
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi (Personal, arbete, organisation), 15 h.p. 

Vt 2012 

Handledare: Charlotta Stern 

 

 

Swedbanks 

förändringsarbete 

legitimitetsskapande i 

kris? 

- En kvalitativ studie om ledningens syn på 

förändringsarbete   

Alexandra Ekberg



 

 

Sammanfattning 

Efter en lång medial debatt gällande bonus och ersättning till bankpersonal har 

Swedbank stoppat sina bonusutbetalningar och börjat ett förändringsarbete beträffande 

sitt ersättningssystem. Under samma period beslutade sig banken för att se över alla sina 

policys och processer. Denna studie har sin utgångspunkt i detta förändringsarbete med 

fokus på Swedbanks HR-policys och på hur ledningen arbetar och tänker kring 

skapandet och implementeringen av nya policys. Är detta förändringsarbete på 

Swedbank en effekt av det mediala pådraget och ett sätt att säkerställa organisationens 

legitimitet?  

 

Institutionella myter skapas av omgivningen och definierar vad som anses vara effektivt 

och rationellt i samhället och organisationer. Myterna är ofta bortkopplade från det som 

egentligen händer i organisationens dagliga arbete. Studien har en kvalitativ ansats och 

baseras på två intervjuer med ledande personer inom Swedbank och delvis på 

styrdokument såsom Code of conduct, policys, instruktioner samt arbetsdokument 

beträffande förändringsarbetet i Swedbank. Som analysmetod av intervjuerna användes 

en abduktiv tematisk analys, vilket innebär att det empiriska materialet utformas och 

analyseras utifrån teman. Dokumenten analyserades från samma teman, men även 

utifrån hur dokumenten var utformade och vad syftet var med dem. Det empiriska 

materialet tyder på att ledningen i Swedbank är medvetna om att det existerar ett glapp 

mellan vad som händer i organisationen och vad som är beslutat på högre nivå. En 

viktig drivkraft för att initiera policys är enligt intervjupersonerna att de vill reducera 

detta glapp genom att se till att reglerna och regelverken blir färre och lättare att ta till 

sig. I studien framkommer att förändringsarbetet tog sin början på grund av en extern 

legitimitetskris och att de HR-policys som existerar har tillkommit på grund av en stark 

påverkan utifrån genom till exempel lagstiftning. Samtidigt är organisationens 

företrädare starkt övertygade om att de nya regler och policys som de arbetar med 

kommer att implementeras och fungera mycket bättre än de tidigare. 

Nyckelord 

HR-policy, nyinstitutionalism, rationella myter och legitimitet. 
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Inledning 

I januari 2010 meddelade Swedbank att de tillfälligt stoppat bonusutbetalningarna för 2009 

efter en lång medial debatt gällande bankernas bonussystem under finanskrisen. Därmed var 

Swedbank den första banken som stoppade bonusutbetalningarna (Svt, 27 jan 2010). Och 

resultatet blev att man i stället för att betala ut drygt 400 miljoner sek i bonus, betalade ut 17 

miljoner. Enligt nyhetsrapporteringen som följde på bonusstoppet planerade Swedbank att se 

över samtliga ersättningssystem inom banken. Banken räknade med att under första halvåret 

2010 komma med ny struktur för de rörliga ersättningssystemen. Bankens 

kommunikationsdirektör Tomas Bakteman uttrycker strategin i följande ordalag: ”Vår 

styrelse fattade i september 2009 ett beslut om en ny policy när det gäller rörliga 

ersättningar. Dels har vi gjort en smärre justering av den mot bakgrund av 

Finansinspektionens nya regelverk. Nu gör vi den praktiska implementeringen av den nya 

policyn ute i vår verksamhet. Det arbetet pågår för fullt.”(Svenska Dagbladet, 9 april 2010).  

 

Swedbanks förändringsarbete omfattade inte enkom ersättningssystemen, utan banken 

initierade en övergripande översyn av samtliga policys. Detta relativt omfattande 

förändringsarbete kan användas teoretiskt som ett exempel för att studera hur en organisations 

företrädare motiverar och grundar beslut om policyförändringar. Syftet med denna studie är 

att se vad som ligger till grund för skapandet av policys i allmänhet och hur en sådan process 

ser ut genom att studera Swedbank. Tanken är även att studera hur ledningen har tänkt 

beträffande implementeringen av policyförändringen. Studien avgränsas vidare till en specifik 

del av Swedbanks policy-arena, nämligen de riktlinjer som arbetas fram inom personalarbetet 

eller bankens HR-policys. Då policyn beträffande ersättningar har varit på tapeten i och 

utanför bankvärlden samt att detta är en programuppsats med personalinriktning, har jag valt 

att endast titta på den och de två övriga HR-policys, som finns i banken. Studien kommer att 

genomföras i början av processen gällande skapandet i förändring och implementering av 

policyn, därmed har studien begränsats till att undersöka hur företrädare ur ledningsgruppen 

tänker och arbetar med policys. Swedbank är en av de största bankerna i Sverige och har ett 

stort antal medarbetare och policys.  
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Syftet med studien är att försöka förstå vad som ligger till grund för förändringsarbetet på 

Swedbank och hur företrädare från ledningsgruppen tänker kring och arbetar med skapandet 

och implementeringen av HR-policys.    

 

De forskningsfrågor studien syftar till att besvara är:  

 

 Vad ligger till grund för förändringsarbetet kring HR-policys på Swedbank?  

 Hur resonerar ledande personer kring skapandet av HR-policys?  

 Hur menar man att förändringen ska implementeras? 

Teori och tidigare forskning 

Nedan kommer det teoretiska ramverket att presenteras. Först kommer en 

övergripande presentation av den organisatoriska bakgrunden, som studien tar sin 

utgång i, för att sedan diskutera nyinstitutionell teori samt tidigare forskning inom 

området policys, löskoppling och institutionaliserade myter.   

 

I dagens samhälle skrivs många policys av ledningsgrupper inom organisationer.
1
 Syftet med 

dessa är att vara vägledande för anställdas beslutsfattande och därmed fungera som ett stöd 

för organisationens måluppfyllelse (Meyer & Rowan, 1977). Organisatoriska policydokument 

tänks fungera som verktyg som syftar till att säkerställa anställdas agerande så att de beter sig 

i linje med organisationens mål såsom de uttrycks i policydokument. Men en stor fråga inom 

organisationssociologin är om och i hur stor utsträckning dessa dokument verkligen gör någon 

skillnad för de anställda och för organisationens måluppfyllelse. Meyer och Rowan (1977) 

menar att många institutionella regler är myter, som företagen skapar för att få legitimitet, 

stabilitet, resurser och för att säkerställa överlevnaden. De påstår alltså att policydokument 

framförallt bara finns där för syns skull och inte har någon direkt inverkan på den verksamhet 

som ryms inom organisationen (Meyer & Rowan, 1977). I denna uppsats är tanken att studera 

                                                 

1
  Policy som begrepp härstammar från engelskan och det svenska ord som kommer närmast är riktlinjer. 

(även om ordet också kan översättas till förnuftigt handlingssätt). I uppsatsen används policys då det är det 

språkbruk som Swedbank använder. 
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arbetet med policyskapande ur företagsledningens synvinkel. Varför skapar de policys? Är de 

medvetna om problematiken kring implementering i det dagliga arbetet eller utgör 

policydokument institutionella myter som organisationen ”måste” ha?  

Organisationsteoretisk bakgrund 

Enligt Johansson (2002) har dagens forskning av organisationer sitt ursprung i två olika 

traditioner; förgrundsgestalt i den mer teoretiska är Max Weber medan Fredrick Taylor och 

Henri Fayol är förgrundsgestalter för den mer pragmatiska inriktningen. Traditionerna har 

sina olikheter, men det finns tre grundläggande likheter: organisationer 1) sågs som 

instrument för målinriktat handlande, 2) sågs som självtillräckliga slutna enheter och 3) att det 

finns ett bästa sätt att organisera, oberoende av organisationens sammansättning och 

omgivning. Dessa grundpunkter började ifrågasättas på 1960-talet och synen på att 

organisationer fungerade som rationella maskiner förändrades. I modern organisationsteori 

ses organisationerna som sociala grupper, där målet är överlevnad och anpassning till sin 

omgivning (Johansson, 2002).  Enligt Scott och Davis (2007) behövs moraliska ramverk för 

att skapa ett socialt liv, normer internaliseras av deltagarna. Beteende är guidat av känslan av 

vad som är acceptabelt, vad individen har för åtaganden mot det sociala rum som han/hon 

verkar i (Scott & Davis, 2007).  

Nyinstitutionalism   

Nyinstitutionalismen kan knappast betraktas som en enhetlig och förenad teori, utan ska mer 

förstås som en skolbildning med ett allmänt perspektiv som ram (Johansson, 2002).  

Startskottet för vad som idag kallas nyinstitutionalismen kom i samband med en artikel 

skriven av Meyer och Rowan som publicerades 1977. De menar att formella organisationer i 

modern tid skapas i hög grad av institutionaliserade sammanhang (Meyer & Rowan, 1977). 

Policys, program och yrken skapas tillsammans med produkten/tjänsten, så att organisationen 

förstås som rationell. När nya organisationer växer fram och ses som rationella och effektiva, 

medför det att befintliga organisationer måste skapa egna nya rationaliserade procedurer. 

Detta betyder att företagen anammar de procedurer och policys, som är definierade som 

rationella och institutionaliserade i samhället. Enligt Meyer och Rowan (1977) ökar detta 

företagens legitimitet och i om med det deras överlevnadschanser oberoende av hur 

funktionell organisationen egentligen är.   
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Enligt Meyer och Rowan (1977) finns det tre processer som skapar rationella myter om 

organisationens struktur. När nätverk i samhället blir snävare och mer sammankopplade, ökar 

antalet rationella myter. De olika myterna kan ligga på olika nivåer, vissa myter beskriver 

vissa strukturella mönster, medan andra myter redan har accepterats av hela samhället. 

Myterna, frambringade av särskilda organisatoriska praxis och spridda genom nätverk, har 

legitimitet baserad på antagandet att de är rationellt effektiva, men många myter har också 

officiell legitimitet baserade på sin faktiska rationalitet.  

Löskoppling  

Meyer och Rowan menar att institutionaliserade produkter, service, tekniker, policys och 

program fungerar som kraftfulla myter och organisationer anammar dem ceremoniellt. Ofta 

överensstämmer inte de kraftfulla myterna med vad som händer och vad som är mest effektivt 

inom organisationen. De som tänker utifrån institutionella regler, för att skydda de 

ceremoniella myterna, tenderar att skilja myterna från osäkerheten runt den tekniska kärnan. 

Detta betyder att de ”löskopplar” de formella strukturerna från hur de egentligen arbetar inom 

organisationen. Meyer och Rowan (1977) argumenterar för att de formella strukturerna skapas 

för att följa den institutionella omgivningen, inte för att effektivisera det egentliga arbetet. 

Myterna implementeras därför sällan.  Enligt Røvik (2000) så är löskopplingen en biprodukt, 

som inte alltid är medveten utan den skapas av att organisationen är så pass stor att den har 

olika avdelningar och enheter, som arbetar självständigt och ingen koordinering finns mellan 

dessa avdelningar och enheter. Detta medför att organisationen får olika besked från olika 

avdelningar, vilket i sin tur skapar denna löskoppling med anställda som väljer det arbetssätt 

som passar dem bäst (Røvik, 2000).    

 

Många av positioneringarna, policys, program och tillvägagångssätt i det moderna samhället 

har framtvingats av den allmänna opinionen, av kunskap som fått legitimitet genom 

utbildningssystem, av trovärdiga personer, av social prestige och av lagar. Det ökande antalet 

rationella institutionella strukturer i samhället medför att formella organisationer är vanliga 

och anpassningsbara (Meyer & Rowan, 1977).  

Isomorfism 

Dimaggio och Powell (1983) skriver i sin artikel om institutionell isomorfism och om hur 

organisationer tenderar att bli allt mer lika varandra. De menar att organisationer inte bara 
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tävlar om kunder, utan även om politisk makt och institutionell legitimitet. Författarna 

beskriver tre olika mekanismer som skapar institutionell likriktning: tvingande, mimetisk och 

normativ isomorfism. Tvingande isomorfism kommer från formella och informella 

påtryckningar, både från andra organisationer som de är beroende av och kulturella 

förväntningar. Påtryckningarna kan vara krav, till exempel för att starta ett samarbete eller 

tvång såsom lagar och regler. Dessa påtryckningar medför att organisationerna blir mer lika 

varandra, då alla organisationer måste följa samma lagar och regler. Den andra mekanismen 

mimetisk process, där osäkerhet är en stark faktor till imitering av andra organisationer. När 

det är osäkerhet i omgivningen, när man har höga mål och teknologisk osäkerhet råder, 

tenderar organisationer att kopiera andra som de anser är framgångsrika och har mer 

legitimitet. Den sista mekanismen normativ kommer från professionalism, där utbildning 

skapar en likriktning av de anställda som sedan överförs till organisationerna. De 

professionella styrs av både mimetiska och tvingande processer, där till exempel en person 

inte får vissa arbeten utan en viss utbildning, vilket medför att likriktningen av utbildningarna 

förs över till organisationerna. Författarna skriver att de kopierade organisationerna kommer 

att bidra både aktivt och passivt till kopieringen och de som kopierar kommer att kopiera 

deras policys, processer, struktur och deras sätt att fatta beslut (Dimaggio & Powell, 1983). 

Enligt Meyer och Rowan (1977) finns det några viktiga konsekvenser för organisationen 

gällande isomorfism. Organisationernas legitimitet finns externt i stället för internt, beroende 

på att externa institutioner reducerar turbulens och skapar stabilitet och på att organisationen 

ser sig om externt för att värdera den inre strukturen. Genom att skapa formella strukturer som 

har legitimitet i den institutionella omgivningen demonstrerar organisationen att den agerar 

utifrån omgivningens värderingar. Organisationen blir legitim och använder sin legitimitet för 

att stärka sin position och säkra sin överlevnad. Organisationens framgång är inte beroende av 

hur effektiv produktionen är, utan i hur mycket legitimitet den har skapat (Meyer & Rowan, 

1977).   

Förändringsarbete  

Enligt Brunsson (2006) så grundar sig administrativa reformer i problem. Reformer kan gälla 

både processer i ett företag och ideologiska förändringar. Syftet med reformen kan vara att på 

något sätt förbättra organisationens produktivitet eller resultat. Dessa förändringar presenteras 

ofta som en helomvändande reform som ska lösa problem. Reformerna kan ibland leda till 

förändringar men är ofta en repeterande aktivitet. Hade det funnits en optimal lösning hade 

företag bara behövt göra en reform, men verkligheten är en annan då reformer ofta skapar nya 
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problem. Brunsson (2006) menar att en av källorna till administrativa problem är skillnaden 

mellan hur organisationen arbetar och hur de säger att de arbetar, vilket medför nya reformer. 

Även flexibla organisationer som är framgångsrika i en osäker och föränderlig marknad kan 

ha svårt att få personalen att arbeta på ett sätt som ledningen vill. Då reformerna skapar nya 

problem och dessa i sin tur skapar nya reformer så bli reformering ett stabilt tillstånd för 

organisationen. Det kan därför finnas personer i organisationen som har genomgått ett stort 

antal reformer, som inte har gett väntat resultat. Dessa personer kan bli cyniska och vara 

negativa till nya reformer och motsätta sig dem. Om företagets omgivning anser att det finns 

problem i organisationen, så kan en reform med hopp om att lösa eventuella problem skapa 

förtroende och på det sättet hålla kvar sina intressenter.  Det är lätt att skapa reformer men de 

är svåra att implementera, vilket medför att problem inte blir lösta och det i sin tur skapar fler 

reformer (Brunsson, 2006).    

  

Purcell och Hutchinson (2007) visar även i sin forskning att HR-policys inte alltid får den 

effekt ledningen önskar, utan att det ofta är ett glapp mellan vad som är formellt bestämt i 

HR-policyn och vad cheferna gör i sitt dagliga arbete. De anställda blir därmed påverkade av 

både HR-policys och sina chefer, vilket kan vara både negativt och positivt. En dålig policy 

kan räddas av en chefs goda ledarskap, medan en bra policy kan förstöras av en dålig chef 

som inte följer riktlinjerna (Purcell & Hutchinson, 2007).  Purcell och Hutchinson (2007) 

pekar på betydelsen av implementering; chefernas svårigheter att leva efter policys och HR 

måste skapa aktiviteter för cheferna, där de lär sig att de använder sig av policyn, så att de når 

ner till de anställda (Purcell & Hutchinson, 2007).  

Teoretisk sammanfattning  

Sammanfattningsvis formulerar nyinstitutionell organisationsteori en syn på organisatoriskt 

handlande som kraftfullt formats av omgivningens normer och värderingar, snarare än av 

affärsmässiga skäl, om man för enkelhetens skull antar att detta är skilda handlingsmotiv. Ett 

nyinstitutionellt perspektiv problematiserar därmed bilden av den vinstdrivande banken som 

nyttomaximerande och effektivitetssträvande och poängterar att också bankanställda är 

människor, trots att de ibland sitter i ledningen, och därmed påverkas av samhälleliga normer 

och värderingar i sitt beslutsfattande. I denna effektivitetssträvan finns det enligt teorin en 

tydlig gräns mellan det som organisationerna gör i sitt dagliga arbete och vad det står i 

formella dokument att de ska göra. I undersökningen av processen kring policyförändringar 
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blir det relevant att undersöka i hur hög grad arbetet med policyförändring handlar om 

legitimitetsskapande, vilket i så fall kan leda till att omsättningen av policydokumenten 

(implementeringen) i praktiskt arbete kan tänkas utebli. 

Metod 

Nedan redogörs för studiens ämnesval, forskningsdesign och metodval, sedan följer 

metoder för datainsamling, urval samt metod för analys. I slutet av kapitlet finns en 

diskussion kring studiens kvalitetsaspekter och forskningsetik.  

Ämnesval 

Under PAO-utbildningen har personer från HR eller personalvetar-fältet informerat om hur de 

arbetar med policydokument av olika slag; det kan handla om krishantering, 

medarbetarsamtalsmallar, jämställdhetsplaner, arbetsmiljöplaner för att nämna en del. I dylika 

presentationer fokuseras på vikten av organisatoriska policydokument som verktyg att styra 

och påverka de anställda med. Policydokumenten syftar till att säkerställa anställdas agerande 

så att de beter sig i linje med organisationens mål såsom de uttrycks i policydokument. Det är 

lätt att se hur teknisk förändring har gjort användandet av policydokument mer vanligt 

förekommande, intranät gör det lätt för chefer att skapa ett dokument, som sedan läggs ut så 

alla får tillgång till det. Frågan jag ursprungligen funderade över var huruvida de anställda var 

medvetna om policydokument och huruvida de använde dessa i det vardagliga arbetet? När 

jag sedan kontaktade ett företag, visade det sig att de höll på att rensa upp bland regler och 

policys. Man hade målsättningen att reducera antalet styrdokument. Intresset väcktes då att 

istället undersöka hur ledningen i ett stort företag tänker gällande policys och hur de arbetar 

med att skapa, förändra och reducera dem. Enligt Hartman (2007) så är intresset för vad man 

vill undersöka mycket individuellt och att det är en fördel om man tidigt kan bestämma sig för 

vad man vill undersöka och inte hoppa runt bland olika intresseområden. Han menar att det 

inte går att läsa in sig, göra observationer eller något annat för att skapa en hypotes utan en 

problemformulering (Hartman, 2007). Därför valde jag att koncentrera mig på vad ledningens 

syn är på policys och deras roll i policyskapandet. 



 

 8 

Forskningsdesign och metodval 

Då undersökningen är avgränsad till Swedbank och deras HR-policys är undersökningen en 

fallstudie. En fallstudie rör den specifika naturen och komplexitet inom ett avgränsat och 

detaljerat fall (Bryman & Bell, 2005). Ett fall kan vara en plats eller organisation, tonvikten 

tenderar att ligga på ett intensivt studium av miljö eller situation (Bryman & Bell, 2005). 

Enligt Bryman och Bell (2005) väljs oftast en kvalitativ metod när man gör en fallstudie. I 

kvalitativa undersökningar är intervjuer en av de mest använda datainsamlingsmetoderna 

(Hartman, 2007), men de menar också för att inte bara förlita sig på en enda forskningsmetod 

bör forskaren välja flera metoder (Bryman & Bell, 2005). Jag valde därför att både genomföra 

intervjuer och analysera dokument från organisationen. Dokument från organisationen kan 

vara av stor vikt för forskare som genomför en fallstudie, men det är mycket viktigt att 

forskaren funderar på vem som har skapat dokumenten och till vad dokumenten ska användas 

till (Bryman & Bell, 2005). De dokument som jag har fått tillgång till är Swedbanks Code of 

conduct, deras HR-policys och instruktioner samt arbetsdokument gällande 

förändringsarbetet. Dessa dokument är inte offentliga men medlemmarna av organisationen 

har tillgång till dessa via intranätet. Jag finner det därför mycket troligt att de har lämnat ut 

riktiga dokument till mig. Däremot kan det självfallet vara så att dokumenten är skrivna på ett 

sådant sätt att de inte överensstämmer med vad som händer i organisationen.       

Datainsamling 

Enligt Aspers (2007) tillbringar ofta forskaren åtskilliga timmar med forskningsfrågan och då 

framför allt mindre erfarna forskare och han rekommenderar att starta undersökningen med en 

förstudie. Jag valde därför att inleda studien med ett möte med min kontakt på Swedbank, 

som förklarade hur deras arbete med policys fungerar och gav mig möjlighet att ställa frågor. 

Forskningsfrågor uppkommer i relation mellan teori och empiri (Aspers, 2007) och i mitt fall 

uppkom flera olika idéer och tankar under mötet som sedan låg till grund för teorivalet. Valet 

föll på nyinstitutionell teori då jag hade läst om teorin och ansåg att den var relevant i denna 

studie. Teorin tillsammans med idéerna från mötet skapade sedan forskningsfrågan.  

 

Studiens empiriska material består således av dokument och intervjuer. Som tidigare nämnts, 

har dokumenten bestått av HR-policys, Code of conduct, instruktioner till HR direktören och 

instruktioner inom området. Enligt Aspers (2007) måste forskaren ofta göra intervjuer för att 

kunna tolka det han ser och hittar i sitt material och dessutom är inte alltid området man vill 
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komma åt öppet på något annat sätt än i intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska 

forskaren intervjua så många personer, så han/hon kan svara på sin forskningsfråga. I 

kvalitativa studier tenderar det att bli antingen för få eller för många. För få intervjupersoner 

försvårar generaliseringen av resultatet och för många intervjupersoner försvårar analysarbetet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom syftet i denna studie är att förstå meningskapandet 

kring policys i Swedbank, blir generaliserbarheten liten även vid ett stort antal intervjuer. Jag 

valde istället att intervjua två personer i ledningsgruppen för att få en ökad förståelse för hur 

personer i ledande position tänker gällande policys och hur de planerar för reduceringen av 

antalet policydokument samt hur valet av vilka policys som ska finnas kvar enligt deras 

mening går till. Intervjupersonerna i sin tur har försett mig med de dokument som studien 

krävt. En forskare måste ha en viss grundläggande vardaglig och praktisk kännedom om fältet 

för att kunna ägna sig åt framgångsrik forskning (Aspers, 2007) och jag har valt att öka min 

kännedom om fältet genom att diskutera policyskapandet med vänner och bekanta, som 

arbetar med detta i andra företag. Detta har medfört att jag har haft en större förkunskap när 

jag har mött intervjupersonerna, vilket har medfört att jag har kunnat följa med i deras 

resonemang lättare och kunnat ställa adekvata följdfrågor. Då jag inte har någon praktisk 

erfarenhet gällande policyskapande har intervjuerna med ledningsgruppsrepresentanterna 

också varit mycket lärorika. Jag har haft tillfälle att ställa många frågor för att öka min 

förståelse och jag har haft möjlighet att komma tillbaka efter intervjutillfället och ställa 

följdfrågor, vilket har medfört att jag har kunnat få ut mer och rikare information och på ett 

bättre sätt kunnat svara på forskningsfrågan.   

 

Sökandet efter vetenskapliga artiklar påbörjades och en artikel av Meyer och Rowan (1977) 

blev grund för den teoretiska utgångspunkt jag hade, när datainsamlingen påbörjades. I 

sökandet av det vetenskapliga materialet har jag framförallt använt mig av databasen Scopus 

och sökord som new institutional theory, policies och controlling har använts. Materialet har 

kompletterats med de sociologiska grundkursernas litteratur.  

Urval av företag och intervjupersoner 

En bank är ett mycket lovande studieobjekt för en nyinstitutionell studie; den är i mångt och 

mycket en organisation som styrs av vinstintresse, effektivitet och pengar, samtidigt som 

banker är omgärdade av sträng statlig reglering. Jag valde att kontakta Swedbank då det är en 

av de största bankerna i Sverige och har ett stort antal bankkontor runt om i landet med runt 
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20 000 anställda. Banken är verksam i Sverige, Baltikum, Ryssland och Ukraina (Swedbanks 

hemsida). 

 

Jag gjorde ett strategiskt urval där nyckelpersoner med stor insyn i förändringsarbetet valdes 

ut. Båda intervjupersonerna arbetar aktivt med policys och besitter en stor kunskap om 

området och bakgrunden till de policys banken har. Intervjupersonerna har vidare stora 

erfarenheter gällande forskningsområdet, både från banken och från andra företag. Den första 

intervjupersonen som vi kan kalla Adan valdes utifrån affärsledningsgruppen och de kriterier, 

som var viktiga var att personen skulle vara delaktig i och ha kunskap om policyskapandet 

och grunderna till det. Adan hade den kunskap som behövdes och hade dessutom tid att delta i 

studien. Enligt Hartman (2007) så måste man börja intervjua och se vad man har lärt sig innan 

man gör ett nytt urval. Jag fick sedan ett antal namn av Adan på personer som skulle vara 

lämpliga att intervjua med tanke på arbetsuppgifter och kunskap inom området. Därefter 

kontaktades den som jag tyckte var mest lämplig utifrån mina kriterier och intervjuperson två, 

som vi kan kalla Bent, hade möjlighet att ställa upp.  

 

Intervjuguiden bestod av ett antal öppna frågor, för att kunna skapa en öppen dialog och för 

att kunna nå Adan och Bents egna åsikter, funderingar och förståelse. Frågorna skapades 

utifrån artikeln av Meyer och Rowan (1977) och de dokument jag erhållit av kontaktpersonen 

på banken. Inför intervjun med Bent skapades en ny guide med anledning av den nya 

information jag erhållit från Adan och de nya dokument jag fått av henne. Intervjuguiderna är 

därför olika, bland annat för att de två personerna har olika roller i företaget och jag ville 

försöka erhålla så mycket information som möjligt av dem båda. (se bilaga 1 och 2). 

Analys och kodning 

Enligt Aspers (2007) är det bättre att analysera materialet parallellt under tiden man arbetar 

med insamlingen, istället för att först samla in och sedan analysera. Eftersom mitt material 

består av både dokument och intervjuer, valde jag att analysera dokumenten innan jag 

formulerade den första intervjuguiden, för att sedan transkribera intervjun med Adan innan 

jag formulerade den andra intervjuguiden. Detta för att ha så mycket kunskap som möjligt när 

jag träffade intervjupersonerna och på det sättet kunna ställa bättre frågor.  
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Ett dokument kan bedömas utifrån författarens syfte och avsikter med dokumenten för att 

studera om dokumentet är ändamålsenligt (Melin & Lange, 1995). Jag valde därför att 

analysera policydokumenten utifrån författarens syfte och hur läsaren skulle ta till sig 

informationen. Jag har även analyserat om de olika dokumenten har en röd tråd eller om de 

olika reglerna och policyna går emot varandra. Dokumenten analyserades utifrån författarens 

roll, författarens syfte, läsarens roll, läsarens syfte och textens syfte analyserades utifrån 

värdeorden: expressivt, direktivt och informativt (Melin & Lange, 1995). Enligt Melin och 

Lange (1995) vill man under sin textanalys hela tiden skapa flera kategorier att sortera efter, 

men det finns en risk att man då skapar oändligt många kategorier. Jag valde därför att 

försöka hålla mig till de värdeord och teman jag valt, men under arbetets gång insåg jag att 

jag var tvungen att överväga någon kategoris existens samt ta in en ny utifrån vad texten gav.  

Koderna kan väljas utifrån vald teori eller empirin (Aspers, 2007). Intervjuerna kodades i 

olika teman utifrån mina frågeställningar. Dessa har jag valt både utifrån teorin och det 

empiriska materialet. Temana är processen från styrelse till anställd, skapandet och 

implementering av policys. Jag använde marginalmetoden när materialet kodades. När 

materialet var kodat, valde jag att titta på de olika delarna var för sig, för att i det arbetet ställa 

dem i relation till teorin. Teorin har tidigare inte ställts i relation till det empiriska materialet, 

utan det är först nu enlig Aspers (2007) som teorin kan anmärka, ändra eller få stöd i det 

empiriska materialet. Efter att koderna blev analyserade var för sig, lyfte jag blicken igen för 

att titta på helhetsperspektivet i analysen.      

Kvalitetsaspekter 

En kritik mot fallstudier är att det inte finns några direkta mått och att det empiriska materialet 

är insamlat genom en individ som har påverkats av sina subjektiva åsikter (Yin, 2009).  En 

taktik för att göra en tillförlitlig studie är enligt Yin (2009) att använda sig av olika källor, 

vilket jag har gjort i denna studie.  

  

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i måtten (Bryman & Bell, 2005). En forskare som 

följer instruktionerna från en tidigare fallstudie, bör komma fram till samma slutsatser 

(Bryman & Bell, 2005; Hartman, 2007; Yin, 2009). Målet med reliabiliteten är att reducera 

risken för påverkan av fel och bias (Yin, 2009). Om studien ska vara tillförlitlig är det viktigt 

enligt Yin (2009) att forskaren dokumenterar sina steg under studien, både för sin egen del 

och för att någon annan ska kunna göra om studien. Enligt Bryman och Bell (2005) är det 
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svårt att uppfylla reliabilitetskriterium i en kvalitativ studie, då det inte går att frysa en social 

miljö. Undersökningens reliabilitet kan istället diskuteras utifrån dess replikerbarhet (Kvale & 

Brinkman, 2009). Därför har jag hela tiden varit noga med att dokumentera 

forskningsförloppet och jag anser att det finns god dokumentation, vilket medför att det går att 

göra en liknande studie med samma kriterier. Då jag undersökte Swedbanks policyskapande 

är det ett mycket snävt forskningsområde både i tid och rum. Detta medför att resultatet kan 

bli annorlunda om man gör om studien på ett annat företag eller på Swedbank vid ett annat 

tillfälle, då de kan ha ändrat sitt sätt att arbeta med policyskapande. Detta medför att 

generaliserbarheten är mycket låg, då slutsatserna endast är relaterade till Swedbank. Däremot 

genereras kunskap och då resultatet kopplas till teori kan jag genom det se tydliga tendenser 

som följer vad tidigare forskare har kommit fram till. Detta ökar generaliserbarheten i studien, 

då det finns stöd i teorin och tidigare forskning.  

Forskningsetiska principer  

Vetenskapsrådet i Sverige har sammanställt Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning där individskyddet vid forskning behandlas. Huvudkrav är: 

informations-, samtyckes-  konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravets 

viktigaste punkt är att samtliga intervjupersoner ska veta vilken roll de har i studien och att 

deras medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. I denna studie har 

intervjupersonerna fått information om vad syftet med studien är och vilken roll de spelar i 

studien. De har dessutom fått information om att studien kommer att läggas upp på databasen 

och att det är självklart att de alltid kan avbryta sitt deltagande. Samtycke har hämtats från 

intervjupersonerna i enlighet med samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet kommer att 

uppfyllas genom att alla uppgifter om intervjupersonerna och deras svar kommer att 

behandlas konfidentiellt. Ämnet är inte av en känslig karaktär, men intervjupersonerna 

kommer ändå att beskrivas så att det inte går för en utomstående att identifiera dem. Jag har i 

samråd med intervjupersonerna valt att gå ut med att studien genomfördes på Swedbank, både 

för att det inte är någon känslig information som jag har fått ta del av och för att det skulle 

inskränka studien, då det inte finns så många storbanker i Sverige samt att det är officiellt att 

Swedbank arbetar med förändringar inom sina policys, vilket skulle medföra att det skulle 

vara mycket svårt att anonymisera Swedbank.  I enlighet med nyttjandekravet kommer det 

insamlade materialet inte att nå tredje part, intervjuinspelningarna och transkriptionerna 

kommer att förstöras. Studien har valt att följa de två rekommendationerna, som dels ger 
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deltagarna möjlighet att titta på det utskrivna materialet och kontrollera om jag har 

missförstått något av vikt och som dels ger dem möjlighet att få en kopia av den färdiga 

studien.  

Resultat 

I kapitlet presenteras en sammanställning av det empiriska materialet uppdelat i fyra 

olika delar, där analys av dokument inleder kapitlet och därefter presenteras 

intervjupersonernas svar. 

 

Som nämnts ovan höll Swedbank på att se över sina policys och processer när det empiriska 

materialet samlades in, vilket medförde att bägge intervjupersonerna var mycket engagerade 

och insatta i hur de skapar policys och vad de har för inverkan på den övriga verksamheten. 

Som beskrivits tidigare i uppsatsen, fick jag ta del av inte bara policys och instruktioner, utan 

även arbetsdokument, som beskriver deras planer på att reducera antalet policys och 

processer.  

Analys av policy-dokumentens hierarki och instruktionernas tydlighet 

För att förstå förändringsarbetets komplexitet är det viktigt att förstå den struktur som bankens 

formella regelverk följer. Till att börja med måste samtliga anställda följa bankens Code of 

conduct, och den tillsammans med lagstiftningen, ligger till grund för bankens alla policys 

och regler. Man kan säga att bankens Code of conduct är en grundplatta som täcker allt, sedan 

kommer policys (se illustrationen i Figur 1). Policys håller sig på en övergripande nivå inom 

vissa frågor, men för att förtydliga användandet skrivs dessutom instruktioner. Dessa policys 

och instruktioner ska spridas i organisationen och implementeras. Code of conduct och 

policys godkänns alltid av styrelsen.  

 

Figur 1: En schematisk skiss över Swedbanks hierarki av policy-dokument 
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Code of conduct är ett dokument som omfattar 4 sidor text. Dokumentet är indelat i olika 

delar med rubriker som till exempel ”att vara anställd av Swedbank” och ”leverera värde”. 

Som anställd i banken ska man ta del av Code of conduct och följa dessa riktlinjer till punkt 

och pricka. Code of conduct är till stor del direktivt och till en viss del expressivt formulerad, 

då den ger tydliga direktiv i hur de anställda ska agera, till exempel ska alla anställda följa 

regler och lagar i verksamma länder. En viss del är expressivt formulerad då den på ett 

målande sätt beskriver vad som förväntas av den anställda, man vill till exempel främja ett 

arbetsklimat där den anställda kan anmäla avvikelser. Att Swedbank främjar och strävar efter 

beteenden hos den anställda skapar suddiga gränser för vad som är rätt och fel, då en person 

kan tolka det som att de strävar efter ett visst beteende medan en annan person skulle tolka det 

på ett annat sätt, på grund av att beteenden är en subjektiv bedömning.  

 

Swedbank har tre HR-policys; en policy som beskriver principer för bankens 

incitamentprogram (som omnämns i introduktionen som ersättningsprogram), en 

mångfaldspolicy samt en hälso- och arbetsmiljöpolicy. Målet är att minimera antalet policys 

men lagstiftningen i Sverige kräver att de måste behålla två av de tre, endast 

incitamentspolicyn skulle organisationen kunna avstå ifrån. Författarna av dokumenten är 

Swedbanks högsta ledning och deras syfte kan tänkas vara att förmedla en grundplatta för 

regler och värderingar som gäller på banken. Genom att ha dessa dokument erhåller de ett 
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reglerverk som de kan skydda sig bakom om någon skulle anklaga dem för att vara 

omoraliska eller bryta mot reglerna.  

 

Varje HR-policy är uppbyggd i 6 olika delar; Syfte, definitioner, omfattning och 

implementering, ansvar, grundläggande principer samt instruktioner och direktiv. Policyna 

omfattar ca 3-4 sidor text.  I dessa dokument fastställs det att det är varje chefs ansvar att se 

till att policyn efterlevs. Det är mycket tydlig struktur i dokumenten och ansvarsfördelningen 

är klar, däremot är de grundläggande principerna mycket öppna och det finns möjlighet för 

olika tolkning. Ett exempel ur mångfaldspolicyn visar detta: ”en positiv attityd till mångfald 

och inkludering integreras i och genomsyrar den dagliga verksamheten inom hela Swedbank 

koncernen”. Den här typen av formulering är starkt expressiv och någorlunda informativ, men 

den är abstrakt och anger inte några tydliga riktningar för den anställda, utan den anställda 

måste göra en egen bedömning. 

   

Förutom dessa tre policys har Swedbank även 54 HR-processer, som de har för avsikt att dra 

ner till 4 processer. Syftet är att öka processförståelsen hos de anställda och ge dem verktyg 

att agera rätt i verkligheten. Ett exempel på en process är rekryteringsprocessen som beskriver 

hur en rekrytering ska gå till steg för steg. Instruktioner är dokument som beskriver varje steg 

av processen på ett ingående sätt, texten är direktiv då den informerar den anställda om hur 

han/hon ska gå tillväga. Författarens syfte är att göra ett tydligt och enkelt system för 

rekrytering, så antalet fel minimeras. Processernas instruktioner är betydligt tydligare än 

policynas.  

 

Det är styrelsen som beslutar om HR-direktörens instruktioner (se Figur 3 i Appendix). HR-

direktörens instruktioner är ett dokument där det specificeras vilka arbetsuppgifter som hon är 

ansvarig för. I dessa instruktioner står det att hon äger frågan om HR-policyna och är ansvarig 

för vad de ska innehålla. Det är HR-direktören som godkänner policyns instruktioner. Det är 

även hennes uppgift att vara ett stöd för VD vid implementeringen, däremot är det VD som 

godkänner policyn. HR-direktören är även ansvarig för att de dokument som hennes 

avdelning skapat överensstämmer med andra regler och policys på Swedbank. Vid behov kan 

HR även be om hjälp hos Compliance-avdelningen
2
. HR-direktören är även ansvarig för att 

                                                 

2
 Compliance avdelningen är den avdelning på banken som kontrollerar att alla regler efterföljs.  
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kommunicera ut policyna och kontrollera att de efterföljs, se bilaga 3 och 4. Dessa 

instruktioner är mycket tydliga vad gäller ansvarsfördelningen. 

Synen på policy-dokument hos de intervjuade 

Hittills har studien kretsat kring omfattning och innehåll i formella policy-dokument. Med 

intervjuerna är syftet istället att skapa en bild av hur personer i ledningen ser på arbetet med 

policy-dokument och vad dessa syftar till. Adan menar att en policy är ett tydligt dokument, 

där det står vad företaget tar ansvar för och vem som är huvudansvarig för de olika delarna. 

Sedan kompletteras policyn med olika instruktioner, som ska tydliggöra hur man ska hantera 

frågan som policyn tar upp.  

 

 Anledningen till att Swedbank håller på att dra ner på antalet HR-policys är enligt Adan och 

Bent att ledningen anser att cheferna inte klarar av för många policys och finns det för många, 

tenderar cheferna att strunta i dem. Adan menar att det finns en risk att alla skapar en policy 

inom sitt område, då de tycker att deras område är viktigt och måste få utrymme. Adan menar 

att det nu för tiden är så lätt att lägga upp en instruktion på intranätet att trenden har blivit att 

alla lägger upp en instruktion om sitt område, vilket medför att det finns alldeles för många. 

Swedbank kommer nu att dra ner till två HR-policys och håller samtidigt på med att dra ner 

antalet processer. Det är hälso- och arbetsmiljöpolicyn som kommer att tas bort och göras om 

till en process.  I dagsläget har varje process ungefär 100 instruktioner var och detta menar 

Adan är ohållbart och vill man att cheferna ska följa dessa, så måste de vara betydligt färre. 

Tendensen nu är, att istället för att läsa och ta till sig alla policys, instruktioner och processer, 

så gissar cheferna hur de skall handla och på detta sätt blir dokumenten värdelösa.  

 

I intervjun med Bent så betonar hon att Swedbank är en reglerad verksamhet, som står under 

Finansinspektionens tillsyn, vilket medför att det krävs många tekniska riktlinjer kring vissa 

frågor. Dessa riktlinjer måste finnas där på grund av gällande lagar och i vissa fall 

Finansinspektionens föreskrifter. Riktlinjerna handlar mycket om riskhantering inom 

koncernen. Tidigare har Swedbank skapat policys och riktlinjer kring riskhantering, som alla 

anställda måste ta del av. Dessa policys och riktlinjer, som förs ner i organisationen, kommer 

både från styrelsen och från utomstående. Bent tycker inte att det är rimligt att alla anställda 

ska behöva ta del av dessa tekniska och svåra riktlinjer. Bent menar att står man i kassan på 
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ett kontor, trots att många har en ekonomiutbildning, ska man inte behöva veta vilka riktlinjer 

som gäller när man gör en finansiell analys.  

 

Enligt Bent arbetar man nu inom Swedbank med att försöka dela upp alla regler, så att 

personalen bara behöver ta del av de riktlinjer som de berörs av. Swedbank har riktlinjer som 

Bent kallar etikpaketet, som alla anställda måste förstå och tillämpa i sitt arbete. Ett exempel 

som hon tar upp på en sådan etisk regel är att Swedbank inte tolererar barnpornografi. Men 

därefter menar hon att bara de som arbetar med de tekniska arbetsuppgifterna som behöver ta 

del av de tekniska riktlinjerna. Det är viktigt att de riktlinjer som är till alla anställda är enkla 

och tydliga, så att det går att applicera dem i verkligheten, medan de tekniska är på en högre 

nivå och måste följa de riktlinjer och regler som finns från Finansinspektionen. Bent skulle 

vilja dra ner på antalet regler, men det är svårt då det finns så många intressen som ska 

tillgodoses och det finns en rädsla att det inte ska finnas tillräckligt med regler. Hon menar 

vidare att speciellt när det har varit finanskris, så ökar trycket både inifrån och utifrån på 

regler och regelverk. 

 

Både Bent och Adan menar alltså att policydokument är bra, om rätt utformade och lagom 

många och att banken måste ha riktlinjer. Men de är likaså eniga om att alla riktlinjer inte 

behöver läggas upp på högsta nivå som policys, utan avdelningscheferna kan se till att deras 

medarbetare får den information de behöver.  

 

Om man ska tolka de intervjuade i ledningsgruppens syn på Swedbanks framtida policy-

arbete så är poängen inte att alla svar ska stå i policy-dokumentet, utan det ska vara en hjälp 

för den anställda. Dokumentet ska vägleda och den anställda ska kunna läsa och komma fram 

till om det finns ett problem och om man kan hantera det själv eller om man ska vända sig till 

sin chef eller någon som har kompetens inom området. Enligt Bent så har ledningen funderat 

kring om Swedbank ska ge färdiga lösningar, men de har kommit fram till att det är för svårt, 

utan det ska handla om att förmedla en grundläggande kultur, där de anställda kommer att 

agera på rätt sätt utifrån denna kultur. Banken ska även främja ett arbetsklimat där de 

anställda har möjlighet att påpeka och anmäla avvikelser. Tanken är enligt Bent att lägga över 

ansvaret på individen, eftersom det är där ansvaret måste ligga om det inte ska bli fel. Banken 

har så många anställda att det inte går att kontrollera alla, utan individen själv måste ta ansvar 

för sitt eget arbete och sitt agerande. Sedan gäller det att ha ett regelverk som alla kan följa, så 
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de anställda inte behöver komma och be om dispens, vilket skulle kunna medföra att reglerna 

urholkas.             

Arbetet fortgår mot färre och bättre policys 

I intervjuerna framkommer också att tron på den goda policyn finns hos personerna i 

ledningsgruppen.  Exempelvis berättar Adan vidare att en policy inte får vara för detaljrik och 

omfattande.  Som ett exempel nämner hon om en hypotetisk situation där en chef får in ett 

Rehabcase;
3
 så finns det en stor risk att det blir fel på vägen om policyn och instruktionen är 

på 60 sidor. Enligt Adan måste därför (policyn eller instruktionen) vara korta listor, där det 

framgår vad man ska göra och vem man ska kontakta. Chefen kan inte ha kunskap om alla 

olika policys utan det viktiga är att han/hon vet vem som ska kontaktas och när. Det är här det 

enligt Adan blir viktigt att rensa och få en tydligare och mer lättöverskådlig pärm med 

instruktioner. 

 

De policys som blir kvar måste finnas enligt lagstiftning och krav från Finansinspektionen. 

Adan ser de kvarvarande policyna, som ett stort stöd i det vardagliga arbetet, framför allt för 

att sätta tydliga ramar och kunna säga: Nej det står i policyn att vi inte gör så här. Adan 

återkommer flera gånger till att det är ansvarsfördelningen, som är det viktigaste med en 

policy så att den är klar och tydlig, så inget faller mellan stolarna. 

Banksektorn omfattas av fler lagar och regler än många andra branscher, enligt Bent, men 

Swedbank försöker göra dem så enkla som möjligt. Enligt Bent så har det tillkommit många 

extra regler på vägen som ligger utanför lagstiftningen vilka skulle kunna skalas bort. Hon 

menar dock att det finns ytterligare ett stort hinder i förändringsarbetet och det är att bakom 

varje regel och riktlinje finns en skapare som skulle bli mycket sårad och arg om man tog bort 

dem och meddelade att de var onödiga. Därför har de valt att gå underifrån och sett från ett 

medarbetarperspektiv frågat sig: vad behöver medarbetarna? Utifrån det perspektivet har de 

sedan försökt reducera antalet regler och riktlinjer samt i framtiden ska de enligt Bent hålla 

nere antalet. De har tänkt ha en princip där de personer som skapar regelverken även är 

skyldiga att uppdatera dem och ta bort dem när de inte är aktuella längre. Det är i nuläget 

                                                 

3
 Att få in ett rehabcase betyder att chefen har en medarbetare som behöver rehabilitering. Chefen kanske 

aldrig har tidigare varit ansvarig för en rehabiliteringsprocess och behöver därför information, direktiv och 

vägledning kring hur detta ska hanteras. 
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Compliances funktion att kontrollera att alla regler efterföljs. Ledningen anser att Compliance 

inte kan kunna allt om alla regler, utan i framtiden ska det bli respektive avdelnings ansvar att 

besluta om vilka riktlinjer de vill ha samt se till att de implementeras och följs, men självklart 

ska avdelningen få stöd från Compliance vid behov. 

Implementeringen av policydokument 

Schematiskt (se Bilaga 4 i Appendix) finns det en tydlig struktur kring hur arbetet med 

implementeringen ska gå till och vem som ansvara för den. Enligt både Adan och Bent finns 

det också här en del att göra. Adan menar att man tidigare från högre nivå inte har brytt sig 

om att kontrollera om dokumenten följs och det är alltså något som Swedbank också försöker 

ändra på. Enligt Bent så är det inte alltid reglerna når de anställda och därför ska Swedbank 

nu även gå ut och kontrollera att informationen överhuvudtaget har nått fram, vilket de har 

varit dåliga på tidigare. Om informationen inte har nått fram, går det ju inte att bestraffa 

någon som bryter mot regelverken menar Bent. Hon anser också att det kan bero på att 

Swedbank har så många regler att de anställda aldrig har orkat ta sig igenom alla och ta till sig 

informationen.  

 

För att implementera de nya dokumenten ska varje chef enligt Adan gå på en chefsutbildning, 

där de tar upp gällande dokument och ser till att cheferna är medvetna om att reglerna finns 

och vad de har för ansvar gällande dessa frågor samt vilken hjälp de kan få vid behov. På 

detta sätt menar Adan att cheferna tar del av dokumenten och på det sättet ser de till att de 

implementeras. Då antalet dokument ska reduceras menar Adan att det då finns möjlighet att 

ta upp alla på en chefsutbildning. Cheferna skall dessutom få en mapp med de HR-policys 

som de ska följa. Enligt Adan och Bent medför detta att cheferna får lättare tillgång till 

dokumenten med färre felbeslut som följd. Det är tydligt utifrån intervjuerna att 

policydokumenten som finns inom Swedbank har formulerats utifrån lagstiftning och 

regelverk, men verkar också ha tagits fram spontant av personer på ledande nivå. Denna 

”regelglädje” har varit problematisk enligt intervjuerna, då mängden, längden, och dålig 

mottagaranpassning i mångt och mycket gjort riktlinjerna ohanterligt många och obrukbara.  
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Analys 

Kapitlet kopplar samman det empiriska materialet och den teoretiska ramen samt 

diskuterar övergripande svaren på forskningsfrågorna.  

 

Utifrån det teoretiska perspektivet blir den naturliga följdfrågan om de många reglerna och 

riktlinjerna har tagits fram av legitimitetsskäl? Swedbanks arbete med policys indikerar att 

deras policys i mångt och mycket är löskopplade från den dagliga verksamheten. Båda 

intervjupersonerna säger att innan har det inte funnits någon koppling mellan policyna och hur 

deras medarbetare har arbetat, de säger vidare att det har varit så pass mycket information och 

legat så långt ifrån verksamheten att de anställda inte har tagit del av dokumenten. Man menar 

att banken har haft för komplicerade regelverk som har gällt många olika delar av 

verksamheten, som alla varit tvungna att ta del av. Detta medför att löskopplingen mellan 

regler och den operativa kärnan blir större. Alla dessa regler som inte berör alla avdelningar 

medför att cheferna inte lägger vikt vid att ta del av dem, vilket i sin tur medför att reglerna 

och policyna inte implementeras. Detta är i linje med vad Meyer och Rowan (1977) skriver i 

sin artikel om rationella myter som inte tenderar att implementeras. Också enligt Purcell och 

Hutchingson (2007) så kan glappet mellan HR-policy och hur de anställda agerar även 

förklaras med avsaknad av implementering och därför är det viktigt att cheferna lär sig aktivt 

hur de ska använda policyna. Detta kan gå att se i Swedbank där de har så många anställda att 

mellancheferna har en stor makt och där deras beteende påverkar om de anställda följer 

policyn eller inte. Intervjupersonerna har en tilltro till reformen och de menar att 

förändringsarbetet kommer att leda till förbättringar. Detta går eventuellt emot Brunssons 

(2006) syn på att individer kan bli cyniska när de har gått igenom ett antal misslyckade 

reformer. Det kan vara så att intervjupersonerna aldrig har varit med om en misslyckad reform 

och därför fortfarande är optimistiska. Det kan även vara så att cheferna på lägre nivå blir 

cyniska då de får regler att följa som inte stämmer överens med den verklighet de agerar i. 

Denna negativa inställning kan vara en anledning till att förändringarna inte implementeras, 

då medarbetare enligt Brunsson (2006) motsätter sig dem och på det sättet stoppar 

implementeringen. HR-policydokumenten och Code of conduct har vissa delar som är mycket 

diffusa och lämnar ett stort tolkningsutrymme. Detta kan medföra att tolkningarna varierar 

beroende på person. Det kan i sin tur medföra att ledningen inte anser att policyna följs, då de 

inte appliceras på det sättet som det var tänkt. Swedbank kommer att arrangera 
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chefsutbildningar för att reducera dessa ”feltolkningar” och på det sättet blir det en likriktning 

i organisationen. Ovan nämnda dokumentens storlek medför att det skulle vara realistiskt att 

alla anställda läste dem, men det beror helt på hur många och långa dokument som de andra 

avdelningarna vill att de anställda ska ta del av. Det måste även finnas någon form av känsla 

av att det ger något att läsa dem och att det inte bara är ett tvång. Det är med andra ord viktigt 

att cheferna arbetar utifrån dessa dokument och visar på att dessa regler och riktlinjer gäller 

för denna organisation.        

 

Men institutionella myter skapas enligt Meyer och Rowan (1977) genom att företag måste 

skapa rationaliserade procedurer för att skapa legitimitet. I det empiriska materialet finns det 

tecken på att Swedbank är medvetna om löskopplingen inom banken och i intervjumaterialet 

finns tecken på att drivkraften åtminstone delvis är legitimitet. Intervjupersonerna menar att 

det finns en rädsla att det inte ska finnas tillräckligt med regler, speciellt under en finanskris. 

Det kan kopplas till att dessa regler skapas för att visa omgivningen på att det finns kontroll 

av organisationen och denna kontroll skapar legitimitet. Bankbranschen är en bransch som 

handhar andra personers pengar, något som berör alla. Detta medför att bankerna är beroende 

av legitimitet, vilket i sin tur kan leda till att antalet institutionella myter ökar. Omgivningens 

krav och föreställningar verkar alltså ha en stor påverkan på vad organisationerna kommer att 

ha för regler och policys. Bankbranschen, en grundpelare för en konkurrensutsatt 

marknadsekonomi är en mycket reglerad bransch där de är beroende av statliga medel och 

experters utlåtande, vilket i sin tur medför att de är mycket beroende av sin legitimitet. När 

studien genomfördes var bankernas legitimitet skakig och en förtroendekris var ett faktum. 

Detta kan vara en av anledningarna till att Swedbank valde att se över sitt regelverk och 

policys för att på det sättet se till att öka sin legitimitet vilket är i enlighet med det Brunsson 

(2006) tar upp i sin artikel att reformer skapas då det finns problem. Genom att se över sitt 

bonussystem och sina HR-policys visar de på god vilja att förändras och på det sättet få ökad 

legitimitet. Samtidigt är det uppenbart att bankerna tillhör en mycket reglerad bransch, vilket 

medför att bankerna har en institutionell likriktning genom tvingande isomorfism (Dimaggio 

& Powell, 1983). Alla banker måste följa de regler som finns kring banksektorn, det finns 

både krav från Finansinspektionen och tvång i form av lagar. 

 

Men rationaliserade myter bygger också på att organisationens företrädare tror på policys som 

redskap att åstadkomma en effektiv organisation. Det är uppenbart att de intervjuade hyser 

fortsatt tilltro till effektiviteten i att formulera policydokument. Under intervjuerna finns det 
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inte mycket som tyder på att man är skeptisk till policy-dokument som sådana, utan snarare 

har man en vision om hur det i framtiden ska bli mer effektivt; reglerna ska bli färre och 

bättre, glappet ska elimineras genom att ha chefsutbildningar där cheferna ska arbeta med 

policyna och i framtiden ska man försöka kontrollera att de nya reglerna efterlevs och efter 

chefsutbildningen så kan inte cheferna neka till att de vet vad som gäller. Det ligger självfallet 

utanför studiens ramar att bedöma huruvida detta framtida arbete lyckas eller inte, snarare är 

min poäng att intervjupersonerna är övertygade härom. Ur ett nyinstitutionellt perspektiv 

skulle denna övertygelse kunna tolkas som att policy-dokument är en rationaliserad myt. Man 

kan vidare undra om en chefsutbildning verkligen räcker för att cheferna ska ändra sitt 

beteende i det vanliga arbetet. Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv är det inte heller 

nödvändigtvis det viktigaste att cheferna följer policyn efter utbildningen, utan att ledningen 

kan kontrollera och visa omgivningen att de har en utbildning och att de kontrollerar cheferna 

och tillrättavisar dem som gör fel. 

 

Slutligen, i intervjuerna framkommer att en hel del instruktioner och styrdokument 

uppkommer spontant inom organisationen. Här finner vi en något annorlunda drivkraft som 

tidigare forskning inom nyinstitutionalismen inte verkar ha uppmärksammat, nämligen en 

slags byråkratisk iver hos medarbetarna själva. Både Adan och Bent tar upp regelmakarna 

som personer som tar ansvar för ”sitt område” och vill manifestera betydelsen av området 

genom att reglera det. Till viss del är detta en fråga om storlek; stora organisationer har 

avdelningar som arbetar självständigt och skapar regler som inte alltid går hand i hand med 

verksamhetens övriga regler och den anställde väljer själv hur han/hon vill arbeta. Detta är 

något som Swedbank har uppmärksammat och man försöker nu reducera risken för 

löskoppling och motsägelsefulla regler genom att lägga ansvaret på avdelningarna att skriva 

reglerna och se till att de följs. Frågan är dock om detta i framtiden kommer att leda till 

mindre och klarare regelverk inom banken 

Diskussion 

I detta kapitel presenteras en diskussion med sammanfattande svar på studiens 

frågeställningar, en avslutande diskussion samt förslag på vidare forskning. 
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Studiens syfte var att få en ökad förståelse för Swedbanks policyarbete och se hur en 

skapandeprocess ser ut utifrån ledningens perspektiv. Swedbank väljer att försöka skala bort 

antalet policys och bara ha de kvar som de måste enligt lag, men det finns en risk att de då 

skalar bort regler som omgivningen ändå önskar att banken har. Båda intervjupersonerna var 

mycket tydliga med att de tycker att cheferna och de anställda inte klarade av för många 

regler och riktlinjer, därför vill de ha färre regler som enklare går att följa. Intervjupersonerna 

menar att det är bättre med få regler som följs, vilket enligt teorin skulle kunna vara vanskligt 

då de inte kan visa upp ett stort antal regler och regelverk för omgivningen. Detta kan i 

slutändan medföra en minskad legitimitet. Dokumenten som ska läsas av de anställda är till en 

stor del direktiv, men innehåller inte alltid så tydliga direktiv. Även om den anställda skulle 

läsa dokumenten finns det stora möjligheter för tolkningar, vilket i sin tur medför att det finns 

en risk att även om personen försöker göra som ledningen vill, så blir det inte alltid som det är 

tänkt.  Detta kan i sin tur vara en av anledningarna till att omgivningen anser att det finns ett 

problem. De dokument som Swedbank väljer att ha kvar och dessutom väljer att utbilda sina 

chefer i, kommer även de att vara abstrakta till viss grad och skapa förvirring hos 

medarbetarna. Vad som uppfattas som trakasserande för en person behöver inte innebära att 

det betyder det för en annan. Vad är då målet med dessa dokument, om man redan från början 

inser att personalen inte alltid läser och tar till sig informationen. Enligt intervjupersonerna så 

ska denna reducering av regler och regelverk medföra att fler läser och gör rätt. Samtidigt 

säger de att det viktiga är att förmedla en gemensam värdegrund för de anställda. 

Intervjupersonerna tar upp att de ska öka kontrollen gällande hur reglerna följs, men hur kan 

man kontrollera folks värdegrund.  Det finns en klar risk att denna reform kommer att skapa 

nya problem som i sin tur skapar nya regler och regelverk, men har Swedbank lyckats med att 

lösa det problem som fanns från början? Det problem som syftas på är den hetsjakt och det 

legitimitetsproblem som fanns när denna studie startade gällande ersättning. Det kan inte 

denna studie svara på, men jag kan konstatera att det fanns ett tydligt administrativt problem 

som man har försökt att lösa genom förändringsarbetet med HR-policyna och att banken kan 

säga när någon frågar vad de gör för att lösa detta problem, att de håller på och ser över alla 

HR-policys och en förändring är på väg då spelar kanske inte resultatet av förändringen så 

stor roll om banken har lyckats få tillbaka sin legitimitet.     

 

Då studien är begränsad till Swedbanks HR-policys går det inte att dra några generella 

slutsatser om hur policysarbetet ser ut i hela banken, däremot finns nu en ökad förståelse för 

synen på styrdokument och vad som ligger till grund för de HR-policys som banken har idag.  
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Då svaren på forskningsfrågorna har diskuterats övergripande i analysen och diskussionen, 

kommer nedan att presenteras korta sammanfattningar av dem. 

 

 Vad ligger till grund för förändringsarbetet kring (HR-)policys på Swedbank  

 

Swedbank håller på att reducera antalet policys, då de anser att de anställda inte läser 

dokumenten och därför inte följer de regler som finns. Banken har även problem gällande 

policyn avseende incitamentprogram, vilket medför att de måste ändra på det dokumentet 

samt fundera kring innehåll och vad som ska regleras och vad som inte ska regleras. De HR-

policys som kommer att finnas kvar måste finnas enligt svensk lag, vilket medför att banken 

egentligen inte har någon valmöjlighet att påverka dess existens, däremot kan de påverka 

innehållet. Grunden för HR-policyna finns även i Swedbanks Code of Conduct. Målet med 

förändringen är att ta bort det glapp mellan reglerna och vad som faktiskt händer i 

organisationen. 

 

 Hur resonerar ledande personer kring skapandet av (HR-)policys?  

 

Ledande personer i Swedbank är medvetna om det glapp som finns mellan dokument och 

handling, samt att det i banken finns så många regler att den anställda inte har möjlighet att ta 

till sig denna information. De tänker delegera ut ansvaret och uppdraget till de olika 

avdelningarna så att de blir ansvariga för skapandet, implementeringen och kontrollen av 

styrdokument såsom policys. Däremot tänker de inte ge avdelningarna helt eget utrymme utan 

det är fortfarande VD och styrelsen som beslutar om vilka övergripande HR-policys som ska 

finnas. 
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 Hur menar man att förändringen ska implementeras? 

 

Under förändringarbetet så har Swedbank även skapat en ny chefsutbildning. 

Implementeringen av de nya HR-policyna kommer att tas upp på chefsutbildningen, där 

cheferna lär sig att arbeta med policyna. Swedbank kommer även att arbeta med att 

kontrollera att informationen har nått fram och om den efterföljs.  Detta kan medföra att 

feltolkningarna av dokumenten reducerar men det är även viktigt att cheferna också använder 

sig av dokumenten som de studerat på utbildningen. Målet enligt intervjupersonerna är att 

cheferna inte ska kunna komma och säga att de inte känner till de regler och riktlinjer som 

banken har. På detta sätt kan ledningen följa upp och agera cheferna inte följer dem. 

Implementeringen är enligt teorin den svåraste byggstenen i samband med genomförandet av 

reformer, men chefsutbildningen är ett steg i rätt riktning och skapar även andra föredelar 

såsom legitimitet.      

Avslutande diskussion  

Institutionella myter sprids då de ger en föreställning om att vara rationella och skapa 

mervärde åt organisationen. Det går inte att säga att dessa myter inte är effektiva eller har ett 

syfte för även om de är löskopplade från verksamhetens operativa kärna så skapar de andra 

fördelar, som till exempel ett förtroende, vilket medför att vi är beredda att överlåta ansvaret 

för våra pengar till bankerna. Företrädare som intervjuats på Swedbank har identifierat 

löskopplingen mellan policys och operativ verksamhet, och i studien belyses att de nu försökt 

angripa detta problem och försökt att bli av med löskopplingen mellan policys och 

verksamhet. Om det sedan visar sig att de inte lyckas att överlappa detta glapp, så finns det en 

chans att de i sitt arbete har skapat legitimitet gentemot sin omgivning, vilket i sin tur kan ha 

medfört att omgivningens förtroende ökar och med det bankens framtidsutsikter. Det är 

uppenbart att det inte finns någon enkel ”sanning” kring rationalitet eller effektivitet i 

organisationers agerande.     

Förslag på vidare forskning 

Då studien endast har tittat på ledningens arbete med policys, så skulle det vara en intressant 

studie att gå ner i organisationen och se om det har hänt något i verksamheten. Är de 
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förändringar som Swedbank har gjort nya institutionella myter eller har de lyckats 

implementera nya policys och regler? Det skulle även vara intressant att studera en annan 

bank och se hur de arbetar med policyskapande samt titta på om de olika bankerna liknar 

varandra och vilka processer som har medfört en eventuell likriktning utifrån Dimaggio och 

Powells (1983) artikel om isomorfism. Då det är oroligt på finansmarknaden skulle man 

kunna tänka sig att bankerna tenderar att ta efter varandra genom mimetisk isomorfism 

(Dimaggio & Powell, 1983). Denna likriktning finns det inte bevis på i denna studie då de 

övriga bankerna inte har studerats, men slutsatser kan dras att genom denna legitimitetskris i 

bankbranschen kan de övriga bankerna följa efter Swedbanks policyförändring om den visar 

sig ge positiva responser. Detta för att ge sken av att vara rationella organisationer. Även den 

tredje likriktningsprocessen normativ isomorfism kan vi inte se tydliga tecken på, däremot 

indikerar resultatet på att banken rekryterar personal med ekonomiutbildning vilket enligt 

Dimaggio och Powell (1983) medför en likriktning, då personalen arbetar på ett liknande sätt. 

Likriktningen och legitimiteten ligger nära varandra och om man inte följer lagar och regler, 

tar del av vad man tror är framgångsrecept och inte anställer utbildad personal till 

ekonomiarbeten, finns det en risk att organisationen inte får den legitimitet den behöver för att 

överleva.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide IP 1:  

 

 Hur skulle Swedbank definiera en policy? 

 

 Vilka skapar policyna? 

 

 Vad ligger till grund för en policy? 

 

 Vilka HR-policys har ni på Swedbank? 

 

 Hur implementerar ni policyn? 

 

 Följer ni upp policyna och kontrollerar att de efterföljs? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide IP 2: 

 

 Hur skulle Swedbank definiera en policy? 

 

 Vilka skapar policyna? 

 

 Jag har förstått att Code of conduct och lagstiftning ligger till grund för era policys, är 

det korrekt uppfattat? 

 

 Hur skapar ni Code of conduct?  

 

 Bankbranschen är en mycket reglerad bransch, hur påverkar det er när ni skapar 

dokument såsom Code of conduct och policys? 

 

 Hur arbetar ni med att implementera policys och Code of conduct? 

 

 Vem är ansvarig för vad? 

 

 Vad är skillnaden på policys och instruktioner? 

 

 Varför Instruktioner istället för policys? 
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Bilaga 3  

HR-policys skapande process 

      

    Lagstiftning 

 

 

 

 

 

 

 

Code of Conduct 
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Bilaga 4 

HR-policys implementeringsflöde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


