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Abstract    
       
Purpose: The purpose of this study is to create knowledge of digitalization within the bank sector and 

how it affects Handelsbanken, one of the leading banks in Sweden. Further analysis is done regarding 

three levels of management and their work concerning strategic renewal to combine local presence 

and a large scale of branches with digital solutions.    

   

Methods: Empirical research was conducted based on qualitative interviews with five managers in 

Handelsbanken. The study sought to answer how the conception of digitalization differs between 

different managerial levels and in what way managers use strategic renewal to face an increasing 

degree of digitalization.    

Findings: This study found that the digitalization have had great impact on Handelsbanken in terms 

of structure and strategic change. The digital development has caused new ways of working and a 

need of new competencies. At the three levels of management strategic change is needed in order to 

remain relevant in a industry that increasingly is characterized by digitalization.    

Keywords: Strategy, strategic renewal, digitalization, middle managers, competencies. 

  



 

Begreppslista 

 

Avdelningschef: Chef för en stödjande avdelning inom olika affärsområden. 

 

Central nivå: Central verksamhetsnivå. Koncerngemensamt stöd inom olika affärsområden 

oavsett regionstillhörighet.  

 

Digitalisering: En process av teknisk utveckling som påverkar organisationen.  

 

Kompetenser: Förmågor och kunskaper hos individer.  

 

Kontorschef: Chef över ett bankkontor på lokal nivå.  

 

Lokal nivå: Lokal verksamhetsnivå. Utgörs av ett rikstäckande kontorsnät och leds av 

kontorschefer.  

 

Lokal närvaro: Handelsbankens vision om fysisk närhet till kunden som möjliggörs av det 

rikstäckande kontorsnätet. 

 

Mellanchef: En chef som återfinns mellan medarbetare och högre chefer.  

 

Regional nivå: Regional verksamhetsnivå. Verkar för att stödja lokala kontor inom ett 

avgränsat område.  

 

Rörelsechef: Högre chef som stöttar ett urval av kontor inom en region.  

 

Strategisk förnyelse: En process av förändring eller anpassning av strategi i en organisation.  
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1. Inledning   
 

Digitaliseringen är en utmaning inom banksektorn. Den ställer krav på banker att anpassa sig 

till kundernas efterfrågan kring digitala plattformar och ett digitalt tjänsteutbud. Den här 

studien kommer att behandla en av Sveriges ledande banker och hur chefer på olika nivåer 

kan möta den förändring banken står inför. I de inledande avsnitten kommer studiens 

bakgrund, problematisering, syfte samt frågeställningar att presenteras.      

 

1.1 Bakgrund   

 

Finanssektorn präglas av ständig förändring där det tillkommer etableringar av svenska och 

internationella företag. I den finansiella sektorn verkar banker och andra institut som bidrar 

till att erbjuda system för sparande, betalningsförmedling, riskhantering samt finansiering. 

Det finansiella systemet fyller en viktig funktion i samhället och Handelsbanken är en av de 

största aktörerna i det svenska bankväsendet. Bankkontoren runt om i landet står inför en 

betydande förändring där kunderna alltmer efterfrågar digitala banktjänster snarare än fysiska 

möten på bankkontoren. Utvecklingen har bidragit till att bankerna anpassar sitt befintliga 

värdeerbjudande för att vara konkurrenskraftiga på marknaden (Svenska bankföreningen 

2019).    

Handelsbanken bildades 1871 och bankens centrala idé grundar sig i att skapa långsiktiga 

relationer till kunderna genom lokal närvaro (Handelsbanken 2019). Den lokala förankringen 

kännetecknar banken och bygger på den rådande strukturen där decentralisering och tilltro till 

medarbetare genomsyrar hur verksamheten bedrivs. Den decentraliserade strukturen har över 

tid institutionaliseras och är bärande inom banken (Wallander 2002). En formell struktur i en 

organisation är ofta institutionaliserad och speglar koncept, rutiner och en modell för hur 

arbetet organiseras (Eriksson-Zetterquist 2009).    

Handelsbankens värderingar innebär tydliga riktlinjer kring synen på människor, både i 

egenskap av medarbetare men även gentemot de kunder som dagligen besöker banken och 

nyttjar dess tjänster. Den tydliga decentraliserade strukturen har möjliggjort att 

organisationen kan vara dynamisk och flexibel. Det har inneburit att banken kan komma 

närmare kunden samt ha möjlighet att anpassa beslut efter kundens behov och lokala 

förhållanden. Handelsbankens stora kontorsnät innebär kortare beslutsvägar och möjliggör att 
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beslutfattande sker närmre den lokala verksamheten och i direkt anslutning till kunden 

(Wallander 2002). Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) belyser att en 

decentraliserad struktur kan innebära att en organisation snabbare kan möta 

omvärldsförändringar, något som Wallander (2002) framhäver genom att påtala hur 

organisationen snabbt blir medveten om konkurrenternas verksamhet.    

Bengtsson och Skärvad (2011) ifrågasätter bankkontors framtida existensberättigande i en 

värld som kännetecknas av lösningar baserade på digital självbetjäning. Även Larsson och 

Viitaoja (2017) beskriver att det sker en kontinuerlig nedläggning av traditionella bankkontor 

till förmån för digitala tjänster. Den digitala tillgängligheten innebär att   

Handelsbanken erbjuder ett brett utbud av digitala tjänster som möjliggör att kunden på egen 

hand kan sköta sin ekonomi (Handelsbanken 2019). Cervenka (2019) belyser att 

digitaliseringen är ett dagsaktuellt ämne inom bankväsendet och ifrågasätter relevansen av  

Handelsbankens stora kontorsnät i en tid som kännetecknas av digital förändring. Även 

Handelsbankens nya VD vill satsa på att digitalisera och möta kunder på digitala plattformar, 

men utesluter samtidigt inte att de lokala kontoren kan bli fler (Velander 2019).    

Den ständigt närvarande och växande digitaliseringen som utmanar Handelsbankens vision 

om lokal förankring med ett rikstäckande kontorsnät har uppmärksammats och skapat intresse 

för vidare undersökning. Hur motiverar banken att bibehålla ett rikstäckande kontorsnät när 

allt fler kunder gör sina bankärenden via digitala plattformar och på vilket sätt drivs 

utvecklingen av digitaliseringen inom banken i enlighet med visionen om lokal förankring?   

1.2 Problematisering   

 

Den lokala närvaron är Handelsbankens sätt att differentiera sig från övriga konkurrenter. 

Samtidigt utmanas den rådande visionen av en växande digitalisering, där allt fler kunder 

sköter sina bankärenden via olika typer av digitala tjänster (Svenska Bankföreningen 2016). 

Enligt ett dokument som redogör för Handelsbankens pågående digitaliseringsprojekt 

prioriteras förändringen inom områden som är centrala för kunden (Handelsbanken 2019). 

Det innebär en vision om att möjliggöra en lättillgänglig och personlig upplevelse genom 

olika digitala mötesplatser (Handelsbanken 2019). Givet detta utmanas Handelsbankens 

lokala närvaro som riskerar att ersättas av digitala lösningar. Att ompröva samt anpassa 

affärsmodeller och strategier till den digitala teknologin kan bidra till att en organisation 

skapar konkurrenskraft och höjer sitt kundvärde (Bengtsson & Skärvad 2011). I ljuset av 
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detta har digitaliseringen även banat väg för utvecklingen av digitala strategier och 

anpassning av bankens befintliga affärsmodell. Handelsbanken har en vision om att 

kombinera den lokala anknytningen med digitala lösningar för att vara unika i förhållande till 

sina konkurrenter. Figur 1 visar hur Handelsbanken förenar dessa centrala begrepp för att 

bibehålla den struktur och affärsmodell som banken har idag. Begreppet digital syftar till att 

kunden har valmöjligheten att sköta sin ekonomi på egen hand samtidigt som det finns lokala 

kontakter tillgängliga för rådgivning eller hjälp på bankkontoren (Handelsbanken 2019).  

 

Figur 1. Bild av Handelsbankens vision att kombinera lokal och personlig med digitala lösningar. 

(Handelsbankens hållbarhetsredovisning 2018).    

   

   

   

Cuesta, Ruesta, Tuesta och Urbiola (2015) menar att finansiella institutioner står inför en 

process att anpassa sina digitala strategier. Det innebär investeringar i teknologi som i sin tur 

kan påverka organisationens struktur. För institutioner som adapterar en digital 

transformation kommer det innebära en anpassning till den teknologiska utvecklingen likväl 

ett digitalt erbjudande av finansiella tjänster till kunden. Den digitala utvecklingen är en 

koncerngemensam förändring som behöver mötas och implementeras på samtliga nivåer i 

organisationen (Krogh, Jacobsen & Roos 2004).    

 

Digitaliseringen ställer krav på att chefer inom banken modifierar strategi för att möta den 

förändring som digitaliseringen utgör. Strategisk förnyelse är en process där organisationen 

förändrar eller anpassar rådande vision och strategier till förändrade förhållanden (Gioia, 

Thomas, Clark & Chittipeddi 1994). I förnyelsestadiet och när en organisation ställs inför 

strategisk förnyelse återfinns olika ledarroller som påverkar utbytet av relationer (Floyd & 
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Lane 2000). Floyd och Lane (2000) menar även att chefer agerar olika inom ramen för 

strategiskt förnyelsearbete, vilket kan ha en inverkan på förändringsprocessen.  

Mellanchefer på de lokala bankkontoren har kund-och affärsansvar och fattar beslut för den 

närliggande marknaden, något som ger de möjlighet att anpassa och styra sin verksamhet 

efter lokala förhållanden (Handelsbanken 2019). Chefers möjlighet att själv besluta om 

styrning av den egna verksamheten är inte enbart begränsad till de lokala bankkontoren. Det 

kommer även till uttryck på både regional- och central nivå där ledare ges mer eller mindre 

fria tyglar att organisera och reglera arbetet på sina respektive avdelningar och   

ansvarsområden (Handelsbanken 2019). Det decentraliserade arbetssättet och befogenheterna 

att själv styra arbetet på kontoren möjliggör därmed en rad olika tolkningar av organisationens 

riktlinjer.   

   

Mellanchefens roll inom organisationer har över tid utvecklats. Historiskt innebar den en 

medlande funktion från toppchefer, men har på senare tid kommit att bli en central roll i 

strategiutvecklingen vid hantering av kunskap och kärnkompetenser (Woolridge, Schmid & 

Floyd 2008). Författarna menar att mellanchefer kan anses vara kärnan för skapande av 

strategi i dessa processer. I tider av strategisk förnyelse menar även Roleau (2005) att 

mellanchefer verkar som ett informationsnav för meningsskapande bland medarbetarna.    

   

Tidigare forskning har berört digitaliseringen inom bankväsendet ur ett medarbetar- samt 

kundperspektiv. Larsson och Viitaoja (2017) påtalar brister i akademisk forskning kring 

bankchefers uppfattning om digitaliseringen och hur den påverkar kunder i olika avseenden. 

Den begränsade forskningen inom området gav upphov till denna studie och dess 

intresseområde. Litteratur inom området påvisar ledarskapets roll inom ramen för 

affärsförnyelse och strategiutveckling (Floyd & Lane 2000), men dessa i kombination med 

digitalisering och bankväsendet är bristfällig inom den vetenskapliga forskningen. 

Digitaliseringen har inneburit att banken står inför en utmaning att bevara visionen om lokal 

närvaro och ett stort kontorsnät. Denna studie syftar därmed till att behandla hur chefer på 

olika nivåer i Handelsbanken arbetar med strategisk förnyelse för att möta digitaliseringen.   

1.3 Syfte   

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur digitaliseringen påverkar Handelsbanken. 

Vidare analyseras hur chefer på olika nivåer arbetar med strategisk förnyelse för att 

kombinera lokal närvaro och ett stort kontorsnät med digitala lösningar.    
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1.4 Frågeställningar   

Hur skiljer sig föreställningarna om digitalisering hos chefer på olika nivåer inom samma 

bank?    

På vilket sätt skapar chefer mening kring strategiskt förnyelsearbete med anledning av ökad 

digitalisering?   

1.5 Avgränsningar   

Med utgångspunkt i det valda studieobjektet, Handelsbanken, kommer studien att analysera 

chefer på lokal, regional- och central nivå. De utvalda nivåerna utgör samtliga av bankens 

strukturella nivåer och baseras på Handelsbankens organisationsstruktur i Sverige. Arbetet 

har avgränsats till bankkontor och avdelningar som återfinns i Mellansverige. Internationella 

kontor har exkluderats på grund av en begränsad omfattning och tidsrymd av arbetet.   
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2. Teoretisk referensram   
I detta kapitel definieras strategi för att ge en bakgrund till det huvudsakliga teoretiska 

området strategisk förnyelse. Inom strategisk förnyelse har en avgränsning gjorts för att 

behandla kompetenser och strukturella faktorer. Dessa områden utgör centrala faktorer inom 

denna studies intresseområde. Vidare speglas fenomenet digitalisering i ljuset av teorin.   

Avslutningsvis sammanfattas och relateras de centrala begrepp som används.    

2.1 Strategi    

Strategi är ett mångfacetterat begrepp som används inom olika områden. Strategi kan 

definieras som en plan vilket används i vägledande syfte för att uppnå organisationens mål 

genom olika handlingar (Krogh, Roos & Jacobsen 2004).  

 

En nyanserad definition av strategibegreppet kommer från företagsekonomiska forskare och 

handelshögskolor som menar att strategi behandlar hur chefer bemöter affärsproblem, 

marknadsoperationer och företagsutveckling (Bengtsson, Eriksson & Wåhlin 2014). Företag 

behöver därmed anpassa organisationens strategi i förhållande till omvärlden för att möta 

förändring. Således kan strategi anses vara en vägledande kompass i organisationer där lokala 

strategier organiseras av individuella ledare (Colville & Murphy 2006).    

      

Agarwal och Helfat (2009) diskuterar begreppet strategisk förnyelse och belyser att det finns 

olika faktorer som kännetecknar området. För att definiera strategisk förnyelse har författarna 

särskiljt begreppen strategi och förnyelse. De menar att strategi är något som kan härledas till 

långsiktiga utsikter för ett företag och att det påverkar dess framgång eller nedgång. Det finns 

därmed olika faktorer som kan påverka ett företags framtidsutsikter.    

   

2.2 Strategisk förnyelse   

Strategisk förnyelse är en process där företaget använder ny kunskap i kombination med 

innovativa beteenden för att anpassa organisationens värdegrund eller förändra sitt 

värdeerbjudande (Floyd & Lane 2000). Gioia et al. (1994) beskriver strategisk förnyelse som 

ett sätt att ändra eller anpassa organisationens vision eller mål mot en ny riktning. Det kan 

bland annat handla om förändringar av resursallokering i den organisatoriska strukturen eller 

processer då miljön ställer nya krav. En strategisk förnyelse kan innebära utveckling av 

företagets långsiktiga mål och vision där chefer har en inverkan på den strategiska 
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inriktningen. Företagets kärnvärden, affärsidé och strategi balanseras i förhållande till 

omgivningen genom interna styrkor och svagheter (Bengtsson, Eriksson & Wåhlin 2014).   

 

Agarwal och Helfats (2009) definition av strategisk förnyelse härleds till att förnyelse handlar 

om uppdatering och utbyte snarare än enbart förändring. Vilka strategiska frågor som blir 

relevanta i förnyelsestadiet beror således på vilken situation som råder. Författarna belyser 

även att strategi handlar om framtida utsikter och att det är väsentligt att beakta faktorer som 

inte är aktuella i dagsläget men som kan vara avgörande för att vara konkurrenskraftiga i 

framtiden. Dessa faktorer kan bland annat vara organisationsstruktur, mål eller produkter och 

tjänster. Att ta hänsyn till olika faktorer som kan vara avgörande för måluppfyllelse är av vikt 

då varken företag eller chefer kan föreställa sig hur marknaden ser ut ur ett långsiktigt 

perspektiv (Agarwal & Helfat 2009).     

2.2.1 Strategisk förnyelse ur ett chefsperspektiv 

Chefer har olika roller och arbetar utifrån olika funktioner och beteenden som stödjer 

organisationens mål. Skillnaderna i rolluppsättningar och hur chefer verkar i processer kan 

bero på kompetensområde samt hierarkiska positioner. Inom strategisk förnyelse finns olika 

roller på operativ, mellan- och toppnivå där chefer agerar på olika sätt i förändringsprocesser. 

På respektive nivå återfinns det olika sätt att hantera information och beslutsfattande. 

Interaktioner mellan olika nivåer i företaget bygger på en social process där information 

kommuniceras i organisationen. Det finns således olika processer som inträffar under 

strategisk förnyelse som kan innebära motstridiga beteenden i chefskapet. Att olika chefer är 

delaktiga i processer av strategisk förnyelse kan resultera i olika konflikter. Det härstammar 

från olika uppfattningar, missförstånd och förväntningar som ställs på chefskapet (Floyd & 

Lane 2000).      

 

Chefer på mellannivå arbetar aktivt med att utvärdera information där de besitter en hög grad av 

kunskap om strategier i olika situationer. Mellanchefer kan betraktas som länken mellan den 

operativa nivån och toppchefer. Genom att rikta uppmärksamhet och skapa förståelse för 

strategiska frågor utifrån operativ nivå bidrar mellanchefen till utvecklad kännedom för 

toppcheferna (Floyd & Lane 2000). Mellanchefens möjlighet att vara delaktig i strategiutveckling 

är något som även Woolridge, Schmid och Floyd (2008) belyser. Författarna menar att 

mellanchefsrollen har utvecklats och nyanserats över tid.   
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Utvecklingen av mellanchefers roll har bidragit till att de fungerar som en mellanhand vid 

formulering av strategi. Mellanchefen verkar som en skapare av kunskap och utvecklar 

kärnkompetenser i verksamheten genom att vara en central del i processen. Woolridge, Schmid 

och Floyd (2008) menar således att mellanchefer har en unik position som verkar mellan 

toppchefer och den operativa nivån där deras roll innebär att vara en medlare av organisationens 

strategi och aktiviteter som sker på daglig basis. Mellanchefer verkar därmed socialt i olika 

interaktioner där de använder sin kunskap om sociala strukturer för skapande av strategi. Samtidigt 

kan mellanchefer betraktas som en resurs för att implementera förändring (Roleau 2005).  

2.2.2 Strategisk förnyelse i relation till digitalisering 

En växande grad av digitalisering har medfört att det strategiska arbetet kommit närmre 

företagets operativa nivå där de digitala verktygen används. Detta har inneburit att 

mellanchefernas inflytande ökar eftersom de fungerar som problemlösare och 

kommunikatörer mellan ledningen som fattar de strategiska besluten och de underordnade 

medarbetarna (Iveroth & Lindvall 2018). Digitalisering innebär en omvandling av analog 

information till digitala data (NE.se u.å). Det kan även betraktas som de sociala, 

organisatoriska och samhälleliga förändringarna som är en konsekvens av datorisering 

(Iveroth, Lindvall & Magnusson 2018). Digitaliseringen förändrar traditionella styrvillkor 

och leder till att frågor kring produktivitet och effektivitet omarbetas. Zuboff (1988, se 

Iveroth, Lindvall & Magnusson 2018 s. 26) använder “automating” som ett huvudbegrepp 

för att beskriva digitaliseringens påverkan i företag och organisationer. Det innebär att 

manuella arbetsuppgifter automatiseras för att kunna reducera kostnader och öka graden av 

inre effektivitet. Att digitaliseringen har inneburit en anpassning av arbetsuppgifter leder till 

att medarbetare behöver få insikt i vilka förändringar som kommer att beröra deras 

verksamhet och på vilket sätt. Chefer är en del av den processen för att skapa förståelse och 

mening som bidrar till att medarbetare är med på vad som händer och vad som komma skall   

(Colville & Murphy 2006).                     

2.2.3 Sensemaking och sensegiving i ljuset av förändring  

Ericson (2001) belyser framstegen som skett inom strategiforskning. Tidigare ansågs 

strategisk förnyelse vara alltför förenklat till kontexten av strategier. Utvecklingen av 

området har bidragit till ett intresse för hur strategi skapas samt växer med fokus på 

processuella faktorer. Inom organisationer utvecklas strategier där planer, visioner samt olika 

medlemmar i en organisation spelar en viktig roll i förändringsprocessen. Strategi kan därmed 
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anses vara något som utvecklas inom organisationen och inte enbart av enskilda individer 

(Ericson 2001).   

   

Ericson (2001) beskriver från ett perspektiv av meningsskapande, det vill säga sensemaking, 

att organisationer är uppbyggda av system med betydelser och sociala processer för att skapa 

mening. Colville och Murphy (2006) beskriver sensemaking utifrån organisationers sätt att 

förstå och konstruera sin mening och verklighet. Sett till organisationen och sensemaking kan 

det förklaras i termer av att människor är en del av processer som organiserats för att skapa 

ordning. Det kan liknas med att människor vill få kontroll över vad som händer i tider av 

osäkerhet och skapa förståelse för situationen för att kunna agera (Colville & Murphy 2006).    

   

För att begripliggöra förändring i en organisation är det även viktigt att beakta medlemmarnas 

egna betydelser och processerna där meningsskapandet ändras eller sammanfaller med 

varandra (Ericson 2001). Roleau (2005) framhäver sensemaking utifrån ett  

ledarskapsperspektiv. Hon menar att sensemaking innebär att mellanchefer förstår, tolkar och 

skapar mening av information kring en strategisk förnyelse. Samtidigt är det även av vikt att 

beakta faktorer utanför organisationen för att beskriva området. Organisationer verkar idag 

inom öppna miljöer där fokus ligger på kundorientering och nära kontakt med intressenter 

utanför organisationen. Chefer verkar därmed mellan organisationen och omvärlden vilket  

Roleau (2005) menar är en del av det strategiska arbetet inom sensemaking och sensegiving. 

Sensegiving är en process som gränsar till sensemaking där chefer arbetar med att 

kommunicera tankar om förändring. Det kan dels innebära att försöka påverka resultatet, 

samt få med sig andra medlemmar i organisationen. Roleau (2005) drar slutsatsen att 

sensemaking och sensegiving är mer än mönster skapade av toppchefer. Processerna är något 

som omvandlas och sker kontinuerligt i organisationen.    

   

Roleau (2005) belyser vikten av att chefer arbetar med att få med sig medlemmar i 

förändringsprocesser. Det innebär även att olika beteenden, strukturer och mål möjligen 

ifrågasätts och leder till nya anpassningar. Colville och Murphy (2006) beskriver detta 

fenomen utifrån förändring av organisatoriska beteenden där det är viktigt att se till 

människan i processen. 
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2.3 Kompetenser   

   

Floyd och Lane (2000) menar att chefer identifierar behov av förändring genom 

kompetensmodifiering. Kompetensmodifiering är en process där chefer identifierar ett behov 

av förändring genom ifrågasättande av kompetenser eller strategi. Det är därför betydelsefullt 

för chefer att beakta kärnkompetenser och befintliga resurser vid strategisk förnyelse. 

Kärnkompetenser i organisationen definieras av författarna som olika färdigheter, kunskap 

och tillgångar som kombineras för att differentiera sig från konkurrenter men även skapa ett 

värdeerbjudande av företagets produkter och tjänster. Kompetenserna kan även utgöras av 

förmågor, teknologier, kunskaper eller resurser och kan ses som grunden i verksamheten 

(Floyd & Lane 2000).    

   

Woolridge, Schmid och Floyd (2008) beskriver utifrån tidigare forskning av ett resursbaserat 

perspektiv att mellanchefer har en starkare position än toppchefer när det kommer till att 

skapa en gemensam förståelse för organisationens kärnkompetenser. Kärnkompetenserna 

bidrar till att förse verksamheten med ett flöde av dess innehåll för att vara 

konkurrenskraftiga (Floyd & Lane 2000). Å andra sidan beskriver Bengtsson och Skärvad 

(2011) att befintliga kärnkompetenser inte alltid är fördelaktiga. De exemplifierar hur 

teknologisk utveckling kan bidra till att befintliga kompetenser ifrågasätts. Det innebär att 

företag ständigt behöver arbeta med att utveckla och anpassa kärnkompetenserna i 

förhållande till omvärlden.    

   

Larsson och Viitaoja (2017) påtalar att ledare inom bankbranschen strävar efter att 

upprätthålla en nära och lojal relation till sina kunder och att den erhålls genom god service 

och tillgänglighet. Å andra sidan belyser författarna att samma ledare gärna uppmanar sina 

kunder att bli mer självständiga för att minska den frekventa kontakten med banken. Larsson 

och Viitaoja (2017) beskriver att bankkunder allt mer efterfrågar en flexibilitet vad gäller 

mötesplats för att hantera olika tjänster. Den teknologiska utvecklingen innebär att det finns 

ett behov av olika kanaler och mötesplatser, såväl fysiskt som digitalt för att anpassa sig till 

kunden och dess efterfrågan (Cuesta et al. 2015). Samtidigt ställer även kunden större krav på 

en personlig relation till rådgivare inom banken. Detta har inneburit att digitaliseringen ställer 

krav på nya kompetenser som är väsentliga för att klara konkurrensen på marknaden 

(Westelius & Olve 2018).    

https://www-emerald-com.db.ub.oru.se/insight/search?q=Yamit%20Viitaoja
https://www-emerald-com.db.ub.oru.se/insight/search?q=Yamit%20Viitaoja
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Digitalisering kan anses vara ett verktyg för en ökad kunskapsutveckling i en organisation. 

Digitaliseringen påverkar utvecklingen på de marknader där företaget verkar, något som 

skapar nya förutsättningar, ansvarsområden och arbetssätt i organisationen. Ett förändrat 

ansvar och arbetssätt innebär också en förändring av kompetensbehoven, vilket i sin tur 

förutsätter förändrad styrning. Dessutom ersätter datorn människan i allt fler processer, vilket 

även bidragit till uppkomsten av nya styrningssätt och arbetsuppgifter (Iveroth, Lindvall & 

Magnusson 2018).   

2.4 Strukturella faktorer    

   

Tran och Tian (2013) beskriver organisationsstruktur med utgångspunkt i strukturella faktorer 

som påverkar en organisation. En organisationsstruktur består av skapade relationer och 

ordningar som ligger till grund för måluppfyllelse. Författarna belyser även att det finns 

faktorer inom och utanför organisationen som har en inverkan på hur en organisation 

fungerar. I nedanstående avsnitt följer en redogörelse för organisationsstruktur och 

decentralisering med fokus på arbetsfördelning och beslutsfattande.    

 

2.4.1 Organisationsstruktur   

Jacobsen och Thorsvik (2009) redogör för begreppet organisationsstruktur och menar att det 

omfattar olika aspekter som organisationer behöver ta hänsyn till. Det råder olika 

avvägningar kring hur organisationen utformar en struktur där det är betydelsefullt att beakta 

vilka beslut som fattas, utformningen av strukturen samt hur grupperingar och fördelningar 

ska genomföras. Jacobsen och Thorsvik (2009) menar att en organisationsstruktur bygger på 

att fördela arbetsuppgifter och samordna hur beslutsfattande sker på olika ledarskapsnivåer. 

Det finns även formella strukturer som kan påverka olika roller i en organisation och vilka 

krav samt förväntningar som ställs på ledarskapet (Floyd & Lane 2000). Författarna belyser 

även att organisationer ofta är förplanerade. Det kan innebära att vara uppgiftsorienterade, 

uppbyggda av hierarkiska nivåer samt bestå av tydliga strukturer. Hierarkiska nivåer i en 

organisation kan således innebära att en position även leder till andra roller i organisationen. 

Floyd och Lane (2000) belyser att det kan innebära sekundära roller som beror på 

expertisområde samt hierarkiska ledarskapspositioner.    

En organisationsstruktur definieras av Mintzberg (1983) som sättet arbetet kan fördelas till 

särskilda uppgifter och hur de kan samordnas. En struktur kan även innebära att den 

begränsar handlingar i en organisation samt kan vara möjliggörande för olika åtgärder. 
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Cardinale (2018) belyser ovanstående fenomen utifrån institutionella teoretiker som 

instämmer i denna idé att olika aktörer i en organisation är involverade i olika handlingar. 

Därmed menar Cardinale (2018) att det är intressant att titta närmare på aktörer och hur de 

kan vara en del av strukturen. Även Yeow, Soh och Hansen (2018) påtalar det paradoxala 

med hur en organisations struktur kan vara möjliggörande i ett avseende, samtidigt som den 

kan skapa tröghet i andra avseenden. Struktur kan således vara en möjliggörande alternativt 

hindrande faktor i organisationens strategiarbete för implementering av nya strategier.    

Philip Selznick (1996) menar att institutionalisering kan återspeglas i skilda former genom 

processer, kompetenser och strategier som har skapat mönster av interaktion och anpassning. 

Mönstren kan vara svar till den externa miljön likväl som den interna. Inom organisationen är 

värderingar en viktig byggsten i en institution. I olika kontexter har värderingar betydelse och 

det handlar om hur vi anpassar och efterlever dessa genom kulturen och strukturen och på 

vilket sätt dem initieras.    

Genom olika riktlinjer kan organisationsstrukturen bidra till att visa hur anställda i en 

organisation bör handla. Jacobsen och Thorsvik (2009) beskriver styrmekanismer som kan 

användas i organisationen. Rekrytering är en styrmekanism som kan användas för att matcha 

organisationens interna önskan vad gäller personlig lämplighet i kombination med att även 

uppnå yrkesmässiga kvalifikationer. Att anställa personer som går väl ihop med 

organisationsgemensamma intressen och mål kan vara ett sätt att integrera individer som 

kommer följa organisationens riktlinjer. En ytterligare styrmekanism är socialisation som 

innebär att organisationer vill socialisera anställda. Socialisation är ett sätt att styra 

medarbetare att ta till sig normer, värderingar och antaganden. Fokus ligger på att 

medarbetare identifierar och tillägnar sig organisationens kultur och i sin tur agerar efter 

kollektiva riktlinjer. Dessa styrmekanismer kan bidra till att skapa önskvärt beteende och 

styrning av medarbetare (Jacobsen & Thorsvik 2009).     

2.4.2 Decentralisering   

Det centrala temat som avgränsar hur beslutsfattande sker i organisationen och på vilken nivå 

särskilda befogenheter återfinns kan definieras utifrån två centrala begrepp, centralisering och 

decentralisering. Definitionen av en decentraliserad struktur bygger på att beslut fattas längre 

ner i hierarkin och att anställda har ett stort ansvar och självbestämmande. Jacobsen och 

Thorsvik (2009) menar att det finns både för- och nackdelar med en decentraliserad 

respektive centraliserad struktur.   
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Bakgrunden till att en organisation vill decentralisera bygger på att beslutsfattande inte kan 

centraliseras till en enhet. En ytterligare aspekt som relaterar till varför organisationer vill 

frångå centralisering är att strukturen möjliggör snabba reaktioner till lokala förhållanden 

(Mintzberg 1983). Att beslutsfattandet fördelas i organisationen bidrar till att beslut 

effektiviseras genom kortare beslutsvägar. Mintzberg (1983) menar även att de anställda i 

en organisation motiveras av den högre grad av beslutsfattande som den decentraliserade 

organisationsstrukturen möjliggör. Motivationen grundar sig både i anställdas utrymme för 

initiativtagande och delaktighet i beslutsfattandet. Motivationsaspekten är således en viktig 

faktor för att utveckla medarbetare och deras drivkrafter till arbetet.    

En decentraliserad struktur innebär även att den operativa kärnan och mellanchefer i 

organisationen får mer makt och beslutsfattande. Mintzberg (1983) definierar den operativa 

kärnan som anställda vars arbete direkt kan kopplas till produkter och tjänster. Graden av 

decentralisering kan även variera vilket gör att olika arbetsuppgifter och ansvarsområden kan 

skilja sig åt (Jacobsen & Thorsvik 2009).   

Hansen och Høst (2012) beskriver hur beslutsstrukturer kan bidra till att individuella ledare 

får ytterligare områden och frågor att hantera i verksamheten. En decentraliserad struktur kan 

bidra till att det blir fler beslut att ta för varje individ. Detta effektiviserar interna processer 

samtidigt som arbetet blir mer komplext hos ledare i organisationen. Å andra sidan beskriver 

författarna att en decentraliserad struktur även kan bidra till att beslutsfattandet blir enklare 

och underlättar för chefer genom att ansvaret och makten blir tydligt definierad.     

2.5 Teoretisk syntes 

Tidigare forskning inom området belyser de centrala begreppen ur olika perspektiv. Under 

respektive avsnitt har begreppen definierats och dess innebörd beskrivits. Det centrala 

området strategisk förnyelse innefattar interna faktorer i en organisation som är avgörande i 

förändringsprocessen. De centrala referenserna Floyd och Lane (2000), Woolridge, Schmid 

och Floyd (2008), Jacobsen och Thorsvik (2009) samt Colville och Murphy (2006) framhäver 

olika interna organisatoriska förhållanden som relateras till varandra.   

   

Strategi definieras av Krogh, Roos och Jacobsen (2004) samt Bengtsson, Eriksson och 

Wåhlin (2014) utifrån måluppfyllelse och vägledning samt hur chefer bemöter affärsproblem 

och företagsutveckling. Floyd och Lane (2000) framhäver att det finns olika chefsroller i 

organisationen där mellanchefen är en viktig del av strategiarbetet (Woolridge, Schmid & 
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Floyd 2008). Att strategi ligger till grund för vidare utveckling av begreppet strategisk 

förnyelse utgår från att organisationen ser ett behov av att anpassa eller förändra sitt 

värdeerbjudande eller värdegrund (Floyd & Lane 2000). Den inledande presentationen av 

området relateras till hur chefer arbetar med strategiska frågor i verksamheten samtidigt som 

författare även belyser att strategisk förnyelse är en process som sker i organisationen. Att 

särskilja på begreppen är något Agarwal och Helfat (2009) gjort för att beskriva dess 

innebörd vilket inspirerat denna studies struktur. Strategiavsnittet kan därmed anses vara en 

inledning och förförståelse till strategisk förnyelse.    

   

Strategisk förnyelse presenteras för att framhäva hur organisationen förändrar eller anpassar 

sin vision, mål eller strategi. Floyd och Lane (2000) samt Agarwal och Helfat (2009) redogör 

för strategisk förnyelse som process där företaget arbetar med anpassning eller förändring av 

interna faktorer i organisationen. I förändringsprocesser är meningsskapande ur ett 

organisatoriskt perspektiv en viktig del för att skapa mening. Chefer förstår, tolkar och skapar 

mening av information vid strategisk förnyelse, samtidigt arbetar de med att kommunicera 

detta för att involvera individer i förändringsprocessen (Roleau 2005).    

   

Strategisk förnyelse kan även belysas ur ett omvärldsperspektiv där externa faktorer bidrar till 

förändring. Bengtsson, Eriksson och Wåhlin (2014) samt Gioia et al. (1994) beskriver 

strategisk förnyelse som en konsekvens av att omgivningen ställer krav på förändring. Dessa 

två perspektiv av strategisk förnyelse berikar förståelsen för hur organisationer balanserar 

interna förhållanden med externa faktorer för att uppnå konkurrenskraft.    

Eftersom studien behandlar interna förhållanden utgör organisationen studiens analysnivå. 

Analysnivån medför att organisationsstrukturella aspekter aktualiseras för att skapa förståelse för 

betydelsefulla organisatoriska förmågor och förutsättningar vid strategisk förnyelse. Jacobsen och 

Thorsvik (2009) samt Mintzberg (1983) redogör för organisationsstruktur som ett sätt att arbeta på 

olika organisatoriska nivåer utifrån beslutsfattande, ansvarsfördelning och samordning. Det finns 

interna strukturella förhållanden som är betydelsefulla vid strategiskt arbete. Dessa består av 

förmågor, teknologier, kunskaper samt resurser och utgör viktiga kompetenser i organisationen 

(Floyd & Lane 2000). Floyd och Lane (2000) samt Woolridge, Schmid och Floyd (2008) beskriver 

även kompetenser i en organisation som en del av att differentiera sig från konkurrenterna och 

skapa ett unikt värdeerbjudande.    
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3. Metod     
Metodkapitlet behandlar val av metod samt studiens utförande. Vidare presenteras 

överväganden och ställningstaganden utifrån intervju, litteratur och analys av metodologiska 

val.    

3.1 Val av metod    

På ett övergripande plan syftar studien till att öka förståelsen för hur digitaliseringen har 

påverkat Handelsbanken. Vidare fokuserar studien på hur ledare på olika nivåer i banken 

bemöter digitaliseringen utifrån Handelsbankens visioner om att bibehålla en lokal 

anknytning och med sitt stora kontorsnät finnas nära kunden.    

Bryman och Bell (2013) beskriver hur det finns olika metoder och forskningsstrategier för 

insamling och analys av data. En kvalitativ metod har använts i denna studie och innebär att 

datainsamlingen uttrycks i ord istället för siffror (Bryman & Bell 2013). En kvalitativ metod 

har även använts som utgångspunkt för att besvara studiens forskningsfrågor, då metoden 

anses mest lämpad i förhållande till det tänkta tillvägagångssättet. Det primära syftet med en 

kvalitativ metod är att skapa djupare förståelse av fenomenet som studeras (Holme & Solvang 

1997). Anledningen till att en kvalitativ metod användes är att siffror och statistik, som utgör 

en kvantitativ metod, inte bidrar med en ökad förståelse för digitaliseringens påverkan på 

organisationen i samma utsträckning. En kvalitativ metod bidrar till att skapa en djupare 

förståelse med hjälp av insamlad information och utförliga verbala redogörelser (Holme & 

Solvang 1997). Med hjälp av de formulerade frågeställningarna syftar denna studie till att 

skapa ökad förståelse genom att besvara de frågeställningar som presenterats i förhållande till 

problembakgrunden.    

De primära data som inhämtats kommer från personliga intervjuer som genomförts med fem 

personer som arbetar på olika ledningsnivåer inom Handelsbanken. Utöver den primära datan 

har sekundärdata i form av böcker, tidningar samt års- och hållbarhetsredovisningar även 

studerats. Insamlingen av data i en kvalitativ forskning kan genomföras utifrån en rad olika 

metoder. Med anledning av detta har studien avgränsats till kvalitativa intervjuer och 

tolkande analyser som ligger till grund för datainsamlingen. Holme och Solvang (1997) 

beskriver även hur en kvalitativ metod kännetecknas av närheten till källorna och 

informationen som samlas in. Denna studie syftar till att vara empirinära genom att studera 

chefer på olika strukturella nivåer.    
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3.2 Undersökningsdesign    

En fallstudie är en form av design som innebär att en detaljerad undersökning görs på olika 

undersökningsenheter eller studieobjekt. Detta kan vara avgränsade grupper, individer, 

organisationer eller samhället (Bryman & Bell 2013). Den primära mät- och analysenheten 

som behandlas i denna studie är chefer på Handelsbanken. För att specificera vilket 

studieobjekt eller analysenhet som behandlas menar Bryman och Bell (2013) att det är viktigt 

att klargöra analysenheten.   

Undersökningsdesignen är av en tolkande ansats för att skapa förståelse för den insamlade 

datan. Syftet med att använda en tolkande ansats grundar sig i analys av respondenternas egen 

uppfattning utifrån de frågor som ställts. Jacobsen (2017) menar att en kvalitativ metod 

likställs med ett tolkningsbaserat perspektiv. Ett tolkningsbaserat perspektiv innebär utifrån 

ett epistemologiskt synsätt att människor konstruerar verkligheten och studeras från 

forskarnas perspektiv genom att titta på hur människor uppfattar den. Denna tolkande ansats 

anses även sammanfalla med en hermeneutisk metodologi. Detta är något som även 

överensstämmer med Burell och Morgans (1979) syn på sociologiska paradigm inom 

organisationsanalys. Av de fyra paradigmen kan ett tolkande paradigm utgå från att en 

forskare vill förstå den sociala världen genom att studera människors erfarenhet och 

verklighet vilket denna studie syftar till (Burell & Morgan 1979).   

3.3 Litteraturgenomgång   

I uppsatsens inledande skede påbörjades en litteraturgenomgång. Genomgången ämnar bistå 

med en förförståelse för det område som uppsatsen syftar att undersöka och ge exempel på 

studier som tidigare utförts inom området. Litteraturgenomgången kan även användas som 

argument och motiv för studien genom att påvisa bristen av tidigare studier kring det 

specifika fenomen som önskas undersökas. Inläsningen av litteratur tillför även belägg för 

påståenden och argument som används under studiens gång och hjälper till att legitimera för 

studien intressanta företeelser (Bryman & Bell 2013).    

Denna studies litteraturgenomgång har kännetecknats av ett aktivt sökande i böcker, 

vetenskapliga artiklar samt tidskrifter och diverse nyhetssidor. För att finna relevant litteratur 

användes centrala nyckelord kopplade till studiens intresseområden. Att hitta ämnesrelevanta 

och adekvata artiklar samt nyhetssidor innebar ett urval av litteraturen. Användningen av 

centrala begrepp i form av sökord underlättade processen av sökandet och bidrog till litteratur 

som ansågs relevant i förhållande till den teoretiska bakgrunden samt studieobjektet. Exempel 
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på sökord som har använts är bland annat strategic change, middle managers, structure within 

organizations, decentralization och digitalization. Källorna har primärt inhämtats vid Örebro 

universitetsbibliotek och dess databaser samt via Google Scholar och diverse nyhetssidor. 

Användbara källor har även påträffats via studieobjektets hemsida, genom att studera tidigare 

uppsatser med liknande intresseområden samt via information tillgänglig hos den 

branschorganisation som representerar studieobjektet.          

3.4 Val av respondenter   

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och problematisering har ett ändamålsstyrt urval av 

respondenter valts ut för att vara behjälpliga vid insamling av kvalitativa data till 

undersökningen (Jacobsen 2017). En av författarna till denna undersökning har med 

anledning av sitt nuvarande extrajobb inom banken insyn i dess sätt att arbeta. Detta har 

bidragit till en förförståelse kring aktuella teman inom relevanta områden för studien. 

Författaren innehar även en viss förtrogenhetskunskap, något som tillämpats vid valet av 

intressanta intervjupersoner. Dessa är kända för att arbeta med nytänkande idéer och har valts 

ut för att berika studien med skilda perspektiv. Förtrogenhetskunskapen har även använts för 

att löpande föra dialog med företrädare för banken i olika frågor relaterat till studien och 

eventuella frågeställningar som uppstått. Dessa dialoger har bidragit till att öka förståelsen för 

det praktiska arbetet samt bankens strukturella förhållanden.    

Respondenterna representerar olika chefsroller på olika geografiska platser vilket bidragit till 

en variationsrikedom i urvalet. Respondenterna innehar en chefsposition i Handelsbanken på 

någon av bankens tre strukturella nivåer; lokal, regional- och central nivå, för att bidra med 

empiriska data som möjliggör analys av de fenomen som studien intresserar sig för.    

Urvalsprocessen inleddes med att förfrågningar sändes ut till ett tiotal chefer på bankens olika 

verksamhetsnivåer. Samtliga personer som omfattades av kravprofilen ansågs aktuella, något 

som resulterade i totalt fem intervjuer. Då intervjuerna utfördes under en begränsad tidsperiod 

som dessutom kännetecknades av hård arbetsbelastning inom banken saknade flera 

potentiella respondenter möjlighet att deltaga. Samtidigt hade fler respondenter från regional 

och central nivå tillfört fler infallsvinklar av studiens intresseområde. Å andra sidan 

upplevdes en empirisk mättnad efter fem intervjuer med anledning av arbetets begränsade 

tidsrymd. De intervjuer som genomfördes resulterade i en uppsjö av intressanta reflektioner 

som studien kunnat ta tillvara på.   
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Intervjuer varade mellan 30–45 minuter beroende på utförligheten av svaren på 

intervjufrågorna. Intervjuunderlaget har präglats av anonymitet och samtliga personliga 

uppgifter har avidentifierats av respekt för respondenternas personliga integritet. Det innebär 

att uppgifter om personerna hanterats med en hög grad av konfidentialitet (Bryman & Bell 

2013). Den enda explicita kopplingen som kommer framgå är därför på vilken strukturell 

nivå personen i fråga är chef. Detta syftar till att åskådliggöra eventuella likheter och 

skillnader i svar samt förhållningssätt till undersökningens frågeställningar mellan de olika 

nivåerna.     

Respondenterna har kontaktats internt via e-mail där ett önskemål om deras deltagande 

uttryckts. Alla respondenter har tagit del av samma information, något som utgjordes av 

studiens syfte, tänkt metod samt information om intervjun.    

3.5 Intervjuer    

Bryman och Bell (2013) beskriver att intervjuer är bland de främsta metoderna inom 

kvalitativ forskning. Med utgångspunkt i ett intresse för respondentens ståndpunkter har 

denna studie landat i kvalitativa intervjuer. Möjligheten att vara flexibel är en viktig aspekt att 

beakta, då studien syftar till att skapa ökad förståelse med visionen att intervjupersonen skulle 

få fritt utrymme att besvara frågorna. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer där en 

lista av teman använts som grund för frågeunderlaget. I denna studie har tre varianter av 

intervjuer använts: personlig, Skype- samt telefonintervju. De distanserade intervjuerna har 

utförts på grund av logistiska och tidsmässiga skäl. De olika intervjuvarianterna upplevdes 

trots sin skilda karaktär som likvärdigt användbara vid erhållandet av de empiriska resultaten.    

Bryman och Bell (2013) påtalar flera fördelar med telefonintervjuer. De menar att 

intervjuerna är lätta att hantera, billiga och tar mindre tid. De menar även att det förhindrar 

möjligheten att intervjuarna påverkar respondenten genom sina ageranden och sin närvaro. 

Telefonintervjuerna anses vara lika representativa som direkta intervjuer och dess legitimitet 

kan därmed inte ifrågasättas (Bryman & Bell 2013).  

Intervjuer syftar till att ställa frågor som möjliggör att respondenten får utrymme att uttrycka 

och forma svaren på sitt sätt. Inför intervjutillfället skickades information till respondenterna 

för att tydliggöra studiens syfte och vad den behandlar. I denna studie skickades dock inga 

intervjufrågor i förväg för att svaren inte ska riskera att uppfattas som intränade.    



19 

 

Jacobsen (2017) beskriver insamlingen av kvalitativa data och lyfter problematiken med att 

anteckna under intervjun. Att spela in intervjuerna samt transkribera intervjuerna kan 

underlätta bearbetningen av data samt bidra till att andra kan ta del av rådatan i efterhand. Att 

transkribera intervjuerna är något som Bryman och Bell (2013) menar underlättar analys av 

vad respondenterna delgivit. Samtliga intervjuer har spelats in, transkriberats och analyserats 

för att strukturera det empiriska underlaget. Jacobsen (2017) påtalar att uppträdandet från 

intervjuarna är viktigt att beakta. För ett professionellt agerande under intervjuerna 

anpassades kommunikationen, klädsel samt uppförande för att skapa en trygg miljö för 

intervjupersonen. Under intervjuerna alternerades frågeställningarna för samtligas 

delaktighet. Alterneringen innebar att frågeformuläret delades upp där en av intervjuarna 

aktivt lyssnade in svar från respondenten medan den andra hade fokus på intervjupersonen. 

Efter att en intervjuperson behandlat sina frågeställningar skiftades rollerna för bådas aktiva 

medverkande i intervjun. Rollskiftet medförde ett öppet klimat för både respondent och 

intervjuare och möjliggjorde att tillägg och kompletterande frågor kunde presenteras utan att 

störa intervjun. Effekterna av denna intervjuteknik i förhållande till en intervju exempelvis 

baserad på en huvud- och sidintervjuare är att detta bidrar till en öppenhet vilket kvalitativa 

intervjuer syftar till (Jacobsen 2017).      

Enligt Bryman och Bell (2013) är det önskvärt att i kvalitativa intervjuer lämna intervjun 

öppen för att röra sig i olika riktningar. Intervjuerna har således varit semistrukturerade för att 

respondenten ska ges möjlighet att ställa följdfrågor utifrån de centrala frågeområdena. Att 

genomföra intervjuer ansågs aktuellt för att urholka vilka förhållanden och fenomen som 

chefer på respektive nivå anser vara centrala.   

Denna studie består av primär- och sekundärdata där intervjuer kombinerats med insamling 

av material som bidragit till ytterligare information och förståelse för förhållanden i banken.  

En möjlig konsekvens av att använda sig av semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman 

och Bell (2013) att det kan finnas data som inte fångas upp. Å andra sidan belyser författarna 

vikten av att den kvalitativa intervjun är ett sätt att fånga upp frågeställningar genom att ta 

reda på information samt ställa frågor direkt till människor.   

En alternativ datainsamlingsmetod i denna studie hade kunnat innebära en insamling av 

sekundärdata genom att enbart genomföra en dokumentundersökning/arkivstudie. Detta hade 

möjligen varit genomförbart genom att ta del av artefakter, interna kataloger samt litteratur 

som skrivits om Handelsbanken. Eftersom denna studie syftar till att öka förståelsen för 

digitalisering och hur ledare på olika nivåer hanterar detta har ovanstående metod 
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exkluderats. Ledarskap är i huvudsak ett praktiskt fenomen som inte ges rättvisa i text och 

dokument vilket bidrog till att semistrukturerade intervjuer istället ansågs lämpligt. För att 

komplettera intervjuerna har sekundärdata samlats in för att berika studien med ytterligare 

perspektiv.    

3.6 Operationalisering   

Holme och Solvang (1997) beskriver operationalisering som en process där teori och empiri 

knyts samman. Vid formuleringen av intervjufrågor byggde utformningen på den teoretiska 

utgångspunkten som framställts i förhållande till formulerade frågeställningar. Bryman och 

Bell (2013) belyser vikten av att ta fram frågor som i sin tur kan relateras och ge svar till 

studiens frågeställningar. Inledningsvis var den teoretiska referensramen till god hjälp vid 

precisering av vilka områden som behandlas.    

Samtliga frågor i intervjuunderlaget har noga omformulerats och specificerats för att relateras 

till valda teoretiska områden och de teman som valts ut. Dessa teman återfinns som 

underrubriker i den teoretiska referensramen och ligger även till grund för dataanalysen. 

Frågeunderlaget har även formulerats med hänsyn till att undvika generella, ledande- samt 

flertydiga frågor som Bryman och Bell (2013) anser vara problematiskt. Intervjuunderlaget 

återfinns i bilaga 1.   

3.7 Bearbetning och analys av empiri   

I den kvalitativa metoden har datainsamlingen grundat sig på respondenternas svar till 

formulerade intervjufrågor. Samtliga intervjuer spelades in för att ha möjlighet att lyssna, 

transkribera och ta del av datan i efterhand. Efter transkriberingen av intervjuerna påbörjades 

processen av att få en övergripande bild av insamlad data.    

För att bearbeta och analysera data har en innehållsanalys använts. Innehållsanalysen kan 

enligt Jacobsen (2017) vara användbar för att skala ner rådata från det en person uttrycker i 

en intervju. Hsieh och Shannon (2015) menar att en kvalitativ innehållsanalys visar en 

subjektiv tolkning av data genom att använda en klassificeringsprocess. Processen innebär att 

kodning, teman och mönster urskiljs från datainsamlingen. Då studien syftar till att skapa 

förståelse för hur digitaliseringen inom bankbranschen påverkar Handelsbanken samt hur 

chefer på olika nivåer står inför strategisk förnyelse har en tolkning av konventionell 

innehållsanalys använts. Den konventionella analysmetoden används när undersökningen 

bygger på att beskriva en företeelse. Hsieh och Shannon (2015) beskriver även att den 
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konventionella innehållsanalysen används då existerande teori eller tidigare forskning av 

området är begränsat. Området för denna studie med fokus på digitalisering, strategi och 

strategisk förnyelse inom bankväsendet är begränsat vilket bidragit till att studien även syftar 

till att vara empirinära för att fånga upp centrala kategorier och teman från den insamlade 

datan. Då studien syftar till att skapa förståelse utifrån rådata som samlats in ansågs en 

innehållsanalys vara relevant för att identifiera centrala kopplingar.    

Hsieh och Shannon (2015) menar att en innehållsanalys använder kategorier som kan 

relateras till mönster eller teman som återfinns i texten eller visar sig i analysen. För att 

studera kategorierna urskiljs förhållanden mellan dessa kategorier. I kodningsprocessen har 

nyckelord använts för att skapa ett kodningsschema som vidare bidragit till analysen och dess 

innehåll. Kodningen har bestått av markering av stycken, meningar och ord i det 

transkriberade texterna. Datan som samlades in har bearbetats genom att identifiera centrala 

teman i empirin som har en koppling till den teoretiska referensramen. Dessa teman kunde 

användas för att skala bort överflödig information och bevara det som belyser strategi, 

strategisk förnyelse, kompetenser, digitalisering och strukturella faktorer som kan vara 

relevant till vidare analys.    

3.8 Alternativt synsätt    

Bryman och Bell (2013) presenterar ett alternativt synsätt vid bedömning av kvalitativa 

undersökningar. Det grundar sig i Lincoln och Guba (1985,1994 se Bryman & Bell 2013 s. 

402) som påtalar betydelsen av att specificera termer och metoder för bedömning av 

kvaliteten i kvalitativ forskning.    

3.8.1 Trovärdighet   

Begreppet innefattar ett urval av underbegrepp som anses vara delkriterier för att bedöma 

trovärdigheten (Bryman & Bell 2013):    

● Tillförlitlighet: Hur pass godtagbar en studies beskrivning av den sociala verkligheten 

är i andra personers ögon.   

● Pålitlighet: Hur utförlig och tillgänglig en redogörelse av studiens processer och 

överväganden är.   

● Överförbarhet: Hur gångbart studiens resultat är i andra sammanhang.   

● Konfirmering: Grundar sig i omöjligheten att uppnå fullständig objektivitet 

samhällelig forskning. Undersökningen ska kännetecknas av god tro där forskaren 
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inte medvetet ska låta personliga åsikter och värderingar samt teoretisk inriktning 

påverka undersökningens utförande och slutsatser.   

I relation till definitionerna av ovan nämnda delkriterier diskuteras trovärdigheten i denna 

studie. Vald metod och insamling av data i form av semistrukturerade intervjuer syftade till 

att vara empirinära för att fånga upp den sociala verkligheten. Olika åtgärder användes för att 

skapa god kvalitet i datainsamlingen.     

En kvalitetsaspekt för att skapa trovärdighet i denna studie bygger på öppenhet och ärlighet. 

Jacobsen (2017) beskriver att öppenhet är en avgörande aspekt för att bedöma kvalitet i 

kvalitativ forskning. För att genomföra datainsamlingen har samtliga intervjupersoner tagit 

del av ett informationsmail om studien och frivilligheten att delta, informerats om 

konfidentialitetskravet och att samtliga respondenter är anonyma samt att de kommer få ta del 

av materialet i efterhand.    

För att öka tillförlitligheten i studien har den använda metoden beskrivits för att skapa 

förståelse för processen. En noga beskrivning av tillvägagångssätt och metodologiska val har 

inkluderats för att skapa förståelse för datainsamlingen. Metodologiska val har således 

presenterats och diskuterats under olika avsnitt för att åskådliggöra studiens process och 

därmed uppnå pålitlighetskriteriet. Alternativa metoder och diskussioner kring åtgärder har 

inkluderats för att studien ska bli pålitlig.    

Överförbarhetskriteriet beskrivs av Bryman och Bell (2013) utifrån resultatet i kvalitativ 

forskning, där det ofta fokuserar på de specifika sammanhang där studien utförts. Även om 

denna studie utgår från ett specifikt studieobjekt med unika förutsättningar har ändå en tydlig 

redogörelse för de specifika egenskaper som karaktäriserar organisationen gjorts.    

Objektiviteten är något som prioriterats genomgående i processen. Som tidigare nämndes har 

en av författarna till studien en koppling till Handelsbanken i form av extra arbete. Detta har 

givit goda möjligheter till informationsinsamlingen samt en förförståelse för studieobjektet. 

För att uppnå konfirmeringskriteriet som innebär att säkerställa att personliga värderingar 

eller den teoretiska inriktningen inte påverkar studiens utförande och resultat har olika 

åtgärder vidtagits. Under utförandet av studien har författarna förhållit sig neutrala och 

objektiva från problemidentifiering till avslutande kapitel. Det har inneburit att arbetet 

skrivits gemensamt och där personliga åsikter inte kunnat genomsyra innehållet. Den 

förtrogenhetskunskap som innehas av en författare till studien omfattar inte de områden som 



23 

 

studien behandlar. Att förhålla sig opartisk och neutral i forskningsprocessen har bidragit till 

en ökad grad av trovärdighet i resultaten.    

3.8.2 Äkthet   
   

Även äkthetsbegreppet innefattar ett urval av kriterier som används för att bedöma studiens 

autencitet (Bryman & Bell 2013):   

● Rättvisande bild: Fokuserar på huruvida undersökningen ger en tillfredsställande bild 

av de uppfattningar som uttrycks av de personer som studeras.    

● Ontologisk äkthet: Huruvida studien bidrar till att hjälpa studiepersonerna att få bättre 

förståelse för det fenomen som studeras.    

● Pedagogisk äkthet: Huruvida undersökningen bistått studiepersonerna med en bättre 

bild av perspektiv från andra i samma miljö.    

● Katalytisk äkthet: Huruvida undersökningen bidragit till att de som varit medverkande 

i den getts möjlighet för de att förändra sin situation.   

● Taktisk äkthet: Huruvida undersökningen bidragit till att studiepersonerna fått bättre 

möjligheter att vidta åtgärder som krävs enligt studien.   

En redogörelse för äkthetsmetodologin har tidigare diskuterats i intervju- och 

respondentavsnitten. Att spela in intervjuerna, transkribera samt efterbearbeta rådata har 

bidragit till att skapa en rättvisande bild av intervjupersonernas uppfattningar. Under 

intervjutillfällena har respondenterna även informerats om att få ta del av studien i efterhand 

där flertalet även uttryckt att de gärna tar del av studien för att få bättre förståelse för 

studieområdet och hur det skildrar sig i organisationen på olika nivåer. 
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4. Empiriska resultat    

Empirin som samlats in från respektive intervju kommer att presenteras med utgångspunkt i 

de centrala teman som återfinns i den teoretiska referensramen. Dessa teman delas vidare in i 

de olika verksamhetsnivåerna, central, regional samt lokal. Detta för att tydliggöra hur 

föreställningarna kring digitaliseringen skiljer sig samt hur chefer skapar mening kring 

strategisk förnyelse på respektive nivå. Respondenterna innehar olika ledarskapspositioner 

inom Handelsbanken och arbetar på geografiskt skilda platser.   

Tabell 1 syftar till att ge en överskådlig bild av intervjuerna och kort information om 

respektive respondent för att underlätta läsning av empirin. Namnen på respondenterna har 

ersatts med siffror i löpande text för att anonymisera intervjupersonerna. Verksamhetsnivå 

och år inom organisationen visar vilken strukturell nivå i organisationen som chefen verkar 

på och hur länge de arbetat på Handelsbanken.   

      

Tabell 1. Egenkonstruerad tabell med sammanfattad information om respondenter och intervjuer.    

   
 

4.1 Strategi    

4.1.1 Central nivå   

Respondent 2 som arbetar på central nivå redogör för strategi i termer av resultat. Han menar 

att goda resultat uppnås genom en arbetsplats som kännetecknas av arbetsglädje och god 

arbetsmiljö. Genom sin chefsroll kan respondenten vara med och forma, skapa mening och 

möjligheter för avdelningen att uppnå goda resultat, samtidigt som medarbetarnas egna driv 

är väsentligt inom ramen för detta. För att beskriva vad som kännetecknar sitt ledarskap 
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beskriver respondenten att han på samma sätt som Handelsbanken står för en tilltro till 

medarbetare. Det innebär att han vill lägga engagemang och ansvar hos sina medarbetare. 

Han uppger även att han vill att medarbetare ska känna tillit och tro på sig själv, något han 

vill bidra med genom att vara en peppande och coachande ledare.    

Det strategiska arbetet utförs också i ljuset av organisationens uppsatta mål och medel. 

Utifrån de riktlinjer som återfinns betonar respondent 2 återigen tilltro till medarbetare, 

kundfokus och en förståelse för kontorets betydelse inom banken. Han beskriver kontoret 

som hjärtat i banken och att alla avdelningars huvudsakliga fokus handlar om att stötta 

kontoren och affären. Eftersom kontoren träffar kunden, bygger relationen och har den 

långsiktiga lokala närvaron menar respondenten att hans uppgift tillsammans med sina 

medarbetare är att vara en stöttande funktion. På en central avdelning är det betydelsefullt att 

inte sätta prestige i arbetet och att skapa en förståelse för organisationens mål och medel och 

bringa lönsamhet till totalen.   

Vidare beskriver respondenten att kostnadsfokuset enbart handlar om lönsamhet och bygger 

på ett mål, att vara lönsammare än konkurrenterna. Han beskriver att det även kan vara diffust 

för hans interna och affärsstödjande avdelning att specifikt fokusera på resultat, men att 

lönsamhetstänket alltid finns bakomliggande i det arbete som bedrivs. Respondenten 

beskriver även att organisationens mål och medel är något som direkt används eftersom det 

återfinns i planering och verksamhetsplaner. Samtidigt beskriver han dock att det även är 

viktigt att sätta sin egen prägel på dessa områden och forma agerandet för att uppnå 

kundnöjdhet.    

4.1.2 Regional nivå   

Respondent 4 som företräder den regionala nivån redogör för strategiarbete och hur detta 

grundar sig i organisationens mål och medel. Arbetet kännetecknas av tron på individens 

förmåga och ett kundfokus som alltid baseras på kundens behov, inte vad som ger bäst 

lönsamhet för stunden. Respondenten menar att det är viktigare att bygga upp en långsiktig 

relation baserat på omsorg än att göra stora kortsiktiga vinster på bekostnad av kunden.   

Respondent 4 beskriver sitt sätt att leda genom ett tydligt människofokus, där hennes roll 

innebär att utveckla kontorscheferna och ge dem så mycket luft under vingarna som möjligt. 

Det ska i förlängningen bidra till självgående och kompetenta chefer som har goda 

förutsättningar att driva sin verksamhet. Hennes roll som rörelsechef på regional nivå 
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kännetecknas av att besöka kontoren när de själva initierar det för att hon inte ska vara en 

övervakare och styra och ställa på eget bevåg.   

4.1.3 Lokal nivå   

Respondent 1, 3 och 5 på lokal nivå använder organisationens mål och medel som grund i 

deras dagliga arbete och de strategiska val som löpande utförs. Respondenterna ger uttryck 

för hur de, tillsammans med sina medarbetare, har ett ansvar för sina kunder och hur de 

centralt uppsatta målen och medlen utgör grunden för den bankverksamhet som bedrivs inom 

organisationen. Samtliga respondenter på lokal nivå talar om medarbetares betydelse och hur 

en tilltro till dem är väsentligt, medan några även belyser vikten av resultat i termer av 

lönsamhet och kostnader. Respondent 1 valde utöver detta att påtala betydelsen av 

tidsaspekten och att det strategiska arbetet till stor del handlar om effektivisering och att 

kunna avgöra hur mycket tid som med fog kan avsättas till olika ärenden. Samtidigt är han 

noga med att ge uttryck för att effektiviseringslösningar aldrig får gå ut över kundnöjdheten, 

även om det kan vara gynnsamt för stunden.   

Respondent 1 beskriver mellanchefsrollen som spännande, där han tar emot mycket 

information både uppifrån och nerifrån samt måste agera som ett filter för att välja ut vilken 

information som kan appliceras i hans egen verksamhet. Han uppskattar bankens 

decentraliserade arbetssätt och ser inget hellre än att medarbetare ska ha så höga beslutsnivåer 

som möjligt för att de ska fungera och ta ansvar. Han anser att korta beslutsvägar är något 

som kunderna uppskattar och att decentraliseringen möjliggör detta.   

För att beskriva vad som kännetecknar hans ledarskap uttrycker respondent 1 i huvudsak en 

nästan naiv tilltro till medarbetare och deras förmåga att lyckas med sitt arbete. Utöver detta 

försöker han vara så delaktig som möjligt och försöker aldrig undvika arbetsuppgifter, oavsett 

om det gäller städning eller att ta hand om missnöjda kunder. Att deltaga i samtliga av 

kontorets uppgifter ger honom en närhet till det praktiska arbetet och legitimerar honom som 

en coachande ledare med god insyn i arbetet.   

Respondent 3 beskriver vad som kännetecknar hans sätt att leda verksamheten, något som 

huvudsakligen bygger på samtal, engagemang och ett närvarande ledarskap. I sin roll som 

kontorschef på lokal nivå försöker han löpande ha en dialog med sina medarbetare och stötta 

dem i affärsflödet samt i den egna karriärutvecklingen. Han anser att hans ledarskap bygger 

på mycket närvaro och samtal i vardagen i kombination med formella uppföljningar med sin 



27 

 

personal. En viktig detalj som respondenten lyfter är att han anser sig vara bra på att delegera 

och ge ansvar till yngre personer. Majoriteten av medarbetarna på hans kontor är numera 

unga personer vilket har bidragit till en ökad grad av delegerat ansvar till yngre.    

   

När respondent 5 redogör för sin ledarfilosofi ger han uttryck för att han gillar att göra affärer 

och försöker uppmuntra sina medarbetare att uppskatta affärstänket genom att belysa allt bra 

de gör. Han uppmanar sina medarbetare till beslutsfattande och att ta initiativ samtidigt som 

han är ett bakomliggande stöd om det behövs. Han försöker också bidra till att medarbetarna 

känner en stolthet över sig själva och sitt eget arbete genom att uppmuntra dem och belysa 

goda handlingar, något som ska bidra till arbetsglädje. Slutligen påtalar han att han försöker 

vara tydlig i sin ledarroll.   

   

4.2 Strategisk förnyelse   

4.2.1 Central nivå   

När respondent 2 redogör för digitaliseringens utveckling och dess inverkan på hans närmsta 

verksamhet uppger han att det kommer innebära andra typer av frågor eftersom han arbetar 

på en intern avdelning som stöttar kontoren. Han ser framförallt att administrativt arbete, 

exempelvis blanketter, kommer att ersättas av digitala lösningar. Respondenten ser även på 

framtiden som utmanande med nya typer av frågor kopplade till digitala produkter och 

tjänster. Samtidigt menar han även att tid frigörs på kontoren då kunden kan sköta fler 

ärenden digitalt. Han lyfter även att det på sikt kommer innebära mer tid för rådgivning och 

mer avancerade frågor för medarbetare, något som innebär ett utökat rådgivande stöd för hans 

avdelning.    

I arbetet kring digitaliseringen beskriver respondenten det som något pågående och märkbart i 

verksamheten. Han belyser även att det handlar om bemanning, vad det innebär och vilken 

roll de som intern avdelning kommer att ha i ljuset av den digitala utvecklingen. Han påtalar 

vikten av att arbeta proaktivt och ligga steget före och under verksamhetsplaneringar 

diskutera ämnen för att skapa mening kring aktuella utmaningar.   

Respondent 2 uppger att arbetsuppgifter och ansvarsområden kommer att förändras och 

redogör för att han redan nu tar del av diskussioner i olika forum kring ett mer teamfokuserat 

och agilt arbetssätt inom banken. Respondenten tror att det framöver kommer hållas ännu fler 

teammöten för att diskutera kund, kontor och användarvänligheten i produkter och tjänster. 
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Eftersom den digitala utvecklingen går i rask takt menar respondenten att det är viktigt att 

ligga i framkant och se till relevansen av avdelningen och hur den bidrar till lönsamheten. 

Han beskriver därmed att det i hans roll är viktigt att vara delaktig för att komma närmre 

frågorna inom organisationen och för att långsiktigt vara en relevant och utvecklande 

avdelning i förhållande till digitaliseringen. Respondent 2 betonar även betydelsen av att få 

relevant information från olika personer i organisationen och att vara delaktig i forum för att 

hålla sig uppdaterad.   

   

Avslutningsvis uppger respondenten att bemanning och dimensionering är något banken även 

behöver beakta i utvecklingen av digitaliseringen. Han uttrycker att den digitala utvecklingen 

både effektiviserar och bidrar till nya arbetssätt. Respondenten ser inte att det kommer att 

innebära en minskning av personal, utan snarare att det tillkommer områden som kräver lika 

mycket personal om inte mer. Sammanfattningsvis hävdar han att bankens centrala modell 

med den lokala närvaron och det stora kontorsnätet kommer att vara relevant även i den 

digitala utvecklingen.    

4.2.2 Regional nivå   

Respondent 4 betonar hur digitaliseringen innebär en förnyelse av befintliga arbetssätt på 

banken. Ett pågående arbete baseras på en vision om “sömlöshet”, att samma typ av ärenden 

som utförs på kontor ska kunna utföras digitalt. Respondenten tar även ett exempel kring en 

digital bolåne-process som är initierad och som inneburit att bolånelöften utfärdas maskinellt. 

Detta har betytt att arbetet blir mer proaktivt då kontoret själva måste initiera ett möte på 

basis av de utfärdade löftena. Respondent 4 beskriver att banken gått från att vara 

ordermottagare, där ett stort kundflöde besökte kontoret, till ett mer proaktivt och utåtriktat 

arbete att själva kontakta kunderna. Digitaliseringen bidrar i detta avseende med att ersätta 

tidigare administrativt arbete, samtidigt som det ger digitala signaler som kontoret måste 

besvara genom en större grad av initiativtagande.    

Digitaliseringen har även en direkt påverkan på respondentens roll som rörelsechef. Hon ser 

ett större behov av stöttning till kontoren, i synnerhet vid implementering av nya proaktiva 

arbetssätt men också vid utformandet av kontor som möjliggör digitala kundmöten. Den 

snabbt växande implementeringen av digitala lösningar innebär att hon löpande har 

Skypemöten med sina kontor och berättar om digitala nyheter och tips kring hur kontoren 

kan ta sig an dessa. Det digitala förändringsarbetet är också något som diskuteras på de 
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kvartalsvisa uppföljningsmöten hon har med kontoren, hur kontoren angripit det och vilken 

inverkan det haft på både kunder och medarbetare. Respondent 4 menar även att hon 

uppmanar kontoren till samverkan, där de som snabbt tagit till sig olika lösningar får agera 

exempel och berätta om det till de andra kontor hon ansvarar för.    

   

Digitaliseringens påverkan på organisationen överlag tror hon kommer innebära att antalet 

medarbetare blir färre. Samtidigt består tron på Handelsbankens lokala förankring, men att 

det administrativa arbetet successivt försvinner och möjliggör tid till fler kunder och 

kundmöten. Tjänsters utformning kommer påverkas och ett fokus kommer ligga på mer 

situationsspecifika områden som placeringar och pensioner, då dessa inte lika enkelt kan 

samlas under någon gemensam digital lösning.   

4.2.3 Lokal nivå   

När respondent 1, 3 och 5 behandlar den strategiska förnyelsen som digitaliseringen inneburit 

redogör de för fördelar som kan vara gynnsamma i den närmsta verksamheten. 

Respondenterna beskriver framförallt att digitaliseringen bidrar till effektivitet och att 

arbetsuppgifter kommer att förändras. De uppger att kunderna i högre grad efterfrågar digitala 

erbjudanden och inte är anträffbara fysiskt på samma sätt. Samtliga respondenter på lokal 

nivå belyser att det på senare tid har inneburit ett minskat inflöde av spontana kundbesök. 

Arbetsuppgifterna har således förändrats och innebär numera ett proaktivt agerande baserat 

på digitala signaler. Respondent 5 uttrycker även det proaktiva arbetet genom att påtala hur 

det ger dem möjlighet att själva välja vilka kunder de vill kontakta och tillfälle att förbereda 

sig, något som blir proffsigare både för dem och för kunden.    

Respondent 1 ger uttryck för att det traditionella arbetssättet på bank förändrats och att det 

numera är viktigt att synas i olika sociala sammanhang. Detta kan innebära besök på 

bostadsrättsföreningar, träffar på plats hos företagskunder och dylikt. Han tror i ljuset av detta 

att antalet kontor i förlängningen kommer att minska och att kundmöten i framtiden i högre 

grad sker på kundens premisser. Kontoret har med anledning av de ökade behovet att synas 

använt sig av en egen digital strategi, där olika marknadsföringsåtgärder prövats för att bli 

sedd och locka till sig nya samt befintliga kunder. Den kontorsspecifika digitala strategin är 

relativt ny, och syftar till att besvara frågeställningar kring var kunderna finns, vad de vill ha 

ut av banken samt hur de på bästa sätt kan möta dem. Kontoret samverkar med andra kontor i 

landets större städer för att dela med sig och ta till sig idéer och erfarenheter kring 
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digitaliseringen och hur de kan arbeta för att tillgodose kundernas önskemål och komma i 

kontakt med dem.    

Respondent 1 använder sig av bolåneaffären för att exemplifiera den pågående 

digitaliseringen. Han menar att den är under en automatiseringsprocess, och att ungefär en 

tredjedel av kontorets affärer görs inom det området. Så snart processen automatiserats i sin 

helhet försvinner en stor del av administrativt arbete till förmån för maskinellt arbete.   

Han uttrycker samtidigt att en stor kontorsrörelse och ett unikt digitalt erbjudande inte utgör 

något motsatsförhållande. Respondenten menar att det digitala erbjudandet snarare är en 

förutsättning för kontorsnätet. Respondent 1 använder det metaforiska uttrycket “att hålla den 

digitala utvecklingen i handen” för att manifestera dess betydelse för verksamheten.    

Respondent 3 upplever att hans kontor har en positiv syn på digitalisering och gärna lägger 

mycket kraft för att vara i fas och prova sig fram. Han beskriver även att andra medarbetare 

kommer till hans kontor för att hälsa på och få idéer kopplat till trender i vissa processer. Han 

uttrycker även att digitaliseringsinitiativ inte är något kontoren själva tar fram utan något som 

framförs av IT-avdelningen. Han belyser att de arbetar aktivt på hans kontor att ta till sig 

dessa initiativ, använda dem och förstå vad det innebär för kunden. Respondenten beskriver 

en önskan om att ta till sig hjälpmedel och vilja arbeta mer mobilt som en del av deras 

digitala strategi.    

   

Med utgångspunkt i sitt eget kontor beskriver respondent 3 att de är relativt moderna och 

anpassade till ett nytt arbetssätt, framförallt i kundmöten. Han uttrycker att det har speglat sig 

i antal konferensrum, drop-in yta och praktiska delar på kontoret och att de genom den 

tekniska utvecklingen kan arbeta mer modernt med kunder. Han belyser även att det finns en 

samverkan med andra kontor i så kallade blockmöten och samarbeten med kontor i 

närområdet. Han ser även från regional nivå att det presenteras nyheter och hjälpmedel och 

att de löpande följer upp den digitala utvecklingen på kontoret.    

Respondent 3 redogör för hur hans arbetsuppgifter och ansvarsområden kan förändras av 

digitaliseringen. Han uttrycker att det innebär att han möjligen kommer kunna arbeta mer 

med kunder och kundaktiviteter snarare än rent administrativt med siffror och papper. 

Respondenten poängterar även att det hänt dramatiskt mycket i banken under de senaste åren 

och att det är viktigt att ha en öppenhet till digitaliseringen.    
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Respondent 3 beskriver digitaliseringens påverkan på organisationen genom att uttrycka en 

hoppfullhet kring att de ska kunna bli mer mobila och rörliga i mötet med kunden. Han 

exemplifierar med att ha möten hos kunden eller digitalt samt att arbetstiderna kan bli mer 

flexibla för att anpassa sig till kundens behov. Respondenten uttrycker även att alla tjänster 

kommer att påverkas på ett eller annat sätt, men att det är något han ser positivt på. Han 

belyser även att kunden och banken är mer anonyma för varandra i dagsläget jämfört med 

tidigare när kunden mer frekvent kom in till banken för vardagsärenden.    

Respondent 3 menar att produktutbudet utgörs av ett stort spektrum av tjänster som finns med 

utgångspunkt i att banken tidigare syftade till att vara en universalbank som gjorde allt inom 

bankbranschen. Numera har strategin stramats åt för att minska risker och öka lönsamheten.    

Respondent 5 uttrycker att digitaliseringen har bidragit med verktyg som hjälper 

bankpersonalen med analyser och framtagning av affärsförslag som kan presenteras för 

kunden. Respondenten anser att dessa detaljer kan förfinas ytterligare, men att de är på god 

väg och frigjort en del tid. Han upplever redan att mycket administrativa uppgifter försvunnit 

och att den utvecklingen fortsätter. Den minskade administrationen frigör tid till kundmöten, 

vilket är den aktivitet de huvudsakligen vill arbeta med.    

Samtidigt som digitaliseringen varit till stor hjälp i många avseenden tror inte respondent 5 på 

en fullkomlig digitalisering utan kontorsrörelse. Han tar exempel på andra banker som stängt 

sina kontor på orten, något som inneburit ett stort inflöde av nya kunder. Respondenten 

menar även att om digitala tjänster kan hjälpa kunderna i många avseenden så vill många 

träffa någon som kan ge dem rådgivning på områden kunderna själva inte behärskar. 

Respondent 5 tror även att digitaliseringens inverkan på bankens tjänster kan innebära att 

vissa tredjepartslösningar tillhandahålls. Med det menar han att bankportalen kan erbjuda 

lösningar och tjänster som inte banken själv tillhandahåller. Han utvecklar exemplet genom 

att prata om mobilabonnemang, el-leverantörer och hemförsäkringar.   

Kontorschefen har ett öppet sinne för digitaliseringsfrågor, och han är delaktig i olika träffar 

där tips och idéer inom området diskuteras. Han tar gärna till sig bra tips från andra som haft 

framgångsrika digitala satsningar, något som med fördel kan testas på det egna kontoret.  

Även medarbetare som jobbat länge inom banken får åka iväg och utbilda sig och utbyta 

erfarenheter med folk från andra kontor. Kontorschefen ser både utbildningsinsatsen och 

erfarenhetsutbytet som väsentligt för att utveckla sin verksamhet. Samtidigt uppger han att 
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medarbetare måste vara villiga att ta till sig nya förändringar och att tycka det är kul med 

utveckling, annars blir vardagen svår och utmanande.    

Avslutningsvis berättar respondenten om betydelsen att kontinuerligt hänga med i 

digitaliseringsfrågor, att lära sig hantera det nya så snart som möjligt och att bidra till en 

kompetens som möjliggör det.    

4.3 Kompetenser   

4.3.1 Central nivå   

När respondent 2 beskriver behovet av kompetenser tror han att det kommer innebära ett ännu 

större stöd inför rådgivningen och kundmötet. Det innebär i sin tur att avdelningen möjligen 

kommer förväntas vara specialister inför rådgivningsmöten, något som ger uttryck för ett 

förändrat kompetensbehov. Han beskriver det som en utmaning att avdelningen kommer 

behöva utvecklas ytterligare för den förväntan som kommer att ställas på dem.   

Respondenten uppger att digitaliseringen ur ett kompetensperspektiv ställer nya krav på 

kontoren, i synnerhet inom tekniska frågor. Det innebär att medarbetare kommer behöva en 

teknisk kompetens, förstå vad kunden gör och lära sig produktutbudet och tjänster som finns 

på de digitala plattformarna. Han beskriver att det ställer nya krav på medarbetare och 

framförallt den äldre generationen som inte är van att hantera digitala plattformar i samma 

utsträckning. Respondenten redogjorde även för en intressant lärandeprocess där 

Handelsbanken har fokuserat på ett omvänt mentorskap, bland annat inom 

digitaliseringsfrågor. Det har inneburit att yngre medarbetare varit mentorer för äldre 

medarbetare genom att hjälpa dem bli bevandrade i digitala tjänster och lösningar. 

Respondent 2 lyfte att det framförallt har funnits ett behov av detta på ledarsidan, där många 

chefer som har några år på nacken inte är lika hemmastadda i de nya plattformarna som 

tillkommit.    

   

När respondenten beskriver kompetensutvecklingen inom banken för att möta digitaliseringen 

uppger han att det innebär att “vara relevant där det händer”. Han belyser vikten av att se till 

kundens perspektiv och vad som kommer att efterfrågas. Respondenten beskriver att det 

således handlar om att hitta utbildningssätt, lyssna in trender och fånga upp input från 

kunderna för att sedan skicka vidare förslag även till de team som utvecklar digitala 

lösningar.    
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4.3.2 Regional nivå   

Respondent 4 som representerar den regionala nivån tror att digitaliseringen kommer 

innebära ett behov av förändrade kompetenser. Regionbanken arbetar just nu med 

kompetensutveckling inom området juridik och trygghetsförsäkringar, där de ser ett ökat 

behov av rådgivning framöver. Samtidigt ser hon att den rådgivande rollen förändras och att 

banktjänstemannen i framtiden kommer att fungera mer som en samtalspartner, utan löpande 

systemmässiga knapptryck under rådgivningsmötets gång.    

Respondenten redogör även för regionbankens proaktiva sätt att behandla en framtida 

kompetensfråga inom regionen. De har sedan en tid frångått det tidigare arbetssättet där vissa 

arbetar som privatrådgivare och andra som företagsrådgivare, och istället utvecklat en roll de 

kallar för affärsrådgivare, något som omfattar kompetens inom båda affärsområdena. Detta 

för att möjliggöra ett bredare arbete med så många olika typer av möten som möjligt.  

Med anledning av ett minskat tryck på bolåneaffären tror hon därför det är viktigt att inneha 

kompetens för att jobba bredare och mer proaktivt inom andra affärsområden.    

För att öka kompetensen beskriver hon hur en stor satsning inom regionbanken påbörjats 

under 2019. Satsningen innebär att samtliga medarbetare och chefer kallas till en utbildning 

inom de digitala lösningarna som tillhandahålls och ska förbereda dem inför framtida 

förändrade arbetssätt. Hon tror att utbildningen skapar goda förutsättningar för medarbetarna 

att lyckas.   

4.3.3 Lokal nivå   

Respondenterna 1, 3 och 5 är eniga om att digitaliseringen kommer innebära ny och 

förändrad kompetens i framtiden. De tror att digitaliseringen kommer att frigöra tid som i 

dagsläget läggs på administrativt arbete, något som kommer leda till ett förändrat arbetssätt. 

Den frigjorda tiden tror de kommer läggas på fler rådgivningsmöten och 

marknadsbearbetning.   

Två av respondenterna på lokal nivå redogör även för tankegångar kring en 

kompetensförskjutning. Förskjutningen skulle innebära att de som hanterar privatkunder 

istället får lära sig företagsmarknaden vars bankärenden är av mer specifik karaktär och som 

inte kan automatiseras i samma utsträckning. Det ökade antalet kundmöten som 

kontorscheferna förutser ger också upphov till att möten behöver hanteras på ett bättre sätt. 

Förmåga att kunna fungera som en samtalspartner med god social kompetens blir ännu 

viktigare och respondenterna redogör för betydelsen att vara skicklig inom dessa områden.    
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Digitaliseringen aktualiserar också en förmåga att på ett tillfredsställande sätt kunna ta sig an 

och använda digitala lösningar och hjälpmedel som tillhandahålls. Två av respondenterna på 

lokal nivå tror att en föryngring inom organisationen kan bli nödvändig för att kunna vara 

skicklig inom både den digitala och den sociala sidan av yrket. Samtidigt har en annan 

respondent redogjort för synsättet att äldre medarbetare kan lära sig hantera det digitala 

genom ett öppet sinne och en vilja att lära sig.   

4.4 Strukturella faktorer   

4.4.1 Central nivå   

Respondent 2 beskriver att hans roll som mellanchef innefattar ett klassiskt chefskap i 

kombination med att samverka med olika parter inom banken. Respondenten uppger även att 

han har stora kontaktytor och att det grundar sig i den decentraliserade strukturen. Han 

beskriver att han gärna vänder sig till regionbanken för att förankra något. Han belyser även 

att det är flertalet parter att samverka med och att det är viktigt att vara aktiv i olika forum för 

att företräda avdelningen.   

För att redogöra för Handelsbankens styrkor beskriver respondenten att bankens affärsmodell 

är unik, framförallt utifrån den lokala närvaron och den decentraliserade strukturen. Han 

belyser att beslutsfattandet sker så långt ut i organisationen som möjligt och på 

medarbetarnivå ute på kontoren. Genom den decentraliserade strukturen beskriver 

respondenten att kreditbeslut kan tas av medarbetare istället för på central nivå vilket 

kännetecknar tilltron till individen och medarbetarna i organisationen. Respondenten 

beskriver dessa värderingar som Handelsbankens signum och att det är något som inte 

ifrågasätts.    

   

Respondent 2 hänvisar till digitaliseringen för att beskriva en utmaning om vad som behöver 

effektiviseras i organisationen. Han beskriver att de som central avdelning utgår från samma 

modell som den övriga organisationen i dessa frågor. Handelsbanksmodellen innebär att 

medarbetare har mycket ansvar och mandat att på egen hand hantera arbetsuppgifter, något 

som sticker ut i jämförelse med konkurrenterna. Han lyfter att det därmed är ett stort fokus på 

medarbetare som resurs. Han beskriver att bankens största tillgång inte återfinns i någon 

balansräkning, utan i medarbetarna runt om i organisationen. Modellen är något han även 

belyser genom att beskriva betydelsen av kulturen och att det är en fördel som chef att ha den 

att falla tillbaka på gällande värderingar, kunder och ledarskapsfrågor. Han menar även att 
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modellen inte är någon manual utan mer svepande värderingar i organisationen som är en 

styrka och framförallt bidrar till att han känner en stolthet över att arbeta på Handelsbanken.    

Den största utmaningen med digitaliseringen beskriver respondenten som att behålla den 

lokala suveräniteten hos kontoren. Han belyser att det som är unikt med banken är att det inte 

kommer att finnas någon central avdelning som styr vad som ska göras, utan snarare att det 

bygger på en samsyn från regionerna. Han ser att Handelsbanken kommer att upprätthålla sin 

affärsmodell samt vara med på relevanta plattformar genom att vara både digitala och lokala.    

4.4.2 Regional nivå   

Ur ett strukturellt perspektiv beskriver respondent 4 Handelsbankens styrkor som den 

decentraliserade organisationen och snabba beslutsvägar. Hon påtalar även den höga 

kompetensen bland medarbetare och att regionbanken som hon företräder arbetar flitigt med 

att varje medarbetare ska kunna hela affären, både privat- och företagskunder. Hon menar 

även att medarbetarnas självständighet och förmåga till eget beslutsfattande är en styrka inom 

organisationen.   

Avslutningsvis tror hon att en potentiellt mindre personalstyrka inom organisationen skulle 

drabba centrala och regionala enheter, inte kontorsrörelsen. Hon betonar sin egen tro på 

kombinationen att lokala och digitala mötesplatser ska finnas och möjliggöra att kunden själv 

kan välja var, när och hur de möter banken och sköter sina affärer. Samtidigt tror hon även att 

den befintliga kundkännedomen som inhämtats via den lokala närvaron ger banken goda 

förutsättningar att identifiera behov hos kunderna och agera proaktivt utefter det. Hon 

avslutar genom att fastslå att kunderna värderar det fysiska mötet och att det är en viktig 

faktor för banken och dess kundnöjdhet.    

4.4.3 Lokal nivå   

Respondenterna 1, 3 och 5 beskriver organisationens strukturella konkurrensfördel utifrån det 

stora kontorsnätet och den lokala närvaron som det bidrar till. Respondent 5 ger uttryck för en 

övertygelse om att strukturen gör banken både unik och bättre än övriga aktörer på 

marknaden. Övriga respondenter bekräftar synen, samtidigt som de ger uttryck för betydelsen 

av välfungerande digitala plattformar och att det är väsentligt för att bibehålla legitimitet 

inom dagens bankväsende. Respondent 3 väljer även att påtala att när den rådande strukturen 

kompletteras med flertalet digitala plattformar kan det långsiktigt innebära betydligt färre 

kontor, då både banken och kunderna blir mer rörliga och kan hantera saker på egen hand. 
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Även detta synsätt bekräftas av övriga respondenter som inte tror, givet den marknadsandel 

de innehar på respektive marknad, att antalet medarbetare kommer behöva bli fler i 

framtiden.    

Samtliga respondenter på lokal nivå ger i ljuset av detta uttryck för att en ökad grad av 

tillgänglighet förväntas av organisationen och respondent 5 betonar kombinationen av 

kompetenta och tillgängliga medarbetare som bankens framgångsrecept. Respondent 1 

samstämmer i synen kring tillgänglighet och uttrycker att banken behöver tillhandahålla 

service som passar alla målgrupper, något som rent praktiskt innebär en stor lokal 

tillgänglighet, men också ett aktuellt digitalt erbjudande. Respondent 3 expanderar detta tema 

ytterligare och talar om utökningen av bankens dygnet runt-kundservice Handelsbanken 

Direkt, något som krävs för att kunna möta kunden oavsett när det behövs. Respondent 3 

redogör samtidigt för att digitaliseringen skulle kunna innebära en ökad grad av 

centralisering, något som expansionen av den centrala kundservicen ger uttryck för.    

Respondenterna på lokal nivå utvecklar de strukturella styrkorna inom organisationen genom 

att belysa de medarbetare som återfinns inom den. Den långsiktiga synen på medarbetare och 

kunder medför ett långsiktigt relationsskapande. Eftersom medarbetare har en hög grad av 

självbestämmande bidrar det till att de kan möta kunder på ett förtroendeingivande sätt.   

En respondent ger uttryck för att den lokala närvaron utgör en viktig del för att möta kundens 

efterfrågan och att de på hans kontor arbetar aktivt med att vara närvarande i det lokala livet. 

Respondenten belyser Handelsbankens främsta styrkor genom det fiktiva VD-skapet som 

kontorschefer innehar, något som ger dem möjlighet att bestämma, påverka och ha ett stort 

ansvar för verksamheten på sin lokala marknad.   

En annan respondent på lokal nivå uttrycker även att digitaliseringen inneburit en ökad 

förväntansbild från regionbanken de senaste åren, och att mer tid för utbildningar och 

genomgångar bland chefer har avsatts för att diskutera digitalisering och framtida digitala 

lösningar. Besök från bankens utvecklingschefer sker mer frekvent och den interna 

kommunikationen belyser digitaliseringen i allt högre grad. Slutligen konstaterar han att det 

inte finns någon som kan ducka för den digitala utveckling som råder, gör man det är man 

inte relevant.   

Avslutningsvis betonar samtliga respondenter på lokal nivå att ett stort kontorsnät och digitala 

tjänster inte utgör något motsatsförhållande, utan snarare en valmöjlighet att möta banken där 

det passar bäst för kunden.      
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5. Analys   

I följande kapitel analyseras empirin i förhållande till den teoretiska referensramen. De 

centrala teman som tidigare presenterats utgör strukturen för analysen.    

5.1 Strategi   

Som tidigare framställdes i den teoretiska referensramen används strategi som en vägledning 

för att uppnå specifika mål. Det innebär att olika handlingar ligger till grund för hur strategi 

används (Krogh, Roos & Jacobsen 2004).     

På samtliga nivåer i organisationen uttrycker respondenterna att interna riktlinjer samt 

organisationens mål och medel ligger till grund för strategiarbetet. Krogh, Jacobsen och Roos 

(2004) beskriver att handlingar är en viktig del av strategiarbetet. Samtliga respondenter 

belyser att långsiktighet i relationer till medarbetare och kunder, tilltro till människan och 

vara lönsamma är centrala strategiområden. I organisationen finns enhetliga riktlinjer kring 

strategiskt beslutsfattande och strategi kan anses vara en vägledande kompass i 

organisationen. Empirin ger uttryck för att den lokala verksamheten präglas av 

kontorschefens egna tolkningar, något som sammanfaller med Colville och Murphy (2006) 

och deras syn på att lokala strategier organiseras av individuella ledare. Att olika tolkningar 

utmärker sig bland respondenterna på lokal nivå har visat sig bero på den geografiska platsen 

där de återfinns. De olika marknaderna och kundernas anträffbarhet påverkar 

marknadsbearbetningen och vilka aktiviteter som anses värdefulla på de olika kontoren.     

Chefer på lokal nivå kan liknas med vad Floyd och Lane (2000) samt Woolridge, Schmid och 

Floyd (2008) definierar som mellanchef. Enligt författarna verkar mellanchefer som en länk 

mellan topp- och operativ nivå. En av respondenterna på lokal nivå beskriver att han har 

chefer ovanför sig och att han är ett slags filter av information mellan medarbetare och 

toppnivå. En konsekvens av det kan vara att kontorschefen agerar som mellanhand och kan 

utesluta viss information som inte framkommer till topp- eller operativ nivå. Mellanchefen 

gör en bedömning av vad som anses vara relevant att framföra i de olika riktningarna. 

Mellanchefens filtrerande roll medför att toppnivån inte behöver vara lika delaktig i den 

operativa verksamheten. Detta skapar emellertid en distans mellan topp- och operativ nivå 

som mellanchefen överbryggar.    

Det individuella perspektivet är något som utmärker sig på lokal nivå där mellanchefer tolkar, 

formulerar och implementerar strategi baserat på de lokala förutsättningarna. Utmärkande 
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drag hos respondenterna på lokal nivå är att de tillämpar mål och medel men anpassar det till 

sin egen vision om vad som är gynnsamt för sin verksamhet. Respondenterna ger uttryck för 

delaktigheten i den praktiska verksamheten, månatliga uppföljningssamtal samt uppmuntrar 

till tidseffektivitet vilket inte återfinns i centrala organisatoriska riktlinjer. Dessa arbetssätt 

utgör några av respondenternas specifika strategier och aktiviteterna sker utöver centrala 

riktlinjer, något som ämnar att tillföra ett värde för att uppnå organisationens mål (Krogh, 

Roos & Jacobsen 2004).    

Strategiska planer och visioner ligger till grund för att utveckla strategier. Samtidigt är 

medlemmarna i organisationen en viktig del av implementering och förändringsprocesser 

(Ericson 2001). I strategisk förnyelse har chefer en meningsskapande roll vid tolkning och 

förståelse av de direktiv som ges. Det ökade antalet digitala lösningar innebär exempelvis att 

respondenten på regional nivå har löpande Skype-möten med sina kontor där hon berättar 

om digitala nyheter och tips kring hur kontoren kan ta sig an dessa. Den regionala 

respondentens stöttande arbete vid implementering kan därför betraktas som en 

meningsskapande och meningsgivande aktivitet gentemot de som utför det praktiska arbetet 

(Roleau 2005).  Den regionala nivån utgör en stöttande funktion till kontorscheferna på lokal 

nivå på samma sätt som den centrala respondenten redogjorde för att vara affärsstödjande till 

kontoren. På den lokala nivån är kundperspektivet framträdande. Övriga nivåer har i 

förlängningen ett kundperspektiv, men finns huvudsakligen för att strategiskt stötta 

kontoren.    

Figur 2 åskådliggör att det finns en distans mellan de olika nivåerna. Mellanchefens betydelse 

aktualiseras då denne verkar som strategisk mellanhand mellan kunden och övriga nivåer. 

Mellanchefen bidrar till att överbrygga distansen och ökar övriga nivåers förståelse för kundernas 

perspektiv och önskemål (Iveroth & Lindvall 2018; Floyd & Lane 2000).    

      

Figur 2. Bild över Handelsbankens arbetssätt gentemot kund (Handelsbanken 2019).   

   
   

5.2 Strategisk förnyelse   

I termer av förnyelse syftade denna studie till att belysa fenomenet digitalisering.   
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Digitalisering kan enligt Iveroth och Lindvall (2018) medföra förändringar av styrvillkor 

samt en organisatorisk omvandling. Genomgående i analysen härrörs respondenternas svar 

till digitalisering som förändring i organisationen.    

5.2.1 Strategisk förnyelse i relation till digitalisering 

Med utgångspunkt i Floyd och Lanes (2000) definition av strategisk förnyelse har 

respondenterna på samtliga nivåer bekräftat att de försöker hitta lösningar på utmaningar som 

uppstått i förhållande till digitaliseringen. Nya beteenden har identifierats där samtliga 

respondenter belyser att nya arbetssätt kommer att aktualiseras. Nya arbetssätt har inneburit 

proaktivt arbete samt mindre tid till administrativt arbete.    

På lokal nivå beskriver även respondenterna att värdeerbjudandet kommer att förändras, från 

privatkunder till företagsaffärer och från en universalbank till att fokusera på kärnaffären och 

lönsamhet. En intressant aspekt som en av respondenterna beskriver är att banken möjligen 

kommer att tillhandahålla tredjepartslösningar i framtiden. Om det realiseras skulle det 

innebära utökade samarbeten med externa aktörer. Att banken i framtiden möjligen blir en 

distributör av andra företags tjänster skulle innebära en helt ny strategisk riktning.    

På lokal nivå yttrar sig en tydlig anpassning av organisationens värdegrund och 

värdeerbjudande (Floyd & Lane 2000). Ett utmärkande drag hos respondenterna på lokal nivå 

är att det återfinns tydliga skillnader i deras arbete kring digitaliseringen. En av 

respondenterna beskriver att hans kontor är en välbesökt inspirationskälla bland medarbetare. 

Kontoret är i framkant i skapandet av en mötesplats som möjliggör både personliga och 

digitala möten. I ljuset av andra respondenters beskrivning av sina kontor saknas en 

enhetlighet i arbetet med digital utveckling. Att strategisk förnyelse ter sig på olika sätt inom 

samma strukturella nivå kan bero på lokala förutsättningar likväl som kontorschefens 

tolkning av kontorets styrkor och svagheter (Bengtsson, Eriksson & Wåhlin 2014).    

5.2.2 Strategisk förnyelse ur ett chefsperspektiv 

Strategisk förnyelse kan även betraktas från skillnader i rolluppsättningar. Fenomenet yttrar sig 

på olika sätt baserat på nivåer av chefskap i organisationen. Floyd och Lane (2000) belyser 

vikten av chefers roll under strategisk förnyelse. Funktioner och hierarkiska positioner bidrar 

till att ansvar, arbetsuppgifter och roller skiljer sig åt i förändringsprocessen. Woolridge, 

Schmid och Floyd (2008) beskriver mellanchefens roll som en unik position som verkar mellan 

toppchefer och den operativa nivån. Chefskapet på regional nivå kan efterliknas med 

toppchefskap där respondentens arbetsuppgifter innebär att hon är medlare av strategi och 
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aktiviteter. På regional nivå uttrycker respondenten att det skett en omställning i arbetet på de 

lokala kontoren. Hon liknar det vid att de gått från att vara ordermottagare till ett mer proaktivt 

arbete i olika sociala sammanhang.  

Respondenten på regional nivå belyser även att hon är delaktig i att utveckla strategier, något 

hon kommunicerar till mellanchefer på de kontor hon ansvarar för (Floyd & Lane 2000). 

Mellancheferna ansvarar sedan för den praktiska implementeringen av de strategiska ramverk 

de erhållit från den regionala nivån. Mellancheferna får därmed en ökad grad av inflytande då 

de verkar som problemlösare och kommunikatörer mellan den regionala och operativa nivån   

(Iveroth & Lindvall 2018). Då toppchefen är mer distanserad från kunden utgör 

mellancheferna en betydelsefull resurs vid implementering av strategisk förnyelse där 

toppchefen huvudsakligen fungerar som stöttande funktion (Roleau 2005). Ur detta kan det 

uttolkas att regionen utvecklar de mål som skall nås, men att kontoren själv väljer vilka medel 

som används för måluppfyllelse. Kontoren får därmed utgå från sina egna förmågor och 

förutsättningar för att utveckla de medel som krävs för att ta sig an målet.         

Respondenten på central nivå ger inte uttryck för att vara mottagare av strategiska direktiv 

från högre nivå. Respondenten arbetar mer sökande efter information för att positionera sig 

och vara relevant i den digitala utvecklingen. Det strategiska förnyelsearbetet innebär att han 

agerar samverkande med andra parter för att samla information och komma närmre frågorna i 

organisationen. Detta proaktiva och samverkande arbete medför att mellanchefen kan 

använda informationen för att få med sig medarbetare i förändringsprocesser (Roleau 2005).   

5.3 Kompetenser   

Bengtsson och Skärvad (2011) beskriver att teknologisk utveckling kan innebära 

ifrågasättande av befintliga kompetenser. Företag behöver löpande anpassa och utveckla sina 

kärnkompetenser i förhållande till omvärlden. Den teknologiska utvecklingen har inneburit en 

anpassning till nya digitala verktyg för kunder och medarbetare.   

5.3.1 Kompetensmodifiering   

Kompetensförskjutning är ett centralt fenomen som samtliga respondenter uttrycker. De ser 

ett behov av ny kompetens kopplat till sin egen verksamhet för att hantera en ökad grad av 

digitalisering. Trots enhetligheten kring behovet av ny kompetens råder ingen samsyn på 

vilka åtgärder som ska vidtas. Samtliga respondenter redogör även för att digitaliseringen 

bidrar till att tid frigörs från administrativt arbete och leder till utrymme för rådgivning och 
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kundmöten vilket bidragit till en flexibilitet (Larsson & Viitaoja 2017). I förlängningen 

kommer det att innebära en förändrad kompetens för att vara både digital och social. Det kan 

resultera i en kompetensförskjutning för att vara serviceinriktad snarare än expert inom sitt 

kunskapsområde då mycket av kunskapen går att tillägna sig i databaser. Det kan ses som en 

konsekvens av att kunden ställer högre krav på en personlig relation till rådgivare inom 

banken (Westelius & Olve 2018).    

På regional nivå ger respondenten uttryck för kompetensmodifiering genom att belysa juridik 

som ett framtida kompetensområde. Juridik är ett potentiellt affärsområde som är av specifik 

karaktär och huvudsakligen grundar sig i stöd och tolkning av lagrum. Digitaliseringens 

framfart drabbar juridisk rådgivning i liten utsträckning och kan därmed utgöra ett potentiellt 

växande affärs- och kompetensområde för banken.     

Digitaliseringen har inneburit att organisationen tvingats se över sina befintliga 

kärnkompetenser och anpassat dem till den rådande omvärlden. De nya arbetssätten och de 

digitala verktyg som tillhandahålls skapar en ny vardag för medarbetarna och kompetensen 

har därför behövt justeras för att passa in i dagens verksamhet. Ett utmärkande drag är 

skillnader i hur långt respondenterna kommit inom kompetensmodifiering för att möta 

digitaliseringen. Cheferna kan tänkas identifiera olika behov av förändring i olika omfattning 

(Floyd & Lane 2000). En av respondenterna på lokal nivå har beskrivit att digitaliseringen 

möjligen kan innebära en generationsväxling för banken. Det kan bero på att äldre 

medarbetare har svårare att effektivt ta sig an nya digitala lösningar. För att åtgärda detta 

föreslog en respondent att en föryngring kan behöva genomföras. Å andra sidan beskriver en 

annan respondent på lokal nivå att svårigheten kan hanteras genom ett öppet sinne och en 

vilja att lära sig. Respondenten på central nivå redogjorde för ett alternativt förslag på 

kompetensmodifiering som inte innebär en föryngring. Förslaget innebär ett omvänt 

mentorskap där yngre medarbetare coachar äldre medarbetare i tekniska frågor kopplat till 

digitaliseringen. Befintliga kompetenser kan således utvecklas och anpassas istället för att 

ifrågasättas (Floyd & Lane 2000).   

5.3.2 Digital kompetens 

Som tidigare nämnts är ett av kontoren utmärkande i den digitala anpassningen. Kontoret 

utgörs samtidigt av en hög grad unga medarbetare. Därför är det tänkbart att det råder en 

korrelation mellan de anställdas ålder samt kontorets framgång inom digital anpassning. Med 
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utgångspunkt i detta bevisar det att föryngringstanken som förmedlats av en tidigare 

respondent kan vara betydande i hur framgångsrikt ett kontor är med sitt digitala arbete.  

Samtidigt är det rimligt att kontorschefens positiva inställning spelar en bidragande roll i den 

framgång som uppnåtts. Då respondenten själv präglar verksamheten genom sitt sätt att styra 

har han en genomslagskraft i det arbete som bedrivs. Yngre medarbetare har rekryterats och 

socialiserats in i hans vision om ett kontor i digital framkant. Mest sannolikt är att kontorets 

framgång beror på en kombination av kontorschefens positiva präglan på verksamheten och 

de unga medarbetare som återfinns inom den.       

I förhållande till Floyd och Lanes (2000) definition av kompetenser som förmågor, 

teknologier, kunskaper och resurser i verksamheten har respondenterna svarat för sin syn på 

kompetensfrågan. På lokal nivå uttryckte en av respondenterna att medarbetare är 

Handelsbankens främsta resurs vilket även innebär att kompetensutvecklingen bygger på 

utbildning och vad medarbetaren kan leverera till kund. I ljuset av digitaliseringen och att mer 

tid frigörs till kundmöten aktualiseras möteskompetensen tydligare. Det kommer innebära en 

anpassning till nya mötesplatser och kanaler för att anträffa kunden (Cuesta et al. 2015). 

Samtidigt belyser en av respondenterna vikten av fortbildning bland medarbetare för att 

underhålla kompetensen och att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Detta är ett resultat 

av att kunder ställer högre krav på affären i kombination med förändrade arbetssätt.     

Larsson och Viitaoja (2017) redogjorde för bankkundernas ökade krav på flexibilitet. Denna 

syn bekräftas av samtliga respondenter som med olika ord uttryckt ett arbete mot en mer 

flexibel verksamhet som möter kunderna på deras villkor istället för att agera ordermottagare. 

Iveroth, Lindvall och Magnusson (2018) påtalade hur digitaliseringen skulle innebära nya 

förutsättningar, arbetssätt och hur datorn ersätter människan i allt fler processer.  

Respondenternas svar styrker samtliga av dessa påståenden då digitaliseringen inneburit en 

omprövning av arbetssätt och hur arbetet underlättas med hjälp av digitala lösningar. Ett 

tänkbart resultat av att digitaliseringen banar väg för nya arbetssätt och anpassningar är att 

nya kompetensområden blir aktuella för att möta kundens efterfrågan. Samtidigt kommer det 

att ställa krav på banken att lyssna in kundens önskemål och frågor för att matcha 

kompetensen med utbudet av produkter och tjänster.    
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5.4 Strukturella faktorer   

I den teoretiska referensramen beskrivs organisationsstruktur i ljuset av beslutsfattande, 

fördelning av arbetsuppgifter, ansvarsområden samt gemensamma riktlinjer och handlingar 

som återfinns i en organisation (Jacobsen & Thorsvik 2009).    

På central nivå beskriver respondenten att strukturen, bankens affärsmodell och den lokala 

närvaron är densamma trots att han är chef för en central avdelning. Han belyser att modellen 

är något att falla tillbaka på vad gäller värderingar, kunder och ledarskapsfrågor. Detta 

anknyter till Jacobsen och Thorsviks (2009) resonemang kring olika riktlinjer och mönster av 

handling i en organisation. Det innebär att det finns övergripande centrala riktlinjer för 

organisering och strukturering av arbetet. Dessa riktlinjer är bärande i banken och förenar 

samtliga strukturella nivåer trots en decentraliserad struktur. Värderingar och kultur är även 

något respondenten belyser som styrkor i organisationen. Att se till medarbetaren som resurs, 

den lokala suveräniteten och det decentraliserade arbetssättet gör Handelsbanken unik. 

Värderingarna ses som byggstenar utifrån den centrala affärsmodellen som efterlevs på 

samtliga nivåer och har betydelse för hur medlemmar i organisationen anpassar och efterlever 

dessa (Selznick 1996).    

På central nivå redogör respondenten för att digitaliseringen banat väg för fler frågor och 

ytterligare områden att hantera för den avdelningen som han företräder. Avdelningens 

betydelse har ökat och försvårat chefens arbete då fler arbetsuppgifter och ansvarsområden 

tillkommit (Hansen & Høst 2012). Ett resultat av detta är att rollens omfattning expanderat 

och kräver ökad koordinering och samordning av arbetsuppgifter. 

5.4.1 Decentralisering i banken    

Respondenten på regional nivå beskriver decentraliseringen, kontoren och de effektiva 

beslutsvägarna som en styrka i banken. Decentraliseringen möjliggör att anställda får ett 

större ansvar och självbestämmande vilket medför att makten och ansvaret blir tydligt 

definierat (Hansen & Høst 2012). Då kontoren utgör en styrka tror inte respondenten att 

kontorsrörelsen kommer minska i omfattning. En eventuell personalminskning i ljuset av 

digitaliseringen tror hon snarare skulle drabba centrala avdelningar och inte kontorsrörelsen.   

En respondent på lokal nivå ger även uttryck för att digitaliseringen kan innebära att graden 

av centralisering ökar. Empirin ger inte uttryck för en motivering till detta uttalande men ett 

tänkbart resonemang är att digitaliseringen är en koncerngemensam utmaning som behöver 
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behandlas centralt. En ökad grad av centralisering skulle kunna motiveras genom central 

utveckling och kommunicering av gemensamma riktlinjer för en enhetlig implementering av 

digitala strategier i kontorsrörelsen.   

Gemensamt för respondenterna på lokal nivå är att samtliga svarar för att det finns en enhetlig 

värdegrund inom organisationen. Detta bygger på människans individuella krafter och en 

lokal förankring som de anser utgöra Handelsbankens största konkurrensfördel. Tron på 

individen och eget beslutsfattande mandat som kontorschef grundar sig i den decentraliserade 

strukturen. Att chefskapet är fritt och att beslut trycks ned så långt i organisationen som 

möjligt speglar definitionen av Mintzbergs (1983) syn på varför organisationer  

decentraliserar. Cheferna på lokal nivå beskriver även att medarbetare har höga beslutsnivåer 

där samtliga får vara med och bearbeta marknader, ta egna beslut angående krediter och 

förändra pris, något som innebär att de har en hög grad av delaktighet. Även detta kan 

relateras till Mintzbergs (1983) syn på motivation angående utrymme och delaktighet i 

beslutsfattandet. Chefer på mellannivå beskriver även att anställda upplever stort 

ansvarstagande utan att behöva fråga cheferna. Det bidrar till en högre grad av motivation hos 

medarbetarna att på egen hand driva sitt arbete. Detta är en konsekvens av bankens 

decentraliserade struktur som möjliggör den lokala anknytningen och beslutsfattande långt ut 

i organisationen.  

5.4.2 Uppfattning om struktur  

Mintzberg (1983) belyser även hur en decentraliserad struktur kan bidra till effektiv 

anpassning av omvärldsfaktorer. Då samtliga chefer på den lokala och centrala nivån är 

mellanchefer har de eget mandat att fatta beslut för sin närmsta verksamhet. Mandatet innebär 

att det är lättare att fånga upp efterfrågan från kunderna och den lokala marknaden. En av 

respondenterna på lokal nivå uttryckte även att det breda ansvaret han har som mellanchef 

kan liknas vid ett VD-skap. Mellanchefsrollen bidrar således till flertalet områden och frågor 

att hantera i verksamheten. Hansen och Høst (2012) menar att det samtidigt kan innebära en 

effektivisering av processer, men att arbetet för den enskilda individen blir allt mer komplext.  

Mellanchefens arbetsuppgifter och ansvarsområden liknas vid ett klassiskt chefskap i 

kombination med coaching, delaktighet i det operativa samt ett samverkande ansvar. Den 

formella strukturen kan påverka vilka krav och förväntningar som ställs på olika chefsroller 

vilket relateras till att respondenterna på lokal och central nivå uttrycker liknande resonemang 

angående ansvar, arbetsuppgifter och befogenheter (Floyd & Lane 2000).    
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Respondenter på de olika nivåerna ger uttryck för delvis motstridiga åsikter kring frågor som 

rör strukturella förhållanden. Den regionala nivån tror att en eventuell minskning av personal 

skulle drabba centrala affärsområden medan den respondenten på central nivå ser en ökad 

betydelse och fler ansvarsområden för sin egen avdelning. Samtidigt belyser en respondent på 

lokal nivå att banken vid behov kan öka sin grad av centralisering men att den lokala 

förankringen fortfarande utgör dess konkurrensfördel. Den regionala och centrala nivåns 

skilda uppfattningar skulle kunna grunda sig i en partiskhet gentemot de affärsområden de 

arbetar inom. Den regionala respondentens redogörelse tar dock inte hänsyn till skillnader 

mellan centrala avdelningar där vissa avdelningar är mer relevanta än andra.     

6. Slutsatser   

Denna studie syftade till att skapa förståelse för hur digitalisering inom bankbranschen 

påverkat Handelsbanken. Chefer på olika nivåer och deras arbete med strategisk förnyelse har 

analyserats för att ge insikter kring bankens vision om lokal närvaro i kombination med 

digitala lösningar.    

Den teoretiska referensramen bidrog till fyra centrala teman som utgjort grunden för denna 

studie. Dessa teman användes för utformning av en empirisk studie av chefer på olika 

ledarskapsnivåer i Handelsbanken. Strategi, strategisk förnyelse, kompetenser samt 

strukturella faktorer har analyserats för att identifiera huruvida skillnader återfinns på 

respektive ledarskapsnivå. Resultatet visar att digitaliseringen medfört en anpassning av 

bankens rådande struktur och strategi för att bemöta de ökade kraven och förväntansbilden 

från kunderna. Trots att digitaliseringen befinner sig i ett tillväxtstadie har den i hög grad 

påverkat banken och dess sätt att arbeta. Respondenterna bekräftar stora delar av studiens 

teoretiska ramverk och har bidragit till att studiens frågeställningar har kunnat besvaras.    

Hur skiljer sig föreställningarna om digitalisering hos chefer på olika nivåer inom 

samma bank? 

Föreställningarna bland cheferna speglar hur organisationens gemensamma vision tolkas och 

efterlevs på olika nivåer och geografiska platser. Mandatet att ansvara för den närmsta 

verksamheten kan härledas till den decentraliserade strukturen och möjliggör de olika 

tolkningar som återfinns bland respondenterna. En huvudsaklig skillnad som yttrar sig bland 

de olika respondenterna är att digitaliseringen påverkar de strukturella nivåerna och deras 

arbete på olika sätt. På central nivå har det inneburit nya frågor och ansvarsområden att 

hantera i egenskap av att vara en intern avdelning. Detta är en konsekvens av kontoren vars 
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praktiska arbete i störst utsträckning påverkats av digitaliseringen i förhållande till övriga 

verksamhetsnivåer. På regional nivå är det av betydelse att ligga steget före för att identifiera 

eventuella behov av förändring både vad gäller arbetssätt och kompetensfrågor. 

Respondentens uppfattning kring digitaliseringen är att den i positiv bemärkelse bidrar till 

minskad administration samtidigt som den utgör en väsentlig utmaning med anledning av 

stöttning och implementering av nya arbetssätt på kontoren.  

 

På lokal nivå skildrar sig föreställningarna kring digitaliseringen kraftigt. Samtliga lokala 

respondenter upplever och förutser förändrade arbetssätt mot ett mer proaktivt arbete. 

Föreställningar kring förändrade kompetensbehov skulle kunna innebära en 

kompetensförskjutning mellan affärsområden i riskzonen för automatisering till mer specifika 

och nischade områden som inte med lätthet kan digitaliseras. Respektive kontorschefs mandat 

att påverka den egna verksamheten sammanfaller med den teoretiska bakgrunden som 

betonar mellanchefens väsentliga påverkan på implementeringen av strategier. Studien visar 

att mellanchefernas egen tolkning av strategiska riktlinjer påverkar hur de integreras i den 

lokala verksamheten. Chefer på den lokala nivån påverkas i hög grad av att kunder ställer 

högre krav på banken då bankkontoren utgör den huvudsakliga kontakten med 

organisationen. Samtidigt behöver cheferna agera för att medarbetarna ska besitta den 

kompetens som krävs för att möta digitaliseringen. De lokala kontorschefernas föreställningar 

om digitaliseringen samt deras förhållningssätt till fenomenet skildrar sig på olika sätt. Dessa 

förhållningssätt speglar sig i hur respondenterna på lokal nivå uttrycker sig om 

digitaliseringen. De olika förhållningssätten skildrar sig i chefers meningsskapande och hur 

de strategiskt arbetar med att förnya sin verksamhet i ljuset av digitaliseringen.     

 

På vilket sätt skapar chefer mening kring strategiskt förnyelsearbete med anledning av 

ökad digitalisering? 

Att studera chefer på olika nivåer har bidragit till olika perspektiv för att möta den förändring 

som digitaliseringen innebär. Ett underliggande fenomen som framkommit i de empiriska 

resultaten är att chefer på olika nivåer samverkar och utbyter information för att kunna skapa 

mening kring den gemensamma digitala utmaningen. På lokal nivå tolkar mellanchefen de 

riktlinjer som presenteras från regionbanken. Tolkningsprocessen och 

informationsinsamlingen medför att chefen är väl rustad att genom god förståelse förmedla 

budskap kring den aktuella utmaningen och involvera medarbetare. Genom denna process av 

meningsskapande kan chefer bidra till anpassning och förändring av organisationen.  
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Behovet av ny och förändrad kompetens har aktualiserats i organisationen. Kompetensfrågan 

återspeglas i det strategiska förnyelsearbetet som är en direkt konsekvens av digitaliseringen. 

En ökad grad av digitala verktyg har inneburit förändrade arbetssätt utifrån interna och 

externa faktorer. Internt har det inneburit fler hjälpmedel som effektiviserar arbetsmoment 

och frigör tid från administrativt arbete. Den externa påverkan har bidragit till att fler 

bankärenden kan hanteras av kunden på egen hand. I ljuset av detta arbetar chefer på olika 

nivåer med att förhålla sig till rådande verklighet på ett sätt som gynnar den egna 

verksamheten. Att studera de olika chefsnivåerna har berikat förståelsen för strategiskt 

förnyelsearbete.       

Trots flertalet ifrågasättanden av förenligheten mellan digital och lokal närvaro, motiverar 

respondenterna kombinationen genom en pågående strategisk förnyelse som möjliggör 

strukturens fortlevnad. Givet den rådande strukturen och det genomgående förnyelsearbetet 

som bedrivs inom organisationen med ett digitalt förhållningssätt styrker litteraturen detta 

påstående.    

6.1 Praktiskt bidrag   

Givet slutsatserna kan det vara väsentligt för praktiker i banken att ta hänsyn till ett antal 

aspekter för att bemöta den strategiska förnyelsen som digitaliseringen inneburit. Denna 

studie har påvisat hur mellanchefer bidrar till att överbrygga distansen mellan den operativa 

nivån och toppchefsnivån. Deras arbete fungerar som en länk mellan nivåerna för att öka 

toppnivåns förståelse för affärsproblem och förståelse för förändringsprocesser hos den 

operativa nivån. I detta avseende råder en tydlig koppling mellan de lokala och regionala 

nivåerna då deras samarbete sker kontinuerligt. Studien visar samtidigt att den centrala nivån 

är betydligt mer isolerad och arbetar mer ensamt med informationsinsamling och förankring 

kring aktuella affärsproblem. Detta beror rimligtvis på en bristfällig relation till övriga 

strukturella nivåer. De andra strukturella nivåerna bör därmed arbeta med informationsutbyte 

till den centrala nivån för att bistå dem med en aktuell och mer verklighetsnära uppfattning 

om praktiska problem.    

Ytterligare en omständighet som kan vara väsentlig att ta hänsyn till grundar sig i tanken om 

en föryngring inom banken. Det framträdande kontoret stärker påståendet att ålder kan tänkas 

vara en bidragande faktor för hur väl ett kontor tar till sig digital kunskap. Samtidigt kan 

centralisering vara ett verktyg för att skapa mer enhetliga arbetssätt kring digitalisering inom 

organisationen.    
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6.2 Teoretiskt bidrag   

Framträdande teoretiska aspekter inom strategisk förnyelse i denna studie har visat sig vara 

förändrade arbetssätt och ett nytt kompetensbehov för att tillägna sig detta (Larsson & 

Viitaoja 2017). Samtliga respondenter har utifrån sina infallsvinklar behandlat hur förändrade 

arbetssätt kommer att vara avgörande för att bibehålla konkurrenskraft i den föränderliga 

bransch de befinner sig i.      

Mellanchefen har en framträdande roll inom de teoretiska teman som presenteras. Det 

empiriska materialet bidrar till en ökad förståelse för hur mellanchefer på olika geografiska 

platser i en decentraliserad organisation arbetar med strategisk förnyelse utifrån en gemensam 

digital utmaning. Denna studie bidrar teoretiskt med en kompletterande bild av hur 

mellanchefer kan tänkas arbeta. Studien behandlar utöver intuitiva tankegångar att 

mellanchefen har en unik position och verkar som en länk mellan den operativa nivån och 

toppchefer (Floyd & Lane 2000; Woolridge, Schmid & Floyd 2008).    

6.3 Begränsningar och förslag på vidare forskning   

Med anledning av begränsad tidsrymd har arbetet särskilda begränsningar. Studien 

genomfördes under en tid som präglats av en hög arbetsbörda hos potentiella respondenter. 

Då studien intresserar sig för chefer begränsade det antalet möjliga respondenter. Ovan 

nämnda faktorer har inneburit att antalet respondenter är begränsat och minskar 

studieresultatets generaliserbarhet. Då studien även syftar till att skapa förståelse för hur 

digitaliseringen har påverkat Handelsbanken exkluderar det andra organisationer i samma 

bransch. De slutsatser som dragits bygger på denna studies specifika förhållanden och 

respondenter. För att rättvisligen kunna hävda att dessa slutsatser kan tillämpas i andra 

sammanhang behöver de utforskas mer djupgående.    

Förslag till vidare forskning är att utöka studiens antal respondenter och i synnerhet få med 

företrädare från samtliga regionbanker då det uttryckts en avsaknad av enhetliga arbetssätt 

bland regionerna. Vidare forskning skulle även kunna inkludera samma fenomen hos fler 

banker för att studera skillnader i struktur och förhållningssätt gentemot digitalisering och 

dess påverkan på respektive organisation. Då denna studie utgått från ett chefsperspektiv hade 

en inkludering av ett medarbetarperspektiv bidragit till en ökad förståelse för hur 

digitaliseringen hanteras bland individer som huvudsakligen återfinns i den operativa 

verksamheten.  
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8. Bilaga   

   

Intervjuförfrågan   

Vi är två studenter från Örebro universitet som skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi 

och ämnesområdet organisation. Vi har fattat intresse för hur ni kommer att bemöta 

Digitalisering inom Handelsbanken ur ett ledarskapsperspektiv. Studien syftar till att 

undersöka hur ledare på olika nivåer ser på digitaliseringen utifrån Handelsbankens centrala 

modell    

Vi kommer att ställa frågor till dig som grundar sig på strukturella och strategiska delar i 

organisationen och ledarskapet. Du kommer att vara anonym i vår uppsats vilket innebär att 

ditt namn inte kommer att nämnas eller uttryckas i arbetet. Vi har tänkt att genomföra en 

empirinära studie och vill gärna att du berättar det som du anser är intressant och aktuellt 

utifrån dem frågorna vi ställer. Du får gärna komma med kompletterande ideér och tankar 

angående området.    

Intervjufrågor   

1. Berätta om dig själv och din yrkesroll. Hur länge har du arbetat i organisationen?    

2. Hur ser dina arbetsuppgifter och ansvarsområden ut?    

3. Vad anser du att Handelsbankens styrkor är? Vad gäller kunskap, kompetens, 

resurser?    

4. Vad kännetecknar ditt sätt att leda verksamheten?    

5. Hur arbetar du med organisationens “Mål & Medel”?    

6. Digitaliseringen är ett faktum. Hur ser du på den digitala utvecklingen i din närmsta 

verksamhet? Vad har den och vad kommer den ha för inverkan? Kundbehov?    

7. Hur ser du att dina arbetsuppgifter kan förändras av digitaliseringen? På vilket sätt 

kan det innebära nya arbetsuppgifter eller ansvarsområden för dig?     

8. Vad tror du att digitaliseringen kommer ha för påverkan på organisationen överlag?    

9. Vilka tjänster kan påverkas av digitalisering i din mening? Nya förändrade krav? 

Sättet att hantera kunder?    

10. Hur tror du att digitaliseringen kan leda till ny, utvecklad eller annan kompetens i 

Handelsbanken? Finns det ett utbildningsbehov för att anpassa sig?    

11. Hur ser förhållandet ut mellan lokal/regional nivå vad gäller digitaliseringen? Finns 

det påverkande faktorer på operativ-mellan-regional nivå?    

12. Har du något mer du vill tillägga?   

   

 


