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Sammanfattning 
I dagens organisationer uppstår det dagligen många olika beslut som är kopplade till 
organisationers strategier och enligt Mintzberg (1978) är strategi ” ett mönster i en 
ström av beslut”. Det sägs att strategi är något som är planerat eller något som växer 
fram under tiden i organisationen och med hjälp av strategier når organisationer sina 
uppsatta mål. Organisationer når sina mål genom att lyckas uppnå konkurrensförde-
lar i organisationen med hjälp av Porters (1980) tre affärsstrategier. Det är dock vik-
tigt att organisationer inte fokuserar allt för mycket på att tävla med andra konkurren-
ter eftersom man även behöver koncentrera sig på att bli lönsam för att lyckas be-
hålla sin plats marknaden. Organisationer har idag en tendens att försöka efterlikna 
varandra eftersom många organisationer känner en större trygghet i att göra som alla 
andra (Villadsen, 2012). Enligt DiMaggio och Powell (1983) behöver detta inte be-
tyda att organisationer blir mer effektiva då de gör som alla andra.  

Fokus för detta uppsatsarbete är varför en organisation har valt att låta sin affärsstra-
tegi vara oförändrad även då konkurrenterna har förändrat sina.  

Varför väljer en organisation att behålla sin affärsstrategi trots att konkurrenterna 
ändrar sina? 

Hur kan en beslutsprocess se ut som leder till ett strategiskt beslut att inte förändra en 
affärsstrategi? 

I den empiriska undersökningen har vi fokuserat på den organisation som har valt att 
behålla sin affärsstrategi och i detta fall blev det Handelsbanken i Sverige då de fort-
farande erbjuder tjänsten manuell kontanthantering. I vår empiriska undersökning 
valde vi att göra en semistrukturerad intervju, då vi hade e-post och telefonkontakt 
med våra fyra respondenter där alla är verksamma inom samma organisation och för 
att stärka våra respondenters svar använde vi oss av ett tidigare forskningsprojekt 
(Arvidsson, 2013) som belyser vilka för- och nackdelar som kan uppstå vid ett kon-
tantlöst samhälle.  

Det vi har kommit fram till i vårt uppsatsarbete är att organisationen har använt sig 
att modellen av rationellt beslutsfattande då det har beslutat att behålla sin affärsstra-
tegi och fortsatt att följa organisationens mål. Eftersom organisationens mål är att 
verka genom nöjda kunder och hög lönsamhet kan man se att beslutet av att behålla 
den manuella kontanthanteringen grundar sig på att organisationens kunder fortfa-
rande efterfrågar tjänsten.  

Nyckelord: Organisation, strategi, affärsstrategi, förändring, beslut, beslutsprocess. 

  

 



 

Abstract 
According to Mintzberg (1978) a strategy is "a pattern in a stream of decisions". In 
addition it has been stated that strategy is something that is planned or something that 
grows over time in the organization. With the help of strategies organizations reach 
their goals. In today's organizations occur many different decisions that are linked to 
organizations’ strategies on a daily basis. The organizations reach their goals by suc-
cessfully achieve competitive advantages of the organization with the help of Porter's 
(1980) three business strategies. Today the organizations have a tendency trying to 
imitate each other because many organizations feel more secure doing what everyone 
else is doing. The focus of this research paper is on investigating why the organiza-
tion has chosen to let their business strategy remain unchanged even when the com-
petitors have changed theirs. The empirical part of the research consists of e-mail and 
phone interviews of four employees working for the same organization. To strength-
en our respondents' answers, we used an earlier research by Arvidsson (2013) that 
highlights the advantages and disadvantages that may occur in a cashless society. 
The conclusion of our thesis is that the organization has used the model of rational 
decision-making when it has decided to keep its business strategy and continued to 
follow the organization's objectives.   
Keywords: Organization, strategy, business strategy, change, decision, decision-
making process. 
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1  Inledning  

1.1 Bakgrund 
Existensen för penning- och kreditväsendet har tagit tusentals år att växa fram och de 
första idéerna om banker grundades redan i början av 1600-talet i Sverige. Kontant-
hanteringen har även under en längre tid varit relevant på grund av att pengar är ett 
viktigt betalningsmedel som har värdesatt affärer av olika slag (Wetterberg, 2009). I 
och med detta växte också den manuella kontanthanteringen fram, vilket innebär 
insättning och uttag av kontanter från bankkonton. Eftersom pengar under en längre 
tid har varit ett viktigt betalningsmedel så har en stark trovärdighet vuxit fram hos 
oss individer, och på grund av att staten garanterar kontanternas värde är det svårt att 
ersätta kontanterna med ett substitut som har en lika starkt tilltro hos konsumenter. 
Betalningar kan ses som ett kontrakt då ett värde flyttas från sändaren till mottagaren 
vid själva betalningstillfället enligt Arvidsson (2013). 
 
På grund av den teknologiska utvecklingen har kontanthanteringen minskat i dagens 
samhälle och därför har användning av kort, överföringar och autogiro ökat. På 
1970-talet infördes bankomaterna och därmed ökade användningen av bankomatkort. 
Bankomatkort och kontanter används mer vid det direkta betalningstillfället medan 
överföringar och autogirobetalningar sker vid ett senare tillfälle. Sveriges riksbank 
har som huvuduppgift att ge ut sedlar och mynt till bankerna och mängden kontanter 
styrs av vad som efterfrågas av samhället. År 2013 gjordes en studie av Riksbanken 
(2013) där det visade sig att ca två tredjedelar av befolkningen använde sig av kort-
betalningar istället för kontanter. Detta har resulterat i att användningen av banko-
matkort har ökat och kontanternas användning har minskat (Riksbanken, 2013). Det 
är viktigt att känna till att kontanter och kort skiljer sig åt då kontanter har ett speci-
fikt värde medan kort endast är ett redskap för att bekräfta en betalning.  
 
Enligt Nyberg (2008) har kontanterna en stor betydelse för människan då betalningar 
sker i mindre belopp på grund av att kostnaderna för kontanter är lägre än kostnader-
na för kortbetalningar. Det svåra med att mäta mängden kontanta betalningar är att 
det inte finns någon mätbar studie i ”person till-person betalningar”. I stället mäts 
värdet av sedlar och mynt i relation till BNP (bruttonationalprodukt) som ett mått för 
användningen av kontanter i samhället (Arvidsson, 2013).  
 
Att uppnå konkurrenskraft med hjälp av att anpassa organisationers arbetsuppgifter 
och olika aktiviteter på den marknad man befinner sig på kan definieras som affärs-
strategi. Affärsstrategi är en strategi för långsiktig planering i organisationen och det 
syftar till att uppnå konkurrenskraft med hjälp av att anpassa organisationens arbets-
uppgifter och olika aktiviteter på den marknad man har valt att inrikta sig mot. Den 
beskriver även hur en organisation eller en viss affär ska bli finansiellt framgångsrik 
och livskraftig.  
 
När organisationer väl har etablerats sig på en specifik marknad väljer de oftast att 
stå fast med sin strategi, eftersom de inte vill förändra sig lika mycket som tidigare 
(Dimaggio & Powell, 1983). Men enligt Dimaggio och Powell kommer konkurre-
rande organisationer efter en tid att gå mot en likriktning för hur man ska bedriva en 
organisation. Man kommer att organisera arbetet likadant och tillvägagångssättet att 
presentera sig utåt kommer att vara lika. Det finns en trygghet att göra som alla 
andra, men det behöver dock inte betyda att organisationen blir mer effektiv. 
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En undersökning som genomfördes av Arvidsson (2013) visar att det kan vara möj-
ligt med ett kontantlöst samhälle till år 2030. Men om ett kontantlöst samhälle skulle 
introduceras skulle bankerna även tvingas att förändra sina affärsmodeller. Samtidigt 
som bankerna drar ned på kontanthanteringen väljer Riksbanken att trycka nya sedlar 
och mynt med annat utseende och utvecklade säkerhetsdetaljer. Dessa kommer att 
offentliggöras under åren 2015 och 2016. Eftersom Riksbanken trycker nya sedlar 
och mynt visar det även på kontanternas fortsatta existens på samhällsnivån. 

1.2 Problematisering 
Kontanter har länge funnits i samhället och dess långvariga historia har förstärkt tro-
värdigheten och betydelsen för oss individer. År 2009 hade alla bankkontor kvar sin 
manuella kontanthantering och man kunde se kontanthanteringens snabba utveckling 
då 500 av 1248 kontor slutade med hanteringen av kontanter år 2012. Även en studie 
som genomfördes av Riksbanken (2013) visade att användningen av kontanter har 
minskat på grund av att två tredjedelar av Sveriges befolkning väljer att använda sig 
av bankomatkort istället för kontanter som betalningsmedel. Men eftersom betal-
ningsmedlet fortfarande används påverkas många människor i samhället då rätten till 
sina egna pengar begränsas och för många är tillgången till kontanter en trygghet för 
att kunna ha kontroll över sin egen ekonomi (Riksdagen, 2013).  
 
Bankernas minskning av kontanter har påverkat till exempel den äldre generationen 
och småföretagare. Den äldre generationen är van vid att dagligen använda sig av 
kontanter som betalningsmedel och den nya teknologin gör det svårare för dem att 
anpassa sig till de förändringar som sker i samhället. Förändringarna har lett till att 
det har blivit vanligare med användning av bankomatkort, internetbank och mobilbe-
talningar. Den yngre generationen har lättare att följa med i förändringarna som sker 
och har därmed enklare att följa med i utvecklingen av ny teknik i samhället (Arvids-
son, 2013). Småföretagare påverkas också på grund av att de har lägre marginaler på 
sina varor och tjänster då de är mer känsliga för betalningstjänsternas avgifter. 
 
Idag är det tre av fyra storbanker i Sverige som har valt att ändra sin affärsstrategi 
genom att ta bort den manuella kontanthanteringen och det har man gjort på grund av 
rånrisker, kostnader och transporters skadliga utsläpp på miljön. Istället har bankerna 
bytt till insättningsautomater. Dock har den fortsatta efterfrågan på den manuella 
kontanthanteringen resulterat i att den fjärde storbanken har valt att hålla kvar sin 
affärsstrategi och fortsätta erbjuda sina kunder manuell kontanthantering (Dagens 
Nyheter, 2012). Bakom valet av att behålla eller att ändra sin affärsstrategi ligger ett 
beslut och bakom detta beslut finns olika beslutsfattare, vars huvuduppgift är att ut-
föra förändringar eller förhindra förändringar (Lindblom, 1959). Beslut spelar en stor 
roll i organisationen och de som bestämmer har makt och ansvar och befinner sig för 
det mesta högt upp i en hierarki. I beslutsfattandet är det viktigt att känna till att för-
ändringar i en organisation kan leda till ett annat resultat än vad som beslutfattarna 
hade tänkt sig från början (Lindblom, 1959). 
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1.3 Problemformulering 
Följande frågor är utgångspunkten för denna uppsats: 

Varför väljer en organisation att behålla sin affärsstrategi trots att konkurrenterna 
ändrar sina? 

Hur kan en beslutsprocess se ut som leder till ett strategiskt beslut att inte förändra en 
affärsstrategi? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka varför en organisation står kvar med sin 
affärsstrategi även då konkurrenterna har gjort en förändring i deras affärsstrategier 
och vad som står bakom beslutet. Vi anser att det är intressant att undersöka vilka 
effekter som uppstår då organisationen behåller sin affärsstrategi och väljer att inte 
göra som konkurrenterna. 
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2 Tillvägagångssätt 

Nedan beskrivs hur den empiriska undersökningen har gått till. Undersökningen ut-
går från en fallstudie av en svensk organisation där intervjuer har genomförts med 
hjälp av e-post och telefonkontakt. I slutet av kapitlet definieras reliabilitet och vali-
ditet för att förstärka och för att få en trovärdig bild av undersökningen.   

2.1 Forskningsstrategi 
Den empiriska undersökningen utgår från en fallstudie av en bank som har valt att stå 
kvar med sin affärsstrategi även då konkurrenterna har ändrat sina. Undersökningen 
har gjorts utifrån att banken har valt att behålla den manuella kontanthanteringen 
trots att tjänsten minskar eller försvinner från de andra bankerna. I uppsatsarbete 
kommer respondenterna att vara anonyma vilket är ett önskemål från respondenter-
nas sida och vi har valt att använda oss av den kvalitativa forskningsstrategin ef-
tersom den koncentrerar sig på ord och förståelse (Bryman & Bell, 2011). Den kvali-
tativa forskningsstrategin leder till en djupare forskning och har ett induktivt synsätt 
där kopplingen mellan teori och praktik står i fokus.  

2.2 Frågeställning 
När bankernas manuella kontanthantering började minska väckte det ett stort intresse 
hos oss och intresset uppstod då vi själva märkte svårigheter med insättningar och 
uttag av kontanter via bankkontor. Kontanterna är enligt oss fortfarande ett viktigt 
och nödvändigt betalningsmedel och därmed började vi fokusera på vad som har hänt 
då tre av fyra storbanker har valt att ta bort den manuella kontanthanteringstjänsten 
och en av bankerna har valt att behålla tjänsten.  
 
Funderingarna kring detta resulterade i att vi valde att fokusera på den organisation 
som har valt att stå kvar med den manuella kontanthanteringen. Vi upptäckte i ett 
senare skede att det var svårt att bygga en kandidatuppsats med enbart fokus på or-
ganisationen och kontanthanteringen och började istället fördjupa oss i vad som 
egentligen har hänt då en organisation väljer att inte göra som alla andra. Beslutet av 
en oförändrad affärsstrategi leder oss in på beslutsprocessen och utifrån detta blev 
affärsstrategi och beslutprocess två viktiga huvudämnen i vårt uppsatsarbete.  

2.3 Forskningsdesign 
En forskningsdesign definieras enligt Bryman och Bell (2011:62) som en ”ram för 
insamling och analys av data” som passar de frågeställningar som forskaren är intres-
serad av. Forskningsdesignen hjälper till att vägleda hur man ska använda sig av en 
specifik metod för att analysera data och den informationen som man får fram i en 
undersökning. Som forskningsdesign i vårt uppsatsarbete har vi valt att använda oss 
av fallstudiedesign som enligt Jacobsen (2002) kan vara användbar när man vill få en 
fördjupad bild av en viss händelse, och när man vill beskriva vad som är speciellt 
med en viss plats som till exempel en viss organisation.  

Eisenhardt och Graebner (2007 i Bryman & Bell, 2011) förklarar fallstudiedesignen 
som en mycket populär forskningsdesign inom företagsekonomin. Det skulle bli 
svårt att skilja fallstudiedesign från andra forskningsdesigner på grund av att nästan 
alla undersökningar kan uppfattas som ett fallstudium och det är därför viktigt att 
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forskarens mål är att fokusera sig mer detaljerat på ett specifikt fall (Bryman och 
Bell, 2011). Det som kan skilja en fallstudie från andra tillvägagångssätt är att fors-
karen är mer intresserad av att lyfta fram de unika dragen i de specifika fallen som 
kallas för en ideografisk synsätt.  

Fallstudiedesign blev relevant för oss på grund av att vi koncentrerar oss till en enda 
organisation och ett specifikt fall inom organisationen. En fallstudiedesign kopplas 
enligt Bryman och Bell (2011) oftast ihop med kvalitativa metoder då det fungerar 
bra när man vill göra en intensiv och detaljerad granskning av ett fall, och enligt 
Jacobsen (2002) fokuserar sig en fallstudie på en specifik enhet. Tvärsnittsdesign 
blev inte aktuellt i vår undersökning då den enligt Bryman och Bell samlar in data 
från olika fall för att hitta ett sambandsmönster och de som använder sig av tvär-
snittsdesign är oftast intresserade av variation, vilket uppstår då man studerar fler än 
ett fall. Däremot skulle en tvärsnittdesign varit intressant för oss om vi skulle stude-
rat skillnaderna mellan de fyra storbankerna och deras beslut om förändring av af-
färsstrategier.   

2.4 Valet av organisation och respondenter 
Redan från början hade vi en tydlig plan över vilken organisation vi ville koncentrera 
oss på för att bygga upp vår empiriska del och hitta svar på vår frågeställning.  Det 
väcktes ett stort intresse hos oss då organisationen skiljer sig ifrån sina konkurrenter 
och valet av respondenter blev enkelt på grund av ett stor kontaktnät och god insyn i 
organisationen. Bestämmelsen av att endast studera en organisation grundade sig i 
vårt intresse av att organisationen vågar vara annorlunda genom att inte följa efter 
andra organisationer inom samma bransch. Vi anser att det skulle ha varit intressant 
att undersöka vilka skillnader som har uppstått mellan en organisation som har behål-
lit sin affärsstrategi och en annan organisation som har förändrat sin affärsstrategi. 
Men anledningen till att vi inte studerade detta var på grund av att det tar tid att ge-
nomföra förändringar och att se vilka resultat det genererar i.  

Våra respondenter valdes utifrån ett icke- sannolikhetsurval i vår empiriska under-
sökning, vilket innebär att man studerar en eller flera individer i en organisation. En-
ligt Bryman och Bell (2011) definieras ett icke- sannolikhetsurval även som ett urval 
som man har fått fram genom att inte använda sig av en slumpmässig urvalsteknik, 
Jacobsen (2002) belyser risken att använda sig av ett icke- sannolikhetsurval då man 
riskerar att gå miste om relevanta grupper för undersökningen, vilket gör att vissa 
enheter i en population har större möjlighet att komma med i undersökningen. Till 
vår undersökning valdes fyra olika respondenter där alla har 25 till 30 års arbetserfa-
renhet inom organisationen, respondenterna blev relevanta för oss eftersom de befin-
ner sig i Handelsbankens koncern där de sitter i olika ledningsgrupper. Två av de 
fyra respondenterna är väl insatta i organisationens kontanthantering och blev där-
med viktiga för vår undersökning. 

2.5 Genomförande av intervjuer 
Till en början var tanken att genomföra vår undersökning via intervjuer, eftersom vi 
ville ha en personlig kontakt med våra respondenter, vilket vi till en början trodde 
skulle ge oss en tydligare bild över vad som har hänt i organisationen. Men under 
arbetets gång märkte vi att personliga intervjuer skulle ta allt för mycket tid i anspråk 
och på grund av vårt geografiska läge skulle de bli svåra att genomföra. Istället för 
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personliga intervjuer valde vi att genomföra vår undersökning via e-post där femton 
frågor ställdes till respondenterna (se bilaga 1) och vid de svaren som behövdes 
kompletteras använde vi oss av telefonkontakt. Vi valde att göra en semistrukturerad 
intervju eftersom intervjupersonen har möjlighet att själv utforma och påverka svaren 
på sitt eget sätt. Jacobsen (2002) tar upp att man i en kvalitativ intervju bör arbeta 
efter en intervjuhandledning där man fokuserar på vilka ämnen som intervjun ska 
utgå ifrån. Han menar att en intervjuhandledning säkerställer att intervjupersonerna 
tar upp det som är mest relevant för undersökningen. Bryman och Bell (2011) lyfter 
upp intervjuarens påverkan på respondenterna som en nackdel vid personliga inter-
vjuer, vilket vi har undvikit då vi ställt frågorna vi e-post och haft telefonkontakt med 
våra respondenter.  

2.6 Reliabilitet och validitet 
För att göra vår undersökning mera trovärdig och för att veta med säkerhet att vi 
verkligen har undersökt det som vi påstår, behövs en förklaring om vad som menas 
med reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om hur resultaten i en undersökning 
som tidigare har genomförts blir det samma då den genomförs igen eller om de på-
verkas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Enlig Bryman och Bell 
(2011) används reliabilitet oftare i kvantitativa undersökningar än i kvalitativa under-
sökningar. I den kvantitativa undersökningen är forskaren mera intresserad av att 
studera hur pass stabilt ett mått är, men reliabiliteten kan även användas i den kvali-
tativa undersökningen men att man där fokuserar mindre på frågor som koncentrerar 
sig på mått.  

Validiteten handlar om hur man mäter, observerar eller identifierar det som forskaren 
säger sig göra och om detta inte skulle stämma kan resultatet från en undersökning 
ifrågasättas. Enligt LeCompte och Goetz (1982 i Bryman och Bell, 2011) kan även 
validitet användas i en kvalitativ undersökning och med hjälp av reliabilitet och vali-
ditet kan man avgöra kvalitéten i en undersökning. Nedan ges en beskrivning av reli-
abilitet och validitet enligt LeCompte och Goetz. 

Extern reliabilitet: handlar om hur en undersökning kan upprepas och LeCompte 
och Goetz påstår att detta kan vara svårt att uppfylla då det är svårt för en social 
miljö att stanna till. Men det finns olika strategier som kan användas för att uppnå de 
krav som finns vid extern reliabilitet. Den som upprepar en studie måste gå in i den 
gamla forskarens undersökning för att på bästa sätt kunna jämföra de tidigare resulta-
ten som framkommit i den första undersökningen.  

Intern reliabilitet: handlar om hur man gemensamt i ett forskarlag kommer överens 
om hur man ska tolka det som man har sett och hört. 

Extern validitet: med extern validitet menar man hur resultaten av en undersökning 
kan generaliseras till andra situationer och sociala miljöer. Forskare som använder 
sig av den kvalitativa metoden kan uppleva att den externa validiteten bli ett problem 
vilket främst kan beror på att kvalitativa forskare ofta har en tendens att använda sig 
av fallstudier och begränsade urval. 

Intern validitet: LeCompte och Goetz tar upp att forskarens observationer och teo-
retiska idéer som utvecklas ska stämma överens med varandra. Den interna validitet-
en styrker den kvalitativa undersökningen eftersom den långa närvaron och delaktig-
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heten i en social grupp hjälper forskaren att hitta samband mellan begrepp och obser-
vationer. 

Med hjälp av detta tror vi inte att valet av att genomföra intervjuerna med hjälp av e-
post och telefon har påverkat vår studie negativt, eftersom respondenterna gav oss 
väl utformade svar samt att vi hade möjlighet att ha en kontinuerlig kontakt med våra 
respondenter. Den kontinuerliga kontakten hjälpte oss i vårt arbete då det uppstod 
frågetecken kring arbetet samt att det gav oss en trovärdig bild av vår undersökning. 
Den empiriska undersökningen förstärktes när vi upplevde att svaren som vi fick 
började likna varandra och det uppstod en mättnad från respondenterna svar. Ahrne 
och Svensson (2013) beskriver att denna mättnad uppstår då man känner igen svaren 
och svarsmönster återkommer.  
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3 Strategi, affärsstrategi och beslut 

I kapitlets första del behandlas teori om organisationers strategi, affärsstrategi och 
organisationers likheter. I den andra delen ligger fokus på beslut som fattas i organi-
sationer samt olika processer som man går igenom för att beslut ska fattas och till sist 
olika beslutsmodeller som exempel soptunnemodellen och rationellt beslutfattande 
som kan uppstå vid beslutsprocessen.  

3.1 Strategi 
Vad är strategi? Strategi sägs svara på två olika frågor. Den ena frågan är ”vart du 
vill gå och den andra är hur du ska komma dit?” (Eisenhardt & Brown, 1988:786). 
De lyfter upp att strategi är något tillfälligt, komplicerat och oförutsägbart. Den vin-
nande strategin kan förändras från en dag till en annan. När man väljer sin strategi i 
organisationen fokuserar man sig på vad man vill uppnå och detta gör man med hjälp 
av att skapa en vision, välja en marknad, utforma en viss strategisk position, och att 
bygga upp kärnkompetenser. Med hjälp av strategier når organisationer uppsatta mål 
eftersom strategin är kopplad till organisationers mål och visioner. Mål riktar in sig 
på vad man vill uppnå i organisationen och visionen koncentrerar sig mera på vart 
man vill vara samt på framtiden.   

Mintzberg (1978:934) definierar strategi som ”ett mönster i en ström av beslut” och 
med det menas att det sker många beslut i en och samma organisation. Strategi besk-
rivs även som en plan för framtiden och som ett mönster från förr i tiden. Strategier i 
en organisation kan antingen vara planerade eller succesivt växa fram. Enligt 
Mintzberg och Waters (1985) tenderar strategin att bli behandlad som en analytisk 
process för att fastställa långsiktiga mål och handlingsplaner för en organisation.  

Enligt Greve (2009) existerar strategi på tre olika nivåer: funktionsstrategi, affärsstra-
tegi och koncernstrategi. I funktionsstrategi fokuserar man sig på hur funktionerna i 
en organisation ska hanteras och i affärsstrategin har man som mål att utveckla orga-
nisationen till att vara konkurrenskraftig. Den tredje strateginivån är koncernstrategi 
som innehåller flera olika affärsverksamheter där man inriktar sig på vilken strategi 
som ska införas och vilken som ska läggas ned. Enligt Mintzberg (1987) finns det 
inte en enda definition vad en strategi är, utan han presenterar fem olika dimensioner 
av vad strategier är: plan, metod, mönster, position och perspektiv. Dessa fem di-
mensioner kallas för Mintzbergs 5 Ps. 

3.1.1 Mintzbergs 5 Ps för strategi 
Plan: alla människor och organisationer har en viss plan för hur saker och ting ska gå 
till väga. Strategi är en medveten handling eller riktlinje för att hantera olika situat-
ioner. Denna dimension har två egenskaper, den ena egenskapen är då planeringen är 
gjord i förväg för det som ska tillämpas och den andra egenskapen är att planeringen 
sker medvetet och målmedvetet.  

Metod: strategier kan enligt Mintzberg (1987) antingen vara generella eller speci-
fika. Mest relevant är den specifika strategin då man använder sig av en viss metod 
för att vinna över sina konkurrenter.  
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Mönster: strategin definieras här som ett konsekvent beteende, oavsett om de är av-
sett beteende eller inte. Definitionerna av strategi i form av plan och mönster behöver 
nödvändigtvis inte vara beroende av varandra, plan är en avsedd strategi medan 
mönster realiserar strategin. Något som du planerar i förhand kan leda till ett annat 
resultat än vad som var meningen från början, medan strategi som mönster växer 
fram utan någon större planering.   

Position: strategi som position är den fjärde av definitionerna och är ett sätt att hitta 
en organisation i en miljö. Hofer och Schendel (1978 i Mintzberg, 1987) anser att 
den här definitionen av strategi blir en förmedlande kraft eller ”matchning” mellan 
organisationen och omgivningen, både internt och externt. 

Perspektiv: är den femte definitionen av strategi och den fokuserar på att gå längre 
in i organisationen och enligt Mintzberg är strategin för organisationen som person-
ligheten är för en människa. Strategin i detta sammanhang förklaras av individers 
gemensamma tänkande och gemensamma beteende.   

Utöver strategi behöver organisationer ha något unikt att erbjuda sina kunder för att 
lyckas på marknaden och skapa sig ett kundvärde. Detta gör man med hjälp av af-
färsstrategier som syftar till att uppnå konkurrenskraft med hjälp av att anpassa orga-
nisationers arbetsuppgifter och aktiviteter på den marknad man valt att inrikta sig 
mot. 

3.2 Affärsstrategi 
Affärsstrategi definieras som en strategi för långsiktiga planer och enligt Porter 
(1980) finns det tre olika alternativ av affärsstrategier att välja mellan för att uppnå 
konkurrensfördelar i en organisation. De tre affärsstrategierna är: lågkostnadsstrategi, 
differentieringsstrategi och fokuseringsstrategi som man använder sig av i organisat-
ioner för att klara konkurrensen. En del branscher kan behöva ta till sig någon av 
dessa affärsstrategier för att genera en tillräckligt bra avkastning. Konkurrensen av-
görs inte bara av andra organisationer på marknaden, utan även av köparnas och le-
verantörernas förhandlingsstyrka samt nyetablerare och substitut. Konkurrensen 
handlar inte om att tävla med andra konkurrenter, istället handlar det om att fokusera 
på att bli lönsam och att behålla sig på marknaden.  

Enligt Porter (2008) finns det fem olika branschkonkurrerande drivkrafter som på-
verkar organisationens position i en viss bransch. Dessa drivkrafter kallar Porter för 
de fem konkurrenskrafterna som är: potentiella etablerare, köpare, substitut och leve-
rantörer (figur 1). Tillsammans påverkar de konkurrensen bland de redan existerande 
aktörerna. Dessa fem krafter har en stor betydelse då de tillsammans avgör hur stark 
branschkonkurrensen och lönsamheten är i organisationen. Resultatet av detta blir att 
den starkaste kraften eller krafterna påverkar vilken strategi organisationen kan välja 
för att skapa sig en unik position på branschen. Som tidigare nämnts finns det tre 
affärsstrategier: lågkostnadsstrategi, differentieringsstrategi och fokuseringsstrategi 
och de här tre strategierna kan användas för att övervinna de fem konkurrenskrafter-
na, och på så sätt lyckas bättre än andra branscher på marknaden.   
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Figur 1: Branschkonkurrensen drivkrafter (Porter, 1980:26) 

 

3.2.1 Lågkostnadsstrategi 
Enligt Porter (1980) fokuserar denna strategi på att skapa lägre kostnad per produce-
rad enhet i förhållande till konkurrenterna, men det är också viktigt att man inte 
glömmer bort kvalitet, service och andra områden inom organisationen. En stor 
marknadsandel eller andra fördelar hjälper en organisation att skaffa sig en lågkost-
nadsstrategi. Andra fördelar är också att ha ett brett sortiment med liknande produk-
ter till olika kundgrupper, samt produkternas enkla tillverkning. Genom att skaffa sig 
en hög marknadsandel kan en organisation få vissa inköpsfördelar som därmed sän-
ker organisationens kostnader.  

Att införa en lågkostnadsstrategi i en organisation kan till en början vara dyrt för 
organisationen på grund av att det krävs nya investeringar. När organisationen har 
nått lågkostnadsstrategin anser Porter (1980) att organisationens höga marginaler och 
resurser kan hjälpa till att återinvestera i ny teknik. Genom att ha lågkostnadsposition 
kan ett företag få resultat över genomsnittet i branschen även då starka konkurrens-
krafter kan uppstå. Enligt Porter kan en organisation genom att ha lågkostnadsposit-
ion också försvara sig mot nya potentiella etablerare på marknaden, och detta är möj-
ligt på grund av att de konkurrerande organisationerna förlorar deras vinster eftersom 
de inte har möjlighet att hålla sig till lika låga priser. Genom att ha låga kostnader 
kan en organisation stå emot starka inköpare, eftersom inköparna har en fördel då de 
kan pressa ner priserna till den näst starkaste konkurrentens nivå. De mindre effek-
tiva konkurrenterna drabbas först av Porters fem konkurrenskrafter vilket resulterar i 
att organisationen som använder sig av lågkostnadsposition är skyddad mot alla kon-
kurrenskrafter. Stor påverkan har även förhandlingar i pris på så vis att det kan på-
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verka ekonomin tills den näst effektivaste konkurrentens vinster visar förlust (Porter, 
1980). 

3.2.2 Differentieringsstrategin 
Differentieringsstrategin är den andra affärsstrategin som handlar om att organisat-
ionen erbjuder och producerar något unikt i branschen. Då en organisation differenti-
erar sig kan det ske utifrån olika verktyg som till exempel: teknologi, design, kund-
service och kvalitet. Porter (1980) anser att en organisation bör differentiera sig i 
flera dimensioner och lyckas man uppnå en differentieringsstrategi är den livskraftig 
på grund av att organisationen skapar sig en försvarbar position på marknaden.  

Genom differentieringsstrategin skyddar man sig från sina konkurrenter eftersom det 
skapas en stark trovärdighet till varumärket från kunderna som resulterar i att pris-
känsligheten blir lägre. Detta resulterar i att lågkostnadsstrategin inte är nödvändig 
då marginalerna är höga och den starka trovärdigheten från kunderna gör det svårt 
för konkurrenterna att ta sig in på marknaden. Inköparnas påverkan på en organisat-
ion med differentiering är mindre eftersom de saknar likvärdiga produkter som i sin 
tur gör det mindre priskänsligt. En differentierad organisation upplevs ofta vara nå-
got speciellt och exklusivt där de skapar sig en bättre ställning än konkurrenterna på 
marknaden. Nackdelen med att nå differentiering kan vara att det blir svårt att nå hög 
marknadsandel och det är på grund av att det krävs en hög exklusivitet som inte går 
ihop med en hög marknadsandel, även kostnaderna för att skapa differentiering är 
höga då det inkluderar allt från forskning till servicen till sina kunder (Porter, 1980). 

3.2.3 Fokusering 
Den tredje och sista av Porters (1980) affärsstrategier är fokuseringsstrategin, som 
inriktar sig på en delmarknad vars fokus ligger på ett visst sortiment, kundgrupp eller 
geografisk marknad. Den skiljer sig från lågkostnads- och differentieringsstrategin då 
den fokuserar på hela marknaden och i fokuseringsstrategin är organisationens hu-
vuduppgift att koncentrera sig mot en viss kundgrupp där man anpassar sig och tar 
hänsyn till deras behov. En organisation som använder sig av fokusering uppnår an-
tingen differentiering- eller lågkostnadsstrategi, differentiering uppstår då man har 
valt att koncentrera sig på en specifik målgrupps behov och lågkostnadsstrategin 
uppstår då man lägger fokus på att erbjuda det bästa för sina målgrupper (Porter, 
1980).  

Även om fokuseringsstrategin inte är densamma som de två andra affärsstrategierna 
är det möjligt att kombinera dessa med varandra med hjälp av fokuseringen i mål-
grupperna. Organisationen som lyckas med fokuseringsstrategin kan antingen ha en 
hög differentieringsgrad eller en lågkostnadsposition med hjälp av målgrupper, men 
det är också möjligt att använda sig av båda dessa strategier. Fokuseringsstrategin 
försvarar sig mot alla Porters fem konkurrenskrafter genom att fokusera på målgrup-
per som är minst utsatta för liknande branscher och där konkurrensen är låg. 

3.2.4 Risker med affärsstrategierna  
Enligt Porter (1980) finns det två typer av risker som kan uppstå när man använder 
sig av någon av de tre affärsstrategierna. Den första risken är att misslyckas att skapa 
och behålla strategin och den andra är att strategin inte hänger med i branschens ut-
veckling. Det är viktigt att organisationer tar hänsyn till affärsstrategiernas risker 
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eftersom det är viktigt när de ska välja den strategi som stämmer bäst överens med 
organisationen. Riskerna med lågkostnadsstrategi är bland annat att man konstant 
behöver arbeta med att behålla sin ställning på marknaden, vilket organisationen gör 
genom att bland annat investera i nya tillgångar. Risken med differentieringsstrategin 
är att skillnaden i pris mellan konkurrenterna och den organisation som använder sig 
av differentieringsstrategin blir för stor vilket leder till att lojaliteten för märket för-
sämras. Det kan resultera i att köparna avstår från de specialiteter som de tidigare har 
uppskattat och köparnas behov av differentiering minskar. Den sista affärsstrategin 
som är fokusering innehåller risker som uppstår när konkurrenter hittar målgrupper i 
den organisation som använder sig av denna strategi och lyckas bättre med denna nya 
fokusering. 

3.3 Organisationens likheter 
DiMaggio och Powell (1983) lyfter upp omvärldens stora påverkan i organisationer 
då de etablerar sig, Villadsen (2012) konstaterar att organisationer arbetar konstant 
under press för att vara lika och olika på samma gång. DiMaggio och Powell 
(1982:149) beskriver likheter, eller isomorfi som ”en begränsande process som 
tvingar en enhet att likna andra enheter som står inför samma uppsättning miljöför-
hållanden". Organisationer kan vara olika även då de arbetar inom samma bransch, 
men efter en längre tid börjar organisationerna mer och mer likna varandra i sättet 
hur de arbetar, marknadsför sig och går tillväga i organisationen.  

Att organisationer blir allt mer lika behöver enlig DiMaggio och Powell inte betyda 
att effektiviteten i organisationen blir högre. Regler som bestäms av statsmakter eller 
statliga myndigheter är en av orsakerna till att organisationer blir allt mer lika, ef-
tersom det är regler som organisationer gemensamt måste följa. Även statliga och 
kommunala regler sätter gränser för organisationer, som exempel arbetsmiljö och 
jämställdhet. Utöver regler har även utbildning en påverkan på organisationers lik-
heter, när människor har samma utbildning tenderar det till ett liknande tankesätt och 
beteende som leder till att de arbetar inom samma yrkesgrupp. När organisationer 
liknar varandra blir det också enklare för individer att byta från en organisation till en 
annan.  

Det uppstår ofta osäkerhet i organisationer, vilket beror på att man aldrig kan veta 
med säkerhet vad som kommer att ske i framtiden och denna osäkerhet gör det tryg-
gare för organisationer att göra som alla andra. Rädslan av att misslyckas blir mindre 
då alla organisationer har betett sig lika, vilket betyder att man inte ensam har begått 
något misstag. Det är enligt DiMaggio och Powell (1983) vanligt att organisationer 
liknar den organisation som uppfattas som mest framgångsrik och det spelar egentli-
gen ingen roll vad framgången beror på, denna osäkerhet kan dels bero på att organi-
sationen har otydliga mål. De anser alltså att det finns en trygghet för organisationer 
som är osäkra att härma andra framgångsrika organisationer.  

Organisationer bör hela tiden utvecklas till något bättre och bli mer effektiva, men 
utvecklingen kan ifrågasättas då man väljer att ta efter andra organisationer utan att 
ha någon vetskap om förändringen kommer leda till ett effektivare resultat. DiMag-
gio och Powell (1983) tar upp vikten att organisationer kan befinna sig i svåra situat-
ioner som gör att de ibland behöver förändra sig utan vetskapen om vad som kommer 
ske i framtiden, de måste tro på ett bättre resultat. Många studier visar på att organi-
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sationer kan prestera bättre när man är annorlunda. Pedersen och Dobbin (2006 i 
Villadsen, 2012) lyfter upp hur organisationer skapar sig en förmåga att skilja sig 
från andra organisationer för att skapa sig en speciell position och för att lyckas bli 
unika. Med hjälp av detta skapar man sig en bredare kundkrets och större plats på 
marknaden. 

För att organisationer ska kunna skilja sig från sina konkurrenter behöver olika beslut 
genomföras, besluten är viktiga för organisationens strategiska planering och enligt 
Simon (1945) definieras beslut som ett val mellan olika alternativ och det resultat 
som genereras utifrån beslutprocessen.  

3.4 Beslut 
Eftersom beslut fattas dagligen är det något som är centralt för organisationer och det 
finns olika beslutsfattare för varje situation. Beslutsfattare kan fastställa besluten men 
hur de ska genomföras påverkas oftast av andra, Akdere (2011) lyfter upp att besluts-
fattare har en stor betydelse när organisationer fattar rationella beslut. Beslutsfattan-
det i organisationer är enligt Akdere en anpassad process som påverkar varje nivå, 
individ och grupp i organisationen och beslut kopplas tillsammans när organisationer 
ska försöka lösa problem och genomgå grupprocesser. Det är vanligt att organisat-
ioner fattar snabba beslut utan att ha kunskap om hur förändringen ska gå till och de 
som bestämmer över besluten i organisationen befinner sig oftast högt upp i hierar-
kin.  

På grund av organisationers snabba förändringar har beslutsfattandet blivit en viktig 
del för organisationer eftersom beslutfattandet behövs anpassas till verksamheten för 
att på bästa sätt uppnå ett bra resultat. För att undvika att fatta dåliga beslut i organi-
sationer ska beslutsfattare enligt Hammond, Keeney och Raiffa (1998 i Akdere, 
2011) ha en mycket disciplinerad inställning till förändringar när man undersöker hur 
framtiden kan komma att se ut.  

3.5 Beslutsprocessen 
För att beslut ska genomföras behöver organisationer gå igenom olika beslutsproces-
ser, dessa beslutsprocesser kan beslutsfattare behöva hjälp med och ibland kan det 
behövas vägledning över vilka beslut som ska fattas. Flera forskare anser att besluts-
fattandet är avgörande för vilket resultat som genereras i organisationer och enligt 
Nicholas (1989 i Akdere, 2011) spelar beslutsfattandet en stor roll för att nå fram-
gång i organisationer. Beslutsfattaren är den som har makten och behöver därför inte 
ta till sig förslagen till förändring, utan kan istället fatta ett helt eget beslut om en 
förändring kommer att ske eller inte (Lindblom, 1959). Endast i undantagsfall kan 
beslutfattare utnyttja den makt som de besitter eftersom de inte kan ifrågasätta varje 
förslag till beslut, då det skulle skada organisationen och beslutsfattarens kompetens 
skulle ifrågasättas. En beslutsprocess innehåller två huvuddelar, den ena är flera olika 
tillvägagångssätt som beslutsfattaren kan välja mellan för att nå det bästa resultatet 
och den andra är beslutsregler som bestämmer över hur tillvägagångssättet kommer 
att användas för att genomföra beslutet. För att beslut ska kunna genomföras behöver 
olika villkor vara uppfyllda (Akdere, 2011). 

Första villkoret handlar om att organisationen ska förstå och erkänna vad problemet 
är och det är viktigt att de som ska genomföra besluten har en förståelse för varför 
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besluten har fattats. Det andra villkoret handlar om hur besluten stämmer överens 
med organisationens uppgifter och mål. Efter detta koncentrerar man sig på att välja 
rätt strategi för den specifika beslutsprocessen och att informera individerna i organi-
sationen över vad som kommer att hända. Det är också viktigt att besluten stämmer 
överens med vad individerna i organisationen uppfattar som sina egna intressen, utan 
detta finns det ingen anledning att stanna kvar i organisationen. Akdere (2011) be-
skriver det näst sista villkoret som ett genomförande av strategin, eftersom det är 
viktigt att beslutsfattaren känner att de kan genomföra besluten, vilket de kan då de 
har tillräckliga resurser och kunskap. Det sista steget innebär att beslutet har fattats 
men det betyder inte att beslutsfattaren ensam måste genomföra förändringen utan får 
oftast hjälp av andra individer i organisationen som varit med att förberett och ge-
nomfört besluten Barnard (1938/1968 i Holmblad Brunsson, 2002).  

3.6 Beslutsmodeller 
Beslut är något viktig för organisationer och som tidigare nämnts befinner sig de 
individer som fattar strategiska beslut oftast högt upp i en hierarki och har därmed 
både makt och ansvar. Beslutsfattare har en stor påverkan på de beslut som ska ge-
nomföras och fattas, eftersom besluten kan påverka människans livssituation och 
även få ett helt annat resultat än vad som var tanken från början. På grund av att be-
slutsfattarna har en stor påverkan på människan och organisationen är det viktigt att 
de fattar de beslut som anses vara viktigast, vilket kan vara svårt då besluten varierar 
från situation till situation. Vad som är bra i en situation behöver nödvändigtvis inte 
vara bra i en annan situation eftersom besluten är olika. Det finns olika regler för hur 
beslutsfattarna ska bete sig, hur de borde bete sig och hur de egentligen beter sig då 
ett beslut fattas i organisationer och i beslutsprocessen kan det uppstå olika besluts-
modeller som till exempel soptunnemodellen och rationellt beslutsfattande. Använd-
ningen av dessa modeller kan variera från organisation till organisation som beskrivs 
nedan, (Holmblad Brunsson, 2002). 

3.6.1 Rationellt beslutfattande 
Modellen som handlar om rationellt beslutfattande belyser hur en beslutsfattare bör 
bete sig då ett beslut tas och det är viktigt att beslutsfattaren tror på det han eller hon 
har föreslagit, eftersom organisationen även måste tro på det som föreslagits enligt 
March (1994 i Jacobsen & Thorsvik, 1998)  

March menar att rationalitet är då beslutsfattare gör ett val på grund av en egen vär-
dering av vad som är bra och dåligt. Han menar även att man väger för och nackde-
larna mot varandra för att se vilket beslut som leder till det bästa resultatet. Enligt 
Simon (1945 i Jacobsen & Thorsvik, 1998) bygger den rationella idealmodellen på 
antagen att människan ska agera rationellt och att varje individ har som mål att max-
imera nytta för organisationen. Det är en modell som beskriver hur en människa age-
rar som en rationell beslutsfattare, den är inte till för att beskriva verkligheten utan 
den hjälper istället till att beskriva hur människan ska fatta olika beslut. Modellen 
beskrivs enligt följande (Simon, 1945):  

Beslutsfattaren ska ha tydliga mål. 

Man ska vara medveten om vilka konsekvenser som kan uppstå och ha olika lösning-
förslag till problemen. 



 

 
 

15 

Beslutsfattaren kan rangordna alternativen från det bästa alternativet till det minst 
givande alternativet. 

Man ska välja det alternativ som bäst hjälper till att nå organisationen mål. 

 

 

 

 

 
 

Figur 2: Människan som rationell beslutfattare (Jacobsen & Thorsvik 
2002:369) 

I figur 2 beskrivs ett beslutsbeteende som kallas för maximerande beteende och med 
det menar man att människan har full information för att välja det alternativ som han 
eller hon anser vara det bästa för att maximera nyttan i organisationen Simon (1945 i 
Jacobsen & Thorsvik, 1998). Modellen ställer tre grundläggande krav på hur besluts-
processen ska gå till, dels ska man vara medveten om alla alternativ som finns och 
man ska vara medveten om de konsekvenser som kan uppstå.  

Lindblom (1959) kallar den rationella modellen för en ”rot modell” och enligt honom 
är denna modell orealistisk eftersom modellen endast kan användas på enkla besluts-
problem. Enligt Lindblom finns det inga garantier till att alla möjliga alternativ 
kommer att undersökas och vissa alternativ kan tänkas glömmas bort helt och hållet. 
Beslutsfattare måste enligt Lindblom (1959) ta hänsyn till en verklighet när de fattar 
beslut och denna verklighet är ett resultat av redan gamla fattade beslut.  

Modellen som Lindblom beskriver kallas för ”grenmodellen”. Det handlar oftast om 
att ordna till de tidigare besluten och beslutsfattarnas syfte är inte att fatta beslut för 
evigt utan de är istället inställda på att förändra och fatta nya. Beslutsfattarna anser 
inte att allt är möjligt, utan de utgår istället från det som känns realistiskt för dem. 
grenmodellen är effektivare än den rationella modellen, eftersom analysen som gjorts 
består av realistiska och relevanta alternativ. I denna modell hinner även beslutsfatta-
ren upptäcka vilka effekter besluten får då det fattas många mindre beslut, och på 
grund av detta kan små misstag göras men man lyckas undvika de stora misstagen. 
När fler människor involveras i beslutsprocessen undviker man de risker som kan 
tänkas uppstå vid besluten och beslutsfattarna får även hjälp med vad besluten kan 
resultera till. Lindblom menar att det är viktigt i en beslutsprocess att blanda indivi-
der med olika erfarenheter för att minska risken för dåligt analyserade beslut.  

3.6.2 Att krångla sig fram 
”Muddling Through” är en modell som har utformats av Lindblom (1959), det är en 
modell som skiljer sig ifrån det rationella beslutsfattandet. Modellen skiljer sig enligt 
Lindblom ifrån de andra modellerna på grund av den koncentrerar sig på hur man 
faktiskt ska bete sig och hur man kan bete sig och inte på hur man borde bete sig. I 
denna modell behöver beslutsfattarnas mål inte vara speciellt klara och tydliga utan 

Har klar för-
ståelse av situ-

ationen och 
klara mål 

Har informat-
ion om alla 
alternativa 
lösningar 

Kan rang-
ordna alla 

alternativ eller 
vad som ger 
bäst resultat 

Väljer det 
alternativ som 
ger bäst resul-

tat i förhål-
lande till målen 
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målen kommer fram mer tydligt när olika handlingsalternativ presenteras för besluts-
fattarna. Däremot kan det vara svårt att för evigt bestämma hur målen ska förhålla sig 
till varandra. Lindblom beskriver detta som att beslutsfattarna ”krånglar sig framåt”. 
Dock behöver inte detta betyda något negativt utan det handlar om att man istället 
gör det som anses vara viktigast i olika situationer samtidigt som organisationers 
olika mål vägs mot varandra.  

En stor skillnad med modellen ”Muddling Throught” gentemot modellen för ration-
ellt beslutfattande är att mål och medel går ihop med varandra. Lindblom menar att 
mål inte har något eget värde utan att man istället koncentrerar sig på det som behövs 
göras för att komma till målet. Målen i denna modell är alltså inte permanenta, utan 
beslutsfattare får en chans att se vad som gjorts tidigare och har därmed möjlighet att 
ändra sig. Besluten jämförs med det som man vill uppnå i organisationen och målen 
kan förändras då man jämför med tidigare beslut.  

3.6.3 Soptunnemodellen 
Enligt Cohen, March och Olsen (1972) uppstår organiserad anarki då beslutsfattarna 
i organisationen känner osäkerhet på vad man vill uppnå, när det råder tidsbrist och 
när det finns en osäkerhet bland de beslutsfattare om vad som gäller i organisationen. 
Organiserad anarki är vanligt i de flesta organisationer och det leder oftast till att 
besluten blir slumpmässiga, vilket beskrivs som en soptunnemodell (Garbage can 
model). En organiserad anarki uppstår alltså då en organisation har otydliga mål, 
oklar teknologi och obestämda arbetspositioner.  

Cohen et al. beskriver fyra olika strömmar som har en betydelse för att beslut ska 
fattas eftersom strömmarna cirkulerar in och ut från organisationen. Dessa strömmar 
är; problem, beslutsfattare, beslutsalternativ och lösningar och i beslutsprocessen är 
strömmarna enligt Cohen et al. oberoende av varandra.  Dock behövs alla dessa 
strömmar för att beslut ska fattas och när problem och lösningar kopplas samman 
uppstår soptunnemodellen för beslutsfattandet. Denna process är slumpmässig och på 
grund av detta finns det olika alternativ att välja mellan, som kan resultera i att pro-
blemen blir olösta och att det uppstår lösningar på problem som inte existerar i orga-
nisationen.  

Musselin (1996 i Holmblad Brunsson, 2002) kritiserar soptunnemodellen på grund 
av att den endast är användbar när speciella beslut ska fattas. Musselin lyfter även 
upp hur viktigt det är att inte glömma bort att organisationer fungerar olika. Detta 
resulterar i att beslutsfattarna måste bete sig irrationellt, samt att reglerna över hur 
besluten ska genomföras saknas.  

3.7 Sammanfattning av teori 
 

Ämne Sammanfattning Referenser 
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Strategi Strategi svarar på två olika frågor: 
1. Vart du vill gå?  

2. Hur vill du komma dit? 

Många besluts sker i organisation-
er och definieras enligt Mintzberg 
(1978) som ”ett mönster i en ström 
av beslut”. 

Eisenhardt & Brown, 1988 

Mintzberg (1978) 

Mintzberg och Waters 
(1985) 

Greve (2009) 

Mintzberg (1987) 

Affärsstrategi Affärsstrategi hjälper till att uppnå 
konkurrenskraft. 

Tre olika affärsstrategier: lågkost-
nadsstrategi, differentieringsstra-
tegi och fokuseringsstrategi.  

En organisations position påverkas 
enligt Porter (2008) av fem olika 
branschkonkurrerande drivkrafter 
som han kallar för de fem konkur-
renskrafterna.  

Porter (1980) 

Porter (2008) 

 

Organisationens 
likheter 

Organisationer kan vara olika även 
då det arbetar inom samma 
bransch. Men efter en längre tid 
kommer de flesta organisationer 
att börja likna varandra.  

Det kan vara en trygghet att göra 
som alla andra organisationer då 
man aldrig vet hur framtiden kan 
komma att se ut.  

DiMaggio & Powell 
(1983) 

Villadsen (2012) 

 

Beslut Beslut definieras av Simon (1945) 
som ett val mellan olika alternativ 
som bestäms utifrån beslutspro-
cessen.  

Simon (1945) 

Akdere (2011) 

Beslutsprocess Processer som organisationer 
måste gå igenom för att beslut ska 
genomföras. 

Akdere (2011) 

Lindblom (1959) 

Beslutsmodell I beslutsprocessen uppstår det 
olika beslutsmodeller som hjälper 
till då besluten fattas i organisat-
ionen: 

Rationellt beslutsfattande 

Att krångla sig fram 

Soptunnemodellen 

March (1994) 

Simon (1945) 

Lindblom (1959) 

Cohen, March & Olsen 
(1972) 

Holmblad Brunson (2002),  

 
Tabell 1: Sammanfattning av teori 
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4 Empiri 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för resultaten från undersökningen som den 
empiriska delen bygger på. Som tidigare nämnts har vi valt att göra en fallstudie där 
vi koncentrerar oss på en enda organisation, och för att få hjälp med att svara på vår 
problemformulering intervjuades fyra olika respondenter med hjälp av e-mail och 
telefonkontakt. Vi kommer nedan att redovisa en sammanställning av respondenter-
nas svar. För att få en större förståelse och stöd i ämnet valde vi utöver respondenter-
na att använda oss av sekundärdata som bygger på en tidigare forskningsrapport av 
Arvidsson (2013) som handlar om det kontantlösa samhället.  

4.1 Organisation och respondenter 
Den organisation vi har valt att utgå ifrån är Handelsbanken i Sverige. Handelsban-
ken är en fullsortimentsbank som erbjuder sina kunder allt från företagsaffärer, pri-
vata affärer till investment banking. Idag är Handelsbanken verksam i 24 länder och 
har 462 kontor i Sverige (Svenska Handelsbanken AB). Organisationen väckte in-
tresse hos oss då de har valt att behålla sin affärsstrategi genom att bevara den manu-
ella kontanthanteringen. De fyra respondenterna som valdes för vårt uppsatsarbete 
arbetar alla för Handelsbanken, och respondenterna är män där alla är mellan 40 och 
50 års ålder med lång arbetserfarenhet i organisationen. De är även anonyma i under-
sökningen på grund av olika skäl. Respondenterna är verksamma i olika arbetsposit-
ioner inom organisationen, vilket var avgörande för oss i vår undersökning och re-
spondenterna befinner sig i ledningsgruppen inom koncernen och ovanför lednings-
gruppen sitter Handelsbankens koncernledning.  

4.2 Undersökningen 

4.2.1 Organisationens strategi och mål 
Respondenterna lyfter upp att organisationen är en bank med ett komplett sortiment 
av tjänster både till privat- och företagskunder där det personliga mötet med organi-
sationens kunder står i fokus. Organisationen verkar genom låga kostnader och nöjda 
kunder. Utöver detta är organisationens strategi även att de arbetar med ett decentra-
liserat arbetssätt och med detta menar respondenterna att lokal beslutsförmåga och 
närvaro är två viktiga komponenter. Respondenterna beskriver decentraliseringen på 
så vis att varje kontor i organisationen leds av en kontorschef som ensam är ansvarig 
för hela bankaffären inom sitt lokala verksamhetsområde. Kontorschefen bemannar 
och organiserar kontoret efter de affärer som kontoret väljer att göra på sin lokala 
marknad. Strategin visar sig också i organisationen då de ständigt finns tillgängliga 
för deras kunder med hjälp av telefon och digitala mötesplatser, respondenterna på-
pekar dock att kunden alltid är kund på sitt lokala bankkontor.  

Organisationen ser relationer som något långsiktigt, de menar att relationen till kun-
derna är minst lika viktig som relationen till sina anställda. Organisationens mål är 
kopplat till organisationens konkurrenter på hemmamarknaden då de vill ha högre 
lönsamhet än genomsnittet. Konkurrenterna på hemmamarknaden är enligt respon-
denterna Finland, Norge, Danmark, Storbritannien och Holland. Respondenterna 
lyfter upp att det viktigaste medlet för att nå högre lönsamhet än konkurrenterna är 
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att ha lägre kostnader och nöjdare kunder, samt en av respondenterna förklarar att 
lönsamheten mäts som räntabilitet på eget kapital.  

Den decentralisering som respondenterna beskriver har en stor betydelse för organi-
sationen eftersom den hjälper till att göra organisationen unik. Organisationens de-
centraliserade arbetssätt ger en mycket platt organisationsstruktur vilket leder till att i 
stort sett alla affärsbeslut tas nära kunden, vilket förutsätter korta, effektiva och 
snabba beslutsvägar inom den interna strukturen. Personalen i organisationen har 
enligt respondenterna stor frihet att individuellt anpassa olika erbjudanden till sina 
kunder och när målet är att fatta viktiga affärsbeslut nära kunden så bidrar det enligt 
respondenterna till bättre kundmöten, beslut och nöjdare kunder. Förutom organisat-
ionens unika arbetssätt påpekade respondenterna även att de skiljer sig från sina kon-
kurrenter då de inte lägger ner kontor utan istället väljer att öppna nya och då främst 
genom att öppna kontor där banken inte tidigare har varit verksam. Kontoren anpas-
sar sin verksamhet helt själv utifrån den lokala marknadens förutsättningar, det finns 
ingen standardmall över hur ett kontor ska organisera sin verksamhet.  

4.2.2 Affärsstrategi (Den manuella kontanthanteringen) 
Då det kommer till frågan om organisationens affärsstrategi poängterar responden-
terna att de har valt låta den stå oförändrad genom att fortsätta erbjuda den manuella 
kontanthanteringstjänsten. Valet bakom detta är enligt våra respondenter på grund av 
att organisationens modell är att vara lokala och tillgängliga för deras kunder genom 
att ge kunderna service i deras vardag. Man är också övertygade om att en mycket 
hög grad av självbestämmande som organisationens kontorschefer har i kombination 
med de som sitter närmast kunderna fattar de beslut som anses vara mest relevanta 
och utifrån detta anser respondenterna att det inte finns någon anledning att förändra 
sin affärsstrategi i någon större omfattning. 

Organisationen bygger hela sin affär på förtroende, och en förutsättning för detta 
anser de är att de agerar på ett sätt som genererar nöjda kunder, vilket leder till att 
kunderna ska vara nöjdare hos de än hos deras konkurrenter. Respondenterna beskri-
ver att de aldrig fokuserar sig mot en enda kundgrupp eller inom särskilda produkter- 
eller tjänsteområden, och de konstaterar att det är kundens unika behov som styr. Det 
lyfts även upp att kvarvarandet av deras affärsstrategi har påverkats av att deras kun-
der fortfarande hamnar i situationer där man behöver tillgång till kontanter som till 
exempel enkla händelser där bankomatkortet inte fungerar eller då en räkning snabbt 
behöver betalas.  

Organisationens syn på att ta bort den manuella kontanthanteringen skulle vara märk-
lig på grund av att de inte skulle kunna hjälpa sina kunder i alla situationer. Det stra-
tegiska valet som ligger bakom beslutet av en oförändrad affärsstrategi är på grund 
av att organisationens kunder fortfarande efterfrågar kontanter och därför ser organi-
sationen till att fortsätta erbjuda tjänsten utifrån de lokala förutsättningar som finns i 
kontorens verksamhetsområden. Vid frågan om hur borttagningen av den manuella 
kontanthanteringstjänsten hos konkurrenterna har påverkat organisationen ansåg re-
spondenterna att det inte endast är den manuella kontanthanteringen som skiljer sig 
åt utan även nedläggning av konkurrenternas kontor. Förändringen av de andra orga-
nisationernas affärsstrategi har lett till ett ökat antal förfrågningar om att bli kund i 
Handelsbanken och utöver organisationens egna kunder har de även fått en positiv 
respons från konkurrenternas kunder då de inte har följt strömmen och gjort som alla 
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andra. Den negativa uppmärksamheten som konkurrenterna har drabbats av har re-
sulterat till en positiv publicitet för organisationen. 

4.2.3 Beslut och beslutsprocessen i organisationen 
Respondenterna anser att beslutet om den manuella kontanthanteringstjänsten har 
tagits utifrån en bedömning från bankkontor och längre in i organisationen, vilket har 
sin grund i att organisationen anser att de inte kan avstå från att tillhandahålla kon-
tanter så länge som det efterfrågas av organisationens kunder. Grunden till att stå 
kvar med den manuella kontanthanteringstjänsten är dels för att organisationen aldrig 
ska sakna något som kunden behöver, de anser att man ska kunna täcka kundernas 
finansiella behov. En av respondenterna lyfter särskilt upp att ytterst beslutar varje 
lokal kontorschef för hur respektive marknad ska hanteras. Tecken på att inleda 
eventuella förändringar i strategin börjar alltså enligt våra respondenter oftast från 
kontorsrörelsen där de sedan breddas och lyfts vidare in i organisationsstrukturen där 
man sedan fattar ett gemensamt beslut i organisationen. Respondenterna var överens 
om att det inte har skett någon beslutsprocess i organisationen eftersom de har valt 
att följa den tidigare linjen och står kvar med sin affärsstrategi. Organisationen har en 
stark tro om att de vill driva affären på sitt eget vis och tillhandahålla ett komplett 
sortiment av tjänster till sina kunder.  

4.2.4 Respondenternas syn på den manuella kontanthanteringen 
Frågan om kontanter har länge varit ett aktuellt ämne i samhället och en tjänst som 
organisationens kontor länge har erbjudit. Respondenterna menar att ”problemet” har 
aktualiserats under de senaste åren på grund av att konkurrenternas hantering av den 
manuella kontanthanteringen har minskat eller då de helt har valt att avstå från tjäns-
ten. Eftersom organisationen har valt att stå kvar med den manuella kontanthante-
ringen har det enligt våra respondenter både lett till positiva och negativa effekter.  

De positiva effekterna som respondenterna lyfter upp är att organisationen kan hjälpa 
sina kunder med en självklar service som i sin tur leder till en ökad kundnöjdhet. En 
annan fördel är att organisationen genererat många nya kunder som har varit miss-
nöjda med deras egna bankers beslut gällande borttagningen av kontanter. Enligt 
respondenterna har dessa nya kunder oftast inget behov av den manuella kontanthan-
teringen utan istället sympatiserar de med organisationens ide om service och vilka 
tjänster en bank bör erbjuda.  

Utöver de positiva effekterna har det uppkommit negativa effekter så som diskuss-
ioner med andra bankers kunder, eftersom de endast valt att använda sig av organi-
sationens manuella kontantservice. Respondenterna poängterar att tjänsten av den 
manuella kontanthanteringen enbart riktar sig mot bankens egna kunder, vilket ibland 
har mottagits negativt. Eftersom organisationens egna kunder har blivit mer nöjda 
har det även resulterat till att beslutet har gjort organisationen mer konkurrenskraftig. 
Dessutom har organisationen ett inflöde av nya kunder som har valt att bli helkunder 
på grund av organisationens stora kontorsnät, decentraliserade arbetssätt och till viss 
del kontanthanteringen. Respondenterna menar att kontantfrågan delvis har varit den 
utlösande faktorn för människan att byta bank.  

Respondenternas syn på framtiden av den manuella kontanthanteringen är att så 
länge tjänsten efterfrågas av kunderna så kommer de att tillhandahålla detta utifrån 
varje kontors lokala behov och förutsättningar. På längre sikt tror man att efterfrågan 
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av kontanter kommer att minska eller försvinna och de behov som då kvarstår kom-
mer enligt respondenterna att hanteras på andra sätt, man kommer med sannolikhet 
att få se flera variationer mellan olika marknader och dess behov. 

4.2.5 Sammanfattning av intervjusvaren 
 

Ämne Sammanfattning 

Strategi och mål 

 

 

Respondenterna beskriver organisationen som en bank som 
erbjuder ett komplett sortiment av tjänster till privat och före-
tagskunder där man arbetar med låga kostnader och nöjda 
kunder. Något viktigt som respondenterna lyfter fram är att 
de arbetar på ett decentraliserat sätt.  

Den manuella kon-
tanthanteringen 

 

 

Organisationen står kvar med sin affärsstrategi då de har valt 
att fortsätta erbjuda den manuella kontanthanteringen. Re-
spondenterna förklarar att organisationen bygger hela sin 
affär på förtroende, vilket kräver att de arbetar på ett sätt som 
ger nöjda kunder. ”Kunderna ska vara nöjdare hos dem än 
hos deras konkurrenter”. 

Beslut och Beslut-
process 

 

Beslutet av att behålla den manuella kontanthanteringen har 
gjorts av organisationen bankkontor och längre in i organisat-
ionen. Enligt respondenterna har det inte existerat någon be-
slutprocess. 

Framtiden för den 
manuella kontant-
hanteringen 

Svårigheterna med kontanthanteringen har lyfts upp då orga-
nisationens konkurrenter har valt att minska sin hantering av 
kontanter vilket har genererat både för- och nackdelar. 

 
Tabell 2: Sammanfattning av intervjusvaren 

4.3 Tidigare forskning 
Utöver respondenterna använder vi oss av en rapport från ett forskningsprojekt ”Det 
kontantlösa samhället” (Arvidsson, 2013). Arvidsson belyser att det idag talas myck-
et om kontanternas koppling till rånrisker och brott, även diskussioner kring olika 
betalningssystem i EU har väckt ett intresse. Diskussionen om de olika betalningssy-
stemen har fått ett ökat intresse då betalningar med mobiltelefoner har utvecklats, 
banker och telekomföretag har producerat nya tjänster och nya organisationer har 
skapats inom betalningsområdet. På grund av dessa förändringar anser Arvidsson att 
kontanternas användning har minskat och frågan om kontanternas framtid har där-
med blivit viktigare. 

Segendorf och Jansson (2012, i Arvidsson 2013) tar upp att kontanter är kostsamma 
för det svenska samhället, och de menar att kortbetalningar är billigare för samhället 
än betalningar med kontanter. Segendorf och Jansson belyser också att kontanternas 
användning inte är samhällsekonomiskt effektivt. Men till skillnad från Segendorf 
och Janson tar Arvidsson (2013) upp att kontanterna fyller en viktig samhällsfunkt-
ion, vilket de även i framtiden kommer att göra då de är ett viktigt betalningsmedel. 
En faktor som visar detta är att Riksbanken trycker nya sedlar och mynt vilket ger en 
hänvisning till kontanternas fortsatta existens. Så länge som avgifter på kortköp är 
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höga kommer enligt Arvidsson (2013) en del inom handeln och turistnäringen fort-
sätta att använda kontanter och så länge som det inte finns ett tillräckligt bra substitut 
kommer kontanterna i fortsättningen att behövas. Enligt Segendorf och Jansson 
(2013) visar en Riksbanksstudie att kontanterna är minst kostsamma då betalningar 
sker i mindre belopp vilket också belyser kontanternas fortsatta värde. En viktig 
fråga som Arvidsson (2013:4) tar upp är ”om den svenska ekonomin skulle kunna 
fungera utan kontanter?”.  

4.3.1 Det kontantlösa samhället 
Arvidsson (2013) anser att om samhället blir kontantlöst, skulle man behöva ta hän-
syn till att samhället och ekonomin ska fungera på samma sätt som det fungerar idag, 
men utan kontanter. En svår utmaning kommer vara att skapa en trovärdig bild till 
samhället för att få idén om ett kontantlöst samhälle att fungera optimalt och för att 
detta ska fungera optimalt ska bilden av det kontantlösa samhället vara relevant men 
också utmanande. Bilden ska även enligt Arvidsson kunna användas för att diskutera 
och utveckla möjliga lösningar till de utmaningar som finns med samhällets kontant-
hantering. Arvidsson poängterar också att detta samhälle kan vara svårt att uppnå, 
och han menar att det vore rimligt att diskutera om ett samhälle där kontanternas 
användning minskar, ett kontantlöst samhälle skulle vara möjligt men inte före år 
2030.  Om samhället skulle bli kontantlöst skulle man enligt Arvidsson behöva ta 
hänsyn till olika egenskaper för att samhället skulle fungera optimalt. Nedan beskrivs 
de egenskaper som vi anser vara mest relevanta. 

Krissituationer: för att ett samhälle ska kunna bli kontantlöst behöver man se till att 
det fortfarande går att genomföra betalningar då teknologin av någon anledning 
skulle sluta att fungera. Det skulle kunna uppstå problem så som att IT-system och 
internet inte skulle fungera, även enkla saker så som att mobiltelefonen är urladdad 
skulle kunna leda till problematiska situationer. När elektroniska system inte funge-
rar ses kontanter som en trygghet eftersom de inte påverkas av kritiska situationer i 
den elektroniska världen. När en större kris sker kommer näringslivets och allmän-
hetens förtroende för betalningssystemen att testats på allvar och det är först då man 
kommer att se hur ett kontantlöst samhälle egentligen kommer att fungera. 

Riksbankens centrala roll i betalningssystemen är att de garanterar att ge ut kontanter 
till samhället och om kontanterna helt och hållet skulle försvinna skulle det enligt 
Arvidsson(2013) resultera till att Riksbankens centrala roll skulle förändras. Vikten i 
att diskutera Riksbankens fortsatta roll för samhället är enligt Arvidsson (2013:40) 
viktig eftersom ett kontantlöst samhälle kommer att kräva en väl fungerande och 
pålitlig infrastruktur, ”där betalningar fungerar för alla, i alla situationer och hela 
tiden”.  

Förtroende: Arvidsson (2013) påpekar att en utgångspunkt för ett kontantlöst sam-
hälle kommer att vara de betalningar som sker med kontanter ska kunna genomföras 
elektroniskt, betalningar sker då med hjälp av bankomatkort eller via mobilen. Betal-
ningar med bankomatkort är idag mer förtroendeväckande än mobila betalningar 
vilket beror på att organisationer och konsumenter ännu inte har lyckats skapa den 
trygghet som krävs. Ett förlorat förtroende som bygger på ett tidigare misslyckande 
kan vara svårt att ersätta och få tillbaka.  
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Kontanternas fördel är att man inte behöver identifiera betalaren eller betalningsmot-
tagaren vid betalningstillfället. Utöver de positiva effekterna med kontanter finns det 
även negativa effekter då kontantbetalningar sker olagligt och är kopplade till vissa 
kriminella aktiviteter. Enligt Arvidsson (2013) står de elektroniska betalningarna 
inför utmaningen att skaffa sig samma integritetsskydd som de kontanta betalningar-
na har och så länge detta är ett problem kommer konsumenternas förtroende påver-
kas.  

Värdeskapande system: det mest problematiska med ett kontantlöst samhälle är att 
skapa ett affärssystem som gör det möjligt att använda elektroniska betalningar i de 
tillfällen där man idag använder sig av kontanter. Detta skulle kräva att affärssystem 
och organisationers affärsmodeller måste skapa en trygghet hos konsumenterna och 
handlarna, samt de som levererar tjänsterna. Arvidsson (2013) menar att det ska fin-
nas en trygghet mellan betalaren och betalningsmottagaren vid varje enskild betal-
ningssituation. Dessutom är det viktigt att det inte finns för många olika lösningsal-
ternativ vid betalningstillfället, men idén om ett kontantlöst samhälle kommer för-
modligen att resultera till flera alternativa lösningar som kommer att existera bredvid 
varandra under en längre tid. Samhället kommer efter en tid att anpassa sig till den 
alternativa lösningen som anses pålitligast.  

Banker: även i ett kontantlöst samhälle kommer banker att ha en stor betydelse men 
däremot kommer kraven på bankerna att öka när man går från kontanter till ett kon-
tantlöst samhälle. Bankerna har fått tagit emot än del kritik då samhället anser att de 
inte varit tillräckligt involverade med att hitta nya betalningslösningar, men Arvids-
son (2013) poängterar att bankernas huvuduppgift är att skapa trygga och säkra be-
talningssystem. Kritik har även riktats mot bankkontor då de har valt att ta bort den 
manuella kontanthanteringen eftersom det fortfarande finns många som anser att 
bankerna även i fortsättningen bör tillhandahålla kontanter.  
 
Något viktigt som Arvidsson (2013) lyfter fram är att bankerna bör bli bättre att in-
formera människor om skillnader mellan de olika betalningsalternativen, vilket 
skulle leda till att vi konsumenter skulle bli mer trygga då vi väljer betalningsalterna-
tiv. I Arvidssons rapport beskrivs det att bankerna saknar en tydlig vision för hur en 
bank ska arbeta i ett kontantlöst samhälle och i ett sådant samhälle skulle bankerna 
även behöva ändra sina affärsmodeller. Ett exempel på en förändring i en affärsmo-
dell skulle kunna vara då bankerna erbjuder rådgivning för de olika betalningstjäns-
terna istället för att erbjuda kontanter. Då kontanterna skulle minska från bankkontor 
skulle också kraven på en säker arbetsplats minska och därmed skulle man kunna 
etablera sig på nya marknadsområden. I ett kontantlöst samhälle skulle bankerna 
också ha en fördel från andra konkurrenter som till exempel mobiloperatörer, ef-
tersom de har en starkare trovärdig när det handlar om att erbjuda betalningstjänster.   
 
Arvidsson (2013) belyser att man i dagens samhälle använder sig mer av kort och 
internettjänster vid själva betalningstillfället och många konsumenter skulle därför 
inte behöva ändra på sitt beteende särskilt mycket om kontanthanteringen skulle för-
svinna. Däremot skulle den delen i samhället som inte använder sig av kort och in-
ternettjänster bli drabbade, vilket skulle kunna var den äldre generationen och män-
niskor ute på landsbygden, där man är mer beroende av kontanter. Därför är det vik-
tigt att ta fram olika lösningsalternativ som kan underlätta vardagen för dem som är 
mest beroende av kontanter. Utifrån Arvidssons rapport visas också konsumenternas 
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krav på olika betalningsalternativ som ska ersätta kontanterna, kraven var att betal-
ningsalternativen måste vara enkla, snabba och fungera i alla situationer. 

4.3.2 Sammanfattning av rapporten Det kontantlösa samhället 

 
Tabell 3: Sammanfattning av rapporten Det kontantlösa samhället 

 

 

 

Ämne Sammanfattning: ”Det kontantlösa samhället” Arvidsson(2013) 

Det kontantlösa 
samhället 
 

 

 

En förutsättning för att ett samhälle ska fungera utan kontanter 
är att man ska ta hänsyn till hur ekonomin och samhället funge-
rar idag, med då utan kontanter. 

Det kontantlösa samhället kan vara möjligt men inte före år 
2030. 

Viktiga egen-
skaper 

Man skulle behöva ta hänsyn till olika egenskaper för få ett kon-
tantlöst samhälle att fungera på ett optimalt sätt. Dessa är: Kris-
situationer, Förtroende, Värdeskapande system och Banker. 
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer kopplingen mellan teorisavsnittet, respondenternas svar, och 
Arvidssons (2013) tidigare forskning att sammanställas. Analysen kommer att foku-
sera på organisationens strategi, affärsstrategi samt hur beslutet av att behålla den 
manuella kontanthanteringen har gått till.  

5.1 Strategi och affärsstrategi 

5.1.1 Analysering av organisationens strategi  
För att en organisation ska lyckas på marknaden behöver man fokusera på att ha en 
tydlig strategi och affärsstrategi, och för att skapa sig en så tydlig strategi som möj-
ligt behöver man fokusera på vad organisationen vill uppnå och vilka mål man har 
(Eisenhardt & Brown, 1988). Enligt respondenterna kommer det fram att organisat-
ionen har en tydlig strategi då strategin är att erbjuda ett komplett sortiment av tjäns-
ter där det personliga mötet med kunder har en stor betydelse. När organisationen 
fokuserar på strategin om att verka genom nöjda kunder och låga kostnader, samti-
digt som de väljer att behålla den manuella kontanthanteringen svarar de på frågorna 
om ”vart vill du gå och hur vill du komma dit?” (Eisenhardt & Brown, 1988:786). 
Detta görs genom att skaffa sig en klar strategiskt position, välja en marknad och 
skaffa sig kärnkompetenser.  

Strategi förekommer enligt Greve (2009) på tre olika nivåer i en organisation dessa 
tre nivåer är funktionsstrategi, affärsstrategi och koncernstrategi och utöver dessa tre 
nivåer finns det även fem olika dimensioner som hjälper till att förklara vad en stra-
tegi är. Plan, metod, mönster, position och perspektiv är de fem dimensionerna. Uti-
från den empiriska undersökningen anser vi att organisationens beslut av att behålla 
den manuella kontanthanteringen är en metod för att vinna över sina konkurrenter 
eftersom respondenterna beskriver en planering som har skett medvetet och målmed-
vetet. Mintzbergs (1987) definition av position förklaras som en matchning mellan 
organisationen och dess omgivning, och perspektiv definieras som organisationers 
djupa synsätt att uppfatta världen med hjälp av individers gemensamma tänkande och 
beteende. Även detta får vi fram från respondenterna då de anser att organisationen 
befinner sig i en miljö där kontanthanteringen fortfarande ska existera, och med hjälp 
av att deras kunders efterfrågan på kontanter har organisationen fått en djupare för-
ståelse och synsätt. 

Porter (1980) beskriver affärsstrategi som en strategi för långsiktiga planer, och ett 
långsiktigt mål för organisationen är enligt respondenterna att skaffa sig högre lön-
samhet än sina konkurrenter på marknaden vilket genomförs med hjälp av deras 
långsiktiga relationer till sina kunder. Men Porter menar att konkurrensen endast inte 
handlar om att tävla med andra konkurrenter, utan att det istället kan handla om att 
fokusera på att bli lönsam och att behålla sin plats på marknaden. Detta är i linje med 
vad den empiriska undersökningen tar upp då det har nämnts tidigare att organisat-
ionen fokuserar mycket på långsiktiga relationer till sina kunder istället för att foku-
sera på att vara bättre än sina konkurrenter. Att organisationen fokuserar på sina 
kunder mera än sina konkurrenter kan vara anledningen till att de är en framgångsrik 
organisation med en stark plats på marknaden.  
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5.1.2 Analysering av differentieringsstrategi och lågkostnadsstrategi 
För att uppnå konkurrenskraft behöver organisationen utöver strategin skapa sig en 
väl fungerande affärsstrategi och enligt Porter (1980) finns det tre olika affärsstrate-
gier man kan välja mellan för att klara konkurrensen på marknaden. Dessa alternativ 
är lågkostnadsstrategi, differentieringsstrategi och fokuseringsstrategi. Vi kan se ett 
sambandsmönster mellan teorin om affärsstrategier och respondenternas svar ef-
tersom organisationen använder sig av differentieringsstrategi och lågkostnadsstrate-
gin.  

Vi har fått en tydlig beskrivning från respondenterna att organisationen arbetar på ett 
decentraliserat sätt där lokal beslutsförmåga och närvaro är två viktiga komponenter. 
Utöver deras decentraliserade arbetssätt förstärks organisationens unika position på 
marknaden då de har valt att behålla tjänsten av den manuella kontanthanteringen, 
vilket vi kan se stämmer överens med teorins beskrivning av differentieringsstrate-
gin. Det handlar om att organisationen ska erbjuda och producera något unikt i bran-
schen. Lågkostnadsstrategin fokuserar enligt Porter(1980) på att skapa lägre kostna-
der per producerad enhet än sina konkurrenter, vilket stämmer överens med respon-
denternas beskrivning att organisationen arbetar med låga kostnader och nöjda kun-
der. Eftersom organisationen både använder sig av differentieringsstrategi och låg-
kostnadsstrategi blir det intressant att belysa Porters (1980) teori om att lågkostnads-
strategin inte är nödvändig när man använder sig av differentieringsstrategin ef-
tersom att marginalerna redan är höga. Porters fokuseringsstrategi är inte relevant för 
organisationen eftersom de inte har valt att fokusera sig på en specifik kundgrupp 
eller inom särskilda produkt- och tjänsteområden, det är enligt respondenterna kun-
dernas unika behov som styr organisationen.  

Respondenterna belyser att organisationens val att stå kvar med sin affärsstrategi 
även då konkurrenterna ändrar sina är på grund av att organisationen bygger hela sin 
affär på förtroende. De anser att man ska agera på ett sätt som resulterar till nöjda 
kunder, vilket visar sig då organisationen anser att kontanter fortfarande efterfrågas. 
Detta kan kopplas ihop med Porter (1980) då han belyser att det inte bara handlar om 
att konkurrera med andra organisationer utan att det också är viktigt att man är lön-
sam och koncentrerar sig på att behålla sin marknadsplats.  

5.2 Likheter i organisationen 

5.2.1 En unik organisation 
Utifrån teorin kan man konstatera att samtidigt som organisationer ständigt arbetar 
med att likna varandra försöker de skapa något unikt som skiljer de åt från andra or-
ganisationer (Villadsen, 2012). Isomorfi beskrivs enligt DiMaggio och Powell 
(1983:149) som en ”begränsande process som tvingar en enhet att likna andra enhet-
er som står inför samma uppsättning miljöförhållanden”. En koppling som kan göras 
med det som Villadsen tar upp är att organisationen har lyckats skapa sig en unik 
position då de står ensamma kvar med att erbjuda den manuella kontanthanteringen 
och genom detta erbjuder organisationen sina kunder en tjänst som deras konkurren-
ter inte erbjuder. Men samtidigt som man kan se en tydlig koppling mellan teorin och 
den empiriska undersökningen kan man se att de skiljer sig åt vid DiMaggio och Po-
wells definition av isomorfi. Trots att organisationen har stått inför samma uppsätt-
ning av miljöförhållanden som sina konkurrenter har ingen förändring skett.  
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DiMaggio och Powell anser också att organisationer känner sig tryggare då man fat-
tar ett beslut gemensamt med andra organisationer, vilket är på grund av att man inte 
står ensam kvar vid ett misslyckande. DiMaggio och Powells teori motbevisas av 
respondenternas svar då de beskriver att de är en organisation som vill driva sin affär 
på sitt eget vis och därmed har de valt att följa sin tidigare linje och står kvar med sin 
affärsstrategi. Vi kan se från respondenternas svar att organisationen är en stark och 
självständig organisation när de har fattar beslutet av en oförändrad affärsstrategi 
utifrån deras kunders behov och inte utifrån konkurrenternas agerande. I teorin besk-
rivs det att det finns en trygghet att göra som alla andra då organisationer är osäkra 
(DiMaggio & Powell, 1983). Ytterligare en koppling som kan göras utifrån detta är 
att organisationen förmodligen inte är osäker på sin position på marknaden och där-
med agerar de på ett sätt som de anser vara lämpligast för organisationen.  

När organisationer är annorlunda har det enligt DiMaggio och Powell resulterat till 
att man presterar bättre, och det lyfts även fram att organisationer har en förmåga att 
skilja sig från andra organisationer då de vill skapa sig något unikt och nå en specifik 
position på marknaden. Utifrån respondenterna framkom det att organisationens val 
av att öppna nya kontor istället för att stänga ned kontor som sina konkurrenter samt 
deras decentraliserade arbetssätt är ett tydligt exempel på det som DiMaggio och 
Powell (1983) belyser i sin teori. 

5.3 Beslut, beslutsprocessen och beslutsmodeller 

5.3.1 Grunder till organisationens beslut 
Den empiriska undersökningen beskriver att organisationen har fattat ett beslut som 
grundar sig på vad deras kunder efterfrågar samt de effekter som skulle kunna upp-
stått om beslutet av den manuella kontanthanteringen hade sett annorlunda ut. Detta 
stämmer överens då Akdere (2011) anser att beslut är något som är viktigt för orga-
nisationer eftersom det sker dagligen, men det är vanligt att beslut fattas inom kort 
tid, vilket kan resultera till att man inte hinner skaffa sig all kunskap om hur föränd-
ringen ska gå till (Akdere, 2011). På grund av dagens snabba förändringar i organi-
sationer har det därmed blivit viktigt att man anpassar beslutsfattandet till organisat-
ionens verksamhet för att uppnå ett bra resultat. De som fattar beslut i organisationer 
behöver enligt Hammond, Keeney och Raiffa (1998 i Akdere, 2011) vara återhåll-
samma när man analyserar framtiden, vilket hjälper till att undvika att fatta dåliga 
beslut. Teorin beskriver att beslut oftast fattas högt upp i organisationen där beslut-
fattaren både har makt och ansvar. Detta beskrivs även i den empiriska undersök-
ningen men det skiljer sig åt då respondenterna poängterar att beslutet i organisation-
en har från första början tagits av organisationens kontorschefer och därifrån har be-
slutet fortsatt längre in till organisationens ledning.  

Då beslut ska fattas behöver organisationer förstå vad problemet är och varför en 
förändring ska ske, även att besluten stämmer överens med organisationens uppgifter 
och mål är något som är viktigt (Akdere, 2011). När beslut ska genomföras behöver 
organisationer enligt Akdere genomgå olika beslutsprocesser och i dessa processer 
kan beslutsfattaren behöva vägledning från andra människor i organisationen för att 
bestämma vilka beslut som ska fattas. Intressant att belysa är respondenternas syn på 
att ett beslut har fattats i organisationen men att det däremot inte har skett någon be-
slutsprocess. Enligt respondenterna har den manuella kontanthanteringen i organisat-
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ionen inte lett till något problem eftersom tjänsten av den manuella kontanthante-
ringen fortfarande efterfrågas av deras kunder, vilket har varit orsaken till att det inte 
har skett en förändring. Beslutet av att låta affärsstrategin vara oförändrad är i linje 
med Akderes teori då respondenterna poängterar att beslutet är kopplat till organisat-
ionens arbetsuppgifter och mål.  

Trots att respondenterna belyser att det inte har skett någon beslutsprocess i organi-
sationen kan vi se en koppling med teorin då vi anser att de använt modellen som 
handlar om rationellt beslutsfattande. I det rationella beslutfattandet är det viktigt att 
den som fattar besluten tror på det som ska genomföras samt att det stämmer överens 
med egna värderingar om vad som är bra och dåligt för att kunna nå det bästa resulta-
tet (March 1994 i Jacobsen & Thorsvik, 1998). Utöver March belyser Simon (1945) 
att människan bör agera rationellt när man har som mål att maximera nyttan för or-
ganisationen. Eftersom det har skett ett beslut av att behålla sin affärsstrategi kan en 
koppling göras då respondenterna beskriver organisationens mål vilket är att verka 
genom nöjda kunder och hög lönsamhet, eftersom att de också anser att den manuella 
kontanthanteringen fortfarande efterfrågas av deras kunder anser de att konsekven-
serna skulle ha blivit för stora om de valt att ta bort tjänsten. Detta visar på en stor 
medvetenhet hos beslutfattarna om vilka konsekvenser som kunnat uppstå. Eftersom 
modellen om det rationella beslutfattandet tar upp att man ska välja det alternativ 
som bäst hjälper till att nå organisationens mål kan den kopplas samman med re-
spondenternas beskrivning av beslutet av att behålla sin affärsstrategi eftersom det 
har att göra med organisationens mål.  

Olika studier visar att beslutsfattandet är avgörande för vilket resultat en organisation 
kommer att nå och enligt Nicholas (1989 i Akdere, 2011) har beslutsfattandet en stor 
betydelse för organisationers framgång. Beslutet av att stå kvar med den manuella 
kontanthanteringen har enligt våra respondenter resulterat till både positiva och nega-
tiva effekter. Som exempel på framgång har organisationen fått en ökad kundkrets 
och en positiv uppmärksamhet på deras decentraliserade arbetssätt. Den negativa 
sidan har visat sig då organisationen har fått tagit diskussioner med sina konkurren-
ters kunder eftersom de endast velat använda sig av organisationens manuella kon-
tantservice.  

5.3.2 Kontanternas påverkan på organisationen 
Arvidsson (2013) belyser påverkan på människans livssituation då samhället skulle 
bli kontantlöst, och han menar att man skulle behöva ta hänsyn till att ekonomin och 
samhället ska kunna fungera på samma sätt som den fungerar i dag men utan kontan-
ter. På liknande sätt beskriver teorin att beslut som genomförs i organisationer kan ha 
en stor påverkan på människans livssituation och det är viktigt att man är medveten 
om att besluten kan leda till ett annat resultat än vad som var planerat från början 
(Holmblad Brunsson, 2002). För att undvika detta hävdar Arvidsson att samtidigt 
som kontanternas användning succesivt minskar skulle man kunna diskutera om ett 
kontantlöst samhälle. Som det beskrevs tidigare i analysen så kom det fram i den 
empiriska undersökningen att det inte har skett någon beslutsprocess. Men en viss 
koppling till den teoretiska beslutsmodellen om rationellt beslutfattande kan ändå 
konstateras då organisationen har beslutat om att stå kvar med sin affärsstrategi och 
därmed fattat ett beslut som tar hänsyn till organisationens mål.  
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Utöver det som beskrivits tidigare i kapitlet om rationellt beslutfattande kan mo-
dellen kopplas samman då det framkom att organisationen lägger stor vikt vid att låta 
kontorscheferna tillsammans med de som sitter närmast kunderna bestämma själva 
över vilka beslut som anses vara mest relevanta och som kan generera till det bästa 
resultatet i organisationen. Detta förstärks av Arvidssons (2013) studie där han bely-
ser att kontanterna fyller en viktig samhällsfunktion, vilket de även kommer att göra i 
framtiden eftersom de är ett viktigt betalningsmedel.  

I teorin tas det upp att då besluten blir slumpmässiga uppstår organiserad anarki på 
grund av att beslutsfattarna i organisationen känner osäkerhet på vad man vill uppnå. 
Det är vanligt att detta uppstår när målen är otydliga i organisationen och detta besk-
rivs enligt Cohen, March och Olsen (1972) som soptunnemodellen. Utifrån respon-
denternas svar kom det fram att soptunnemodellen inte har varit relevant för organi-
sationen eftersom respondenterna poängterar att organisationen har tydliga mål och 
valet av att behålla affärsstrategin beskrivs som ett väl planerat beslut och därmed 
har inte ett slumpmässigt beslut fattats. Arvidsson (2013) belyser att ett kontantlöst 
samhälle skulle kunna vara möjligt men inte före år 2030 och i den empiriska under-
sökningen ansåg respondenterna att om kontanterna kommer att minska eller för-
svinna kommer organisationen att anpassa situationen utifrån de behov som kvarstår.  
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6 Slutsats 

6.1 Organisationens beslut av att behålla sin affärsstrategi 
Under uppsatsens gång har vi med hjälp av den empiriska undersökningen kommit 
fram till att det har varit ett medvetet val för organisationen att behålla sin affärsstra-
tegi, vilket visar sig då de står kvar med tjänsten av den manuella kontanthantering-
en. Med hjälp av Eisenhardt och Browns (1988) teori om vad strategi är kommer vi 
fram till att organisationen har en tydlig strategi då de vet vad de vill göra och vart 
det vill befinna på marknaden och detta har varit anledningen till att de behåller sin 
affärsstrategi. Många organisationer fokuserar mycket på sina konkurrenter då man 
oftast följer den organisation som anses vara mest framgångsrik, denna osäkerhet kan 
enligt Dimaggio och Powell (1983) bero på att organisationer har otydliga mål. En 
slutsats som vi drar av detta är att organisationen som vi har undersökt har en stark 
tro på sig själv då de inte koncentrerar sig på vad deras konkurrenter gör utan istället 
fokuserar på vad som är bäst för organisationen och hur de når bästa resultat, vi anser 
att organisationen är en självsäker organisation då de står ensam kvar med tjänsten.  

Då organisationen använder sig av Porters (1980) differentieringsstrategi är det in-
tressant att belysa att organisationen har lyckats att skaffa sig en unik position på 
marknaden och det vi kan se utifrån vår studie är dels att organisationens sätt att vara 
unik kommer fram i flera situationer. Den slutsats som kan dras utifrån detta är att 
det endast inte är organisationens beslut om att behålla den manuella kontanthante-
ringen som gjort att de blivit unika på marknaden. Det har även visats sig på organi-
sationens decentraliserade arbetssätt samt då de väljer att öppna nya bankkontor även 
då deras konkurrenter stänger ned kontor, det är alltså inte första gången som organi-
sationer inte följer strömmen vilket även det visar på att organisationen inte är osä-
ker.  

Frågan om hur beslutprocessen av att inte förändra sin affärsstrategi har sett ut har 
varit svår att svara på eftersom respondenterna anser att det i detta fall inte har skett 
någon beslutprocess men att det däremot har fattats ett beslut. Kopplingen blev svår 
eftersom Akdere (2011) belyser att om ett beslut ska genomföras behöver organisat-
ionen gå igenom olika beslutprocesser. Så som vi tolkar respondenternas svar är dels 
att organisationen har fattat en viss typ av beslut, men då de behåller tjänsten av den 
manuella kontanthanteringen har det inte skett någon större förändring i organisat-
ionen. Men trots att respondenterna påstår att det inte har skett någon beslutprocess-
beslutprocess kan vi se att organisationen har använt sig av modellen om rationellt 
beslutfattande. 

Arvidsson (2013) belyser att om samhället skulle bli kontantlöst skulle det behövas 
ske en större förändring i samhället. Detta är i linje med organisationens beslut ef-
tersom det har funnits goda anledningar till att behålla sin affärsstrategi då kontan-
terna används dagligen och fyller en viktig samhällsfunktion. Vi anser att organisat-
ionen har gjort rätt val vid beslutet av att behålla sin affärsstrategi och om en föränd-
ring ska ske är det viktigt att man introducerar andra alternativ för tjänsten av den 
manuella kontanthanteringen för att på så sätt skapa en trygghet i förändringen.  

Så som vi väljer att tolka organisationens beslut av att stå kvar med sin affärsstrategi 
är att det har varit ett strategiskt beslut att behålla den manuella kontanthanteringen 
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och därmed har de agerat tvärt om än sina konkurrenter. Detta strategiska beslut har 
bidragit mer till positiva effekter än negativa effekter och organisationen har fått en 
ökad kundkrets samt positiv respons.  

6.2 Kritisk granskning och förändring 
Kritik som kan uppstå mot detta uppsatsarbete är att vi valde att genomföra en kvali-
tativ undersökning med hjälp av e-post och telefonintervjuer. Det tog tid att få svar 
från respondenterna och för att undvika detta skulle det istället ha underlättats för oss 
att genomföra personliga intervjuer på plats. Det vi skulle kunna ha gjort annorlunda 
är att genomföra våra intervjuer på plats eftersom att vi då hade fått en annan möjlig-
het att få en fördjupad bild över hur beslutsprocessen egentligen har gått till i organi-
sationen. Detta skulle möjligen ha resulterat till att det skulle blivit lättare för oss att 
hitta ett sambandsmönster mellan teorin och den empiriska undersökningen i be-
slutsprocessen. Vi märkte även vid uppsatsarbetets slut att vi var tvungna att minska 
teoridelen på grund av att en viss del av teorin inte blev relevant för arbetet.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
Eftersom det tar tid att genomföra förändringar i organisationer skulle det vara in-
tressant att om några år att se vilket resultat beslutet av att behålla den manuella kon-
tanthanteringen har resulterat i. Det skulle även vara intressant att se skillnaderna på 
de positiva och negativa effekterna som har uppstått då en organisation har valt att 
behålla sin affärsstrategi och en annan organisation har valt att ändra sin affärsstra-
tegi. Eftersom vi inte har byggt upp vårt uppsatsarbete från kundernas synvinkel, 
skulle ett annat forskningsförslag kunna vara att undersöka kundernas syn på ett kon-
tantlöst samhälle. 
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Bilaga 1: Intervjuundersökning 

Frågor som ställdes till respondenterna: 

1. Hur ser er strategi ut i organisationen? 
2. Vad är organisationens mål? 
3. Hur skiljer sig Handelsbanken ifrån de andra storbankerna och vad gör er or-

ganisation unik? 
4. Varför har ni valt att behålla er affärsstrategi (den manuella kontanthante-

ringen) då konkurrenterna har förändrat deras? 
5. Vilka strategiska val ligger bakom beslutet om en oförändrad affärsstrategi? 
6. Hur har förändringen av affärsstrategin hos de andra bankerna(Nordea, SEB 

och Swedbank), påverkat er?  
7. Hur har beslutprocessen sett ut? 
8. Vem står bakom beslutet? 
9. Hur länge har frågan om den manuella kontanthanteringen varit ett aktuellt 

ämne för er organisation? 
10. Vilka för-och nackdelar ser du med beslutet av att behålla den manuella kon-

tanthanteringen? 
11. I vilken nivå i organisationen har beslutet fattats? 
12. På vilka grunder är beslutet fattats? 
13. Är det ett gemensamt beslut i organisationen att låta affärsstrategin vara oför-

ändrad? 
14. Anser du att beslutet har gjort er mer konkurrenskraftiga?                                                                                         

Om JA, på vilket sätt?  
15. Hur ser du på framtiden med den manuella kontanthanteringen?  

 
 


