2014)
förklarar att en fler-kanalig anpassbarhet inom banker hjälper kunden med dess problem och
det är bankens plikt att integrera dessa för kunden för att undvika problemen som kan uppstå
för kunden. Singh (2014) menar trots hög aktivitet att ständigt vara kundcentrerad inom
banksektorn så uppkommer misslyckanden med att se möjligheter med kunden. Banken måste
kunna hantera kundinformation, ha utströmning av flera kanaler och ett starkt utbud av
service. En utmaning inom Nordea menar Cadjo är att alltid kunna vara tillgänglig för kunden
när hjälp behövs, då detta kan uppkomma när kontoret inte är öppet. Vidare menar Cadjo att
detta är ett problem som Nordea måste gå tillmötes. Jismark förklarar att extra fokus läggs på
stora kunder, eftersom tiden ofta är en fiende. Det finns ingen möjlighet att lägga samma tid
på alla menar Jismark. Singh (2014) förklarar att om tillräcklig information om kund finns
underlättar det för banken att kunna ge personlig service.
Ökade transaktioner och krav från kunder utmanar bankens rutiner och därmed måste banken
ha ett väl framarbetat serviceutbud beskriver Roig et al. (2006). Vidare menar Roig et al.
(2006) att totalt upplevt värde innefattar mer än endast tjänsten banken kan ge, det är även
etablering samt personal. En väg Nordea valt att gå är att ta bort kontanter och bankfack samt
att lägga ner kontor på markplan i samband med detta menar Englund. Jismark förklarar att
Handelsbanken inte gör större förändringar, Handelsbanken har fortfarande kontanter och
finns på många mindre orter. Englund förklarar ändå att Nordea alltid skall finnas tillgängliga
för kunden och dörren skall alltid stå öppen. Madacki; Englund förklarar att man måste visa
alternativ för kunden när man står inför ett mer kontantlöst samhälle. Risker för både kunden
och personal finns med hanteringen av kontanter. Englund beskriver att förändringarna som
Nordea gjorde med kontanthantering och bankfack ledde till att några kunder lämnade Nordea
men Cadjo förklarar att de flesta anpassade sig och använder istället bankkort. Morris (2000)
menar att förändringar uppkommer ofta genom konkurrenternas handlande och att det
påverkar de olika organisationerna. Shalom (2014) menar att saknad av mänsklig kontakt med
mycket online-användning kan uppstå hos kunder och denna saknad tillsammans med
förväntningar som inte tillfredsställs leder till minskad lojalitet till banken. Att överträffa
kundens förväntningar lägger Jismark; Madacki stor vikt på. Även att arbeta med långsiktig
kundrelation menar Jismark; Englund. Detta eftersträvar Handelsbanken genom att överträffa
kunden, gammal som ny i varje möte menar Jismark. Englund förklarar att Nordea arbetar
proaktivt för att skapa långsiktiga kundrelationer och använda flera kanaler ut mot kund, detta
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för att även kunna ge rätt råd. Hög eller låg kundservice beror på kundens faktiska upplevda
service beroende på förväntningen kunden hade enligt (Zeithaml et al., 1990) och kundservice
definieras därmed vidare av (ibid) som graden av skillnaden mellan kundens förväntningar
och dess uppfattning av till exempel ett möte eller hantering av en banktjänst.

5.5 Sammanfattning av analys
Hur organisationer väljer att utforma och strukturera sin verksamhet är individuellt. De
strukturer som analyserats är den vertikala strukturen och ett centraliserat styrsätt där
informationen flödar uppifrån och ned i organisationen. Denna strukturs motsats är den
horisontella strukturen och ett decentraliserat styrsätt där information både flödar uppåt och
nedåt i organisationen. Respondenterna på Nordea berättar om ett styrsätt där viss
kommunikation mellan de olika nivåerna sker, men det är i slutändan ledningen på högre nivå
som fattar beslut och som de anställda på lägre nivå får följa. På Handelsbanken upplever
respondenterna att de har lätt att få sin röst och känner sig delaktiga i olika
förändringsprocesser. Studerade teorier visar på att Handelsbanken är som även Jismark
menar en mer decentraliserad organisation. Det många organisationer föredrar är en
decentraliserad struktur menar Södergren (1987), men detta behöver inte alltid vara en fördel i
alla beslut. I större frågor krävs till största del att besluten tas centralt. Alonso et al. (2008)
menar att skillnader mellan vertikal och horisontell struktur har minskat och strukturerna rör
sig mot varandra.
Skillnader som visat sig mellan de två studerade bankerna är bland annat hur de valt att
hantera sin kontanthantering och hur det valt att genomföra den verksamhetsförändring som
följde. De beslut som respektive bank tog i frågan var i enlighet med hur bankerna vill framstå
ut mot kund. Handelsbanken valde i frågan att föra en diskussion mellan alla nivåer i banken
och ta fram det bästa alternativet. Medan Cadjo på Nordea berättar om en process där de
anställda på kontoren inte var särskilt aktiva i processen utan när beslut togs och
informationen gick ut var det bara att rätta sig efter förändringen. Hur en process kan gå till
har Granbergs (2011) grundmodell valts för att studera hur förändring kan genomföras. Hur
en organisation går från ett stadie där förändring krävs via implementering och senare
utvärderas visar hur Nordea och Handelsbanken valt att arbeta med förändring.
Att satsa på kundservice och finnas där kunden finns är enligt Anton (2000) viktigt. Detta är
en ständig utmaning för bankerna att anpassa sig efter kundens önskemål, men också
introducera nya sätt att nå ut till sina kunder. Nordea säger sig arbeta ständigt med utveckling
av sina tekniska tjänster. Handelsbanken satsar också på utveckling på det tekniska planet,
men försöker ändå att finnas till för kunden på fysiska kontor i stor utsträckning. Att kunna
upprätthålla en god kontakt för att behålla lojala kunder och hela tiden kunna överträffa
kundernas förväntning är för bankerna en ständig utmaning. Huruvida kundservicen är hög
eller låg är upp till hur den enskilda kunden upplever den och för att kunna mäta den ställs
kundens förväntningar mot dess uppfattning.
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6 Slutsats och avslutande diskussion
I detta kapitel kommer slutsatser utifrån den tidigare analysen presenteras. Slutsatsen har för
avsikt att så långt det är möjligt svara på den inledande problemformuleringen och därmed
förstå hur verksamhetsförändringar kring kundservice sker i de två studerade bankerna.
Slutligen ges förslag till vidare forskning.
Under studiens gång har Nordea visat sig använda en mer centraliserad struktur, gentemot
Handelsbanken som både säger sig och under studien påträffats vara en mer decentraliserad
organisation. Då beslut kring förändringar i verksamheten tas på central eller regionalnivå i
Nordea, medan på Handelsbanken sker en tydligare diskussion mellan lokal, regional, och
central nivå och det lokala kontoret får även ta egna beslut. Den centraliserade strukturen
visar sin betydande roll i stora frågor. Då likheter mellan bankerna även finns. Handelsbanken
tar stora frågor centralt, men skillnaden mot Nordea är att kontoret på lokal nivå själva kan
styra hur detta skall implementeras. På Nordea tas även stora frågor centralt, men regional
nivå har även beslutanderätt vid mindre frågor. På Nordea vävs alltså inte det lokala kontoret
in på samma sätt som på Handelsbanken.
Större och fler förändringar sker på Nordea till skillnad mot Handelsbanken. Då Nordea tagit
steget mot att inte ha kontanter på kontoren har nedläggning av kontor därmed skett.
Bankfack till kund har även tagits bort. Handelsbanken har fortfarande kvar kontanter och
lägger inte ner kontor. Att kontor inte läggs ner är skrivet i bankens policy. Beslut hur
förändring kring hur kontanthanteringen skall se ut har i båda banker skett centralt, och sedan
regionalt hur detta beslut skall implementeras. Medarbetare på lokal nivå har större inblick i
hur förändring sker samt kan påverka på Handelsbanken, men detta har visat sig inte vara lika
lätt för medarbetare på Nordea, då där inte fanns inblick alls i hur diskussion på central och
regional nivå skedde.
För att stärka serviceutbud mot kund har bägge banker utvecklat internet, mobil och telefontjänst. En skillnad är att Nordea lagt större vikt vid att utforma möte via datorn så kunden kan
sitta hemma och rådgivaren på kontoret. Nordea satsar på att kunna hjälpa kunden via de
tekniska kanalerna Nordea utvecklar, medan Handelsbanken visar sig vara tillgängliga mot
kund genom fler kontor och den fysiska kontakten. Långsiktig kundrelation visar sig arbetas
mycket med i båda bankerna. Skillnaderna mellan bankerna är dock att Handelsbanken säger
sig eftersträva att överträffa kundens förväntningar i varje möte. Och i Nordea ställs fokus
genom att ha ett brett utbud av kanaler för att kunna ge rätt råd.

6.1 Avslutande diskussion
Vi har i vår slutsats kunnat visa på att det finns skillnader mellan de banker som studerats,
dels i deras organisationsstruktur och hur dessa slutligen mynnar ut i hur
verksamhetsförändringar kring kundservice ser ut. Det finns även likheter mellan bankernas
tankesätt kring kundservice samt hur förändringar sker. Regler och krav, som alla banker styrs
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av, har visat sig vara en faktor till detta. Skillnaderna i strukturerna påverkar hur
förändringarna implementeras och diskuteras mellan nivåerna central, regional och lokal nivå.
Samt hur mycket eller lite påverkan och inblick medarbetare på lokal nivå har i
förändringarna, alltså på den nivå där kunderna fysiskt möts. Likheter kring utveckling av
teknik finns, dock sticker Nordea ut på den tekniska fronten utöver Handelsbanken. Medan
Handelsbanken visar sig ha fokus på det fysiska mötet med kunden.

6.2 Förslag till vidare studier
•
•
•

Skiljer sig kundservice och dess utveckling mellan en bank och något annat
serviceföretag?
För en mer generell överblick kring verksamhetsförändringar inom kundservice i
bankverksamheten kan fler än två banker studeras.
Studera positiva och negativa reaktioner från kund kring förändringar i serviceutbud
hade varit intressant att få fram för att djupare kunna se vad förändringarnas utfall
verkligen ger mot kund.
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Bilaga 1 - Intervjuguider
Intervjuguide,för,medarbetare,Handelsbanken,–,lokal,nivå,
Inledande frågor
1. Beskriv er organisation och vad ni har för värderingar.
2. Vad har du för tjänst, vad innebär den?
3. Beskriv dina arbetsuppgifter samt ansvarsområden.
4. Hur länge har du arbetat inom organisationen?
5. Vad finns det för olika befattningar på ert kontor/avdelning?
6. Hur ser en vanlig dag på kontoret ut?
a) Har ni veckomöten? Hur går dessa till?
7. Hur många chefspositioner har du ovanför dig?
a) Positivt/negativt med detta?
8. Beskriv hur kommunikationen fungerar mellan dig och dina kollegor.
Mål & strategi
9. Hur arbetar ni för att kunna möta kundernas behov och krav?
10. Vart lägger ni extra fokus för att upprätthålla era kundrelationer?
a) Vad använder ni för strategier för att förverkliga detta?
11. Hur sätter ni upp mål för just din arbetsplats (t ex lokal-/regionkontoret)?
Förändringar
12. Hur upplever du att era kunder reagerar på de förändringar som görs/inte görs i banken?
Vad ser ni för tydliga effekter?
13. Hur påverkas ni medarbetare av förändringar inom organisationen? Hur kan ni som
medarbetare påverka besluten?
14. Hur anser du att beslut vid förändringar i organisationen fungerar?

Intervjuguide,för,medarbetare,Nordea,–,lokal,nivå,
Inledande frågor
1. Beskriv er organisation och vad ni har för värderingar.
2. Vad har du för tjänst, vad innebär den?
3. Beskriv dina arbetsuppgifter samt ansvarsområden?
4. Hur länge har du arbetat inom organisationen?
5. Vad finns det för olika befattningar på ert kontor/avdelning?
6. Hur ser en vanlig dag på kontoret ut?
a) Har ni veckomöten? Hur går dessa till?
7. Hur många chefspositioner har du ovanför dig?
a) Positivt/negativt med detta?
8. Beskriv hur kommunikationen fungerar mellan dig och dina kollegor.
Mål & strategi
9. Hur arbetar ni för att kunna möta kundernas behov och krav?
10. Vart lägger ni extra fokus för att upprätthålla era kundrelationer?
a) Vad använder ni för strategier för att förverkliga detta?
11. Hur sätter ni upp mål för just din arbetsplats (t ex lokal-/regionkontoret)?
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Förändringar
12. Hur upplever du att era kunder reagerar på de förändringar som görs/inte görs i banken?
Vad ser ni för tydliga effekter?
13. Hur påverkas ni medarbetare av förändringar inom organisationen? Hur kan ni som
medarbetare påverka besluten?
14. Hur anser du att beslut vid förändringar i organisationen fungerar?

Intervjuguide,för,chefer,på,regional,nivå,–,Handelsbanken,
Inledande frågor
1. Beskriv er organisation och vad ni har för värderingar.
2. Vad har du för tjänst, vad innebär den?
3. Beskriv dina arbetsuppgifter samt ansvarsområden.
4. Hur länge har du arbetat inom organisationen?
5. Vad finns det för olika befattningar på ert kontor/avdelning?
6. Hur ser en vanlig dag på kontoret ut?
a) Har ni veckomöten? Hur går dessa till?
7. Hur många chefspositioner har du ovanför dig?
a) Positivt/negativt med detta?
8. Beskriv hur kommunikationen fungerar mellan dig och dina kollegor.
Mål & strategi
9. Hur arbetar ni för att kunna möta kundernas behov och krav?
10. Vart lägger ni extra fokus för att upprätthålla era kundrelationer?
a) Vad använder ni för strategier för att förverkliga detta?
11. Hur sätter ni upp mål för just din arbetsplats (t ex lokal-/regionkontoret)?
Förändringar & beslut
12. Hur ser tas beslut vid förändringar i er organisation?
13. Hur påverkas ni av förändringar (t ex omstruktureringar, nedläggning av kontor, beslut
som tas högre upp) inom organisationen? Hur kan ni påverka besluten?
14. Hur arbetar ni med delegering?
15. Hur anser du att Handelsbanken uppnår sina lönsamhetsmål utifrån ett kundperspektiv?

Intervjuguide,för,chefer,på,regional,nivå,–,Nordea,
Inledande frågor
1. Beskriv er organisation och vad ni har för värderingar.
2. Vad har du för tjänst, vad innebär den?
3. Beskriv dina arbetsuppgifter samt ansvarsområden.
4. Hur länge har du arbetat inom organisationen?
5. Vad finns det för olika befattningar på ert kontor/avdelning?
6. Hur ser en vanlig dag på kontoret ut?
a) Har ni veckomöten? Hur går dessa till?
7. Hur många chefspositioner har du ovanför dig?
a) Positivt/negativt med detta?
8. Beskriv hur kommunikationen fungerar mellan dig och dina kollegor.
37!
!

Mål & strategi
9. Hur arbetar ni för att kunna möta kundernas behov och krav?
10. Vart lägger ni extra fokus för att upprätthålla era kundrelationer?
a) Vad använder ni för strategier för att förverkliga detta?
11. Hur sätter ni upp mål för just din arbetsplats (t ex lokal-/regionkontoret)?
12. Hur arbetar ni för att få närmre relation med era kunder?
Förändringar & beslut
13. Hur tas beslut vid förändringar i er organisation?
14. Hur påverkas ni av förändringar inom organisationen? Hur kan ni påverka besluten?
15. Hur arbetar ni med delegering?
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