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Titel: En jämförelse mellan en traditionell och en ung bank – ur ett 

ledarskapsperspektiv 
 
Frågeställning: I studien fokuseras det på hur olika organisationsstrukturer, ledarskap 

och kommunikation ter sig i en traditionell bank jämfört med en ung 
bank. Frågorna vi ställer oss i studien är om det finns någon skillnad? 

 
Syfte: Syftet med studien är att ur ett ledarskapsperspektiv kunna se om det 

finns några skillnader mellan organisationsstrukturer, ledarskap och 
kommunikation beroende på om det är en traditionell eller ung bank. 

 
Metod:  I studien har primär och sekundärdata används för att på bästa sätt få 

fram grundlig information, som senare har analysera utifrån 
frågeställningen. För att införskaffa primärdata har intervjuer 
genomförts med anställda på Swedbank och IKANO bank. 

Sekundärdata är från företagets hemsidor och skrivet material som 
litteraturer och artiklar sedan tidigare studier inom ledarskap, 
management, organisation samt kommunikation.  

 
Resultat:  Efter genomförd studie visar resultatet på att det finns skillnader men 

också likheter mellan bankerna. Ingen organisation är identisk, ur ett 
ledarskapsperspektiv finns det större skillnader vid en jämförelse av en 
stor eller liten, traditionell eller ung organisation.  
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Abstract  

Date:               June 10, 2011 
 
Level:               Bachelor Thesis in Business Administration, 15 credits.  
 
Authors:               Erica Halvarsson                       Caroline Lundberg 

ehn04009@student.mdh.se clg08001@student.mdh.se 
 
Moa Rydbeck 
mrk08001@student.mdh.se 
 

Supervisor: Peter Selegård  
 
Title: A comparison between a traditional and a new bank – from a 

leadership perspective  
 
Problem: The study focuses how different organizational structures and 

leadership styles appear in a traditional bank compared to a young 
bank. The questions we asked ourselves in this study is whether there 
is any differences? 

 
Purpose:  The purpose of the study is to from a leadership perspective see if 

there are any differences between organizational structures, leadership 
and communication depending on whether it is a traditional or a new 
bank. 

 

Method: In this study, primary and secondary data was used to best obtain 
comprehensive information, which was analyzed on the basis of a set 
of question. In order to obtain our raw data, interviews with staff from 
Swedbank and IKANO bank were conducted. The secondary data is 
written material such as literature and articles from previous studies in 
leadership, management, organization and communication.  

 
Result: The result of the study shows that there are differences but also 

similarities between the companies. No organization is identical, from 
a leadership perspective there are more differences in a comparison of 
a large or small, traditional or young organization. 
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Definitioner  

Traditionell bank: Svenska akademins ordlista beskriver ordet traditionell som: ”i enlighet 
med traditionen, nedärvd, sedvanlig”.1 Med en traditionell bank menar vi att det är en äldre 
bank som startades med syfte att vara en bank med starka kapitalägare och som har varit 
etablerad under en längre tid. 
 
Ung bank: National encyklopedin beskriver ordet ung som: ”utvidgat om icke – levande 
företeelse som existerat förhållandevis kort tid, ofta med tonvikt på utvecklingsmöjligheter”.2 
Med en ung bank menar vi att den inte har funnits under en längre tid och samtidigt kan vara 
en bank sprungen från annan verksamhet vars syfte från början inte var att vara bank och att 
den är yngre/nyare i förhållandevis till den andra banken som ligger i fokus för studien. 
 
Reliabilitet: ”Reliabilitet: graden av tillförlitlighet i mätinstrument, d.v.s. i vilken utsträckning 
man får samma värde om man upprepar undersökningen”.3  
 
Validitet: ”Validitet: i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta”.4 
 
HR: Human resources (arbetskraft och personalresurser).5 Personalavdelning. 
 
SWOT: (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) ”En analys av interna styrkor och 
svagheter, samt externa möjligheter och hot, där slutsatserna utgör underlag för planering 
och riskåtgärder.”6 
 
  

                                                
1 www.svenskaakademien.se    
2 www.ep.bib.mdh.se  
3 M. Björklund & U. Paulsson (2003) Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera (1) 
4 Ibid. 
5
 www.ord.se  

6 B. Thonnquist (2010) Projektledning (1) 

http://www.svenskaakademien.se/
http://www.ord.se/


 

 

Förord 

Vi vill först och främst tacka våra respondenter, Mattias Segelmark på Swedbank och Fredrik 
Krueger på IKANO bank. Utan deras hjälp hade inte vi haft möjlighet att utföra studien. Vi vill 
även tacka våra kurskamrater som har hjälpt oss med synpunkter och åsikter kring studien 
som har lett till förbättringar. Vi vill även ge ett stort tack till våra nära och kära som har varit 
ett stort stöd och som har motiverat oss under arbetets gång. Tiden under studien har varit 
lärorik och roligt, vilket vi har alla att tacka för. 
 
 
 
Erica Halvarsson 
Caroline Lundberg  
Moa Rydbeck 
  
    

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................... 1 

1.1 Problemdiskussion ........................................................................................................2 

1.2 Syfte .............................................................................................................................2 

1.3 Frågeställning ................................................................................................................2 

1.3 Målgrupp ......................................................................................................................2 

1.4 Avgränsningar ...............................................................................................................3 

1.5 Disposition ....................................................................................................................4 

2. METOD ......................................................................................................................................................... 5 

2.1 Val av ämne och teori ....................................................................................................5 

2.2 Val av respondent .........................................................................................................5 

2.3 Informationsinsamling ..................................................................................................6 

2.3.1 Litteratursökning ....................................................................................................6 

2.3.2 Empiriskt genomförande ........................................................................................6 

2.4 Analysverktyg ................................................................................................................7 

2.5 Metoddiskussion ...........................................................................................................7 

2.5.1 Kritiskt förhållningssätt ...........................................................................................8 

2.5.2 Källdiskussion .........................................................................................................8 

3. HISTORISK BAKGRUND ................................................................................................................................. 9 

4. TEORI.......................................................................................................................................................... 10 

4.1 Organisationer ............................................................................................................10 

4.1.1 Organisationsstruktur ...........................................................................................12 

4.1.2 Organisationsschema ...........................................................................................12 

4.2 Ledarskap....................................................................................................................14 

4.2.1 Socialpsykologisk syn ............................................................................................14 

4.2.2 Chefskap och Ledarskap .......................................................................................14 

4.2.3 Ledarskap genom kultur och etik ..........................................................................15 

4.2.4 Styrinstrument .....................................................................................................15 

4.3 Kommunikation...........................................................................................................16 

5. SWEDBANK................................................................................................................................................. 19 

5.1 Swedbank organisation ...............................................................................................19 

5.1.1 Organisationsstruktur ...........................................................................................19 

5.2 Ledarskap....................................................................................................................20 

5.2.1 Kultur och etik ......................................................................................................21 

5.2.2 Styrinstrument .....................................................................................................22 



 

 

5.3 Kommunikation...........................................................................................................22 

6. IKANO BANK ............................................................................................................................................... 23 

6.1 IKANO banks organisation ...........................................................................................23 

6.1.1 Organisationsstruktur ...........................................................................................24 

6.2 Ledarskap....................................................................................................................25 

6.2.1 Kultur och etik ......................................................................................................26 

6.2.2 Styrinstrument .....................................................................................................26 

6.3 Kommunikation...........................................................................................................26 

7. ANALYS OCH DISKUSSION ........................................................................................................................... 28 

7.1 Organisationer ............................................................................................................28 

7.2 Ledarskap....................................................................................................................29 

7.3 Kommunikation...........................................................................................................31 

7.4 Sammanfattning..........................................................................................................33 

8. SLUTSATS .................................................................................................................................................... 34 

9. FORTSATTA STUDIER ................................................................................................................................... 36 

10. REFERENSER ............................................................................................................................................. 37 

10.1 Publicerade källor .....................................................................................................37 

10.2 Artiklar ......................................................................................................................38 

10.3 Intervjuer ..................................................................................................................38 

10.4 Elektroniska källor .....................................................................................................38



1 
 

1. Inledning 
Vi lever idag i ett samhälle som kräver organisationer för att uppnå maximal nytta. 
Organisationer skapas för att det är det mest effektivaste tillvägagångssättet då olika 
kunskaper samlas på ett och samma ställe.7 Genom organisering uppstår nya företag som 
strävar efter att bli det mest framgångsrika inom sin bransch.8 Organisationsstrukturer och 
ledarskap ser olika ut beroende på att organisationen anpassar sig efter branschen och 
organisationens syfte och mål.9 
 
Ledarskap ändras, precis som organisationsstrukturen, med tiden för att uppnå bästa resultat 
och samtidigt för att kunna möta konkurrens från andra företag i samma bransch.10 
Ledarskapets stora utmaning handlar om att kunna motivera sin personal samt ha möjlighet 
att hantera personalens kapacitet för att kunna leda medarbetarna och organisationen till 
framgång.11  
 
Kommunikationen inom organisationen blir allt viktigare för att kunna upprätthålla 
organisationsstrukturen och ledarskapet.12 Ledaren hittar alltfler sätt att förenkla 
kommunikationen inom organisationen och använder sig av olika verktyg för att nå ut med 
information till alla medarbetare inom verksamheten.13  
 
Vi tror att organisationsstruktur, ledarskap och kommunikation inom organisationer skiljer sig 
åt beroende på om organisationen är traditionell eller ung. 
 
I studien har vi tittat på en traditionell och en ung bank där fokus ligger på Swedbank och 
IKANO bank. Swedbank är en äldre organisation som etablerades i Sverige år 182014, medan 
IKANO bank etablerades först 1995.15 En traditionell bank som Swedbank använder sig ofta 
utav äldre metoder, jämfört med ung bank som IKANO bank, för att gå tillväga med arbetet 
inom organisationen. Men samtidigt måste bankerna hela tiden förnya sig för att följa med i 
den ständiga utvecklingen, oavsett om det är ett traditionellt eller ungt företag.16  
  

                                                
7
 A. Forsell & A. Ivarsson Westerberg (2007) Organisation från grunden (1)  

8
 Ibid. (2) 

9
 Ibid. (3)  

10
 S. Jönsson & L. Strannegård (2009) Ledarskapsboken (1) 

11
 Cames, I. Vinnicombe, S. and Singh, V. (2001) Profiles of “successful managers” held by male and female 

banking managers across Europe 
12 Donnelly, Jr. J. H. (1994) Reframing the Mind of the Banker: The Changing Skill Set and Skill Mix for Effective 
Leadership 
13 A. Forsell & A. Ivarsson Westerberg (2007) Organisation från grunden (4) 
14

 Mattias Segelmark, Swedbank 
15

 www.ikano.se  
16 Mattias Segelmark, Swedbank 

http://www.ikano.se/
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1.1 Problemdiskussion 
I dagens samhälle blir det allt vanligare att organisationer, stora som små, lägger ner mer tid 
och resurser på att hitta rätt organisationsstruktur, ledare och en väl fungerande 
kommunikation som uppfyller organisationernas behov.17 De tre faktorerna hänger ihop på 
flera olika sätt och är så pass beroende av varandra så att om den ena inte fungerar blir de 
andra två lidande. Det är svårt att hitta balansen i organisationen för att just 
organisationsstrukturen, ledaren och kommunikationen ska kunna samspela med varandra. 
 
Alla företag vill uppnå framgång och sina uppsatta mål och det med hjälp av en väl 
organiserad organisationsstruktur, kunskapsrika ledare och en god kommunikation. Men det 
kan vara svårt som företag att veta vad som krävs för att just deras företag ska bli en 
fulländad organisation som även personalen trivs att arbeta i.    
 
Svenska bankchefer anser att kunskap är nyckelordet för en lyckad ledare/manager18. Men 
vilken väg går man för att lyckats med ledarskapet och finns det någon skillnad mellan att 
leda inom en traditionell eller en ung bank?  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att ur ett ledarskapsperspektiv kunna se om det finns några skillnader 
mellan organisationsstrukturer, ledarskap och kommunikation beroende på om det är en 
traditionell eller ung bank. 
 

1.3 Frågeställning 
Organisationsstrukturen ser olika ut beroende på vad det är för företag som granskas. Det är 
viktigt att det finns en bra och tydlig ledarskap inom organisationen samt att det finns en god 
kommunikation, såväl chefer emellan som mellan ledning och de anställda. En 
organisationsstruktur kan bara fungera om ledarskapet kommuniceras och ledarskap kan 
bara utföras om det finns en god kommunikation inom organisationen. 

Frågorna som har ställts i studien är: 

 Hur ser organisationsstrukturen ut i en traditionell och ung bank och vad finns det för 
likheter och skillnader? 

 Hur ser ledarskap ut i en traditionell och ung bank och vad finns det för likheter och 
skillnader? 

 Hur ser kommunikationen ut i en traditionell och ung bank och vad finns det för 
likheter och skillnader? 

1.3 Målgrupp 

Studien vänder sig till de som vill ha en inblick i hur organisationsstrukturer, ledarskap och 
kommunikationen kan skilja sig beroende på om det är en traditionell eller ung bank, ur ett 
ledarskapsperspektiv. 

                                                
17 A. Forsell & A. Ivarsson Westerberg (2007) Organisation från grunden (5) 
18 Donnelly, Jr. J. H. (1994) Reframing the Mind of the Banker: The Changing Skill Set and Skill Mix for Effective 
Leadership 



3 
 

1.4 Avgränsningar 

Fokus har legat på ledarskapet och kommunikationen som utförs enbart inom 
organisationerna, alltså det interna ledarskapet och den interna kommunikationen. Studiens 
fokus ligger inte på kundens perspektiv och på hur organisationen når ut till kunden genom 
kommunikation och ledarskap. Samtidigt påverkas organisationer av sina kunder och då kan 
vi inte helt förbise den externa kommunikationen. Det beroende på att studiens syfte är att 
se skillnader och jämföra organisationsstrukturen samt hur företagen använder sig av 
ledarskap för att nå ut till sina anställda.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 I inledningskapitlet får läsaren en ökad förståelse för hur studien är upplagd. I 
kapitlet finner läsaren inledning, problemformulering/frågeställning, syfte, 
målgrupp samt avgränsningar.  

 
Kapitel 2 Metodkapitlet beskriver hur vi har gått till väga genom arbetet. Här finner 

läsaren information om respondenter, hur informationen blivit insamlad, 
kritiska förhållningssätt samt studiens analysverktyg. 

 
Kapitel 3 Den historiska bakgrunden beskriver hur det kommer sig att bankerna har 

bildats till vad de är i dagens läge.  
 
Kapitel 4 I teorikapitlet beskrivs de teorier som ligger till grund för studien, för att 

samtidigt kunna skapa en djupare förståelse för läsaren. 
 
Kapitel 5 Under rubriken ”Swedbank” får läsaren ta del av de intervjuer och 

informationsinsamling som gjorts under studiens gång, för att samtidigt få en 
grundlig förståelse för Swedbanks organisation.  

 
Kapitel 6 Under rubriken ”IKANO bank” får läsaren ta del av de intervjuer och 

informationsinsamling som gjorts under studiens gång, för att samtidigt få en 
grundlig förståelse för IKANO bank organisation.   

 
Kapitel 7 I analys- och diskussionskapitlet analyseras och diskuteras materialet från den 

teoretiska och empiriska informationsinsamlingen.  
  
Kapitel 8   I slutsatsen redovisas de slutsatser vi har kommit fram till i arbetet. 
 
Kapitel 9 Fortsatta studier är det sista kapitlet i studien, vilket beskriver vilka fortsatta 

studier som kan göras inom ämnet. 
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2. Metod 
Här vill vi redogöra för hur vi har gått till väga genom arbetet. Metoden beskriver hur vi har 
behandlat den information som vi har samlat in från respondenter, hur litterär information 
har blivit insamlad, kritiska förhållningssätt samt studiens analysverktyg. 

2.1 Val av ämne och teori 

Bakgrunden till ämnet uppstod efter långa diskussioner och efterforskningar av tidigare 
uppsatser inom ämnet ledarskap och management. När vi hade hittat ett intressant ämne, 
att skriva en jämförelse mellan två företag och deras ledarskap, fokuserade vi på att hitta två 
intressanta företag att studera. Vi hade en diskussion om vad för slags bransch som fokus 
skulle läggas på i studien, varpå vi kom på att vi hade ett gemensamt intresse för banker och 
deras verksamheter.  
 
Vi valde då att jämföra en traditionell bank, det vill säga en bank som startade på tidigt 1800-
tal och har bankkontor runt om i Sverige och i världen, med en ung bank som startade på 
1990-talet som bedriver sin verksamhet via internet och telefon. Det finns studier sedan 
tidigare om bankbranschen men vi ville ta det till en nivå där ledarskap står i fokus. Just för 
att vi är intresserade av hur bankerna, stora som små, använder sig av ledarskap för att få en 
fungerande organisation.   
 
Då vi har läst inriktning management har vi en bred kunskap om olika teorier inom ämnet. 
Vår teoridel består därför av en bred samling kurslitteratur. Vi har även sökt information från 
vetenskapliga artiklar och annan litteratur som finns tillgänglig i biblioteket på Mälardalens 
Högskola.  

2.2 Val av respondent 

När vi hade bestämt oss för att skriva om Swedbank och IKANO bank, kontaktade vi de båda 
företagens växel för att sedan få komma i kontakt med HR-avdelningarna (Personalfrågor och 
personalhantering) för de respektive bankerna. Vi kom då i kontakt med Mattias Segelmark 
på personalavdelningen, HR, på Swedbank, via mejl och kom då överens om en intervju på 
huvudkontoret i Stockholm den 13 april 2011. Intervjun spelades in med hjälp av en diktafon 
och materialet bearbetades därefter.    
 
Vi fick även kontakt med Fredrik Krueger på personalavdelningen, HR, på IKANO bank, via 
mejl. Vi har haft mejlkontakt under arbetets gång då en personlig intervju inte var möjlig då 
resurser inte fanns för att kunna besöka kontoret i Lund, där Krueger befinner sig.    
 
Det var två semistrukturerade intervjuer där vi huvudsakligen utgick efter frågorna i bilaga 1. 
En semistrukturerad intervju är en intervju där samma frågor ställs till alla respondenter och 
frågorna har öppna svarsmöjligheter för respondenterna.19 
 
Vi har även ställt ett antal följdfrågor till respondenterna under arbetets gång, vilka finns i 
bilaga 2. 
 

                                                
19 www.kvalitativmetod.webs.com 
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Vi bedömer att de som arbetar på HR-avdelningen har en övergripande syn på hur företagets 
organisation, ledarskap och kommunikation fungerar, varför vi valde att ha kontakt med just 
Mattias Segelmark och Fredrik Krueger.  

2.3 Informationsinsamling 

I studien har vi införskaffat oss primär och sekundärdata på olika sätt. För att införskaffa oss 
primärdata har vi genomfört flera intervjuer med företagen som ligger i fokus för studien. Vi 
har även tagit del av olika dokument från företagen som har varit hjälpande för oss i 
empiridelen, som till exempel organisationsschema för de båda företagen.  
 
Sekundärdata vi använt oss utav är från skrivet material som litteratur och artiklar. Då vi 
tidigare har studerat ledarskap, management, organisation samt kommunikation har vi även 
kunnat använda oss utav material från de kurserna. Den information som vi har fått fram från 
sekundärdata kommer vi att använda oss utav i vår teoridel som ligger till grund för vår 
förståelse och tolkning av studien, samt vår analys. 

2.3.1 Litteratursökning 

Vi började tidigt med att söka litteratur och artiklar för att hitta relevanta teorier och få en 
bred grund för studien. Vi har även använt oss utav litteratur och artiklar från tidigare kurser 
som vi bedömer vara relevanta för studien. Litteraturen innehåller teorier, principer och 
nyckelbegrepp för vår studie. Vi har sökt litteratur i biblioteket på Mälardalens Högskola, då 
artiklarna har sökts i databasen LibHub efter sökorden: bank and leadership/management. Vi 
har även tagit del av den information och fakta som finns tillgängligt på företagens hemsidor 
och andra tillförlitliga internetsidor.  

2.3.2 Empiriskt genomförande 

Insamlingen av den empiriska informationen till vår studie har skett på ett flertal olika sätt. Vi 
har genomfört en personlig intervju och vi har haft mejlkontakt med både Swedbank och 
IKANO bank. De grundläggande intervjufrågorna skickades ut samtidigt till de båda företagen 
och mejlkontakt har skett fortlöpande under arbetets gång med både Swedbank och IKANO 
bank.  
 
Vi har valt att utföra en muntlig intervju, som spelades in med hjälp av en diktafon, med 
Mattias Segelmark för att få en djupgående förståelse och information om företaget, 
Swedbank. Beroende på de svar vi fick under intervjun har vi skickat ut följdfrågor till 
Segelmark.  
 
Innan intervjun hade vi mejlkontakt där vi skickade de grundläggande frågorna till Segelmark 
för att han skulle ha möjlighet till att vara förberedd inför intervjun den 13 april 2011. 
Intervjun genomfördes på Swedbanks huvudkontor i Stockholm och var en semistrukturerad 
intervju där frågorna och samtalet stod till grund för den information som gavs.  
 
Vi har valt att ha en mejlkontakt med Fredrik Krueger på IKANO bank och ingen personlig 
intervju då HR-avdelningens kontor finns i Lund och då resurser inte fanns för 
genomförandet. Tidigt i studien var det svårt att få information om IKANO bank, beroende på 
att deras hemsida inte är utformad efter att kunna söka sådan djup information som vi ville 
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åt i den här studien. Mejlkontakten gick dessvärre inte som vi hade förväntat oss i början av 
arbetet då det dels tog lång tid att få svar och dels för att de var korta, men under arbetets 
gång har kontakten blivit bättre och frågorna besvarats.   
 
Intervjuerna med Swedbank och IKANO bank hade som huvudsyfte att ge oss information 
om företagen till vår empiriska del. Tanken med informationsinsamlingen var att vi skulle 
kunna se hur bankernas organisationsstruktur, ledarskap och kommunikation ser ut ur ett 
ledarskapsperspektiv.    
 
Efter intervjuerna med Swedbank och IKANO bank bearbetade vi materialet. Vi gick igenom 
inspelningen från intervjun samt anteckningarna som gjorts under intervjun med Swedbank 
och skrev ner informationen till den empiriska delen. Vi har även sammanställt svaren vi fått 
via mejl från respondenterna under respektive företag i studien. 
 
Förutom intervjuerna har vi dessutom tagit del av dokument som innehåller 
organisationsscheman för att få en djupare förståelse för hur organisationsstrukturen ser ut 
inom Swedbank och IKANO bank.    

2.4 Analysverktyg 

I analysavsnittet har vi valt att analysera utifrån en redan befintlig modell. I denna modell 
diskuteras det samlade materialet från Swedbank och IKANO bank och sammanställs i en 
SWOT-modell.20 
 
En SWOT-analys görs för att se företagets interna styrkor, svagheter samt externa möjligheter 
och hot.21 Analysen görs även för att minimera den risk som kan föreligga företaget om inte 
en tydlig undersökning av konkurrensfördelar mot andra företag görs.22 SWOT-analysen är en 
viktig analys som är en del av företagets affärs- och marknadsplaner.23  
 
För att ett företag ska ha möjlighet att på bästa sätt möta upp sin framtid kan styrkor och 
svagheter samlas i ett SWOT-diagram, samt de möjligheter och hot som finns och som kan 
tänkas dyka upp och föra sin påverkan på företaget.24

 

2.5 Metoddiskussion 

Kritik kan föras mot det val av företag, IKANO bank, som ligger i fokus för studien. IKANO 
bank är en yngre bank då de etablerades som bank först år 1995. Vi hade kunnat valt en bank 
som startade i början av 2000-talet, men vi ville ändå studera en bank som har haft tid att 
etablera sig på både den svenska och den utländska marknaden.  
 
Vi har använt oss utav två olika intervjumetoder. Vi hade en personlig intervju med Mattias 
Segelmark, på HR-kontoret, på Swedbank i Stockholm.  Då det inte fanns möjlighet till att 
besöka HR-kontoret för IKANO bank, då det ligger i Lund, använde vi oss av mejlkontakt. Vi 
trodde att det skulle bli en större skillnad på svaren från respondenterna beroende på de 

                                                
20 M. Björklund & U. Paulsson (2003) Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera (2) 
21

 Thonnquist, B. (2010) Projektledning (2)  
22

 Ibid. (3)  
23

 Ibid. (4)  
24 Ibid. (5)  
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olika intervjuformerna, men vi anser att svaren är likvärdiga och jämförbara.   
 
Respondenten för Swedbank har inte arbetat på företaget längre än sedan årsskiftet, vilket vi 
trodde skulle påverka svaren, men han besitter ändå stor kompetens inom Swedbanks 
organisation.  
 
De organisationsscheman, för Swedbank och IKANO bank, som har behandlats i arbetet 
skiljer sig åt beroende på hur de har valt att lägga sina huvudkontor, hur etableringen är 
uppbyggd utomlands men även storleken på bankerna. Det är därför svårt att jämföra 
skillnader och likheter i organisationsschemana, men de är ändå en viktig del i arbetet och 
bör därför finnas med.  

2.5.1 Kritiskt förhållningssätt 

De teorier som vi har valt att använda oss utav har vägts mot varandra och vi har då samlat 
på oss trovärdig information. Vi har valt att använda de teorier och skriva om de ämnen som 
flera forskare har studerat, då vi bedömer att dessa källor har en hög trovärdighet. Litteratur 
vi har ansett vara föråldrande eller opålitliga har vi valt att inte bearbeta i studien. För att 
hålla ett kontinuerligt, kritiskt förhållningssätt har även en urvalskritik gjorts.  
 
En studie bör ha en stark reliabilitet, validitet och relevans och vi har därför valt att söka 
källor därefter25.  
 
Reliabiliteten av undersökningen skulle ha kunna sett ut på ett annat sätt om vi hade haft 
tillgång till fler intervjuer. Men då vi känner att vi har fått ut mycket relevant information från 
våra respondenter tror vi att reliabiliteten ändå är hög i vår studie. Vi anser oss även ha en 
stark validitet i vår studie då litteraturen vi har använt är kända publicerade artiklar, 
studentlitteraturer samt annan litteratur. 
 
Vi bedömer även att vi har stärkt vår validitet i studien då de respondenter vi har haft 
kontakt med har haft en god insyn i företagets organisation, ledarskap och kommunikation. 
Men vi vill ändå tillägga att vi har varit kritiska mot vad respondenterna har gett oss för 
information och vi har valt att inte skriva med sådan information i studien som skulle kunna 
anses vara marknadsföring för företagen.      
 
Relevansen i studien anser vi vara mycket hög då vi finner att ämnet är aktuellt i dagens 
samhälle. Företagen ser ledarskap som en självklar del i den dagliga verksamheten. 
Ledarskapet utvecklas i allt större utsträckning, då fler företag ser vikten med att ha bra 
ledare.  

2.5.2 Källdiskussion 

Vi valde att inte transkribera materialet efter intervjun med Mattias Segelmark på Swedbank, 
utan skrev ned det som vi ansåg vara relevant. Men då vi var tre stycken som antecknade vid 
intervjun och då vi har kvar ljudfilen anser vi att den information som gavs var och är 
sanningsenlig. 
  

                                                
25 M. Björklund & U. Paulsson (2003) Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera (3) 
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3. Historisk bakgrund 
Den historiska bakgrunden beskriver uppkomst och utveckling av bankverksamheten i Sverige 
från 1700-tal till idag.  
 
I slutet av 1700-talet skedde en genomgripande förändring i Sveriges politik. Synen på 
individen och dess sociala och ekonomiska situation blev mer betydande och folket skulle ha 
rätt till att spara pengar.26  
 
Under 1800-talet expanderade jordbruket samtidigt som fler människor flyttade in till 
städerna. Det var under den här tiden som penning hushållen slog igenom. Det var även då 
som bankerna hade svårt att tillgodose alla som ville låna pengar, framförallt 
småjordbrukare. Besparingsbankerna började växa fram i takt med efterfrågan. 27 
 
År 1915 lade Svenska Riksdagen fram en grund för det kooperativa banksystemet. 
Jordbrukare och små företagare var en stor del av bankernas kunder fram till 1950-talet. Efter 
andra världskriget hade svenska staten en period med en omfattande kontroll av 
bankverksamheten i Sverige.28  
 
Slutet av 1990-talet framstod som dramatiskt för hela bankmarknaden i Sverige. Det var 
avmattning och inflation som ledde till hög arbetslöshet och försvagad konkurrens. Svenska 
banker tvingades att skapa företag som hanterade nödlidande kreditengagemang. Flera av de 
svenska stora bankerna blev tvungna att ansöka om lån och stöd från staten för att klara sig 
ur krisen.29 
 
I dagsläget har de flesta Svenska banker väl utvecklade internettjänster på sina hemsidor. 
Många nordiska banker har fler kunder som besöker deras hemsidor än deras kontor. Sverige 
och Finland ligger långt före andra länder när det kommer till att tillgodose sina kunder på 
internet. Många Svenska kunder, speciellt yngre, besöker aldrig bankkontor då de använder 
internet för sina bankaffärer.30 
 
Då allt fler personer väljer att använda telefon och internet för att tillgodose sina behov har 
det medfört stora förändringar för bankerna. Deras kostnader för internet och 
telefonbankerna är en tiondel av vad det kostar när kunderna besöker ett kontor. Kunderna 
verkar även gilla den kontroll de får över sina banktjänster. Bankernas servicekontor har fått 
andra arbetsuppgifter och har blivit en annan del av företaget då de enklare uppgifterna 
sköts allt mer genom internet.31    

 

 

                                                
26 www.swedbank.se  
27 Ibid.   
28 Ibid. 
29

 Ibid. 
30

 Brown-Humes, C. (1999) Financial Times  
31 Ibid. 

http://www.swedbank.se/
http://ep.bib.mdh.se:3613/docview.fullcitation.indexfields.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Brown-Humes,+Christopher/$N?site=abiglobal&t:ac=248214882/12F8BDEB07F219F35FE/1
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4. Teori 
Teoridelen kommer att behandla och innefatta utvalda teorier som ligger till grund för vår 
studie i helhet. Flera litteraturer har behandlats för att få en bra och strukturerad grund tidigt 
i studien. 

4.1 Organisationer  

Organisationer skapas beroende på att vissa aktiviteter i stort sett är omöjliga att utföra på 
egen hand32. När en aktivitet innehåller fler än en person bör dessa personer organisera 
sig33. Det är dessutom svårt att finna organisationer som inte har någon form av 
arbetsfördelning34. Organisationer som inkluderar samspel, människor emellan, sparar tid 
och energi och är samtidigt mer effektiv än en person som utför arbeten på egen hand35. 
Genom specialisering får organisationen effektivitetsvinster, då det är mindre kostsamt för 
ett företag att låta sina medarbetare specialisera sig än det är om alla gör samma sak36. 
 
Vad som utmärker en organisation är att:  
 Den måste ha ett speciellt syfte eller mål 
 Människor i den är utbytbara 
 Den måste ha en struktur 
 Den måste ha en varaktighet och kontinuitet 
 Den måste ha en egen identitet37 

 
En grundförutsättning för en organisation är att den måste ha ett speciellt syfte eller mål att 
sträva efter samt att det ska uttryckas officiellt och formellt. Det finns inte heller någon 
anledning till att samarbeta i organisationen om det inte finns något syfte eller mål.38 
Organisationer har oftast delmål som är kopplade till varandra. Det finns både strategiska 
och taktiska delmål, där det taktiska är mer konkreta och närliggande mål, medan de 
strategiska delmålen är mer långsiktiga och övergripliga.39 Måleffektivitet handlar om att 
effektivt kunna uppnå de mål som tidigare satts upp inom organisationen.40   
 
I uppbyggnadsskedet drivs organisationen framåt av entreprenörerna, som är dess 
”eldsjälar”. Men samtidigt ska en organisation kunna fungera även då det sker personalbyten 
inom den. Då organisationen blir större fördelas ansvarsområdena in i befattningar och 
skapar dagliga rutiner vilket leder till att den enskilda personens betydelse minskar. 
Organisationer formas med tiden och människorna blir då mindre viktiga som individer. I en 
bra organisation fungerar människorna som kugghjul och de ska fungera oavsett vilka som 
arbetar inom organisationen.41 Som medspelare i en organisation har du både rättigheter 

                                                
32

 A. Forsell & A. Ivarsson Westerberg (2007) Organisation från grunden (6) 
33

 Ibid. (7) 
34

 K. Holmblad Brunsson (2002) Organisationer (1)  
35Ibid. (2) 
36Ibid. (3)  
37 A. Forsell & A. Ivarsson Westerberg (2007) Organisation från grunden (8)  
38 Ibid. (9)  
39

 Ibid. (10)  
40

 Ibid. (11)  
41 Ibid. (12) 
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och skyldigheter, då rättigheterna handlar om att kunna ta del av organisationens 
verksamhet samt möjlighet till att ta ut sin lön. Som skyldighet förväntas du att bidra till 
verksamheten genom att driva den framåt och du förväntas även att ge upp en del av din 
frihet till organisationen och företaget.42 Som medlem inom en organisation måste du följa 
de regler och bestämmelser som finns. Dessa regler och bestämmelser utfärdas utav 
organisationens ledning. I organisationer finns alltid maktrelationer mellan ledningen och de 
övriga anställda, även det är ett bra sätt att driva organisationen framåt då det sker ett 
utbyte mellan alla i organisationen. Om dessa regler och bestämmelser inte följs kan det leda 
till avskedning.43  
 
I en stor grupp är det viktigt att någon eller några föreslår och utformar en struktur för 
organisationen. I stora organisationer uppstår det ofta en tydlig formell fördelning av 
befogenheter och ansvar. Det kan ses som en hierarki.  
 

  

(Figur 1, H. Mintzberg (1983) Structures in Fives; Designing effective organizations Egen 
bearbetning) 

Hierarkin är en förutsättning för att ledning och styrning i organisationen ska fungera. Den 
högsta ledningen kontrollerar och leder den underliggande nivån (kärnverksamheten) i 
organisationen och auktoriteten och makten flödar uppifrån och ner i organisationen.44 
 
Organisationer kännetecknas av sin varaktighet och kontinuitet. Organisationen har ett mål 
att bedriva verksamheten under en längre tid för att uppnå varaktighet. Planeringen sker för 
att säkerställa kontinuiteten i organisationen, där den ekonomiska planeringen sker då en 
budget upprättas. Kontinuitet i en verksamhet uppstår när rutiner och arbetssätt skapas och 
de anställda lär sig av erfarenhet vilket som är det bästa sättet att arbeta på. Rutinerna kan 
bli formaliserade och då kan institutioner eller checklistor användas men oftast är det 
informella regler som överförs inom organisationen.45  
 
En organisation måste ha en egen identitet, vilken skapas genom särskilda egenskaper och 
kännetecken för företaget. Organisationen har ett eget namn, varumärken och logotyp som 
gör företaget unikt i jämförelse med andra företag. Organisationen får även ett eget 
organisationsnummer och organisationer lägger ner mycket tid och resurser för att skapa sin 

                                                
42 A. Forsell & A. Ivarsson Westerberg (2007) Organisation från grunden (13)  
43

 Ibid. (14)  
44

 Ibid. (15)  
45 Ibid. (16)  
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egen identitet och det för att bli igenkänd av allmänheten.46  

4.1.1 Organisationsstruktur 

Strukturen i en organisation syftar till hur arbetet är fördelat, arrangerat och hur auktoriteten 
är uppdelat mellan de anställda inom verksamheten. Arbetsfördelningen och 
auktoritetsfördelningen syftar i sin tur på styrning, samordning och kontroll. 
Organisationsstrukturens utseende och hur dessa utvecklas beror såväl på interna som 
externa faktorer. De interna faktorerna handlar, till exempel, om hur produktionsteknologi, 
produktsortiment, organisationens storlek och dess verksamhetsform förändras. Medan de 
externa faktorerna handlar om hur konkurrensförhållanden och demografiska faktorer inom 
organisationen förändras.47  
 
Organisationer påverkas av sin omvärld. Det är viktigt att en organisation anpassar sig till 
förändringar och de måste då anpassa sina strategiska och taktiska mål. Det är även viktigt 
att organisationen ser bra ut i allmänhetens ögon. De kan inleda speciella samarbeten för att 
utnyttja andras resurser och behöver då inte själva skapa sig kompetens. De engagerar sig då 
i nya nätverk.48  
 
Det finns flera skäl till att en organisation har svårt att hantera sin omvärld och speciellt om 
den förändras snabbt. Det finns ofta ekonomiska skäl till att en organisation vill att den ska 
fortsätta som den gjort förut. Det kan även finnas begränsad information om vad som pågår i 
de olika delarna i organisationen. Det är inte säkert att beslutsfattaren har tillgång till all 
information i hela organisationen. En omorganisering kan också mötas av motstånd av 
medarbetarna.49  

4.1.2 Organisationsschema 

En organisationsstruktur illustreras ofta genom ett organisationsschema, vilket visar en 
överblick över organisationens sociala struktur som innehåller bland annat makthierarki och 
arbetsfördelning och det ska i sin tur ge en överblick i hur organisationen är uppbyggd. Det 
finns olika organisationsstrukturer och tre av dem är funktionsorganisation, 
divisionsorganisation och matrisorganisation. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                
46 A. Forsell & A. Ivarsson Westerberg (2007) Organisation från grunden (17)  
47

 N. Macheridis & H. Knutsson (2007) Integration; Att se organisationen som en helhet (1) 
48

 K. Holmblad Brunsson (2002) Organisationer (4) 
49 Ibid. (5)  

VD

Inköp Tillverkning Ekonomi Försäljning

(Figur 2, Funktionsorganisation, H. Mintzberg (1983) 
Structures in Fives; Designing effective organizations 
Egen bearbetning) 

(Figur 3, Divisionsorganisation, H. Mintzberg (1983) 
Structures in Fives; Designing effective organizations 
Egen bearbetning) 
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Den sociala strukturen, inom organisationen, är grunden till hur organisationsschemat 
kommer att se ut och hur verksamheten kommer att utvecklas antingen mot en funktions-, 
divisions-, eller matrisorganisation. En organisation som utvecklas som en 
funktionsorganisation delas upp i olika huvudområden, vilka kan vara; inköp, produktion och 
försäljning.50 En organisation som utvecklas som en divisionsorganisation delas in efter olika 
affärsområden, medan en organisation som utvecklas till och som en matrisorganisation 
kombinerar olika ansvarsområden, som till exempel marknadskontakter. En 
organisationsstruktur formas dessutom efter tre dimensioner; Specialisering, formalisering 
och centralisering.51 
 
Arbetsfördelningen i en organisation styrs av de egenskaper som de anställda, 
organisationsmedlemmarna, innehar. För kompetensutveckling inom olika områden 
analyseras specialisering och arbetsdelning, vilka är nära sammanlänkade. 
Samordningsbehovet ökar i organisationen i och med arbetsdelningen och specialiseringens 
utveckling.52  
 
Genom regler och rutiner kan en organisation formaliseras, vilket har till syfte att kontrollera 
och styra de resultat som arbetsuppgifterna ger. Formalisering beskriver standardiseringen i 
organisationen utefter hur arbetet och arbetsuppgifterna ter sig.53        
 
Beslutsordningen i en organisation utgörs utefter grader av centralisering och 
decentralisering54. När all makt från beslutsförfattandet kommer från en person i 
organisationen, bli makten centraliserad, men om beslutsfattandet i stället sprids mellan fler 
personer inom organisation blir makten decentraliserad55.   

                                                
50 N. Macheridis & H. Knutsson (2007) Integration; Att se organisationen som en helhet (2) 
51 Ibid. (3) 
52 Ibid. 
53

 Ibid. 
54

 Ibid. 
55 H. Mintzberg (1983) Structures in Fives; Designing effective organizations (1)  

(Figur 4, Matrisorganisation, H. Mintzberg (1983) 
Structures in Fives; Designing effective organizations 
Egen bearbetning) 
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4.2 Ledarskap 

Det finns tre möjligheter som kan skapa en ledningssituation:  
 
 Någon som leder andra, som en chef, en informell ledare 
 Någon som låter sig ledas eller inte är så följsam, som i situation av medarbetare eller 

efterföljare 
 Någon eller några i en organisation där ett ledarskap utspelas56 

 
Under slutet av 1900-talet fokuserades forskningen på vad ledaren hade för egenskaper, som 
kännetecknar framgångsrika ledare. Senare studerades ledarens beteenden, vad gör de 
ledare som uppnår resultat och vad skiljer dem från de mindre framgångsrika ledarna? 
Forskningen ändrade riktning för att se om ledarskap kan tränas fram.57 I dagens samhälle är 
det som syns utåt en viktig faktor för verksamhetens signaler till omvärlden. Det som 
företagen medialt framhäver, när det gäller vd:ns ledarskapsförmåga, kommer att tolkas som 
att det ledarskapet ska genomsyra hela organisationen.58 Ledarens utstrålning och 
framtoning kan avgöra företagets goodwill eller badwill, vad företaget har för behov, motiv 
och värderingar. Den personliga egenskapen hos chefen i en ledande roll går inte att bortse 
ifrån.59 Men det är dock viktigt att beakta att den personlighetsrelaterade egenskapen inte är 
den enda aspekten som avgör om en chef är framgångsrik i sin ledande roll60. 

4.2.1 Socialpsykologisk syn  

Socialpsykologisk syn betonar samspelet mellan chefen i den ledande rollen och en eller flera 
personer. Synen på ledarskap ser ledandet mer som en aspekt på hur medarbetarna fungerar 
tillsammans. Ledarskap och teamarbete blir nära kopplade till varandra och en chef i en 
ledande roll måste vara teamtänkande för att ha möjlighet att gå under samma synsätt.61

 

4.2.2 Chefskap och Ledarskap 

Många ser ledarskap som en funktion av chefskap. ”Chefsfunktionen att leda definieras som 
processen att påverka människor så att de kommer att bidra till organisations- och 
gruppmålen”.62 
 
Ledarrollen, leadership, ses som knuten till chefspositionerna i en organisation som har ett 
strategiskt utförande medan chefskap, managing, ses som mera operativt utförande av det 
som bestäms på strategisk ledarskapsnivå.63 Skillnader kan även ses på ledarskap och 
chefskap som att ledaren har en mer djupgående effekt på medarbetarna än vad chefskapet 
har. En ledare är en individ som kan påverka attityderna och åsikterna hos andra människor 
medan en chef bara har förmågan att påverka andras beslut och handlingar. Synsättet följer 
att chefskap är mindre genomgripande än ledarskap. En ledares effekter är mer djupgående 
än en chefs effekter, vilket sätter en högre press på ledarens duglighet än vad det gör på 

                                                
56

 N. Brunsson (Red.) (2010) Företagsekonomins frågor (1) 
57 B. Ahltorp (2003) Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv (1)   
58 Ibid. (2) 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61

 Ibid. (3) 
62

 B. Ahltorp (2003) Koontz & Weihrich (1998) Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv 
63

 B. Ahltorp (2003) Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv (4) 
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chefskapet.64 
 
Ledarens uppgift är att se till att medarbetarna arbetar med och i riktning mot de mål som 
de har kommit överens om. För att kunna leda medarbetarna måste chefen kunna utöva ett 
ledarskap. Ledarskapet är inte något som inträffar automatiskt i och med att personen i fråga 
blir chef, utan det utvecklas i relationen till dem som chefen är satt till att leda.65 Chefen har 
fått sin position tilldelad uppifrån av sina överordnade och tar då på sig chefsbefogenheter 
och ansvar. Underifrån är det medarbetarna som tillskriver chefens större eller mindre 
legitimitet som ledare.66  

4.2.3 Ledarskap genom kultur och etik 

Genom att skapa en tydlig företagskultur med klara och tydliga etiska riktlinjen kan ett 
framgångsrikt företag växa fram. Forskarna har kommit fram till att just det är nyckeln till att 
skapa framgång inom företag. 67 Chefer, ledning och medarbetare bygger tillsammans upp sin 
egen värdegrund och formar därmed sin egen företagskultur, vilket bidrar till de bästa av 
förutsättningar för att kraven inom företaget ska levas upp till68. I en sammansatt 
organisation växer normer och förhållningssätt fram som sedan blir gemensamma inom 
gruppen. Informella regler skapas kring hur saker och ting ska vara och gå till inom 
organisationen.69  
 
Alla har ett ansvar för att agera etiskt och moraliskt rättvist i en organisation. Det ultimata 
målet är att managers tar ansvar för att leda etiskt och moraliskt och på så sätt skapa en etisk 
och rättvis organisation70. Organisationer som bygger på moral är skapta på tro och 
värderingar av individer i organisationen71. De senaste tio åren har affärsetik blivit undervisat 
i management programmen och att vara sedd som en etisk organisation ser både bra ut utåt 
sett och är samtidigt bra för affärerna då det maximerar organisationens vinst72.  

4.2.4 Styrinstrument  

Ledare kan styra organisationer med hjälp av olika styrinstrument som till exempel: 

 Organisationsmodeller 
 Regler 
 Informationssystem 
 Redovisningssystem 
 Procedurer73 

 
Ledare har speciella styrinstrument för att leda organisationer i rätt riktning. Vissa 
organisationer och områden kan ses som enkla att styra, det blir då inte lika viktigt för de att 
använda sig av styrinstrument. Vid organisationer som har svårt att kommunicera mellan 
                                                
64

 B. Ahltorp (2003) Byars (1996) Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv (5)  
65

 B. Ahltorp (2003) Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv (6)  
66

 B. Ahltorp (2003) Karlsson (1991) Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv (7) 
67 www.rforetagen.se 
68 Ibid. 
69 A. Forsell & A. Ivarsson Westerberg (2007) Organisation från grunden (18) 
70 A. L. Cunliffe (2009) A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about management (1) 
71

 Ibid. (2)  
72

 Ibid. (3)  
73 K. Holmblad Brunsson (2002) Organisationer (6) 

http://www.rforetagen.se/
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olika leden behövs det mer styrning.74 Medarbetare tar för givet att det är chefen som styr 
organisationen framåt, där av kanske de inte alltid gillar besluten men de gör som de blir 
tillsagda. Det kan leda till att en viss likgiltighet byggs upp, medarbetarna kan ha andra 
uppfattningar om verksamheten, målen och tillväga gångsätt för organisationen. Då 
meningsskillnader uppstår är det chefen som har det slutgiltiga ordet.75  
 
Ledaren har rätt att veta hur de underordnade har gått tillväga och även att bestraffa och 
belöna medarbetarna utifrån den prestationen. Som chef följs alltid positionen av rätten till 
att tvinga människor att göra saker, få sanktioner och information, vilka är några 
styrinstrument.76 
 
Ledaren kan styra sina medarbetare genom planer, det kan vara långsiktiga strategier som 
verksamhetsplaner för de kommande åren, budgetar och även operativa planer för den 
närmaste tiden. Det är viktigt att styrningen inte blir för effektiv då det kan leda till att 
organisationen blir ineffektiv då organisationsmedlemmarna blir för lydiga.77   
 
Styrinstrumenten finns till för att ledare på bästa sätt ska kunna uppnå det önskade 
resultatet. En chef kan försöka övertyga sina medarbetare vilket även det är ett slags 
styrinstrument.78 Det spelar ingen roll vilket styrinstrument som chefen använder, det är 
alltid chefen som fattar beslutet. Bland annat därför att det är chefen som förfogar över 
organisationens pengar. Ledaren har en annan förhandlingsposition än medarbetarna, 
genom att chefen besitter styrinstrument. Ledaren har rätt att bli informerad, rätt att vidta 
sanktioner och rätt att utöva dem.79  
 
I större organisationer anses även arbetsgrupper vara ett bra och effektivt styrmedel och det 
används för att delegera frågor som måste diskuteras och eventuellt utredas. Det görs för att 
inte alla ska bli inblandade i detaljfrågor, då det känns bättre och mer effektivt, att låta en 
mindre grupp ansvara för det.80       

4.3 Kommunikation 

Kommunikation är ett av verktygen som är direkt avgörande vid ledarskap samt bra att 
använda vid problemhantering och stora kriser inom ett företag81. 
 
Då ansvar koncentreras till cheferna som fattar besluten i organisationen, kan en organisation 
på ett tydligt sätt representeras av en eller ett fåtal personer. Chefens roll är bland annat att 
fatta beslut om vad andra i organisationen ska göra. Chefer har unika rättigheter, de kan 
utforma regler och ge order som kärnverksamheten ska följa. Det är cheferna som styr hur 
framtiden kommer att se ut i en organisation, de kan välja flera möjliga framtider och väljer 
den väg som verkar minst osäker. Cheferna har inte bara juridiska ansvar, de får även kritik 
och klagomål riktat till sig. Cheferna ansvarar för kärnverksamheten och om 
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kärnverksamheten gör misstag är det chefen som får ta ansvaret. Klagomålen kan innefatta 
hur informationen sprids inom organisationen samt vilka resultat som organisationen uppnår. 
Det är chefernas roll att se till att organisationen fungerar och att organisationen är 
självständig, har tydliga gränser, styrs rätt och att besluten fattas av rätt personer.82 I stora 
organisationer är det högsta chefens uppgift att ta sig tid att representera sin organisation. I 
företaget behöver även de underordnade få en begränsad överblick i hur organisationen ter 
sig, vad den har för moral, effektivitet samt att den ska agera som en modern och laglydig 
organisation. I sådana stora organisationer får cheferna hjälp av informatörer som sprider 
informationen både internt och externt, för att skapa legitimitet.83 
Datakommunikationssystem finns även etablerat på intern nivå, som ser till att information 
når de anställda snabbt och säkert. Kommunikationssystem används för att effektivt kunna 
styra organisationen framåt och fungerar samtidigt som ett verkningsfullt styrmedel. I 
organisationer kan möten vara ett bra sätt att styra på och kommunicera genom. I många 
organisationer finns utsatt tid för informationsmöten, det ses som omedelbar samordning.84  
Det finns två olika aspekter av kommunikation vilka är tydlighet samt ödmjukhet och 
motiverande ledarskap85. 
 
Tydlig kommunikation mellan två olika ledningsnivåer är viktigt vid problemhantering och 
stressrelaterade situationer. Det är viktigt att alla ledningskedjor är informerade om alla 
händelser, mycket beroende på att genom att hoppa över att informera vissa ledningskedjor 
leder till missförstånd inom verksamheten. Det är även viktigt med god kommunikation 
chefer emellan samt tydligheten i chefers kommunikation. Den kan handla om olika saker, 
som till exempel önskade effekter, vad som ska uppnås, men även om medel som kan hjälpa 
verksamheten att uppnå de effekterna. Tydligheten hjälper cheferna att tänka på samma sätt 
och utgå från samma punkt och på så sätt uppnå sina uppsatta mål. Människor uppfattar 
olika ord på olika sätt, det är därför viktigt att kunna prata samma språk med sina 
medarbetare och kommunicera på samma nivå. 86 
 
Kommunikationen mellan en chef och dess medarbetare samt direktioner som en chef delar 
ut kan ibland verka vara hård och kritisk, även om så inte är menat. En chef kan vara väldigt 
duktig på att fördela uppdrag till sina medarbetare men även ha lite kunskap om hur denne 
ska framföra budskapet. Så även om det är väldigt betydelsefullt för en chef att vara tydlig i 
sin kommunikation med sina medarbetare är det samtidigt viktigt att uppträda ödmjukt i sina 
handlingar. Det handlar även mycket om att kunna motivera sin personal och verka positiv i 
besluten.87  
 
Då är informationssystem en viktig del, för att organisationsmedlemmarna ska känna att de 
tillhör verksamheten88. Det är förtroendegivande att ha ett informationssystem i 
verksamheten då både organisationsmedlemmar och verksamhetens omvärld får klart för sig 
att organisationen inte agerar slumpmässigt89. 
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Till ödmjukhet och motiverande ledarskap hör även till att kunna lita på varandra och inte 
börja ”peta” i varandras arbeten, det kan då uppstå irritationer och onödig osämja. Genom 
tydlig och ödmjuk kommunikation bygger man upp en tillit för såväl medarbetare som chefer, 
vilket överlag är viktigt inom en verksamhet.90 
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5. Swedbank 
I avsnittet behandlas Swedbanks organisation. En empirisk informationsinsamling om 
bankens arbete såväl internt som externt samt en intervju med Mattias Segelmark som 
arbetar på personalavdelningen, HR. 

5.1 Swedbank organisation 

Segelmark beskriver Swedbanks historia och dess organisation samt hur företaget 
etablerades i Sverige, Göteborg, år 1820. Fram till 2006 var Swedbank en helsvensk bank. 
Senare köpte de upp Hansabank Baltikum och blev då en internationell bank. Swedbank har 
genomgått flera olika namnbyten tills banken, år 2006, fick sitt nuvarande namn Swedbank. 
Då banken etablerades 1820 gick de under namnet Sparbanken för att sedan byta namn till 
Föreningssparbanken år 1997.91 Enligt Segelmark har Swedbank idag cirka 24000 anställda, 
vilket gör det till en stor organisation och däribland finns 2000 chefer på olika Swedbank 
kontor i Sverige, de Baltiska länderna och Ryssland. Koncernen finns även i Köpenhamn, 
Helsingfors, Kaliningrad, Luxemburg, Marbella, New York, Oslo, Shanghai, St. Petersburg och 
Ukraina.92 
 
Swedbanks kunder är både privatpersoner och företag. Majoriteten av kunder är 
privatpersoner samt små och medelstora företag. Deras filosofi är av vara nära kunden med 
kundrelationer och rådgivning i fokus. Deras syfte är att främja en sund och hållbar ekonomi 
för individen och för samhället i stort. 
 
Swedbank har:  
 9.5 miljoner privatkunder  
 688 000 företagskunder  
 340 kontor i Sverige  
 220 kontor i de baltiska länderna. 93  

 
Segelmark berättar att Swedbank i dag har tre stora affärsområden. De har köpt en bank i 
Ukraina och en i Ryssland vilket har gjort att de har skapat affärsområden för Ryssland och 
Ukraina samt för de Baltiska länderna, som har i sig bidragit till en matrisorganisation. Men i 
grund och botten är Swedbanks organisation en funktionsorganisation.94  

5.1.1 Organisationsstruktur 

Den organisationsstruktur Swedbank har idag är en struktur som ständigt går genom 
förändringar berättar Segelmark. Banken har sedan 2008 sett ut som den gör i dag men det 
görs mindre omorganisationer vid behov95. 
 
Under intervjun beskriver Segelmark de fördelar som finns med Swedbanks 
organisationsstruktur och att de ständigt arbetar för att bli en internationell bank, då de 
redan är en stor organisation med olika kulturer och olika språk. Men han beskriver även den 
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nackdel som föreligger i och med att alla medarbetare inte kan engelska inom 
organisationen. Det blir därför en extra stor utmaning inom Swedbanks organisation att nå ut 
till medarbetarna med nödvändig information. Swedbank erbjuder kurser åt de anställda för 
att underlätta språket länderna emellan, men de ska sedan underhållas hela tiden, vilket de 
inte har lyckats med i nuläget. De arbetar ständigt med de skillnader som finns i de olika 
kulturerna, vilket är en pågående process.96 
 
 
 

 
Figur 5: En överskådlig bild över Swedbanks organisation, ett organisationsschema över företagets 
matrisorganisation.97 

5.2 Ledarskap 

Segelmark påpekar den bild som många har om bankväsendet och hur det är en hierarkisk 
organisation. Swedbank försöker att fatta mer beslut och ansvar närmare medarbetare som 
arbetar mot kund. Från att ha varit en organisation som har fokuserat mycket på produkter, 
fokuserar de nu mer på kunden, vad kunden har för behov och för långsiktig vinning av 
bankens tjänster. Swedbank anpassar produkter och tjänster efter kunden och inte tvärt om. 
Allt som de gör ska leda till långsiktiga relationer och de vill inte tvinga på kunden något som 
den inte behöver i ett långsiktigt perspektiv.98 
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Det finns fem stycken kriterier för ledare inom Swedbanks organisation: 
 
 Ledaren skall vara Tydlig 
 Ledaren skall vara Synlig 
 Ledare ska Ta men även Ge ansvar 
 Ledaren ska arbeta med banken som helhet (och inte bara se till sitt eget intresse och 

välbefinnande) 
 Ledaren ska Bry sig om människor och resultat (medarbetare och kunder)99 

 
Kriterierna kan Segelmark utantill, vilket tyder på vikten av dem. Det räcker inte att som 
ledare bara titta på balansräkningen, ledaren ska även se till medarbetarna och kundernas 
behov. Det är på det sättet som Swedbank vill att medarbetarna ska uppfatta deras 
ledarskap. De fem kriterierna togs fram vid årsskiftet och Swedbank arbetar just nu för att 
göra de fullständiga. Det är i senare skede som de märker om dessa kriterier fungerar eller 
inte.100  
 
Ledarna inom Swedbanks organisation får kontinuerliga ledarskapsutbildningar, som 
organisationen själva tar hand om, vilket är till exempel Swedbanks ledarskapsprogram.101  
  
Vem som blir tillsatt som ledare inom organisationen beror på vilken funktion det handlar 
om, enligt Segelmark. Om det behövs en jurist måste det vara en person med akademisk 
utbildning. Men det finns däremot inga krav på akademisk utbildning när det kommer till 
kontorschef. Det handlar då mer om kapacitet att leda och kunna lyssna på sina 
medarbetare.102  

5.2.1 Kultur och etik 

Tillsammans med Segelmark diskuterade vi om hur banken ser på kultur och etik och hur de 
skiljer sig åt mellan de svenska och de utländska länderna. Vidare beskriver han hur 
problemet hanteras i organisationen. Swedbank i Sverige har kommit långt i det sociala 
ansvaret och sponsrar många engagemang, också i Baltikum, men samhällena ser fortfarande 
väldigt olika ut.103  
 
Segelmark berättar om ett utbildningspaket som Swedbank har skapat, en modell som ska 
handlar om jämställdhet. När man pratar om jämställdhet, i till exempel Litauen, förstår de 
inte meningen med det. Swedbank har arbetat för att Litauen ska införa programmet och 
börja arbeta för det, medan Swedbank i Litauen menar att de hade räddat ett land. Och att 
de har gått från att vara en diktatur och till en demokrati och fått fria val. De har helt enkelt 
inte kommit lika långt i utvecklingen. Det är alltid lätt att komma in med det svenska 
synsättet och säga hur det ska vara men det fungerar inte alltid så i praktiken i alla länder.104  
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5.2.2 Styrinstrument  
Segelmark förklarar i intervjun att Swedbank i nuläget mäter sitt ledarskap i en utvärdering 
som alla inom hela organisationen får ta del för att se vilka delar som bör utvecklas. Här görs 
då en formell utvecklingsinsats, som sedan upprepas var sjätte månad. Segelmark menar 
även att de genomför en årlig medarbetarundersökning där Swedbank tar fram ett 
ledarskapsindex på individ- och gruppnivå.  

5.3 Kommunikation 

Enligt Segelmark så ser kommunikationsflödet från högsta ledningen ner till kontoren mycket 
olika ut. Kommunikationen kan ske genom personaltidningar, intranät och olika nyhetsbrev.  
Det handlar om att kunna sprida informationen via koncernledningen till affärsrådsledningen 
och vidare till regionledningen. Han beskriver hur det är svårt att kommunicera rätt i en stor 
organisation som Swedbank, men det är viktigt i en organisation som finns i flera länder. Alla 
kan inte engelska och det är då svårt att nå ut till alla medarbetare. De får översätta all 
information, vilket i sin tur tar lång tid.105  
 

Segelmark nämner även att det inte finns några riktiga kontrollsystem för att se att 
informationen verkligen kommer fram till alla behöriga, utan det märks i sin tur när de 
träffas, chefer emellan. Koncernledningen kan inte alltid kontrollera att informationen har 
nått ut till rådgivarna, det skulle bli en mycket stor process och det finns ingen systematik i 
det arbetet.106  
 
Det finns fortfarande saker som går att förbättra kring kommunikationsflödet i Swedbanks 
organisation vilket är någonting som Segelmark berättar om i intervjun. För mycket 
information sker i dag på det svenska språket och det översätts bara vissa delar på 
engelska107.  
 
Segelmark ger en beskrivning av hur Swedbank har många intranät där det ständigt 
kommuniceras mellan såväl medarbetare som chefer. Det finns ett intranät i Sverige, ett i 
Baltikum och ett i de resterande länderna. Det finns även ett intranät på engelska som är 
tillgängligt för alla inom organisationen. Där går det mycket information om vad som händer i 
olika delar och om man behöver anställa nytt folk inom organisationen. Swedbank forum, 
som har existerat sedan årsskiftet, är ett forum där medarbetare kan gå in och skriva mer 
informella synpunkter och egna åsikter. Han berättar hur det är koncernledningen som är 
mottagaren av dessa tankar och åsikter, men att forumet är helt öppet men samtidigt 
anonymt. Det blir på så sätt öppet, kolleger emellan. Swedbanks ledning arbetar för att få en 
dialog med sina medarbetare i stället för att förklara med lönepolitik eller något annat.  En av 
Swedbanks företagsvärderingar att de ska vara öppna mot kunder men det ska även vara 
öppna mot medarbetarna via forumet.108  
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6. IKANO bank 
I avsnittet behandlas IKANO banks organisation. En empirisk informationsinsamling om 
bankens arbete såväl internt som externt samt en intervju med Fredrik Krueger som arbetar 
på personalavdelningen, HR. 

6.1 IKANO banks organisation 

IKANO bank är en bank som ägs av familjen Kamprad, som sedan tidigare är ett känt namn 
inom inredningsföretaget IKEA109.  
 
Krueger berättar att IKANO Bank bildades år 1988 men inte fick licens först år 1995, vilket då 
kan se som en ung bank i jämförelse med Swedbank. Krueger beskriver hur deras 
organisation är uppbyggd och att de har närmare 3500 medarbetare inom IKANO bank i 
dagens läge110, vilka är placerade i femton olika länder och med en verksamhet som bedrivs i 
Sverige via kontor i Lund, Stockholm och Älmhult.111 De har även kontor i Glostrup i 
Danmark, Asker i Norge och Helsingfors i Finland. Tyskland, Österrike, Polen, Ryssland, 
England, Singapore, Malaysia, Thailand, Schweiz, Luxemburg och Nederländska Antillerna är 
andra länder som IKANO bank är etablerade i. Det är i de Nederländska Antillerna som 
IKANO (inte IKANO bank) har sitt moderbolag och även styrelsen sitt säte.112 
 
IKANO är en internationell koncern som utvecklar företag samt äger och förvaltar företag 
inom fem olika områden:  

 Finans  
 Fastighet  
 Försäkring  
 Kapitalförvaltning  
 Detaljhandel113 

 
Deras affärsidé är att erbjuda delbetalningslösningar, sparande och kortprodukter till 
privatpersoner och företag, deras tjänster ska kännetecknas som smidiga och påliga. 
Banktjänsterna omfattar produkter som lån, bolån, kreditkort och sparkonton till 
privatpersoner. Försäljningen av dessa produkter sker fram för allt via Internet men även via 
telefon. IKANO bank utvecklar och administrerar säljstödjande finansiella tjänster både 
nationellt och internationellt. Deras syfte är att öka lönsamhet, försäljning och kundlojalitet 
för deras partners. Tjänsterna innefattar lösningar som butiks kort, klubbkort, kreditkort och 
CRM-tjänster (Customer Relationship Management).114  
 

IKANO banken är en nischad bank som huvudsakligen har kundkontakt över Internet. IKANO 
bank hamnade på femte plats på Internetworlds lista över topp 100, årets bästa sajter för 
bank och finans år 2006.  Motiveringen var att sajten är lätt att orientera sig på, att den var 
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välgjord och hade en snygg designad.115   

6.1.1 Organisationsstruktur 

Krueger beskriver den förändring som numera är ett konstant tillstånd och hur IKANO bank 
ständigt måste anpassa sig till alla de nya krav som ständigt ställs på deras organisation, som 
till exempel kunder, marknaderna, teknikutvecklingen och myndighetskraven. 
 
IKANO bank och IKEA har från grunden samma ägare, men de har inte samma 
organisationsstruktur, då organisationsstrukturen är betydligt mer utvecklat hos IKEA än hos 
IKANO bank, berättar Krueger. De har inte heller samma ledarskap, samma sätt att leda som 
IKEA, men matris tänket finns ändå hos såväl IKEA som IKANO bank, enligt Krueger. IKANO 
bank har en klassisk organisationsstruktur och som i stora drag skulle kunna kallas för en 
matrisorganisation, förklarar Krueger, som går från högsta ledningen till alla delar i 
organisationen.  
 
Organisationen förändras mellan 12-18 månaders intervall, då mindre 
organisationsförändringar sker vid behov.116 Krueger beskriver hur grunden till IKANO banks 
nya struktur kommer från en centralisering som genomfördes i slutet av år 2008. Då slog 
IKANO bank ihop alla IKANO banker, utspridda i de olika länderna, till en ny struktur som 
gjorde att de då fick fyra legala enheter i stället för de nio som fanns från början. Och det 
medförde en starkare central stab i organisationen117. IKANO bank har relativt korta 
beslutsvägar, det fattas snabba beslut och når snabbt ut till hela organisationen.118 Enligt 
Krueger har de även mycket goda möjligheter till att skapa synergier över alla landsgränser.  
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Figur 6: En överskådlig bild över IKANO banks organisationsschema, deras verksamhet i Norden.119 

 

6.2 Ledarskap 

Krueger beskriver hur IKANO banks ledarskapsstruktur bygger på deras värderingar och deras 
ledarskapskompetenser inom företaget (leadership capabilities). Ledarskapet ska uppfattas 
som sunt, engagerat och prestigelöst av alla medarbetare inom IKANO bank120. IKANO bank 
arbetar för att skapa långsiktiga lösningar för såväl samarbetspartners, kunder och hela 
företaget.121

 Däremot finns det saker inom ledarskapet som skulle kunna förbättras. Alla 
ledare inom organisationen har inte mognad till att leva upp till organisationens krav, 
värderingar och ledarskapskompetenser, vilket de anser vara någonting som de, som 
organisation i helhet, måste lägga ner mer tid på.122  
 
Det finns väl genomtänkta processer vid att ta fram nya ledare, genomföra 
ledarskapsutveckling och successionsplanering inom organisationen. Dels genom 
management review där IKANO bank årligen utvärderar sina chefer och ledare och dels  
genom bankens olika ledarskapsprogram.123  
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Fredrik Krueger menar att IKANO bank inte har ett modernare sätt att leda och styra 
organisationen på än andra banker men att de samtidigt är väldigt ”obankiga” och inte 
bedriver sin verksamhet på samma sätt som andra banker.124 

 

Krueger berättar hur ledarna väljs ut efter kompetens samt hur väl de stämmer överens med 
IKANO banks ledarskapskompetenser. Ledarna får sedan kontinuerliga ledarskapsutbildningar 
både internt och externt. IKANO bank har själva utvecklat två interna program för 
närvarande, vilka är ”Kvinnligt mentorskaps program” (Female Mentor Program),  
”Management Development Program” vilket är ett 18-månaders ledarskapsprogram samt 
”Culture & Leadership Program” vilket är ett tre dagars program för nya chefer125 

6.2.1 Kultur och etik 

Krueger menar att IKANO bank självklart måste ta hänsyn till den kultur som finns på de olika 
orterna, även om de ändå gör väldigt mycket för att implementera ”Ikanokulturen” 
genom såväl lokala som centrala samarbeten. Centralt stödjer de ofta större projekt som 
drivs av UNICEF med flera utvecklingsländer, medan de lokalt kan handla om att stötta 
projekt som tar tillvara på utsatta grupper i samhället126. Enligt Krueger stöttar IKANO bank 
för närvarande projekt som ska hjälpa till att öka andelen invandrare på den svenska 
arbetsmarknaden. 

6.2.2 Styrinstrument 

Krueger menar att IKANO bank har flera olika styrinstrument inom organisationen: 

 VOICE, som är en medarbetarenkät med Ledarskapsindex för chefer 
 Management review, som är en årlig kartläggning av samtliga chefer i organisationen 

samt genomlysning av vilka som kan komma att bli ledare 
 Assessment & Development Centers 
 Development talk, som hålls en gång per år med tre uppföljningssamtal angående 

organisationens utveckling samt individuella utvecklingssamtal med tydliga 
målsättningar, PDP:s (Personal Development Plans) 

Krueger menar även att de styrinstrumenten används för att kunna leda organisationen på 
bästa sätt samt kunna driva organisationen till de uppsatta målen inom företaget.  

6.3 Kommunikation 

Krueger beskriver att kommunikationen inom företaget dels sker genom externa föreläsare 
samt genom interna workshops. Kommunikationsflödena mellan cheferna och ledarna inom 
företaget sker via speciella ledarforum där, till exempel, olika erfarenheter utbyts. Via 
gemensamma informationsmöten med all personal, via intranätet och via informell väg 
(alltså genom att vara tillgänglig och ge medarbetarna en möjlighet att interagera) 
kommunicerar ledarna med de övriga medarbetarna på bästa möjliga sätt. Men Krueger 
berättar även om att det fortfarande finns många saker som skulle kunna förbättras med 

                                                
124

 Fredrik Krueger, IKANO bank 
125

 Ibid. 
126 Ibid. 
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kommunikationsflödena inom företaget. De har därför nyligen anställt en intern 
kommunikationschef med ambition till att förbättra företagets kommunikationsprocesser.127 
 
Krueger menar att de kommunicerar via ett Intranät som många andra organisationer och att 
de just nu lanserar ett nytt system som kommer att finnas per default för alla anställda inom 
IKANO bank i hela världen. Detta system heter ”Ikano One” och Krueger anser att det 
systemet kommer att hjälpa IKANO bank med all kommunikation som inte fungerar i nuläget. 
  

                                                
127 Fredrik Krueger, IKANO bank 
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7. Analys och Diskussion 
I det här kapitlet analyseras och diskuteras den teoretiska informationen med den empiriska 
informationen, för att nå en slutsats i studien. 

7.1 Organisationer 

Vad som utmärker en organisation är att den måste ha ett speciellt syfte eller mål. Vi 
bedömer att Swedbank, som är en traditionell bank, är stabil då de har lång erfarenhet inom 
bankrörelsen med ett högt kundantal. IKANO bank representerar ett ungt företag med nya 
koncept och idéer, ett företag i tiden. Vi bedömer att Swedbank och IKANO bank har samma 
syfte, alltså att driva en bankverksamhet, men de har två olika mål. Swedbanks mål är att 
skapa personlig kundkontakt via alla deras bankkontor medan IKANO banks mål är att skapa 
kundkontakt via internet och telefon. För IKANO bank är det därför svårt att slå sig in på en 
redan etablerad marknad eftersom att de har ett annat sätt att bedriva bankverksamhet på. 
Vi anser att de ändå är en unik bank eftersom att de använder sig av enkla produkter, 
internet och telefontjänster som ligger i tiden samt att de arbetar för enkelhet mot kunden. 

 
För att en organisation ska fungera bör de anställda vara utbytbara och kunna ersättas. Alla 
individer i organisationen ska sträva efter samma mål, oavsett om personen i fråga är ny eller 
har arbetat i organisationen sedan start. Det anser vi är ett sätt att driva en organisation 
framåt mot deras mål.  
 
Vi bedömer att det är lättare för IKANO bank att byta ut kundtjänst medarbetare än vad det 
är för Swedbank att byta ut sina medarbetare på bankkontor. Det beroende på att 
Swedbanks medarbetare har en starkare och mer personlig kontakt till sina kunder via sina 
bankkontor. Som i det exemplet som Segelmark gav om att personalen är utbytbar i den mån 
att om en medarbetare inte fungerar på sin position har företaget stora möjligheter till att 
förflytta personen till en annan avdelning. Det tror vi är en styrka för Swedbank gentemot 
IKANO bank, då de har lättare att omplacera personalen beroende på att det är en större 
organisation med fler avdelningar och positioner. Segelmark menar att ett företag bör kunna 
ta beslut om en omplacering eller avsked för att kunna se till företagets bästa och uppnå 
framgång. Likaså anser vi att det är korrekt att ta de besluten för företagets överlevnad. 
 
Swedbank gör kontinuerliga förändringar i sin organisationsstruktur, även om det bara är 
mindre sådana vid behov. Vi anser att det är viktigt att det sker omorganiseringar för att 
anpassa organisationen efter deras med- och motgångar. Vi anser även att större 
organisationer kräver fler omorganiseringar än mindre, beroende på att organisationen 
innehåller fler medarbetare och fler kunder. 
 
De båda bankerna har en organisationsstruktur som påminner om varandra men då 
Swedbank är en större organisation bedömer vi att strukturerna skiljer sig åt till viss del. 
Bankerna är olika stora och har byggts upp på olika sätt och det är då omöjligt för 
organisationerna att se likadana ut. Vi anser att IKANO banks arbete med internet och 
telefontjänster har en påverkan på hur organisationsstrukturen ser ut. Swedbank som redan 
har genomgått kriser under sin levnadstid har större erfarenheter om hur krissituationer ska 
hanteras. Vi bedömer att en tydlig struktur även främjar kommunikationen i organisationen, 
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det är viktigt att veta vem att vända sig till och hur dialogen därifrån ser ut. Segelmark 
påpekar att det ligger stor vikt hos ledningen i att bidra till ett bra kommunikationsflöde och 
att arbetsfördelningen är välfungerande i organisationen.  
  
En organisation måste även ha en varaktighet och kontinuitet. Vi anser att det inte bara 
påverkar medarbetarna utan att även kunderna känner sig tryggare med en organisation som 
innefattar de två faktorerna. Vi anser även att det kan vara lättare som kund att byta bank 
från en nyetablerad bank till en annan, än att byta från en bank som kunden har haft en 
långvarig relation med. En varaktighet är något som vi anser finns för att stärka 
organisationens syfte och mål. Vi bedömer att det skapar en känsla om att verksamheten 
kommer att finnas kvar. Precis som Segelmark talar om att Swedbank som organisation ska 
kunna nå sitt mål är det viktigt att organisationen fungerar och lever vidare. Kontinuiteten 
bör finnas för att skapa trygghet och stabilitet. Swedbank framhäver gärna de två faktorerna 
erfarenhet och lojalitet i företaget, som finns till för att uppnå varaktighet och kontinuitet. 
 

En organisation, i det här fallet banker, måste ha sin egen identitet vilken ska bidra till att 
stärka dess syfte och mål. En identitet anser vi beskriver organisationen och framhäver 
budskapet. Swedbank har haft samma logotyp sedan starten på 1800-talet och vi bedömer 
att det stärker organisationen i jämförelse med IKANO bank som inte har haft lika lång tid att 
etablera sitt varumärke. Vi anser att det är skillnad att leda ett välkänt varumärke jämfört 
med ett nytt, då det äldre varumärket har traditioner som måste tas hänsyn till. En ledare 
måste kunna avspegla organisationens identitet.   
 

IKANO bank är en organisation som har sitt ursprung från IKEA som har ett småländskt 
uttryckssätt med sparsamt tänk. Vi anser att det kan ge banken en styrka i att människor 
känner till IKEA och deras verksamhet, vilket kan skapa en trygghet hos kunden. Nackdelen 
med att vara förknippad med en annan stor organisation kan vara att organisationen 
påverkas negativt av den andres misstag.  
 
Vi tror att både Swedbank och IKANO bank kan hamna i skuggan av andra banker av olika 
skäl. IKANO bank som är en relativt liten bank kan lätt förbises då andra och större banker 
som har varit etablerade en längre tid redan har skapat ett välkänt varumärke. Även en 
traditionell bank som Swedbank kan lätt försvinna i mängden stora banker som finns på 
marknader, med samma utbud. Vi bedömer att IKANO bank har hittat en bra, nischad 
affärsidé som ligger i tiden.  Vi anser att en traditionell organisation som Swedbank kan ha 
svårt att förändra sin image. 

7.2 Ledarskap 

En chef har inte alltid goda ledaregenskaper och kan då inte leda sina medarbetare mot 
organisationens mål. En chef måste besitta vissa egenskaper för att bli en bra ledare. Vi 
bedömer att en chef eller ledare ska vara auktoritär, kunna stå emot kritik och samtidigt 
kunna uppmuntra sina medarbetare i med- och motgångar. Om inte chefen har de 
ledarförmågor som krävs kommer en informell ledare att träda fram. Vi bedömer att det är 
svårare att komma in som en ny ledare i ett traditionellt företag beroende på att 
organisationen redan har sina egna traditioner och ledarskapsstilar som de arbetar efter. Det 
kan då vara svårt för en ny ledare med en annan ledarskapsfilosofi att anpassa sig. Vi anser 
ändå att det är nyttigt för en traditionell organisation att anställa ledare utifrån, med andra 



30 
 

tankesätt. Det för att kunna växa som organisation och samtidigt kunna skapa nya 
värderingar som stärker organisationen i framtiden.     
 
IKANO bank, som är en relativt ung bank, har ännu inte hunnit skapa traditioner i ledarskap 
på samma sätt som Swedbank. Vi anser att det inte finns lika mycket kunskap om vilken 
ledarskapsstil som fungerar bäst i organisationen som i Swedbank, då medarbetarna inte har 
haft samma chans till att växa i företaget och arbeta sig uppåt i organisationen. Vi anser att 
medarbetarna på IKANO bank, med det, själva har fått ta fler initiativ i ledarrollen och då 
kunnat skapa sin egen ledarskapsstil.  
 
Vi tror att det är enklare för medarbetare att ta sig uppåt inom IKANO bank än i Swedbank 
beroende på att det finns färre medarbetare att ”välja” mellan. Det är lättare att se vilka 
individer som passar till vilka roller om ledarna har färre medarbetare att ansvara för. De har 
inte heller samma historia att jämföra med och mäter då kanske framgångsrika ledare på ett 
annat sätt i IKANO bank än i Swedbank. Samtidigt har Swedbank fler platser att erbjuda inom 
sin verksamhet.  
 
Vi bedömer att det är viktigt att ledaren delegerar arbetsuppgifterna till medarbetarna på ett 
klart och tydligt sätt, för att kunna arbeta mot samma mål. Om det inte fungerar har ledaren 
det huvudsakliga ansvaret och vi anser att det är ledarens plikt att vidta åtgärder i och med 
det. Swedbank, anser vi ha haft längre tid på sig att utforma sitt ledarskapsperspektiv på ett 
sätt som inte IKANO bank har hunnit. Då Swedbank har haft mer tid att prova sig fram inom 
organisationen för att hitta det bästa sättet att leda.  Krueger menar att IKANO bank inte har 
ett modernare sätt att leda än de traditionella bankerna har, vilket vi däremot tror. Vi anser 
att Krueger säger emot sig själv i det argumentet, då vi inte tror att de yngre bankerna kan 
leda på samma sätt som de traditionella beroende på att det inte finns lika många traditioner 
och erfarenheter från tidigare misstag och framgångar. De har däremot chansen att skapa en 
ledarroll och en företagskultur som passar deras organisation.  
 

Verksamheten innehållande chefer, ledning och medarbetare skapar tillsammans den 
företagskultur som bildar den värdegrund som finns i företaget. Då bankerna är etablerade i 
inte bara Sverige utan också i flera andra länder, innebär det att flera olika kulturer 
implementeras i bankerna. Vi anser att de måste hålla samma företagskultur i alla länder för 
att det ska bli lätt att flytta medarbetare runt på olika kontor och även för att kunderna ska få 
möjlighet till samma service oberoende kontor. Vi anser även att det skapar en gemensam 
organisation utan uppdelningar. Vi bedömer att en bra företagskultur skapar en attraktiv 
arbetsplats. Att som ledare tänka etiskt och moraliskt rättvist i sina handlingar stärker 
affärsetiken. Segelmark och Krueger menar att det bidrar till att organisationen då blir en 
mer attraktiv arbetsplats. Vi bedömer att det är en viktig del i ledarskapet, vilket alla 
organisationer bör sträva efter.     
 
Segelmark menar att u-länderna inte har kommit lika långt i landets utveckling och har därför 
en annan syn på kultur och etik. Även Krueger menar på att det är viktigt att ta hänsyn till de 
olika kulturerna i de länder som verksamheten är etablerad i, men samtidigt arbetar de hela 
tiden för att implementera Ikanokulturen. Vi anser att det är ett viktigt resonemang och att 
det gynnar företagen. Vi anser även att ledarskapet bör se lika ut i alla länder som 
organisationer är etablerade i för att arbetet ska styras mot samma mål. Vi bedömer att det 
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är positivt för en organisation att vara etablerade i flera länder med olika kulturer, då det 
bidrar till mångfald som i sin tur bidrar till olika problemlösningar, vilket gynnar ett 
internationellt företag i tiden. 
 
För att leda organisationen i rätt riktning använder sig ledaren av olika styrinstrument. En 
chef har rätt att belöna och bestraffa efter den prestation som medarbetarna ger, det för att 
nå de önskade resultatet på det bästa och mest effektiva sätt. Både Swedbank och IKANO 
bank använder sig av enkätundersökningar, dels för att kommunicera med sina medarbetare 
och även för att kunna se vilka förändringar som behövs inom ledarskapet. Vi bedömer att 
det är ett bra sätt att få reda på vad medarbetarna tycker om organisationen, speciellt om de 
är anonyma. Det blir då lätt för medarbetarna att uttrycka sig vad som bör ändras och 
förbättras med ledarskapet. Det främsta styrinstrumentet som ledaren använder sig utav är 
kommunikation. 

7.3 Kommunikation 

Hur kommunikation utförs i en organisation är direkt avgörande vid informationsutbyten, 
problemhantering och kriser. Kommunikation handlar om att rätt beslut tas av rätt 
människor. Ledningen bestämmer hur kommunikationen ska struktureras, medan chefen styr 
kommunikationen och kan med det bestämma hur organisationen kommer att se ut i 
framtiden. Det är viktigt att kommunikationsflödet fungerar uppifrån och ned i en 
organisation, från ledningen till alla medarbetare runt om i länderna där bankerna har sin 
verksamhet. Vi anser att det är viktigt för såväl Swedbank som IKANO bank att kunna ta del 
av informationen som medarbetarna får via kunderna för att kunna se vad som efterfrågas. 
För att då kunna bygga upp sina tjänster efter kundernas behov och önskemål och inte tvärt 
om. 
 
Det finns flera olika sätt att förmedla kommunikation på, till exempel via 
datakommunikationssystem och information som sprids genom möten inom företaget. Både 
Swedbank och IKANO bank använder sig utav olika intranät för att snabbt kunna sprida 
information inom företagen. Swedbank har ett öppet intranät där alla medarbetare har rätt 
att ställa anonyma frågor till ledningen, vilket vi anser är ett bra sätt att kommunicera om vad 
som behövs göras i organisationen. De använder sig även utav olika nyhetsbrev och 
personaltidningar för att sprida information från koncernledningen till affärsrådsledningen 
och vidare till regionledningen. Vi anser att kommunikation via nyhetsbrev och 
personaltidningar lätt kan bli negligerade, då vi tror att informationen som kommer ut inte är 
väsentlig för alla medarbetare inom organisationen.  
 
Enligt Segelmark kan inte alla inom Swedbank engelska och det kan därför uppstå problem i 
kommunikationen. Vi anser att Swedbank är en så pass stor organisation att alla 
medarbetare bör kunna engelska, åtminstone grundligt. Vi tror att det kan bero på 
generationsskiftet, då alla inte har fått chansen till att lära sig engelska i skolan. Vi tror att vid 
nästa generationsskifte kommer engelskan att vara en självklarhet.  
 
Krueger menar att det är viktigt att kommunicera med medarbetarna inom IKANO bank via 
informell väg, alltså genom att vara tillgänglig samt att ge medarbetarna en chans att 
interagera med varandra. Vi anser att det är viktigt att såväl chefer som ledare är tillgängliga 
för sina medarbetare, då sker kommunikationen via en dialog och det blir en mer personligt 
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än kommunikation via intranät.   
  
Den kommunikation som sker i företaget måste även nå ut externt och skapa ett samtal med 
kunderna. Det för att skapa en bra kundkontakt, som blir extra viktig i konkurrens och i 
krissituationer. En mindre bank som IKANO bank anser vi kan skakas mer i en kris än en 
större och mer traditionell bank som Swedbank. Avsaknaden av bankkontor hos IKANO bank 
anser vi kan vara en svaghet i en kris, då kunderna inte kan möta banken på samma sätt som 
exempelvis Swedbank har möjlighet till. Krueger menar att IKANO bank har korta 
beslutsvägar och där av kan snabba förändringar ske vid behov.  
 
Två av aspekterna för kommunikation är tydlighet samt ödmjukhet och motiverande 
ledarskap. Vi anser att det är viktigt att cheferna och ledarna vågar vara tydliga med 
kommunikationen för att informationen ska uppfattas på rätt sätt och minska missförstånd. 
Vi anser även att det är viktigt att ledare får ut rätt budskap till sina medarbetare, som ledare 
krävs det kunskap om hur man kommunicerar. Vi vill framhäva att ödmjukhet är viktig i 
relationen till medarbetarna men inte till arbetsuppgifterna. Alla medarbetare behöver 
motivation för att känna sig uppskattade och samtidigt kunna göra ett bra jobb. Vi bedömer 
att det är viktigt för en ledare att veta när man ska vara tydlig, ödmjuk och motiverande mot 
sin organisation, för att kunna leda och skapa en relation till sina medarbetare.  
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7.4 Sammanfattning 

Här sammanställs analysen utifrån en SWOT-modell där Swedbank och IKANO banks styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot beskrivs. 
 

Swedbank 
Styrkor 

 Stabilt företag, med känt varumärke 

 Kontorsutbredning 

 Pålitligt i kris 

 Långa kundrelationer 

 Intranät 

 Tydlig ledarskapsfilosofi 
 

Svagheter 

 Svårt att förändra etablerat företag 

 Alla länder kan inte kommunicera på 
engelska 

 Svårare att se vart kommunikationen 
brister i en större organisation 

Möjligheter 

 Bra grund, som de kan utvidga 

 Fler möjligheter att nå ut till andra 
företag och föreningar, de har kapital 
till det 

 Fler satsar i en stabil bank istället för i 
en ung bank 

 

Hot 

 Förändringar i omvärlden gör det 
svårare för en äldre organisation att 
hänga med 

 Anses vara gammal, bank 

 Nya förändringar inom IT 

 Skuggan av andra traditionella banker 
 

 

IKANO bank 
Styrkor 

 Ungt företag, nya idéer, koncept 

 IKEA ligger bakom, Älmhult, 
Småländskt 

 Lättare att se potential hos 
medarbetare, i en mindre 
organisation 
 

 

Svagheter 

 Kundkontakt saknas, får inte samma 
relation som en bank med kontor 

 Svårt att slå sig in på en etablerad 
marknad 

 Avskilda kontor jämfört med andra 
banker 

 Saknar traditioner inom ledarskap 

Möjligheter 

 Enkel, enkla produkter, enkel 
hemsida  

 Fler utvecklings möjligheter, lättare 
till tillväxt 

 Agerar snabbt på marknaden, ett 
företag i tiden 

 IT-utvecklingen främjar 
organisationen 
 

Hot 

 Vid finans kris, kan saknaden av kund 
kontor göra att personer vill gå till 
andra banker 

 Koppling till IKEA 

 Skuggan av andra, liten bank 

 Svårt att ”sticka ut” 
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8. Slutsats 
Efter att ha analyserat och diskuterat informationen i studien har vi kommit fram flera 
slutsatser. 
 
Syftet med studien är att ur ett ledarskapsperspektiv få en ökad förståelse för hur det kan 
skilja sig mellan organisationsstrukturer, ledarskap och kommunikation beroende på om det 
är en traditionell eller ung bank. Vilket vi anser att vi har svarat på i studien.  
 
Frågorna vi har ställt oss efter att ha undersökt Swedbank och IKANO banks organisationer är 
om företagen leder och går tillväga på olika sätt beroende på hur långt de har kommit i 
utvecklingen? Och kan det vara så att traditionella företag många gånger sitter fast i ”det 
gamla” tänket och inte tänker på förnyelse, beroende på att den gamla metoden alltid har 
fungerat? Medan ett yngre företag ofta tar idéer och tips från andra företag, ser framåt och 
samtidigt siktar in sig på metoder som passar deras organisation?  
 
Vi har kommit fram till att det finns många likheter men även många skillnader mellan en 
traditionell bank som Swedbank och en ung bank som IKANO bank inom 
organisationsstruktur, ledarskap och kommunikation. Swedbank och IKANO bank bedriver 
olika typer av bankverksamheter vilket bidrar till skillnader i bankernas verksamheter.  
 
Likheter finns mellan Swedbank och IKANO banks organisationsstruktur då bankerna har 
samma syfte med sin organisation, vilket är att bedriva en bankverksamhet. Båda bankerna 
är etablerade i flera länder vilket gör att organisationsstrukturerna, till viss del, ser likadana 
ut. De kan då lägga upp strukturen på ett sätt som gör att kommunikationen får ett tydligt 
flöde både inom Sverige men även mellan de olika länderna som verksamheterna bedrivs i. 
De måste även ta hänsyn till ländernas olika kulturer för att på bästa sätt kunna driva en 
internationell och framgångsrik verksamhet.  
 
Swedbank har en ledarskapsstil som har vuxit fram genom olika med- och motgångar i 
företagets långa historia. Swedbank har även haft större möjligheter att utveckla en 
professionell ledarskapsstil inom organisationen beroende på deras långvarighet i branschen. 
IKANO bank har i stället har haft möjligheter att genom branschmarketing kunnat se hur 
andra företag i samma bransch går till väga för att uppnå framgång. De har då kunnat 
”plocka” fram en ledarskapsstil som fungerar för deras nischade bank. 
 
En stor betydelse för en organisations framgång är att det finns bra ledare. Det är ledarna 
som styr medarbetarna mot organisationens mål, men det är alltid högsta ledningen och 
ägarna som har det slutgiltiga ansvaret. Det är viktigt att organisationerna noggrant väljer ut 
ledarna samt att rätt person hamnar på rätt plats inom organisationen. Ledaren ska kunna 
motivera samt vara tydlig och ödmjuk mot sina medarbetare vid rätt tillfälle.  
 
Ledarskapet i de både företagen ser olika ut i jämförelse med varandra, mycket beroende på 
att det är en traditionell och en ung bank som står i fokus för studien. Storleken är även den 
betydelsefull, men bankerna måste ändå lägga ner lika mycket tid på sitt ledarskap. Både 
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Swedbank och IKANO bank anpassar antalet ledare efter organisationens storlek, vilket leder 
till att ingen av de egentligen skulle behöva lägga ner mer tid på att leda än den andra, om de 
utgick från samma ledarskapsstil i grunden.   
 
Swedbank har fler medarbetare än vad IKANO bank för tillfället har, vilket betyder att 
Swedbanks kommunikation och ledarskap måste ske i större utsträckning än hos IKANO bank. 
Däremot har Swedbank inte lika stora möjligheter att se varje enskild medarbetare på 
samma sätt som IKANO bank har möjlighet till. IKANO banks kommunikation blir mer 
personlig mellan medarbetarna då de inte är utspridda på lika många kontor. Det blir då 
lättare att se var kommunikationen och ledarskapet brister och med det lättare att fånga upp 
problemen och hantera dem. 
 
Båda företagen använder sig utav intranät för att nå ut med information till hela 
organisationen. Swedbanks intranät är mer utvecklat i både storlek och informationsmässigt. 
Mycket beroende på att det är en större organisation med flera länder inkluderade. 
Swedbanks intranät är något som IKANO bank kan dra lärdom av och använda i framtida 
tillväxt.  
 
Företag blir hela tiden bättre på att kommunicera med sina kunder och anställda beroende 
på att fler kanaler växer fram. Verktygen utvecklas och människan använder sig av dem för 
att förmedla tankar, budskap och åsikter, men samtidigt kan den personliga kontakten 
försvinna genom användningen av kommunikationsverktygen. Då Swedbank använder sig av 
ett stort intranät kan den personliga kontakten lätt förbises. Ett intranät underlättar för 
kommunikationen inom företaget men människan försvinner lätt i användandet av verktyget.    
 
För att ett företag ska kunna fungera på bästa sätt, oavsett ålder eller storlek, bör 
organisationsstrukturen, ledarskapet och kommunikationen vara tydlig och välplanerad. Vi 
har dragit slutsatsen att de tre delarna går samman i en organisation. Om av de tre 
faktorerna inte fungerar kommer inte heller de andra två att fungera. 
Organisationsstrukturen utgörs av ledarskapet och kommunikationen. Finns det då inte en 
fungerande kommunikation inom företaget brister det i både ledarskap och 
organisationsstruktur. 
 
Vi tror att Swedbank alltid kommer att ses som en traditionell bank i jämförelse med IKANO 
bank, beroende på dess ålder och långa historia. Men i relation till andra banker och företag 
kan Swedbank ses som mindre eller mer traditionell. Det beror på vilka företag som jämförs.   
 
I SWOT-analysen kan vi se att det finns skillnader i styrkor, svagheter, möjligheter och hot hos 
bankerna. Ingen organisation är identisk, det finns alltid skillnader, små eller stora, i 
organisationsstruktur, ledarskap och kommunikation. Ur ett ledarskapsperspektiv finns det 
större skillnader vid jämförelse av en stor eller liten, traditionell eller ung organisation. 
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9. Fortsatta studier 
Studien går att utvecklas mer och det går samtidigt gå djupare in i organisationens historia, 
framväxt och förändring. Genom att kommunicera med fler människor inom 
organisationerna kan studien få en helt annan vändning och slutsats än den som vi kommit 
fram till. Genom att studera organisationen under en längre tid fås en möjlighet att se hur 
organisationen utvecklas och samtidigt kunna vara delaktig i utvecklingsprocessen. 
Omorganiseringar sker hela tiden och i framtiden kan man se hur företaget ser ut innan och 
efter en omorganisering, hur den påverkar hela organisationsstrukturen, ledarskapsstilen och 
kommunikationen i företaget och samtidigt granska om det alltid blir bättre.  
 
60-talisterna är idag en stor del av företagen, studier kan föras kring hur ledarskapet kommer 
att se ut när nästa generationer tillträder de ledande positionerna. 80-talisterna är mer 
ifrågasättande och det kommer säkerligen att göra en skillnad i hur framtida ledarskap 
kommer att se ut i organisationerna. 
 
Människor blir bättre på att kommunicera beroende på att vi har fler verktyg att 
kommunicera genom. Verktygen utvecklas med tiden och fler kommunikationssätt kommer 
att växa fram, men chansen är stor att organisationerna tappar den personliga kontakten 
med medarbetare och kunder.    
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Bilaga 1 

Övergripande frågor till respondenter 

 
 Hur ser organisationsstrukturen ut?  

Från högsta ledning till alla delar i organisationen. 
 Hur länge har den sett ut på detta sätt? 
 Var grundar sig denna struktur ifrån?  
 Hur kommer det sig att strukturen förändras? 
 Vad ser ni för fördelar med er organisation? 
 Vad tycker ni att ni kan förbättra med er organisation? 

 
 Vad använder ni för typ av ledarskapsstruktur? 
 Hur vill ni att er ledarskapsstil ska uppfattas av era medarbetare? 
 Vad ser ni för problem med er ledarskapsstruktur och stil? 
 Får ni kontinuerliga ledarskapsutbildningar? Och vart sker de i så fall?  
 Hur plockar ni fram nya ledare?  
 De som ska ses som ledare i ert företag, tas de fram på grund av akademisk 

utbildning, personlighet eller väljer ni gärna personer som arbetat inom företaget och 
har ett bra sätt att leda? 

 
 Hur ser kommunikationsflödet ut mellan cheferna? 
 Hur ser kommunikationsflödet ut från hösta ledning till övriga medarbetare?  
 Vad tycker ni kan förbättras med ert kommunikationsflöde? 
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Bilaga 2 

Följdfrågor till respondenter 

 

 Hur ser ert organisationsschema ut? 
 Hur kommer det sig att strukturen ändras så frekvent? 
 Har ni samma organisationsstruktur som IKEA? 
 Har ni samma ledarskapsstruktur som IKEA? 
 Hur tar ni fram ledare, handplockar ni dem? 
 De som ska ses som ledare i ert företag, tas de från utbildning eller personlighet? 
 Hur sker kommunikationen via era ledarforum? 
 Vad har ni för interna ledarskapsutbildningar för närvarande? 
 Vad tycker ni kan förbättras med ert kommunikationsflöde?  
 När grundades IKANO bank? 1988 eller 1995?  
 Det står att ni är etablerade i femton länder, vilka är dessa?  
 Vad har ni för kontor i Stockholm, Lund och Älmhult? Vad finns var? Var sitter du? 
 Hur påverkas ni av de olika kulturerna, länder emellan? 
 Hur arbetar ni med frågor kring etik och CSR? 
 Anser du att ni på IKANO bank leder på ett nyare och modernare sätt till skillnad från 

de äldre och traditionella bankerna, som till exempel Swedbank och Handelsbanken? 
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Bilaga 3 

IKANO bank, Sverige 

 

 

 

 

 

 

 


