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Sammanfattning 
 

 Bakgrund: Betydelsen av en välfungerande bankverksamhet, och därmed även den ekonomiska 
styrningen däri, torde blivit allt större på grund av den accelererande globalisering som idag 
sköljer över vårt samhälle. Det faktum att de undersökta bankerna verkar på samma area med 
likvärdiga produkter är även det av stort intresse beträffande homogeniteten i den 
ekonomiska styrningen. 

 

 Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera Sveriges storbankers centrala ekonomiska styrning i 
form av graden av decentralisering, användandet av budget samt valet av nyckeltal. 
Rapportförfattarna söker även analysera likheter och skillnader i dessa styrsystem då detta 
torde vara intressant eftersom de alla tillhandahåller liknande tjänster på en relativt mogen 
marknad. 

 

 Genomförande: Det empiriska materialet består till lejonparten av intervjuer med nyckelpersoner inom de 
svenska storbankerna (FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB). 

 

 Resultat:  Både stora skillnader och likheter kunde identifieras genom undersökningen. Skillnaderna 
ligger främst i graden av decentralisering och användandet av budget. Bakgrunden till 
skillnaderna har ursprung i bankernas olikartade historiska utveckling. Likheterna återfinns 
främst inom brukandet av nyckeltal. Många av de nyckeltal som används finns inom de olika 
bankerna. 
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1 Inledning 

I följande kapitel kommer författarna ge en introduktion till valet av ämne, 
samt kort redogöra för varför just denna undersökning är av allmänt intresse. 
Efterföljande presenteras uppsatsens syfte samt dess avgränsningar. 
Dessutom redogör författarna för vilka uppsatsen är ämnad samt för hur den 
disponerats. 

1.1 Bakgrund 

Djingis khan, Napoleon Bonaparte och Winston Churchill. Dessa namn för-
knippar många med stort inflytande och betydelse. Historiskt sett har 
betydelsefulla människor ofta varit just framgångsrika krigare, erövrare eller 
politiker. Det har dock skett ett skifte beträffande branscher vari världens mest 
inflytelserika människor verkar. Den ökade kommersialismen i den alltmer 
ekonomisk dominerande västvärlden har medfört att några av dagens mest 
inflytelserika namn stavas Bill Gates och Alan Greenspan. Det är nästan 
löjeväckande och lite skrämmande vilken fantastisk stor effekt den ameri-
kanska riksbankschefen och dennes publika uttalanden har.  
 
I denna värld tenderar pengar betyda makt och makt betyda pengar. Men det 
är inte bara på samhällets topp det ökade intresset för likvida medel infunnit 
sig. Även det allmänna intresset för likvida medel och dess transaktions-
potential har ökat. Kapital måste idag vara i högsta grad mobilt och det med 
kort varsel och hög överföringshastighet. Detta är en elementär förutsättning 
för att människor i dagens västvärld ska kunna leva drägligt och för att företag 
ska kunna expandera eller över huvud taget existera. Faktum är att intresset 
för ekonomirelaterade händelser, nyheter och börsnoteringar får alltmer 
utrymme i dagens media. Om man tittar på public service företaget Sverige 
Televisions (SVT) programutbud märks det tydligt hur det kommersialiserade 
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samhällets efterfrågan besvarats med program som A-ekonomi och Plus 
ekonomi. Tar man en titt på tryckta massmedia finns det numer en smärre 
uppsjö av olika nischade ekonomiska tidskrifter. Även klassiska nationella 
morgontidningar såsom Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet lägger stor 
vikt vid ekonomisk granskning och journalistik. Hur kommer sig då detta? 
Svaret torde vara det allt större allmänna intresset, troligtvis på grund av den 
kontinuerligt ökande kommersialismen. I och med att det allt tilltagande 
behovet av kapital, mer frekventa transaktioner samt det faktum att transak-
tionerna i sig görs mellan aktörer från olika geografiska områden, har behovet 
av organiserad bankverksamhet accelererat. Behovet av en väl fungerande 
global bankverksamhet har visserligen funnit sedan en lång tid tillbaka, dock 
inte i närheten av vad den gör idag.  
 
I och med att dagens företagarklimat präglas av större osäkerhet på grund av 
en allt större och mer frekvent förändringstakt krävs det otvivelaktigt mer 
sofistikerad styrning för att uppnå önskade resultat för organisationen.1 Att det 
blivit så beror på många olika faktorer. Den alltmer teknologiska utvecklingen 
är en bidragande orsak som även skapat incitament för en mer global 
konkurrens. Vad som kan betecknas som unika faktorer på nationell nivå kan 
nämnas den finansiella krisen i början av 1990-talet. Uppkomsten till denna 
svåra period var avregleringen av kreditmarknaden i mitten av 1980-talet. 
Följden blev att utbudet av krediter ökade markant samtidigt som Sverige 
hade en stark tillväxt med accelererande inflation.2 En annan, dock knappast 
lika betydelsefull faktor, var den allt hårdare konkurrenssituation bankerna 
fick uppleva i och med att flertalet nischbanker och försäkringsbolag gav sig 
in på den tidigare tämligen stabila bankmarknaden. För att överleva detta 
krävdes att bankledningarna vidtog åtgärder där den klart mest tillämpade 
strategin stavas fusion.3  

                                                 
1 Intervju Mikael Smith 
2 Hempel & Simonson, Bank management - text and cases (1991) 
3 Intervju Mikael Smith 
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1.2 Problemdiskussion 

Den ökade hotbilden, representerat av den intensifierade konkurrensen, i kom-
bination med växandet genom organisationsfusioner, torde ställa högre krav 
på intern styrning än tidigare. De finansiella organisationerna styrsystem skilj-
er sig visserligen från traditionell produktionsorgansationers dito, men det 
finns även många likheter i verktygen som används. Exempel på dessa är till 
exempel prognoser, nyckeltal och diverse planer såsom marknadsplan och/-
eller affärsplan. 
 
Inom banksektorn arbetar företagen mot en mycket variabel kundstock. Det 
handlar om allt från privatpersoner med mycket små ekonomiska medel till 
stora multinationella företag med lånetaganden på miljarder. Här gäller det att 
kunna styra organisationen effektivt, oberoende av vilken typ av kund det 
handlar om. Även om antalet kunder är stort och tämligen diversifierat kan 
företagen på marknaden antas ha en liknande kundbild i den mening att de alla 
har inslag av de olika kundkategorierna. Viktningen mellan kunderna kan 
dock givetvis skilja, där en bank kanske har en större andel företag samtidigt 
som en annan bank har fler privatpersoner som kunder. Ett stort antal kunder 
ur varje grupp finns hos samtliga stora banker. Medför detta att bankerna 
kommer att ha en liknande styrning i sina organisationer eller kommer det 
finnas skillnader?  
 
Den svenska bankmarknaden består idag av fyra större företag som tillsam-
mans har en marknadsandel på närmare ¾ av den totala bankmarknaden4. Att 
utreda huruvida det finns likheter och skillnader (och även vilka) mellan dessa 
företag beträffande den ekonomiska styrningen är av stort intresse.  

                                                 
4 Statistiska Centralbyrån (www.scb.se) 
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1.3 Frågeställningar 

 Hur långt ner och i vilken grad släpps beslutsfattandet beträffande eko-
nomisk styrning i de undersökta organisationerna? 

 
 I vilken utsträckning arbetar företag med budget på en marknad som är 

så utsatt och känslig för ränteförändringar?  
 
 Vilken typ av nyckeltal används och vilka är centrala inom banksek-

torn? 

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att analysera Sveriges storbankers centrala ekonom-
iska styrning i form av graden av decentralisering, användandet av budget 
samt valet av nyckeltal. Rapportförfattarna söker även analysera likheter och 
skillnader i dessa styrsystem då detta torde vara intressant eftersom de alla 
tillhandahåller liknande tjänster på en relativt mogen marknad. 

1.5 Avgränsningar 

De banker som vi har tittat på i studien har alla verksamheter utomlands. 
Troligen så kan det som gäller på den svenska marknaden till stor del gälla 
även ur ett internationellt perspektiv. Författarna har dock valt att endast titta 
på den svenska marknaden och inte de utländska dotterbolag som finns i 
företagen. Bevekelsegrunderna till detta är flera, den mest uppenbara torde 
vara att historiskt sociokulturella konstruktioner kan begränsa ledningens 
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egentliga styrvisioner som måste anpassas till den närmiljö utlandsfilialerna 
verkar i.   
Det som fokuserats på är hur företagen betraktar styrningen ur ett lednings-
perspektiv. Följaktligen blir det intressanta inte hur respektive bank faktiskt 
styr sin verksamhet eller ens hur väl det valda styrsystemet fungerar i reali-
teten utan snarare hur respektive banks styrsystem är utformade. Hänsyn har 
därför inte tagits till den praktiska funktionaliteten i systemen, detta är 
visserligen i sig ett intressant område att forska kring men då denna uppsats är 
tänkt att fokusera på det taktiska tänkandet snarare än den praktiska 
implementeringsprocessen och/eller huruvida denna anses effektiv eller inte 
avgränsas uppsatsen härmed från dessa områden. 
 
Ytterligare en avgränsning författarna gjort är att endast Retail Banking delen 
av respektive koncern har undersöks. Retail Banking kan ses som den 
traditionella bankverksamheten med in och utlåning som största del. 
 
Slutligen kommer uppsatsen endast omfatta utvalda delar av bankernas ekono-
miska styrsystem. Efter dialoger med representanter från samtliga storbankers 
koncernledningar har författarna i samråd med dessa enats om att studera 
graden av decentralisering, synen på budgetering samt nyttjandet av nyckeltal. 

 1.6 Målgrupp 

Denna magisteruppsats är tänkt att fylla flera funktioner. Först och främst är 
författarna intresserade av ämnet och söker på detta sätta inhämta ny kunskap 
och större kännedom om den svenska bankmarknaden vilken upplevs som 
både inspirerande och spännande då i stort sett alla människor i hela 
västvärlden har någon form av förhållande till bankväsendet. Uppsatsen är 
tänkt belysa den svenska bankmarknadens syn på ekonomisk styrning. Även 
dagens men likaså framtida studenter ska kunna ta del av denna magister-
uppsats för att erhålla en rikare begreppsapparat om den svenska bankmark-
naden och dess styrsystem. I slutet av uppsatsen kommer författarna ge förslag 
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på framtida forskningsområden inom just denna verksamhetsgren som de 
finner relevanta och intressanta. 
 
Uppsatsens form och formalia är relativt strikt förutbestämd för att möta upp 
till Linköping Universitets högt ställda krav på en uppsats vilken tjänar som 
slutet på den utbildning som sträckt sig över fyra år.  

1.7 Disposition 

I inledningskapitlet kommer författarna att söka ge en introduktion till det 
valda ämnet. Detta kapitel kan tolkas som relativt subjektivt då det är skrivet 
med relativt få källhänvisningar beroende på att lejonparten av innehållet är 
baserat på författarnas egna tankar och resonemang. Successivt ökar dock 
graden av objektivitet och den inledande diskussionen mynnar med hjälp av 
problemdiskussionen ut i ett konkret syfte som rapporten ämnar svara på i 
avsnittet konklusioner. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning och 
motivering av de avgränsningar som gjorts samt en övergripande dispositions-
förklaring. 
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I metodkapitlet avser författarna beskriva den forskningsmetodik som använts 
för att svara på det syfte som tidigare nämnts. I detta avsnitt söker de även 
utveckla uppsatsen dignitet och trovärdighet samt vilken vetenskaplig 
forskningsinriktning den har. Här ges läsaren också förståelse för hur 
författarna tolkat och resonerat sig fram till den tolkning som leder fram till 
uppsatsens analyskapitel.  
 
För att öka läsarens förståelse för och insikt om rapportens innehåll redovisas 
de teorier författarna analyserar empirin mot i den teoretiska referensramen. 
Här kommer såväl klassisk styrningsteori som ekonomisk styrmetodik 
belysas.  
 
Empirikapitlet inleds med kortfattade presentationer av de undersökta före-
tagen där fokus lagts på historiskt betydelsefulla händelser och aktuella data. 
Företagspresentationen avslutas med en teknisk jämförelse företagen emellan. 
Vidare redogörs för vad bankverksamhet i sig innebär samt för bankernas 
roller och funktioner i samhället. Kapitlet avslutas med sammanställningar av 
de intervjuer som uppsatsen till stor del ligger till grund för vilka komplet-
terats med material inhämtat från andra oberoende källor. 
 

Inledning 

Metod 

Analys 

Empiri 

Konklusion 

Referensram Avgränsningar 

Figur 1  ’Disposition’
 Egen bearbetning
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Slutligen kopplas den empiriska data till de teorier som redovisades i kapitel 
två. Detta bildar analyskapitlet som avslutningsvis mynnar ut i ett fåtal kon-
klusioner som svarar på det syfte som presenterades i inledningskapitlet. 
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2 Metod 

I detta kapitel redogörs för det tillvägagångssätt som använts vid rapport-
skrivande samt förfarandet vid datainsamlandet. Detta avsnitt ska ses som ett 
verktyg som är till för att lösa dilemmat om hur kunskap genererats för att 
läsaren lättare ska göra detsamma. Detta kapitel utgör även den grundsten på 
vilken uppsatsens trovärdighet och dignitet vilar på..  

2.1 Grundläggande om vetenskap 

Inom vetenskapen finns det två grundläggande vetenskapssyner som kontra-
sterar varandra; positivismen och hermeneutiken.5 Positivismen har sitt ur-
sprung inom den naturvetenskapliga forskningen och den som gav inrikt-
ningen sitt namn var Auguste Comte. Denne var verksam under början och 
mitten av 1800-talet, men traditionen har anor så långt tillbaka som 1600-
talet.6 Hermeneutiken utvecklades ur olika bibeltolkningsskolor på 1600- och 
1700-talet. 
 
Den positivistiska forskningen tar sin utgångspunkt i att slutsatser ska dras 
endast från uppgifter som bedöms vara säkra, precisa och tydliga. Därigenom 
är det meningen att orsakssamband ska hittas.7 Enligt positivisterna finns det 
endast två källor till kunskap; dels det som människan kan registrera via sina 
sinnen och dels det som människan kan komma fram till genom rent logiska 
resonemang.8 Den uppgift som åligger vetenskapen blir med andra ord att 
fastställa hur något förhåller sig, inte hur något bör förhålla sig. Subjektiva 
omdömen och liknande är av största vikt att undvika för att en undersökning 

                                                 
5 Bengtsson, Forskningsboken (1998)  
6 Patel, Forskningsmetodikens grunder (2003) 
7 Lunddahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) 
8 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera (1999) 
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ska kunna anses relevant.9 Undersökningar som är av positiv natur är ofta av 
kvantitativ karaktär.  
 
Hermeneutiken anses vanligen vara positivismens motpol. Det är en veten-
skaplig inriktning där fokus ligger på att studera, tolka och förstå.10 Vad det 
gäller forskarens roll så anses det inom den hermeneutiska vetenskapssynen 
varken möjligt eller rimligt att bedriva en helt opartisk forskning. Istället kan 
forskaren med fördel delta med engagemang och känslor för att förmedla 
kunskap som annars kanske inte kan nås enbart genom användandet av 
förnuftet.11 Hermeneutiska undersökningar är ofta av kvalitativ art.  
 
När det gäller den vetenskapliga synen är det svårt att helt ansluta sig till den 
ena eller andra inriktningen. Författarna anser dock att de ligger närmare de 
hermeneutiska grundtankarna. Att studera något helt förutsättningslöst är svårt 
i dagens informationstäta samhälle. Det blir, medvetet eller omedvetet, svårt 
att inte påverkas av sina föreställningsramar. Med andra ord ligger det herme-
neutiska synsättet närmare än det positivistiska. Positivistisk forskning speglas 
av att den ska vara mera neutralt utformad vilket kanske är svårt att uppnå. En 
ytterligare faktor som gör att författarna anser sig stå närmare ett hermen-
eutiskt tankesätt är att den typen av forskning som bedrivs ofta är kvalitativ, 
det vill säga den typen av forskning som den här studien är inriktad mot. 
Positivismen är motsatsvis vanligen grunden för en kvantitativ metodteori. 

2.2 Undersökningsansats  

Den enhet som ska undersökas måste bestämmas och definieras. De objekt, 
områden och egenskaper som ska undersökas måste bestämmas. Hur dessa 
väljs kommer sedan att påverka det fortsatta arbetet och vilket upplägg som 
blir aktuellt. Antingen kan en studie ha ett extensivt upplägg, då handlar det 
om att undersöka enskilda faktorer hos många enheter, eller så kan det handla 

                                                 
9 Lunddahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) 
10 Patel, Forskningsmetodikens grunder (2003) 
11 Lunddahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) 
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om en fallstudie. Denna går ut på att undersöka många egenskaper hos ett 
objekt.12 Förutom den uppenbart grundläggande skillnaden i själva undersök-
ningen finns också skillnader för att kunna erhålla generaliserbarhet. När en 
fallstudie genomförs och det endast blir ett objekt som undersöks kan det vara 
svårt att erhålla möjlighet till generaliserbarhet av det resultat som erhålls. En 
extensiv studie däremot, som baserar sig på många olika undersökta objekt, 
har större möjlighet att kunna få ett resultat som är av generaliserbar karaktär. 
 
Denna uppsats kan inte anses vara av extensiv natur då antalet enheter som 
undersökts är begränsat. Undersökningen baseras inte endast på ett fall utan 
behandlar ett fåtal objekt. Dessutom kan det finnas en viss osäkerhet när det 
gäller tidsaspekten då det vanligen ska vara av längre karaktär för fallstudier. 
Det är alltså inte frågan om en renodlad fallstudie. Sammantaget ligger dock 
undersökningen närmare karaktären av en fallstudie än en extensiv sådan och 
skulle därför kunna sägas ha ett fallstudieliknande upplägg. 

2.3 Typ av studie 

Det finns flera olika typer av studier som kan bli aktuella vid en undersökning. 
Några av de vanligaste beskrivs kortfattat här.  
 
En explorativ undersökning syftar till att ge en överblick över det aktuella 
problemet eller ämnesområdet och vad som redan är känt inom det. Används 
ofta som förberedande undersökningar.13 Handlar det om en deskriptiv under-
sökning är problemområdet sedan tidigare ordentligt utforskat. Då kan 
speciella områden bli aktuella för undersökning, utan att förlora kopplingen 
till helheten. Den här varianten av undersökningar kan ha en mycket varier-
ande inriktning och utgör ofta ett viktigt inslag i kvalitativa undersökningar.14 
Den tredje och sista formen är den förklarande undersökningen. Inom den här 
typen av undersökning är kunskapsmängden mycket omfattande och ofta 
                                                 
12 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod (1992) 
13 Lunddahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) 
14 Bengtsson, Forskningsboken (1998) 
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utvecklas teorier. Dessa prövas sedan genom olika hypoteser för att eventuellt 
kunna erhålla och testa samband inom de områden som undersöks.15 De här 
tre undersökningstyperna genomförs vanligen var för sig. Men om det rör sig 
om större projekt så kan flera, antingen två eller alla tre, förekomma.16  
 
Den undersökning som gjorts för denna uppsats är av deskriptiv karaktär. När 
det gäller deskriptiva undersökningar kan de, utan att helheten förloras, 
beskriva vissa utvalda delar inom ett område exempelvis personer, företag 
eller olika situationer. 17 Inriktningen kan vidare vara av såväl historisk som 
nutida karaktär. När det gäller vilket resultat som undersökningen kan leda till 
handlar det om påståenden om de förhållanden som råder i realiteten.18 
 
Den efterforskning som gjorts i denna uppsats har en inriktning mot vissa 
delar av företagets styrning. Den del av styrningen som blivit aktuell kom att 
analysera hur bankerna från centralt håll valt att styra de lokala bankkontoren, 
bland annat genom användandet av nyckeltal. Det blev med andra ord inte en 
fullständig genomgång av bankernas styrsystem utan författarna kom i 
enlighet med den deskriptiva metodens möjlighet att undersöka utvalda delar. 
 
Studien kommer också att innehålla vissa komparativa inslag. Dessa gäller de 
förhållanden som eventuellt kan finnas mellan de undersökta objekten. Exem-
pelvis gällande vissa likheter eller skillnader som finns mellan bankerna.  

                                                 
15 Patel, Forskningsmetodikens grunder (2003) 
16 Ibid 
17 Bengtsson, Forskningsboken (1998) 
18 Patel, Forskningsmetodikens grunder (2003) 
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2.4 Kvantitativa och kvalitativa studier 

Inom forskningen görs åtskillnad mellan undersökningar som är kvantitativa 
och kvalitativa. Vad som skiljer de olika metoderna åt är hur den forskande 
väljer att samla in, bearbeta och analysera den information som har erhållits.19 
När en undersökning har en kvantitativ ansats kommer en stor del av 
undersökningen inriktas mot att omvandla den information som erhålls till 
siffror.20 Kvalitativa undersökningar har en inriktning där stor del av insam-
ling av data och liknande fokuserar på exempelvis intervjuer, tolkande 
analyser och liknande. Inriktningen blir generellt mot data som är av mer mjuk 
karaktär.21 
 
De båda inriktningarna ställs ofta mot varandra som direkta motpoler. 
Analyserar man hur forskningsarbete rent praktiskt går till förekommer det 
ofta inslag av båda inriktningarna. Det ena utesluter alltså inte det andra utan 
vi kan hitta kvalitativa undersökningar med kvantitativa inslag, eller vice 
versa.22 
 
Den undersökning som författarna ämnat göra har baserats främst på uppgifter 
från de undersökta företagen i form av exempelvis årsredovisningar, 
organisationsscheman eller intervjuer vad det gäller styrningen av organi-
sationen. Denna form av data har en kvalitativ inriktning och författarna har 
ingen tanke på att kvantifiera dessa data. Istället vill de söka se hur företagen 
ser på och tillämpar styrningen i den egna organisationen. 
 
Undersökningen har för avsikt att utforska Sveriges fyra storbankerna. Det 
hade varit möjligt att utelämna någon eller några, men författarna har sett 
intresse och mening i att försöka få med samtliga då den främsta anledningen 
är att skapa en helhetsbild över de fyra storbankerna med likheter och skillna-
der.  

                                                 
19 Patel, Forskningsmetodikens grunder (2003) 
20 Lunddahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) 
21 Patel, Forskningsmetodikens grunder (2003) 
22 Ibid. 
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2.5 Induktion respektive deduktion  

Det arbete som en forskare utför handlar mycket om att relatera teori och 
empiri till varandra. På vilket sätt det ska göras är ett av de viktigaste 
problemen inom det vetenskapliga arbetet.23 Två begrepp som ger alternativa 
möjligheter att relatera teori och empiri till är deduktion och induktion. 

2.5.1 Deduktion 

Använder sig en forskare av ett deduktivt arbetssätt kännetecknas det genom 
att denne utifrån redan befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeel-
ser. Genom dessa befintliga teorier sätts hypoteser upp vilka sedan får prövas 
mot det empiriska materialet. Forskarens roll kan antas bli mer objektiv då 
utgångspunkten tas hos redan befintliga teorier. Därmed kommer forskarens 
egna uppfattningar inte att få så stort utrymme som annars är möjligt.24 När ett 
deduktivt arbetssätt används krävs det att forskaren har kunskap om både 
befintliga teorier samt hur dessa ska testas på ett korrekt sätt. 

2.5.2 Induktion 

Väljer forskaren att använda sig av ett induktivt arbetssätt tas utgångspunkten 
i empirin. Det innebär att ett eventuellt forskningsobjekt börjar studeras innan 
undersökningen har placerats i något teoretiskt fack. Istället söker forskaren 
genom det empiriska materialet formulera en teori. 25 Visserligen kan det vid 
arbetets början vara bra att ställa upp en preliminär arbetshypotes vilken under 
arbetets gång ofta förändras och omformuleras.26 
 

                                                 
23 Patel, Forskningsmetodikens grunder (2003) 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod (1994) 
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Vid ett induktivt arbetssätt kan forskaren arbeta på ett mer öppet sätt och 
denne ska undersöka och upptäcka om det finns något som kan utvecklas i 
eller formuleras i en teori. I och med det behöver forskaren inte i ett initialt 
skede ha stor teoretisk kunskap. Det subjektiva inslaget i den här arbetsformen 
kommer ofrånkomligt att påverka vilka slutsatser som dras och vilka teorier 
som kan tänkas att dras från det insamlade empiriska materialet. 
 
Den studie som genomförs i denna uppsats är av deduktiv karaktär. Författar-
na började med att studera olika teorier rörande det aktuella ämnesområdet, 
styrning för att i nästa steg gå vidare och studera de aktuella företagen. Detta 
upplägg syftar till att skapa en förståelse och kunskap om hur företagen styr 
sina organisationer. När det är gjort kan jämförelser göras utifrån det material 
som erhållits från undersökningen av de valda fallföretagen. Slutsatser kan 
sedan dras från verkligheten när den ställs mot de teorier som använts. Genom 
att utnyttja redan befintliga teorier kan kunskap utvecklas och även skapa 
bättre förståelse för kommande studier. Samtidigt ska nämnas att studien har 
vissa induktiva inslag. Under början av arbetet med studien har vissa 
grundläggande empiriska fakta insamlats, bland annat från de aktuella före-
tagen. Dessa är visserligen relativt förutsättningslösa men kommer att spela en 
viss roll för det fortsatta arbetet. 

2.6 Trovärdighet, Allmängiltighet  

Ibland kan forskare med kvantitativ bakgrund förkasta kvalitativa studier 
beroende på att de baseras på ett alltför litet urval, ur vilka sedan dras, ofta 
generella och enligt dessa grundlösa och felaktiga, slutsatser.27  De termer 
rapportförfattarna använt sig av för att beskriva företeelser som kvantitativa 
forskare benämner validitet och reliabilitet är istället trovärdighet och allmän-
giltighet. Dessa begrepp ska söka ge en klar bild av hur väl uppsatsen är 
bearbetad och på vilka metodiska grundpelare den vilar. 
 

                                                 
27 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) 
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2.6.1 Trovärdighet 

Trovärdighet är den kvalitativa undersökningens motsvarighet av den kvan-
titativas reliabilitet. Det senare begreppet söker visa på uppsatsens motstånds-
kraft gentemot slumpmässiga händelser och har sitt ursprung i de undersök-
andes precision och stringens.28 
 
I kvalitativa undersökningar söker däremot metodbegreppet trovärdighet 
snarare ge uttryck för respondenternas kompetens och/eller intervjuarnas 
förmåga att tolka respondenternas uttalanden och egentliga andemeningar.29 
Då författarna tillika intervjuarna har god insikt om de problem som kan 
tänkas uppstå i och med en intervju (se 2.8), parallellt med det faktum att alla 
respondenters ämneskompetens torde säkerställa en viss grad av tillförlitlighet 
med hänsyn till de högt uppsatta positioner respondenterna besuttit, torde 
uppsatsen klassificeras som tämligen trovärdig. Då intervjuerna inte bara följts 
upp, ibland även flertalet gånger, utan även i efterhand godkänts av respon-
denterna har författarna försäkrat sig om att missuppfattningar gällande den 
empiriska delen reducerats till den mån som är möjligt. 

2.6.2 Allmängiltighet 

Den kvalitativa metodikens motsvarighet till den kvantitativas validitet be-
nämns som allmängiltighet.30 Denna parameter söker visa på huruvida det som 
mätts verkligen bedömts på ett korrekt sätt. Vid hög allmängiltighet ska en 
undersökning gjord på samma sätt som den berörda nå liknande resultat. Då 
kvalitativa undersökningar innefattar subjektiva bedömningar kan detta 
upplevas som svårt.31 Eftersom de intervjuade, enligt tidigare resonemang, 
torde kunna klassificeras som ämneskompetenta och då de alla informerats om 
uppsatsens syfte samt deras respektive funktion i densamma, torde allmän-
giltigheten uppskattas såsom relativt hög. Det föreligger dock risk att respon-
denterna ibland uttalat sig om koncernen såsom den vill uppfattas snarare än 
som den faktiskt fungerar. Genom att kontinuerligt söka bekräfta en källas 

                                                 
28 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera (1997) 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) 
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data med en annan har detta problem sökt reducerats men även här torde 
finnas begränsningar då organisationer otvivelaktigt önskar uppfattas på ett 
visst sätt vilket ibland kan skilja sig från hur det faktiskt föreligger. 

2.7 Användbarhet 

För att öka graden av användbarhet, det som i kvantitativa undersökningar 
vanligen benämns generaliserbarhet, i undersökningen har författarna valt att 
studera samtliga av de fyra storbankerna i Sverige. De skiljer sig från nisch-
bankerna och författarna har gjort distinktionen mellan de mera traditionella 
svenska storbankerna och deras nytillkomna konkurrenter. Ett alternativ hade 
varit ett att endast undersöka och jämföra två av de stora bankerna. Valet föll 
dock på att inkludera alla de fyra stora eftersom användbarheten av under-
sökningen ökar.32 
 
Genomförs för få intervjuer i en undersökning anses det medföra en lägre grad 
av användbarhet för undersökningen. Under arbetet med denna rapport har tio 
intervjuer genomförts med olika personer inom de aktuella företagen. Det är 
författarnas uppfattning att det antalet, tillsammans övrigt material, inte bör 
medföra ett problem för den genomförda undersökningen.33 

                                                 
32 Eriksson & Weidersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera (1999) 
33 Ibid. 
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2.8 Intervjuer 

En viktig del av undersökningen baserar sig på intervjuer med personer inom 
de undersökta företagen. Genom att använda sig av intervjuer som datainsam-
lingsform ges möjligheten till att få en bättre helhetsbild än om bara sekundära 
källor används. En kvalitativ intervju kan beskrivs som ett samspel där 
kunskap byggs upp genom utbyte av synpunkter då två eller flera individer 
samtalar om ett gemensamt ämne. Ordet intervju har sitt ursprung i det franska 
entrevue och det engelska interview som båda betyder ungefär ”mellan två 
seenden” eller ”mellan två synpunkten”.34 

2.8.1 Generellt 

När författarna själva är tvingade att samla information kan detta ske antingen 
med hjälp av enkäter eller intervjuer. Ofta korrelerar detta med uppsatsens 
ansats, om det är en kvalitativ eller kvantitativ undersökning som ska göras. 
Dessa kan givetvis brukas i kombination med varandra men även 
självständigt. Då denna uppsats endast brukat intervjuformen vid datainsam-
landet kommer blott denna företeelse redogöras för. Nedan kommer både 
styrkor som svagheter redogöras för intervjuformen men också för hur dessa 
intervjuer konkret genomfördes. 
 
En intervju är inte den andre lik. Det förekommer dock olika kategorier inom 
intervjuområdet beträffande graden av struktur. Intervjuer av kvalitativ 
karaktär är antingen ostrukturerade eller semistrukturerade där den först-
nämnda grundar sig på en relativt fri intervjuguide som har ämnen snarare än 
konkreta frågor som bas. I dessa intervjuer får den intervjuade relativt stort 
utrymme för associationer och intervjun kan ibland likna en diskussion då 
följdfrågor är tämligen frekventa. De semistrukturerade intervjuerna är 
däremot mer strukturerade och intervjuguiden består ofta av flera väldigt 
konkreta frågeställningar. Även i detta fall har både intervjuaren och den 

                                                 
34 Kvale, Den kvalitativa forkningsintervjun (1997) 
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intervjuade rätt att bryta ”dagordningen” för förtydliganden och eventuella 
följdfrågor.35 
 
Valet av respondenter har varit tämligen slumpmässigt då intervjuarna förlitat 
sig på respektive banks välvilja att delge information. Respondenterna har alla 
den konkreta kunskapen om respektive banks styrsystem och är alla legitimer-
ade i och med deras position inom företaget. Orsaken till varför de deltar kan 
dock alltid ställas och reflekteras över.36  Då intervjuarna klart och tydligt 
redogjort för intervjuns syfte samtidigt som uppsatsen dignitet torde betraktas 
som ansenlig har välviljan att medverka i intervjuer varit beaktansvärd. 
 
Då det funnits, enligt författarna, bristfälliga svar från respondenterna har 
intervjuarna följt upp otillfredsställande svar med följdfrågor. Genom att följa 
upp de personliga intervjuerna på central nivå med telefonintervju söker 
författarna inte bara förhöja uppsatsens dignitet och trovärdighet utan även 
öka både djupet som omfånget i respondentens resonemang. Detta är helt i 
linje med Ekholm & Franssons resonemang angående följdfrågor.37 Jacobsen 
hävdar jämväl att flera intervjuer inom ett och samma problemområde ökar 
sannolikheten till att kunna dra allmängiltiga slutsatser om den empiri arbetet 
grundar sig på.38  

2.8.2 Upplägg och genomförande 

Upplägget beträffande strukturen av intervjuandet var enligt följande;  
 minst en personlig intervju med representant/representanter från respek-

tive banks huvudkontor samt 
 ytterligare minst en personlig eller telefonintervju med minst en rep-

resentant från respektive banks huvudkontor 
 
Detta har sammantaget lett till att uppsatsens sammanlagda intervjuer uppgår 
till tio till antalet varav nio av personlig karaktär medan telefonintervjuerna 
                                                 
35 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (2002) 
36 Jacobsen, Intervju. Konsten att lyssna och fråga (1993) 
37 Ekholm & Fransson, Praktisk intervjuteknik (1992)  
38 Jacobsen, Intervju. Konsten att lyssna och fråga (1993) 
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motsvarar en tiondel av de totala. De intervjuade på central nivå var alla, att 
döma av respektive position inom företaget, lämpade att svara på de frågor 
som ställdes med tanke på den ämneskompetens som denna position kräver. 
  
För att intervjun ska tillföra uppsatsen betydande data har författarna satt sig 
in i såväl bankbranschen och styrning i allmänhet liksom styrning inom 
densamma i synnerhet. Denna förberedelse ökar generellt intervjuarnas för-
måga att tillgodogöra sig väsentlig information från respondenterna liksom 
deras förmåga att konkretisera relevanta frågeställningar.39  
 
Författarna brukade den semistrukturerade intervjuformen där de strukturerade 
frågor i en intervjuguide då denna form torde vara mest lämplig att använda 
vid denna typ av undersökning. Intervjuguiden förmedlades via e-post till 
respektive respondent sju dagar före intervjun ägde rum för att dessa skulle 
kunna godkänna och förbereda sig inför intervjun. Att delge respondenterna 
frågor i förväg förhöjer kvaliteten på svaren som torde vara mer genomtänkta 
och välgrundade jämfört med om frågorna först skulle komma respondenterna 
tillhanda i och med intervjutillfället. Respondenterna utlovades dessutom 
möjlighet att korrigera och godkänna intervjuernas innehåll då detta skickades 
till respektive respondent efter sammanställande. 
 
Vid intervjutillfällena brukades diktafon. Detta är en enklare bandspelare som 
används vid in och avspelning av tal. 40  Denna underlättade informations-
absorberandet hos intervjuarna då dessa kunde fokusera mer på interaktionen i 
sig snarare än dokumenterandet av densamma. Denna apparatur möjliggör 
också att intervjuarna när som helst kan gå tillbaka till intervjun för att 
bekräfta eller dementera uppfattningar om respondentens uttalanden.  Nack-
delar finns dock; dels kan den intervjuade känns sig obekväm och väger sina 
uttalanden i guldvåg, dels krävs det att intervjuarna dokumenterar intervjun i 
efterhand vilket kan medföra att vissa icke-verbaliserade budskap, såsom 
kroppsspråkbaserade, faller i glömska. 41 

                                                 
39 Jacobsen, Intervju. Konsten att lyssna och fråga (1993) 
40 Nationalencyklopedin (2003) 
41 Jacobsen, Intervju. Konsten att lyssna och fråga (1993) 
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2.8.3 Intervjuareffekter 

Då intervjuerna genomförts på det sättet som föredragits bör läsaren vara 
medveten om att olika så kallade intervjuareffekter kan uppstå. Mellan inter-
vjuare och intervjuad uppstår alltid någon form av samspel som kan ge 
upphov till att resultaten eller tolkningen av desamma blir snedvridna. Det är 
möjligt att intervjuarna ställer frågor på ett sådant sätt att de erhåller just de 
svar som de medvetet eller omedvetet önskar.42  
 
I och med att rapportförfattarna är medvetna om de olika effekter som kan 
uppstå vid en intervju har dessa troligtvis reducerats. Storleken av denna 
reduktion är dock omöjlig att evaluera med säkerhet. Konkret åstadkoms detta 
genom att författarna medvetet sökte formulera frågor på ett icke-ledande 
manér för att inte styra respondenterna i någon riktning. Intervjuarna sökte 
även vara toleranta och därtill överdrivet hänsynstagande och lyhörda med 
tanke på att de som studenter och de intervjuade som tämligen högt uppsatta 
banktjänstemän, kommer från relativt skilda världar med olik jargong och där 
risken för stora skillnader beträffande förförståelse torde vara tämligen över-
hängande. 
 
Skribenterna är likväl medvetna om att respondenternas svar kan ha färgats av 
deras lojalitet och ynnest gentemot det egna företaget framför deras välvilja att 
uppsatsen ska återspegla verkligheten i så stor utsträckning som möjligt.  

2.8.4 Respondentshomogenitet 

 
Då de intervjuade mestadels haft relativt likvärdigt högt uppsatta positioner 
inom respektive koncern torde deras svar kunna tolkas med likvärdig trovärd-
ighet. Det förekommer dock vissa avsteg från detta vilket bör och har beaktats 
vid såväl empirisk sammanställning som vid analys av densamma. 

                                                 
42 Eriksson & Weidersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera (1999)  
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2.9 Datainsamling  

Inom forskning anses det ofta finnas två olika typer av källmaterial, primär-
data och sekundärdata.43 Primärdata är en form av data där den undersökande 
själv deltar i insamlandet. Det kan handla om iakttagande, intervjuer eller 
liknande. Sekundärdata är information som redan finns framtagen av andra 
personer, exempelvis årsredovisningar eller liknande. 
 
Författarna har i undersökningen använt sig av både primära och sekundära 
källor. De primära data som författarna har använt sig av är intervjuer med 
personer som är verksamma inom de undersökta företagen. Att använda sig av 
intervjuer av något djupare ger en möjlighet att få ett bredare perspektiv och 
ökad förståelse för hur tankarna går inom en organisation när det gäller vilken 
syn som finns på olika frågor, exempelvis styrning. 
 
Sekundärdata har använt i form av facklitteratur, årsredovisningar, artiklar och 
uppsatser och liknande. Användandet av dessa har gett författarna en bak-
grund till det område som ska undersökas och dessutom en ökad förståelse för 
de företag som har undersökts. 

2.10 Metodkritik 

Undersökningen tar sikte på styrningen inom de fyra största bankerna i 
Sverige. Samtliga dessa har delar av sin verksamhet i utlandet. Det har inte 
varit möjligt att inom ramen för denna uppsats ta upp även de delar av 
organisationen som finns utomlands. Det hade däremot varit mycket 
spännande och förmodligen också lärorikt att titta på hur det sett ut även där. 
 
Författarna har tyvärr inte haft möjlighet att göra alla de intervjuer som det 
empiriska underlaget baserar sig på öga mot öga med de intervjuade. En av 

                                                 
43 Bengtsson, Forskningsboken (1998) 
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intervjuerna har genomförts via telefon. Denna intervjuform är något begrän-
sad men då författarna fått ytterligare material för det empiriska underlaget har 
det ansetts som ett viktigt inslag för att styrka det som sagts vid tidigare gjorda 
intervjuer. Så trots det anser författarna att de telefonintervjuer som har gjorts 
har gett ytterligare en dimension till uppsatsen. 
 
Ett annat problem som kan uppstå vid själva intervjutillfället är om band-
spelare används. Användandet av bandspelare kan leda till att den som inter-
vjuas kommer att hålla en lägre profil och vara mindre öppen. Författarna har 
försökt att vara förberedda på detta genom att ha klara följdfrågor och så 
vidare som inte har funnits i de på förhand utskickade frågeformulär som de 
intervjuade fått ta del av.  
 
För att på bästa sätt få en likartad bild av de olika företagen skulle det vara 
önskvärt om de personer som intervjuats har motsvarande positioner i de olika 
företagen. Det är dock svårt att uppnå, då företagen är olika uppbyggda och 
strukturerade. Anställda på motsvarande positioner i olika företag kanske inte 
arbetar med samma uppgifter. Dessutom är den forskande också på många sätt 
utelämnad till organisationen och vem de anser är bäst lämpad att vara 
behjälplig med intervjuer och liknande. Bifogat i uppsatsen finns ett schema 
med titlar och var i respektive organisation de intervjuade befinner sig. 
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2.11 Metodsammanfattning 

Den undersökning som uppsatsen behandlar har en fallstudieliknande inrikt-
ning. Skribenterna har valt att undersöka fyra företag, de stora bankerna i 
Sverige, och deras styrning. Undersökningen går på djupet vad det gäller styr-
ningen från centralt håll gällande de lokala bankkontoren och hur synen på 
styrningen av dessa är.  
 
Den metod som används är kvalitativ. Datainsamlingen har hela tiden varit av 
kvalitativ karaktär och författarna har inte haft några tankar på att kvantifiera 
dessa.  
 
Den typ av studie som har använts är av deskriptiv karaktär, men har också 
vissa komparativa inslag. Problemområdet kring styrning är sedan tidigare väl 
utforskat och undersökningen går på djupet och fokuserar på vissa delar av 
denna. 
 
Kopplingen mellan teori och empiri intar i studien en deduktiv inriktning, 
vilket innebär att utgångspunkten tas i teorin för att sedan kopplas till hur det 
ser ut i verkligheten ute hos företagen. Samtidigt finns det vissa induktiva 
inslag, exempelvis har vissa enklare empiriska förstudier gjorts. 
 
Undersökningen innefattar de fyra stora bankerna i Sverige: Förenings-
Sparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB. För att samla information om 
bankerna och ämnet har författarna använt sig av både primära och sekundära 
källor. De primära källor som använts består av intervjuer med representanter 
från de olika bankernas huvudkontor. 
 



 

 
 
 

- 35 -

3 Teoretisk referensram 

I kapitlet beskrivs de teorier som senare använts för att undersöka det 
empiriska materialet vilket mynnar ut i uppsatsens analys och senare även 
dess slutsatser. Här redogörs därmed för olika aspekter av ekonomisk styr-
ning och även för de inbördes förhållanden dessa emellan. Avsnittet börjar 
med att grundligt och på ett tämligen okomplicerat sätt beskriva styrning i all-
mänhet för att sedan gå in på styrning av bankverksamhet i synnerhet. 
Kapitlet avslutas med någorlunda smala teorier vilka syftar till att söka ge 
svar på uppsatsens syfte. 

3.1 Styrningens roll i en organisation 

Inom de flesta företag finns det en del olika typer av mål. Utgångspunkten för 
arbetet ligger ofta i företagets vision, affärsidé och strategi.  

3.1.1 Vision  

Den vision som ett företag har handlar om hur 
organisationen vill att företaget ska uppfattas av kunderna 
och den bör också ange i vilken riktning som företaget vill 
utvecklas. Visionen har flera viktiga funktioner för företaget. 
Den ska legitimera företagets verksamhet, den ska sätta 
ambitionsnivån, vilken blir ett ramverk för såväl affärsidé 
som strategi, dessutom ska den kunna skapa motivation och 
engagemang inom företaget.44 

                                                 
44 Ax, Den nya ekonomistyrningen (2002) 
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3.1.2 Affärsidé 

Ett företags affärsidé ska ange på vilket sätt som företaget vill utvecklas i 
förhållande till sin vision. Här klargörs också ofta vad som skiljer det egna 
företaget från konkurrenterna. Utformningen av en affärsidé är mycket mång-
facetterad men vanligen tar den upp vad företaget ägnar sig åt och tjänar 
pengar på, eller vad de ska ägna sig åt i framtiden.45 

3.1.3 Strategi 

Ett företags strategi klargör hur företaget ska arbeta och inrikta sin 
verksamhet. Det handlar alltså om att skapa en plan för hur företagets affärs-
idé ska kunna uppfyllas. Även när det gäller den strategiska inriktningen så 
finns det många olika alternativa modeller att använda sig av. Av största vikt 
är att ta hänsyn till de resurser och kompetenser som finns i företaget och se 
till att de används på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. 

3.1.4 Den ekonomiska styrningen 

Ekonomisk styrning i företag har inget värde i sig. Istället har den som över-
gripande syfte att hjälpa till i organisationens arbete med att nå de strategiska 
mål som har satts upp. Med ett annat uttryck blir styrningen ett instrument för 
att implementera den aktuella strategin i företaget.46 Den ekonomiska styr-
ningen har många differentierade beståndsdelar som behandlar bland annat 
planering, genomförande, uppföljning, utvärdering samt att anpassa verksam-
heten så att den kan uppnå ekonomiska mål av såväl finansiell som icke-
finansiell natur. De aktiviteter och ekonomiska mål som utförs inom ramen för 
det ekonomiska styrsystemet är beroende av den strategiska inriktningen som 
företaget har valt. Kort kan man alltså säga att ekonomistyrningen avser 

                                                 
45 Ax, Den nya ekonomistyrningen (2002) 
46 Ibid. 
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avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa 
ekonomiska mål.47  

3.2 Styrning 

Varför styr man verksamheter? Vilka företag behöver styras mer än andra? 
Detta är frågor lekmän eller amatörer skulle kunna tänkas ställa sig vid första 
anblicken av en uppsats med sådan karaktär som denna uppsats. 

3.2.1 Styrning, vad är det? 

Företag har, beroende på vilken marknad de verkar på, varierande möjligheter 
att påverka sin situation. Historiskt sett har förändringstakten i företagens 
omvärld varit lägre än i dagsläget. Detta har medfört att anpassningstiden 
avsevärt förkortats vid yttre förändringar såsom förändringar av konkurrens, 
teknologi etcetera vilket har haft till följd att då man historiskt sett kunde 
överleva genom att reagera nu har förändrats till att företaget måste agera, 
med framförhållning, för att överleva. Denna framtida styrning kan visa sig 
genom till exempel strategisk nyrekrytering.48 
 
En mer övergripande förklaring till vad styrning representerar är att den syftar 
till att implementera företagets strategi. För att företagets övergripande mål 
ska bli uppnåbara i olika enheter och för individer inom företaget krävs det att 
dessa bryts ned och förklaras i relativt operationella termer för att bli 
förståeliga för varje enskild anställd. Styrningen syftar därmed även till att 
signalera vilka faktorer som är viktiga och vilket beteende som är önskvärt 
och ofta belöningsgrundande. Ledningens ofta abstrakta mål konkretiseras 
med hjälp av företagets styrsystem till konkreta mål som många gånger har 
karaktären av mätbara finansiella mått men även icke-finansiella dito. 
                                                 
47 Nationalencyklopedin 
48 Andersson, Controllerhandboken (1986) 
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Förutom ovanstående syftar styrningen också till att göra individerna inom 
företaget medvetna och delaktiga, något som fungerar som motivations-
höjare.49 
 
Styrsystem som företaget använder sig av kan delas in i tre kategorier bero-
ende på problemtyper; brist på vägledning, motivationsproblem och person-
liga begränsningar. Den första kategorin behandlar problem som hur anställda 
ska kunna maximera sina bidrag till företaget med avseende på företagets mål. 
Denna kategori tenderar att öka då flera olika arbetsgivare är inblandade. Det 
gäller då att söka få de anställda att alla dra åt samma håll. 
 
Den andra kategorin, motivationsproblem, behandlar fenomenet att människor 
i allmänhet är själviska och opportunistiska. Fokus ligger i det ta fall på hur att 
få individernas intresse att kongruera med företagets mål. En sorts problem-
lösning kan i detta fall vara bonussystem. Slutligen behandlas de problem som 
uppstår då individer inte är tillräckligt kompetenta för att sköta sina 
arbetsuppgifter på ett önskvärt sätt. Detta kan lösas genom till exempel utbild-
ning, införandet av stödsystem eller ökad delgivning av information. Vissa 
jobb är helt enkelt feldesignade där den anställda inte får tillgång till den 
information och/eller den teknik som krävs.50 
 
Konkret kan sägas att styrning är detsamma som beslutshantering. I detta 
begrepp ingår planering, implementering och uppföljning av beslut.51 Något 
som är viktigt att inse är dock att påverkansmöjligheterna för styrning hos 
företagen varierar. Faktorer såsom förutsägbarhet, flexibilitet, överlägsenhet 
samt tidsfördröjning mellan insatta åtgärder och deras resultateffekter är några 
av de viktigaste. Förutsättningarna för styrning är till exempel relativt goda 
om företagets omvärld klassificeras som säker samtidigt som företaget i sig 
har stor flexibilitet och där företagets vidtagna åtgärder ger resultat med kort 
fördröjning.52 
 

                                                 
49 Merchant & Van der Stede, Management Control systems (2003) 
50 Ibid. 
51 Hallgren, Finansiell strategi och styrning (1996) 
52 Andersson, Controllerhandboken (1986) 
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Figur 3  ’Pyramid’
 Egen bearbetning med utgångspunkt

från Andersson, Controllerhandboken

Ett företag kan etablera sin styrning antingen baserat på valet av organisation 
eller valet av styrsystem. Vale av organisation syftar på egenskaper som över-
gripande struktur, fördelning av beslutsrätten samt metoder för att samordna 
verksamheten. Denna styrning baseras först och främst på den situation före-
taget befinner sig i gällande verksamhetens teknologi samt graden av 
turbulens och osäkerhet i omgivningen. Då styrningen är baserad på organisa-
tionen innefattar styrningen bemanning samt utformandet av lämpliga belön-
ingssystem. 
 
Ett företags styrning kan dock även grundas på det formella styrsystemet. 
Pyramiden nedan är kategoriserad efter hur olika frågor hanteras. De 
strategiska frågorna behandlar företagets inriktning medan programfrågor 
hanterar volymrelaterade produktionsproblem för olika produkter på olika 
marknader. Budgetfrågorna frågorna besvaras genom att kartlägga och 
allokera resurser för framtiden. Slutligen hanteras frågor som vad som ska 
tillverkas i olika tidsperspektiv.53 
 
 

 
 
 

                                                 
53 Andersson, Controllerhandboken (1986) 
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Det finns två olika sorters styrning beroende på ledningsfilosofi; styrning i 
efterhand samt styrning genom framförhållning. Det förstnämnda sättet kan 
beskrivas såsom att titta i backspegeln för att köra en bil framåt medan de 
sistnämnda går ut på att inte titta bakåt utan söka lista ut hur vägen ser, utan 
att för den sakens skull se densamma, och vad som kommer att inträffa i 
framtiden. Båda varianterna har för och nackdelar beroende på osäkerheten 
och vissheten om framtiden men även beroende på hur väl historiska värden 
speglar historiska prestationer.54  
 
Styrningen som tillämpas hos företagen kan vara av olika karaktärer. En 
allmän indelning brukar göras i ekonomisk, strukturell och social/kulturell 
styrning. De två sistnämnda berör organisationsutformandet respektive styr-
ning av normer och värderingar. Det ekonomiska styrsystem berör däremot 
element såsom det löpande utvärderingssystemet, ledningens kontaktsystem 
med enheter samt resursfördelningsformer.55 
 
Det finns många olika sorters styrning inom ekonomisk styrning, som resul-
tatstyrning, aktivitetsstyrning samt personlig/kulturell styrning. Resultatstyr-
ning innebär att ledningen delegerar ansvar och frihet nedåt i organisationen 
för att uppnå önskade resultat. Vad som är viktigt i detta fall är att de lägre 
enhetscheferna som får detta ökade ansvar och frihet först och främst vill ha 
det, men även att de har kännedom om önskade resultaten. De ska självklart 
även ha förmåga att påverka enhetens prestation som sedan ska kunna mätas 
precist. Ofta mäts dessa prestationer som ROI (return on investment).56 
 
Aktivitetsstyrning syftar däremot att förklara exakt vad som ska göras och 
även hur. Friheten är här relativt inskränkt, både fysiskt men även administra-
tivt. McDonald’s är ett förtag som brukar denna styrning förhållandevis 
intensivt. Personlig och/eller kulturell styrning avser däremot att skapa en 
företagsanda som höjer moral, förtroende och lojaliteten inom företaget vilket 
i sin tur minskar behovet av annan ekonomisk styrning.57 
 

                                                 
54 Andersson, Controllerhandboken (1986) 
55 Engshagen, Finansiella nyckeltal för koncern versus koncernbolag (1987) 
56 Merchant & Van der Stede, Management Control systems (2003) 
57 Ibid. 
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Oavsett vilken styrning, ofta delar av alla, som tillämpas sker detta i olika 
utsträckning och med olika betydelse. Fackmässigt kallas denna styrfilosofi-
/styrattityd för loose respektive tight styrning beroende på hur stor vikt som 
läggs vid planerandet, genomförandet och uppföljningen samt hur volatila 
konsekvenserna av prestationerna som mäts är.  
 
Genomgående för ovanstående perspektiv beträffande styrning är att företag 
inte använder den ena eller den andra fullt ut utan att alla olika former av styr-
ning bedrivs, bara viktningen dem emellan skiljer.58 

3.2.2 Ekonomisk styrning 

Den del av styrningen som utvärderar i finansiella mått brukar kallas ekonom-
isk styrning. Detta är dock en sanning med modifikation då flera icke-finans-
iella mått ingår i ekonomisk styrning, bland annat så kallade balanserade 
styrkort som kommer förklaras närmare längre fram i detta kapitel (s. 44 ff). 
Precis som nämnts tidigare består ekonomisk styrning av moment som 
planering, implementering och uppföljning. Denna sker främst mot ekonom-
iska mål och med hjälp av ekonomiska styrmedel. För att exemplifiera 
ovanstående kan antas att Kalle erhåller 5 % i bonus (läs: styrmedel) om hans 
avdelning redovisar en räntabilitet på eget kapital på mer än 13 % (läs: eko-
nomiskt mål). Mycket i ekonomisk styrning, precis som i andra styrperspektiv, 
handlar dels om moroten och piskan men likaså om frihet och inskränkning.59 
 
Att utforma ett ekonomiskt styrsystem är dock inte något företagets controller 
gör en gång. Det är en process med tillägg och anpassningar efter såväl interna 
som externa förändringar. Detta innebär att det är omöjligt att plagiera ett 
annat företags ekonomiska styrsystem, liksom övriga styrsystem, då detta 
måste anpassas till de rådande omständligheterna i det specifika företaget. 
Trots detta faktum sneglar företagen otvivelaktigt på varandra för att följa med 
vid eventuella trendbrott eller liknande.60 Det alltmer populära och frekvent 

                                                 
58 Intervju, Mikael Smith 
59 Andersson, Controllerhandboken (1986) 
60 Ibid. 
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använda balanserade styrkortet är ett exempel på ett relativt nytt styrverktyg 
som kommit att bli regel snarare än undantag i många branscher.  

3.3 Centralisering respektive decentralisering 

En hög grad av centralisering i en organisation innebär att en stor del av de 
beslut som tas i organisationen fattas på hög nivå, ofta av den högsta ledning-
en. Vanligen så präglas de policys och de sätt på vilket sätt arbete utförs i 
organisationen av en hög formaliseringsgrad i centraliserade organisationer. 
 
En centraliserad struktur finns inom många olika typer av branscher och 
företag. Små företag är oftast centraliserade, men för stora företag kan ansvar 
och beslutande delegeras på ett helt annat sätt.61 Enligt den forskning som 
gjorts fungerar den centraliserade organisationen bäst i företag med en 
standardiserad produktion, stabila efterfrågemönster och en ganska enkel 
miljö.62 
 
En decentraliserad struktur innebär att beslut delegeras till en lägre nivå i 
företaget. Den högsta ledningen kommer med andra ord inte längre att vara 
den som tar alla beslut. I den decentraliserade organisationen är strukturen ofta 
av en mer informell natur. Effektiviteten kan ofta ökas när företaget befinner 
sig på marknader som är komplexa eller snabbt föränderliga. 
 
Tanken är att de personer eller delar av företaget som befinner sig nära mark-
naden eller kunden ska ges större befogenheter och kunna fatta beslut av stor 
vikt. Fördelen är att få en snabbare och rakare kommunikation med de faktorer 
som spelar störst roll för företaget. Om besluten tas på lägre nivå i organi-
sationen behövs inte den ofta både komplicerade och tidsödande besluts-
gången i företaget. Istället för att skicka en fråga uppåt och sedan få svar kan 
alltså beslut ofta tas på lägre nivå direkt.  

                                                 
61 Haberberg, The strategic management of organizations (2001) 
62 Ibid. 
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Organisationer som har en hög grad av decentralisering och där många beslut 
fattas på lägre nivåer kommer att ställa stora krav på medarbetarna. Det är av 
vikt att dessa förstår vilka konsekvenser som deras beslut kan få. Det är med 
andra ord viktigt att de berörda innehar nödvändig kunskap och kompetens på 
de områden som är aktuella. Finns detta på lägre nivå så kan många fördelar 
med en decentraliserad organisation uppnås, bland annat ges då ansvar och 
befogenheter till de som har den bästa operativa kunskapen. Det ökar motiva-
tionen hos medarbetarna samtidigt som det frigör ledningskapacitet. 
 
Det gäller ofta att hitta en bra balans mellan kontroll och befogenhet. Det 
gäller att kunna ge så pass mycket frihet att fördelarna med decentralisering 
kan nås. Beslut ska fattas nära marknaden och kunderna för att ge bättre 
anpassning. Samtidigt är det viktigt att ledningen i organisationen har eller kan 
ges en bra bild över vad som sker i företaget och dess lägre nivåer. Att 
säkerställa att organisationen har samma mål på olika nivåer kan vara ett 
medel för att nå detta mål. Ett vanligt sätt att skapa en decentraliserad struktur 
är att ge enheter rollen av profitcenters. Avkastningen fastställs som ett mål, 
men hur detta sedan uppnås har den aktuella enheten stora befogenheter att 
själv bestämma över.63 

3.4 Tjänsteföretag 

Vad som skiljer bankverksamheten från klassiska (produktionstillverkande) 
företag är att de är tjänsteproducerande. Skillnaderna mellan vara och tjänst är 
flera och leder till företagen är organiserade annorlunda och behöver styras på 
annat sätt.64 Skillnaderna mellan tjänsteföretag och tillverkningsföretag kan 
förklaras enligt följande; 65 
 Då en tjänst, till skillnad från en vara, inte kan lagras måste de tjänste-

producerande företaget vara mer uppmärksamt på variationer i efter-

                                                 
63 Haberberg, The strategic management of organizations (2001) 
64 Andersson, Controllerhandboken (1986) 
65 Anthony & Govindajaran, Management control system (1991) 
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frågan då överflödig kapacitet inte kan nyttjas som i varutillverkande 
branscher. 
 Tjänsteföretag måste söka stimulera efterfrågan med olika medel för att 

jämna ut variationer (såsom till exempel säsongsvariationer). Detta är 
blir extra viktigt då den fasta kostnader många gånger står för 
huvudparten av företagets totala kostnader. 
 Tjänster kan inte på förhand kvalitetsgranskas varför företaget kan ha 

svårigheter att mäta tjänstens kvalitet då den inte är i företagets ägo när 
tjänsten väl uträttats. 
 I och med den ökande globaliseringen där tillverkande företag inte 

sällan flyttar sin produktion till länder som medför lägre kostnader ham-
nar tjänsteföretagen något på efterhand. Dessa kan inte flytta 
produktionen lika lätt då kunderna generellt möter anställda vid tjänste-
förmedlingen. Vad som spär på denna ’orättvisa’ är att tjänsteproducer-
ande företag många gånger är arbetskraftsintensiva. 

 
Skillnaderna och mellan tjänsteproducerande företag och tillverkande sådana 
är dock inte så tydliga. Dessa minskar konstant då företag i dagsläget söker 
kombinera traditionell tillverkning med ett utbud av tjänster. Det finns 
likafullt tydliga skillnader där den mest påtagliga torde vara det faktum att 
tjänsteföretag både producerar och saluför tjänsten samtidigt som kunder 
konsumerar densamma. Att kunden inte heller kan sälja tjänsten vidare 
betonas. Då en tjänst omöjligt kan lagras utan bara kunskapen om den är det 
viktigt att ta tillvara på denna kunskap, vilken ofta standardiseras för att 
effektivisera företaget. För att företaget ska kunna standardisera krävs inte 
bara kunskap om hur man bäst artikulerar, ackumulerar och formaliserar 
kunskap utan det krävs även att tjänsten företaget tillhandahåller anses som 
relativt homogen och frekvent efterfrågad. Klassiska exempel på detta är just 
banksektorn vars tjänster nyttjas av många kunder utan alltför stor förändring 
beroende på vem som faktiskt anskaffar tjänsten i fråga. Det spelar ringa roll 
om Kalle eller Nisse vill betala en räkning på det lokala bankkontoret, båda får 
de samma (eller snarare väldigt liknande) behandling.66 

                                                 
66 Andersson, Controllerhandboken (1986) 
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3.5 Styrning av bankverksamhet 

Styrsystemet i en bank skiljer sig något från klassiska produktionsföretag. Då 
banken inte själv producerar varor utan endast bidrar med tjänster i olika 
former är det dominerande beträffande företagets framgång hur de enskilda 
medarbetarna agerar och presterar. Vad som generellt karaktäriserar ett 
tjänsteproducerande företagets styrsystem, såsom till exempel banker, är; 67 
 Affärsidésutformning samt planering av affärsstrategi 
 Bestämmande av passande verksamheter och aktiviteter 
 Ansvarsallokering för resurser och aktiviteter 
 Enhetsformulering för mätning av företagets beteende 
 Kontinuerlig planering och uppföljning av verksamheten 

 
Redan i början av 1990-talet skrevs det i ekonomisk facklitteratur om det 
faktum att den ökade konkurrenssituationen krävde en mer sofistikerad och 
proaktiv styrning snarare än den tidigare reaktiva. Betydelsen av långsiktighet 
och framåttänkande markerades tydligt samtidigt som organisationerna ansågs 
för stunden vara alltför rigida vilket i sin tur kunde hämma kortvarslade 
operativa förändringar.68  

3.6 Styrning med nyckeltal 

Att använda sig av olika former av nyckeltal har ofta en central roll inom olika 
styrningsformer. Antalet användningsområden där nyckeltal kan användas är 
flera. Det som ofta är ett problem med vanliga absoluta tal är att de i sig själva 
inte lämnar så mycket information. Ett företag gör en vinst på en miljon, är det 
bra eller dåligt? Har företaget en omsättning på fem miljoner är det kanske 
bra, är omsättningen däremot en miljard är det mera oklart. Men för att få en 
tillfredsställande bild över hur det ser ut behövs vanligen något att sätta det 

                                                 
67 Andersson, Controllerhandboken (1986) 

68 Hempel & Simonson, Bank financial management (1999) 
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aktuella talet i relation till.69 Först när ett tal sätts i relation till något blir det 
jämförbart och får en helt annan grad av relevant användningspotential. 
 
Bland de mest intressanta, med avseende på nyckeltal, är att det ger en 
möjlighet att göra olika typer av jämförelser. Dessa kan göras internt inom det 
egna företaget och handlar då om att exempelvis se hur företaget har 
utvecklats med tiden. Det är emellertid också av vikt att kunna göra externa 
jämförelser. Att göra jämförelser med likartade företag inom samma bransch 
ger ofta en bra indikation på hur företaget utvecklas. Ett företag som har en RT 
(räntabilitet på totalt kapital) på exempelvis 10 % kan i många fall vara 
acceptabelt, men om medeltalet för branschen som helhet är 15 % bör kanske 
detta omdöme förändras. I och med att nyckeltalen antingen sätts i relation till 
andra företags dito alternativt att de i sig själva utgör en relation, likt K/I-talet, 
kan de i många fall utvärderas bättre jämfört med om nyckeltalen varit 
absoluta och utan relation till andra likvärdiga organisationers tal. 
 
Att använda nyckeltal vid styrning av en organisation kan vara bra på många 
sätt. Bryts nyckeltalen ner och kommuniceras till berörda parter vet dessa 
vilka de förväntade resultaten är och vad som kan komma att påverka organi-
sationen i en positiv riktning.  
 
Dessutom finns många av de siffror som används redan att hämta genom de 
redovisningssystem som finns i företaget. Det gör att kostnaderna för mätning-
ar inte behöver bli så höga som annars kan bli fallet. 
 
Det absolut vanligaste nyckeltalet i bankbranschen torde vara K/I-talet. Detta 
nyckeltal sätter organisationens kostnader (K) i förhållande till dess intäkter 
(I). Just att detta nyckeltal visar ett förhållande i kombination med dess enkla 
och lättförståeliga natur gör det tämligen attraktivt. Vid användandet av detta 
nyckeltal kan tolkas att lönsamhet prioriteras framför budgetuppfyllelse då 
varken kostnaderna eller intäkterna är intressanta, endast förhållandet dessa 
emellan. 70 

                                                 
69 Johansson, Företagets lönsamhet (1995) 
70 Bascom, Bank Management and supervision in developing financial markets (1997) 
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3.7 Budget 

Trots att budgeten historiskt sett fungerat som ryggraden i många företags 
ekonomistyrning är det ett begrepp som ofta associeras med negativa föreställ-
ningar. Orsaken till detta är tämligen lättförståelig då en precis och mönstergill 
budget kräver mycket i form av både tid och energi hos de anställda i en 
organisation utan att de erhåller någon direkt vinning utav det utförda arbetet. 
Denna styrningsform har dock alltmer kritiserats då kostnaden för framtagan-
det av budgeten sällan står i proportion till vinsten.71  
 
Det finns ett otal olika definitioner på budget beroende på vem som söker för-
klara begreppet. Denna uppsats kommer förhålla sig till begreppet budget en-
ligt följande definition; 

 
”En budget är ett handlingsprogram för hela företaget med mål och handlings-
ramar för resultatenheter. Den ska omfatta förväntade konsekvenser uttryckta i 
ekonomiska termer. Den ska vara baserad på angivna antaganden och förutsätt-
ningar för en bestämd tidsperiod.” 

 
Bergstrand & Olve, Styr bättre med budget (1996) 

 
En stor fördel som också ger relativt stort utrymme för felaktiga bedömningar, 
är att alla mål och planer måste kvantifieras till konkreta enheter i en budget. 
Då det krävs att många människor från olika delar av organisationen 
samarbetar fungerar budgetprocessen även som ett sammanlänkande 
förbindelseelement som syftar till att skapa en helhet av en organisations alla 
enheter.72 

                                                 
71 Ewing & Samuelson, Styrning med balans i fokus (1998) 
72 Frenckner, Kostnadsberäkning till ekonomisk styrning (1986) 



 

 
 
 

- 48 -

3.7.1 Budgetens syfte 

En budget fyller många funktioner där ansvarsfördelning, planering, kommu-
nikation, samordning, motivation, kontroll och utvärderingsgrund utgör 
lejonparten av dessa. Ett problem med denna mångfasettet kan vara att olika 
funktioner är i sig motstridiga och kan leda till interna konflikter. Det är därför 
av stor vikt att företagsledningen förmedlar syftet med budgeten så att organi-
sationen kan nyttja dess fördelar i så stor utsträckning som möjligt samtidigt 
som eventuella negativa effekterna reduceras maximalt.73 

3.7.2 Budgetprocessen 

En budget upprättas vanligtvis varje räkenskapsår, ofta kalenderårsvis men 
ibland även med brutet kalenderår. Den består i allmänhet av en resultat-
budget, en balansbudget samt en likviditetsbudget.74 Detta är dock något som 
denna uppsats inte tar hänsyn till utan här beaktar rapportförfattarna begreppet 
budget såsom ett aggregat. 
 
Förutom upprättandet av budgeten ingår även den operationella styrningen 
samt uppföljning mot budget i det som i daligt tal kallas för budgetprocessen. 
Metoderna för hur de olika delarna ska hanteras varierar tämligen beroende på 
det specifika företagets situation. Mer konkret beror det på syftet med 
budgeten, vad företaget ämnar uppnå med den eller snarare vilka delar de 
önskar betona i densamma.75 

3.7.3 Budget som styrverktyg 

Då en budget till viss del bygger på mer eller mindre osäkra antaganden om 
framtiden är det ofrånkommande att avvikelser förekomer. Om dessa av-
vikelser är av stor karaktär blir budgeten obsolet och frågan är då huruvida 
                                                 
73 Johansson, Budgetering i omvandling - avveckling eller utveckling? (1999) 
74 Bergstrand, Ekonomisk styrning (1997) 
75 Bergstrand & Olve, Styr bättre med budget (1996) 
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företaget ska revidera den tidigare fastslagna budgeten. Det som talar för en 
revidering är att den reviderade budgeten bättre kan vägleda då den torde vara 
mer anpassad efter verkligheten. Det negativa är dels den kostnaden som upp-
står och dels den osäkerhet och förvirring som en ny budget kan medföra. Ett 
alternativ till revidering är införandet av prognoser som dock inte ses som lika 
tongivande och därmed torde minska den förvirring som en reviderad budget 
kan ge upphov till. Skillnaden mellan budget och prognos kan dock vara svår 
att avgöra. Den kanske vanligaste är att budgeten är en aktiv handlingsplan 
medan prognoser är av mer passiv bedömningskaraktär. En annan skillnad är 
frekvensen av framtagande då prognoser tas fram betydligt mer frekvent än 
budgeten som vanligtvis tas fram årligen.76 
 
Budgetprocessens tredje del, uppföljningen, syftar till att skapa en jämförelse-
grund så att kontroll och utvärdering av verksamheten kan bedrivas på ett 
effektivt sätt. Mer konkret kan uppföljningen ge signaler inte bara om 
verksamheten nått de på förhand satta målen utan även var och när verksam-
hetsavvikelser uppkommit. För att detta ska vara möjligt krävs att uppfölj-
ningar sker löpande och relativt frekvent under budgetperioden. Uppkomna 
avvikelser måste sedan analyseras för att eventuella lämpliga åtgärder ska 
kunna vidtagas.77 

3.7.4 Kritik mot budget 

På senare tid har ett antal alternativa styrmetoder vuxit fram, troligtvis med 
Relevance Lost debattens närande missnöje beträffande den traditionella bud-
getstyrningen vars betydelse och tillämplighet kraftigt ifrågasatts. Karaktär-
iserande för flera av dessa styrmetoder är användandet av icke-finansiella 
kvalitativa komponenter såsom till exempel upplevd nöjdhet och motivation 
hos såväl kunder som medarbetare.78 
 

                                                 
76 Bergstrand & Olve, Styr bättre med budget (1996) 
77 Ibid. 
78 Kaplan, Accounting Lag: The Obsolence of Cost Accounting System (1986) 
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En annan kritik mot användandet av budget är svårigheten att förutsäga fram-
tida händelser. Dessa antaganden om framtiden som ibland visat sig vara 
tveksamma eller direkt felaktiga kan snedvrida de krav som ställs på 
verksamhetens olika enheter. Inte nog med att företaget ställer felaktiga inter-
na krav, ibland vidtas även åtgärder som baserats på budgeten som visats sig 
vara direkt felaktiga och onödiga.79  
 
Just de gissningar som en budget delvis baseras på har blivit ett större problem 
i och med globaliseringen. Detta då även internationella händelser i högsta 
grad påverkar ett företag i större grad än för bara 10-15 år sedan. Men trots 
den relativt utbredda kritik som gjort att fler och fler företag avskaffat 
budgetering är denna styrmetod än idag den klart mest använda planerings och 
kontrollverktyget världen över.80 

3.8 Kulturella & individuella aspekter av styrning 

Användandet av kulturell styrning är ett gammalt koncept, som även idag 
spelar en stor roll i många organisationer. Den kulturella styrningen ämnar 
skapa och uppmuntra enighet inom organisationen. Genom detta kommer det 
också uppstå stort tryck på de personer som inte underordnar sig de gängse 
normer och liknande som finns inom organisationen. Kultur byggs vanligen 
runt olika faktorer som till exempel traditioner, normer, tankar, värderingar, 
ideologier, attityder eller liknande.81 Ofta kan det vara så att organisationer 
med tiden ändrar strategisk inriktning, mål eller liknande. Trots det 
förekommer det ofta att en stark kultur kan bestå utan större problem, vilket då 
kan ge upphov till trygghet inom hela organisationen.82 
 
Många större företag arbetar för att deras organisationer ska utveckla en 
företagskultur genom olika former av unisont handlande. Detta görs för att de 

                                                 
79 Wallander, Budgeten - ett nödvändigt ont (1995) 
80 Prendergast, Budgets hit back (2000) 
81 Merchant & Van der Stede, Management Control systems (2003) 
82 Ibid. 
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anställda ska förstå vilket uppträdande som förväntas av dem, även om direkta 
riktlinjer eller bestämmelser inte finns. Ofta finns det officiella dokument eller 
liknande i företagen där de anställda kan utläsa vad som förväntas av dem. I 
dessa förmedlas ofta mer generella värderingar i företaget, förhållande till 
aktieägare och hur ledningen vill att företaget ska fungera i mer generella 
termer. 
 
Att basera belöningar på kollektiva prestationer uppmuntrar styrning genom 
företagskultur och liknande. Det kan exempelvis röra sig om att de anställda 
får bonus om försäljningen uppgår till en viss summa eller att de får ta del av 
en viss del av företagets vinst. Enligt undersökningar gjorda i USA är 
gruppbaserade belöningar positiva såväl ur ett motivations- som ett presta-
tionsperspektiv.83 Således finns förutsättningarna för att skapa en enhetskänsla 
och ett deltagande hos de anställda som resultera i ett positivt utfall för före-
taget som helhet. Ytterligare en fördel består i att de kostnader som behövs för 
mätningar av enskilda individer, vilka ofta kan vara höga och komplexa, kan 
tas bort. 
 
Rekrytering av personer till företaget är ofta ett mycket viktigt grepp för att 
kunna få företaget att nå de mål som satts upp. Således bör mycket tid och 
resurser läggas på att få rätt person till företaget. Det finns flera olika faktorer 
som påverkar sannolikheten för att den som rekryteras kommer att bli en god 
anställd, bland annat kan nämnas utbildning, erfarenhet, tidigare meriter, 
personlighet och social förmåga. Detta bör sedan vidareutvecklas genom att 
företaget internutbildar och lär de anställda vad som kan förväntas av dem.84 
Innehar den aktuella organisationen en hög grad av decentralisering är 
rekryteringen av ännu större vikt, eftersom det då handlar om att anställa 
personer som är kompetenta nog att fatta de beslut som behövs utan att 
ledningen har direkt kännedom om det. 

                                                 
83 Merchant & Van der Stede, Management Control systems (2003) 
84 Ibid. 
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3.9 Balanserade styrkort 

Organisationer som använder sig av balanserade styrkort önskar skapa ett 
bredare fokus på vad som prioriteras inom organisationen. Det ska exempelvis 
inte vara nödvändigt att väja mellan antingen finansiella mått eller opera-
tionella mått, utan istället ska flera olika typer av mått kunna användas 
samtidigt. Resultatet blir en bättre helhetsbild för vad organisationen strävar 
efter såväl som vad den faktiskt presterar. 
 
Balanserade styrkort använder sig av finansiella mätningar vilka kompletteras 
med operationella mätningar som fokuserar på tre olika perspektiv: kunder, 
interna processer, innovationer och förbättringar fokuserar på. De aspekter 
styrkortet fokuserar på kommer vara det som är mest centralt för organisa-
tionen och inom ramen för respektive perspektiv. Det gör också att antalet 
mått kan hållas relativt begränsat och att det som fokuseras på verkligen är 
centralt. 
 
  
 

 
 
 
 

Finansiella 
perspektivet

Processuella 
perspektivet

Kund 
perspektivet

Lärande 
perspektivet 

Balanserade 
styrkort 

Figur 4  ’Balanserat kretslopp’
 Egen bearbetning med utgångspunkt från

Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard
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3.9.1 Det finansiella perspektivet  

”How do we look to shareholders?” 
 

Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard - Measures that… (1992) 
 

Det finansiella perspektivet inriktar sig på traditionell ekonomisk styrning mot 
nyckeltal. Vanliga nyckeltal som används är exempelvis ROI (return on 
investment), vinst eller försäljning. Kritiken mot att använda finansiella 
nyckeltal och mått har stundtals varit stor och ofta har kritiken handlat om att 
måtten visar historiska prestationer och ofta försummar framtida värdeskap-
ande handlingar såsom investeringar. 85 
 
Kritiken har i viss mån varit befogad men faktum kvarstår att de finansiella 
nyckeltalen på ett billigt och enkelt sätt visar hur organisationen kontinuerligt 
utvecklas. De finansiella styrtalen kan fungera som riktmärke för målsättning-
ar och styrtal i de övriga perspektiven vilket talar för att dessa också bör ingå i 
en orsakskedja som leder till ett bättre ekonomiskt resultat. Samtidigt råder 
även de förhållande som normalt råder inom ett företag. De finansiella nyckel-
tal som används måste självfallet anpassas efter respektive organisationsenhet.  
 
De finansiella målen och styrtalen måste uppfylla två kriterier för att anses 
relevanta:86 

• de ska definiera det ekonomiska resultat som förväntas leda till sam-
tidigt som 

• de ska fungera som vägledning för målsättningar och styrtal inom de 
andra perspektiven 

                                                 
85 Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard - Measures that drive performance (1992) 
86 Ibid. 
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3.9.2 Kundperspektivet 

”How do custumers see us?” 
 

Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard – Measures that… (1992) 
 

Vid utvecklandet av det balanserade styrkortet har kunden fått en alltmer cent-
ral roll. Genom att identifiera företagets kunder erhålls kunskap om inom vilka 
områden och segment som företaget ska konkurrera och satsa sina resurser.87  
 
När styrkortet utvecklas åsyftande kundperspektivet måste företaget omvandla 
sina visioner, affärsidéer och strategier till konkreta mål. Utgångspunkterna 
för utvecklandet av mått för kundperspektivet är att skapa konkreta mål för 
kunder och segment på marknaden vilka sedan förs ut i hela organisationen.88  
 
Det som anses viktigt måste först identifieras och sedan brytas ned så att det 
kan mätas på ett lämpligt sätt. Generellt finns det en del faktorer som vanligen 
brukar tillämpas såsom mål för tid, kvalitet, prestation och service. Dessa 
faktorer får ofta en framträdande roll och kan då översättas med att specifika 
mätningar kan göras.89 

3.9.3 Processperspektivet 

”What must we excel at?” 
 

Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard – Measures that…(1992) 
 

Processperspektivet är internt inriktat på att lära känna den egna organisa-
tionen samt kunna identifiera och mäta dess kärnkompetenser. Här fokuseras 
kritiska på framgångsfaktorer vilka har till uppgift att trygga och tillfredställa 
kundbehoven.90  
                                                 
87 Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard - Measures that drive performance (1992) 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard (2003) 
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Utgångspunkten för de interna mätningarna av balanserat styrkort bör här-
stamma från de processer inom företaget som har störst påverkan på 
kundtillfredsställelse. Detta kan exempelvis gälla faktorer som påverkar 
cykeltid, kvalitet, anställdas skicklighet eller produktivitet och ofta handlar det 
om att förbättra de funktioner som redan finns i företaget. Centralt för 
organisationen blir att bestämma vilka processer som ska utvecklas samt att 
mätspecificera dessa.91 

3.9.4 Lärandeperspektivet 

”Can we continue to improve and create value?” 
 

Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard – Measures that… (1992) 
 

I en variabel omgivning kommer de faktorer som är centrala för ett företags 
framgång att skifta med tiden. Det fjärde perspektivet behandlar innovation 
och lärande. Här handlar det om att hitta mål och styrtal som främjar 
organisationens lärande och tillväxt. Då de tre tidigare perspektiven identifier-
at vad som måste presteras för att kunna förbättra resultatet syftar det fjärde 
perspektivet att skapa en grund att stå på för att målsättningarna i de andra 
perspektiven ska kunna uppnås i framtiden.92 
 
Det är främst inom detta perspektiv som merparten av riskerna finns alloke-
rade beträffande det balanserade styrkortet. Dessa är behäftade med kostnader 
för forskning och utveckling, investeringar och liknande kommer att minskas 
för att försköna det kortsiktiga resultatet. Genom att använda sig av detta 
perspektiv kan det kortsiktiga tänkandet reduceras. När det kommer till 
framtagning av mått bör fokus ligga på medarbetarnas kompetens, olika 
informationsteknologi och/eller motivation.93 

                                                 
91 Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard - Measures that drive performance (1992) 
92 Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard (2003) 
93 Ibid. 
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3.9.5 Placerar strategi i främsta rummet 

Företag som arbetar med balanserade styrkort använder sig av mer än bara ett 
nytt sätt att mäta företeelser på. Det mätsystem som används övergår till att bli 
ett styrsystem för organisationen där det klart och tydligt framgår vad som 
förväntas av medarbetarna. På så sätt blir det ett verktyg för att föra företagets 
strategiska inriktning genom hela organisationen och alla dess medarbetare. 
Strategin blir alltså det centrala, samtidigt som styrningen kommer med ”på 
köpet”. Samtidigt som det kan användas för att skapa målkongruens inom en 
organisation ger det även en helhetsbild och en grund att stå på, något som 
många andra managementsystem saknar inslag av.94 
 
 

                                                 
94 Kaplan & Norton, The balanced scorecard (2003) 
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4 Empirisk sammanställning 

I detta kapitel kommer bankföreteelsen i sig att förklaras. De undersökta och 
granskade bankerna kommer presenteras kortfattat med utgångspunkt i såväl 
historiska icke-ekonomiska händelser som aktuella ekonomiska prestationer. 
Här kommer även den empiri som inhämtats genom primär och sekundär-
källor redovisas för att sedan låta analyseras i nästföljande kapitel. 

4.1 Bankens roll och funktion 

En banks huvudsakliga funktion är att förmedla tjänster mellan två eller flera 
aktörer. Rent konkret fungerar en bank som mellanhand mellan de som har 
kapital och de som önskar låna detsamma. Fördelen av att organisera detta 
förfarande är att banken som organisation kan omvandla finansiella tillgångar 
beträffande storlek, löptid och risk. Detta medför att bankbranschen i högsta 
grad klassificeras som en servicebransch. Bankerna varken säljer eller produ-
cerar kapital, utan agerar endast som förmedlare mellan olika intressenter.95  
 
Hur kommer det då sig att storbankerna med flera hundra kontor i Sverige kan 
inte bara gå runt utan även göra relativt stora vinster år efter år? Svaret är 
tämligen enkelt; pengar tjänas genom att bankerna kompenseras för de risker 
de lyfter åt sina kunder. En annan framgångsfaktor är de brutala stordrifts-
fördelarna storbankerna har gentemot kunderna. I en bransch där organisation-
erna låter ”pengarna göra jobbet” är det viktigt att beräkna kreditrisker samt 
att framstå som trovärdiga och pålitliga.96 
 
Trots att en bank i allra grad kan klassas som en finansiell organisation 
metoder som används för att analysera icke-finansiella serviceorganisationer 
                                                 
95 Pettersson, Banker, behövs dom? (1993) 
96 Bergendahl, The management of assets and liabilities in banks (1989) 
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även användas vid granskande med ett antal undantag. För det första består en 
banks råmaterial av pengar. För det andra är det omöjligt att mäta en transak-
tions förträfflighet i samband med transaktionsutbytet. Det är först (oftast) 
flera år efter transaktionens genomförelse som mätningar av transaktionens 
dignitet kan göras. Lönsamheten i en bank beror på flera faktorer, precis som i 
alla andra branscher. Priset för riskhantering är den mest flagranta vilken 
avspeglas i den räntespread banken erhåller vid ut- och inlåning.97 

4.2 Företagspresentationer 

Nedan kommer de fyra storbankernas organisationer redogöras för. Såväl 
ekonomiska siffror som historiska händelser är av betydelse för att läsaren ska 
kunna få en så pass utvecklad och insiktsfull helhetsbild av företagets som 
möjligt. Detta är av stor vikt då såväl den empiriska sammanställningen som 
det analytiska avsnittet torde ge läsaren en större förståelse för rapportför-
fattarnas slutsatser. 

4.2.1 Svenska Handelsbanken (SHB) 

Svenska Handelsbanken grundades redan 1871 i Stockholm när Karl XV den 
12 maj fastställde bolagsordningen för den nybildade Stockholms Handels-
bank, som längre fram skulle få namnet Svenska Handelsbanken. I 1900-talets 
början hade Handelsbanken blivit en storbank med en landsomfattande 
rörelse, hade banken varit organiserad som en lokal huvudstadsbank. Kontakt-
erna med landsorten hade upprätthållits genom samarbete med ett stort antal 
lokalbanker. Den första viktiga sammanslagningen skedde 1914 då Handels-
banken övertog Bankaktiebolaget Norra Sveriges rörelse. Efter detta följde en 
rad fusioner. 1990 förvärvades Skånska Banken och sju år senare även Stads-
hypotek AB.  I slutet av 2000 förvärvades SPP Livförsäkrings AB, SPP Fond-
er AB och varumärket SPP. Midtbank, med drygt 20 kontor på Jylland i 
                                                 
97 Anthony & Govindajaran,  Management Control systems (1998) 
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Danmark, förvärvades 2001. Vid årsskiftet 02/03 har företaget 540 kontor var-
av 450 finns i Sverige. Antalet anställda uppgår i hela organisationen till 
9.458, av dessa arbetar ca 7.500 i Sverige. 98 
 
Tanken är att Handelsbanken ska vara en universalbank vilket innebär att 
företaget ska täcka hela bankområdet. Det gäller alltså traditionella 
företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive 
livförsäkring. Genom att ha en lägre kostnadsmassa än konkurrenterna ska 
företaget kunna bli effektivt och kunna ge en högre räntabilitet på eget kapital 
än genomsnittet i banksektorn. Denna högre lönsamhet ska komma aktie-
ägarna till godo genom en högre tillväxt i utdelningen än andra jämförbara 
bolag. Lönsamheten ska hela tiden fokuseras, gäller det exempelvis lån så är 
krediternas kvalitet viktigare än deras volym.99 
 
Organisationsmässigt arbetar Handelsbanken för att främja samspelet mellan 
lokalt starka kontor, kvalificerade specialister och effektiva stödfunktioner. En 
stor del av beslutandet är decentraliserat. Filosofin bakom detta förfarande är 
att personer som arbetar närmast kunden också besitter bäst kunskap om vad 
dessa behöver. Då är det bättre att också kunna ta beslut så nära kunden som 
möjligt. 100 

4.2.2 FöreningsSparbanken (FSB) 

FSB bildades 1997 då Föreningsbanken och Sparbanken gick samman. Bank-
ens gemensamma historia sträcker sig tillbaka ända till 1820. Då bildades 
landets första sparbank i Göteborg efter europeisk förebild. Sparbanksidén 
fick snabbt fäste i Sverige och som mest fanns det 498 sparbanker i landet år 
1928. Därefter började de att slå sig samman för att bli starkare. När Spar-
banken Sverige bildades 1992 valde närmare 90 sparbanker att fortsätta vara 
fristående banker och istället samarbeta med Sparbanken Sverige.  Förenings-
banken hade sitt ursprung i jordbrukskassorna vars syfte var att tillgodose 

                                                 
98 Handelsbankens årsredovisning (2003) 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
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jordbrukets växande kapitalbehov. Den första jordbrukskassan bildades 1915 i 
Västerhaninge utanför Stockholm. 1992 ombildades Föreningsbankerna till ett 
sammanhållet bankaktiebolag. När FöreningsSparbanken bildades 1997 för-
värvade de fristående sparbankerna i de flesta fall Föreningsbankens kontors-
rörelse på sin ort. Vid årsskiftet 03/04 hade koncernen 15.336 anställda för-
delade på 820 kontor. I Sverige fanns vid samma tidpunkt 9.439 anställda 
inom koncernen.101  
 
FöreningsSparbankens affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för 
privatpersoner, företag och lantbruk, kommuner och landsting och organisa-
tioner genom att erbjuda ett kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella 
tjänster. FöreningsSparbankens kontorsrörelse kompletterad med internet, 
telefon, postkontor och butiker gör banken till Sveriges mest tillgängliga bank. 
Stark lokal förankring i kombination med gemensamma, globala resurser 
utgör grunden i FöreningsSparbankens alliansstrategi.102 
 
Bankens styrka ska vara, den enligt egen utsago, ”unika” lokala förankringen, 
som ska garanteras av deras omfattande kontorsnät som är indelat i 93 lokala 
banker, i kombination med väl utvecklade möjligheter för kunderna att nå 
banken också med hjälp av bland annat Internet och telefon. Målet är att 99 % 
av alla affärsbeslut ska fattas i den lokala banken, av dem som känner 
kunderna och den lokala marknaden. Detta ger en effektiv, decentraliserad 
bankverksamhet.103 

4.2.3 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 

Stockholms Enskilda Bank grundas 1856 av André Oscar Wallenberg som 
Stockholms första privatbank. Året därpå anställer företaget, som första bank i 
världen, kvinnor i sin tjänst. 1972 slås Skandinaviska Banken och Stockholms 
Enskilda Bank samman till Skandinaviska Enskilda Banken med målet att 

                                                 
101 FöreningsSparbankens årsredovisning (2003) 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
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skapa en bank som kan möta konkurrensen från de internationella storbank-
erna. Det befintliga varumärket, SEB, etableras 1998.104 
 
SEB-koncernen är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institu-
tioner och privatpersoner där verksamheten huvudsakligen består av bank-
tjänster. Totalt finns 670 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och över 4 
miljoner kunder. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt 
och har cirka 18.000 anställda.105 
 
SEB:s affärsidé är; att tillhandahålla finansiella råd samt hantera finansiella 
risker och transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt att 
våra kunder blir nöjda, våra aktieägare får en konkurrenskraftig avkastning 
och vi anses vara goda samhällsmedborgare.106 

4.2.4 Nordea 

Nordea härstammar från PK-banken som grundades 1974 efter en samman-
slagning av Sveriges Kreditbank och Postbanken. Efter en fusion mellan 
Sundsvallsbanken och Uplandsbanken 1986 benämndes banken såsom Nord-
banken. 1990 köpte PK-banken Nordbanken och övertog även namnet. Den 26 
november 1997 beslöt en extraordinarie bolagsstämma för Merita Abp att 
acceptera erbjudandet från Nordbanken Holding, och bolagen slogs samman. 
Merita Nordbanken blev en av de ledande bankkoncernerna i Östersjö-
regionen, med en stark ställning på två hemmamarknader. Vid tiden för 
fusionen uppgick kundbasen till cirka 6,5 miljoner privatpersoner och nästan 
300 000 företag.107 
 
Vid tiden för samgåendet var Nordbanken en av fem rikstäckande banker i 
Sverige. Banken hade en mycket stark ställning inom bank- och andra 
finansiella tjänster till privatpersoner, små och medelstora företag, samt den 
offentliga sektorn. Kundbasen omfattade över 3,5 miljoner privatpersoner och 
                                                 
104 SEB årsredovisning (2003) 
105 SEB årsredovisning (2003) 
106 Ibid. 
107 Nordea, www.nordea.com 
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mer än 120 000 små och medelstora företag. Distributionsnätet bestod av 274 
kontor. Kunderna kunde dessutom utföra Nordbanksärenden via 1 200 post-
kontor över hela landet. Nordbanken Direkt var landets största telefonbank, 
med nästan 300 000 kunder.108  
 
Nordbankens historia går tillbaka till Filialbanken i Sundsvall som grundades 
1855. Bankens historia är kantad av många bankfusioner där små, självstän-
diga banker stärkt sin konkurrenskraft genom att gå samman. Namnet kom till 
när Sundsvallsbanken och Uplandsbanken gick samman 1986, och när PK-
banken köpte Nordbanken 1990 övertogs också namnet Nordbanken.109 
 
I början av 2000 grundades Nordic Baltic Holding genom sammanslagningen 
av ägarbolagen Merita Abp och Nordbanken Holding. I oktober föreslogs att 
den nya nordiska koncernen skulle få namnet Nordea vilket även bifölls. 
Sedan februari 2001 bedrivs all verksamhet under namnet Nordea.110 
 
Nedan visas en schematisk bild över Nordeas framväxt de senaste åren. 
 

  1998 1999  2000 2001 
 
Sverige 
 

      

 
Finland 
 

      

 
Danmark 
 

      

 
Norge 
 

      

 

                                                 
108 Nordea, www.nordea.com 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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Unidanmark

Tryg
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Nordic Baltic Holding

Nordea

K Bank
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Figur 5  ’’Nordeas framväxt’
 Egen bearbetning med utgångs-

punkt från internt material.
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Nordeakoncernen hade i slutet av mars 2004 drygt 29 000 heltidstjänster 
fördelade på omkring 1 205 bankkontor runtom i Danmark, Finland, Norge, 
Sverige, Polen och de baltiska länderna. Vid samma tidpunkt fanns i Sverige 
omkring 7 500 heltidstjänster fördelade på omkring 250 bankkontor. 
 
Koncernens vision är att den ska värderas som den ledande koncernen för 
finansiella tjänster i Norden och Östersjöregionen, med betydande tillväxt-
potential. Den ska även vara bland de bästa eller uppvisa överlägsen lönsam 
tillväxt på alla marknader och inom alla produktområden där Nordea väljer att 
vara verksamma.111 

4.2.5 Teknisk jämförelse 

Nedan redovisas 2003 års finansiella nyckeltal för respektive bank på kon-
cernnivå. Föregående års resultat ses inom parentesen som följer 2003 års 
resultat. 
 
Nyckeltal SHB FSB SEB Nordea 
Balansomslutning 1.260 mdr 

(1.316) 
1.002 mdr  
(958) 

1.279 mdr 
(1.241) 

262 mdr*  
(250) 

Rörelseresultat 11.550 milj 
(10.190) 

9.564 milj 
(6.848) 

7.963 milj 
(7.412) 

1.812 milj* 
(1.547) 

Räntabilitet på  
eget kapital 

14,9 % (14,6) 15,9 % (11,0) 12,3 % (12,0) 12,3 % (7,5) 

K/I-tal efter 
kreditförluster 

0,49 (0,52) 0,61 (0,70) 0,67 (0,69) 0,63 (0,64) 

 
* enheten efter taltecknen är i valutan euro (Є) och inte i svenska kronor 
(SEK) vilka resterande taltecken har enheten av. 

                                                 
111 Nordea, www.nordea.com 
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Koncern 

Regionbank 

Lokalbank 

Lokalkontor 

4.3 FöreningsSparbanken 

4.3.1. Övergripande 

FöreningsSparbankens styrning grundas på ett helhetstänkande där nytta och 
mervärde ska skapas för såväl kunder, aktieägare, anställda som för samhället. 
Nöjda kunder anses vara en förutsättning för att verksamheten ska kunna vara 
lönsam. Denna lönsamhet är tänkt att dels leda till tillfredsställda aktieägare 
men även till ökade incitament att belöna och därmed motivera organisa-
tionens anställda vilket i sin tur leder till än mer nöjda kunder. På detta sätt 
anser man att framgång föder framgång i det FöreningsSparbanken internt 
kallar för framgångsmodellen.112 

4.3.2 Struktur och styrning 

FöreningsSparbankens organisationsstruktur ser, från ett styrningsperspektiv, 
ut som följande:113 
 Överst i organisationen finns koncernnivån, här fattas organisationens 

centrala beslut.  
 Regionbanksnivå består 6 olika enheter vilka syftar 

till att undersöka lokalkontoren och deras aggregera-
de prestationer. På denna nivå finns det övergripande 
kundansvaret.  
 Lokalbankerna, vilka uppgår till cirka 86 till antalet, 

ska implementera regionbanksnivåns resolutioner 
men även granska lokalkontoren och aggregera deras 
prestationer.  
 Längst ner i organisationen finns de 516 lokalkon-

toren. Det är här mötet med kunderna sker. Dessa en-
heter motsvarar företagets ”ansikten” utåt. 

                                                 
112 Internt material, FöreningsSparbanken 
113 FöreningsSparbankens årsredovisning (2003) 

Figur 6  ’FSBs  struktur’
 Egen bearbetning med utgångspunkt

från intervju; Magnus Stein.
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FöreningsSparbanken har en mix av centraliserad och å andra sidan viss 
decentraliserad styrning. Vissa beslut beträffande de lokala kontorens befog-
enheter och behörigheter fattas på central nivå, det vill säga koncernnivå. 
Dessa har nästan uteslutande karaktären av kostnadstak och kommunikation 
av kostnadsmål. Viss del av beslut rörande styrning decentraliseras dock. 
Detta sker inte hela vägen ner till kontoren utan bara till regionsnivån vilken 
har viss frihet att styra de lokalbanker och därmed påverka de lokala kontor 
som finns i deras region. För övrigt ingår alla Regionbankernas chefer i kon-
cernledningen.114  
 
Vad gäller den formella styrningsstrukturen är denna inte fullständigt uniform 
för hela organisationen. Det förekommer följaktligen vissa skillnader för hur 
styrningen av olika enheter sker. För att konkretisera detta kan nämnas att 
trots att de olika enheterna alla utvärderas efter ett och samma balanserat 
styrkort har regionbankerna har viss frihet komplettera detta med andra måltal. 
Detta medför att lokalbankerna på olika geografiska områden styr de olika 
lokalkontoren på olika sätt. Inom respektive region bedrivs dock liknande 
ekonomisk styrning.115 

4.3.3 Den ekonomiska utvärderingen 

Regionbankerna använder sig av balanserade styrkort när de söker styra, på-
verka och utvärdera lokalbankerna. Officiellt beskrivs den svenska kontors-
rörelsen enligt följande; 116 
 
Svensk kontorsrörelse har kundansvaret för privatpersoner, företag, organisa-
tioner, kommuner och landsting i Sverige samt omfattar bankens egna distri-
butionskanaler i form av kontor, automater, telefon och Internet. Kontorsnätet 
i Sverige är organiserat i 86 lokala banker i 6 regioner över hela landet. 
FöreningsSparbanken har med sina 516 kontor det största kontorsnätet bland 
de svenska bankerna. 

                                                 
114 Intervju Magnus Stein 
115 Ibid. 
116 FöreningsSparbankens bokslutskommuniké (2003) 
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Det styrkort som dessa kontor utvärderas efter ser ut som följande;117 
 

 Lönsamhet (35%) 
K/I-tal  (före och efter kreditförluster) 
∆ Resultat efter kreditförluster 

 Försäljning (25%) 
∆ Intäkter 
Antal sålda produkter per årsarbetare 
Nettoförsäljning ”Spara” och ”Låna” per årsarbetare 

 Kundnöjdhet (15%) 
Andel nöjda kunder (privat- och företagskunder) 

 Risk (15%) 
Kreditförlustnivå 
Andel osäkra fordringar 
Inkompletta akter 
Försenade dragningar av stora engagemang 

 Medarbetare (10%) 
Nöjd medarbetarindex (NMI) 

 
Siffran i parentesen jämsides grupptillhörigheten visar viktningen, vilket kan 
ses som en fingervisning om dess betydelse. I fokus för utvärderingen står lön-
samhet (35%) följt av försäljning (25%). Dessa två är tämligen klassiska eko-
nomiska utvärderingsenheter.  
 
I lönsamhetsdelen ingår båda kostnader som intäkter medan endast intäkts-
sidan beaktas i försäljningsavsnittet. Det främsta nyckeltalet beträffande styr-
ningen är K/I-talet. Detta främjar inte bara kostnadsneddragningar utan syftar 
även till att öka incitamenten till intäktsfokus. Historiskt sett har just annars 
kostnadssidan varit i fokus, mycket på grund av flera fusioner. Att utvärdera 
förändringen av resultatet ses nästan som självklart då just resultatet är det 
mest iögonfallande måttet beträffande ett företags prestation.118 
 
Försäljningsdelen vilket motsvarar en fjärdedel av det balanserade styrkortet 
innehåller dels information om förändringen i intäkter och dels volym och ak-
                                                 
117 Internt material, FöreningsSparbanken 
118 Intervju Magnus Stein 
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Kunder 

Medarbetare 

Lönsamhet 

 Ledarskap 

 Försäljning 
 Effektivitet 
 Risk 

tivitetsmått. Volymmåtten visar på den faktiska storleken av ett visst mått 
medan aktiviteter beskriver antalet processer som genomförs, till exempel 5 
transaktioner per timma. Kundnöjdhetsavsnittet står för 15% av det totala 
balanserade styrkortet. Denna kundnöjdhet mäts av oberoende organisationer 
och resulterar i ett kundnöjdhetsindex (NKI). Denna kvantifiering av kvalita-
tiva och subjektiva värderingar hos kunderna möjliggör för jämförelser inte 
bara med historiska världen utan även andra bankers kundnöjdhet. Den fjärde 
delen i det balanserade styrkortet utgörs av risk där såväl kreditrisker och 
andra osäkra fordringar och förseningar redovisas. Det balanserade styrkortet 
avslutas med en värdering av medarbetarskapet. Dessa mätningar görs endast 
en gång per år i form en av detaljerad enkätundersökning på företagets intranät 
där receptorerna är fullständigt anonyma.119 
 
Det balanserade styrkortet visar på hur företaget 
står sig till de tre parametrar som satts i fokus; 
lönsamhet, kunder samt medarbetare. Dessa tre 
parametrar påverkar alla varandra varför en både 
negativ eller positiv spiral kan uppkomma. I 
detta balanserade styrkort prioriteras en balans-
erad måluppfyllelse framför topprestationer 
inom vissa delar av detsamma.120 
 
Då avslutande stycke i 4.3.3 bygger nästan 
uteslutande på intervju med regionbanksrep-
resentant kommer efterföljande text söka återge 
regions Stockholms val av styrning och därmed inte nödvändigtvis den gene-
rella inom koncernen.  
 
Efter flera större organisationsförändringar har styrningen ibland förändrats 
vilket har lett till de lokala kontorscheferna själva varit delaktiga i valet av de 
mått som deras enhet utvärderats efter. Detta kan vara en bidragande orsak 
varför styrningen historiskt sett inte alltid varit enhetlig hos de lokala kontor-
en. År 2003 stämdes dock i bäcken då det klargjordes för de lokala kontoren 
vilka mått de skulle utvärderas efter, oavsett hur man tidigare utvärderats. Då 
                                                 
119 Intervju Magnus Stein 
120 Internt material, FöreningsSparbanken 

Figur 7  ’FSBs balanserade styrkort’
 Egen bearbetning med utgångs-

punkt från internt material.
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de viktigaste befintliga måtten (försäljning, förändring av intäkter samt kost-
nad mot budget) är relativt få, endast tre till antalet, tydliga och tämligen lätt-
förståeliga har acceptansen varit relativt stor för den nya styrningen. Valet av 
nyckeltal och viktning däremellan torde i region Stockholms fall bero på att 
denna region kan klassificeras som en tillväxtmarknad. De lokala kontoren 
utvärderas inte centralt (på koncernnivå) utan endast på regionbanksnivå. 
Aktiviteter mäts och kommuniceras av regionbankerna veckovis medan 
intäktsförändringen behandlas en gång i månaden. En gång i kvartalet söker 
även koncernens VD ge specifik feedback på lokala kontors prestationer. 
Denna informationsöverföring görs bland annat med hjälp av en rankinglista 
som visar på hur väl ett kontor presterar jämfört med de andra inom kon-
cernen.121 

4.3.4 Planeringsprocessen 

Årligen genomförs strategisk planering med en tidshorisont på 3 år. Denna 
process äger dock bara rum i de högre instanserna inom koncernen. Syftet 
med denna planering är flera; till exempel skapandet av en tydlig vision och 
målformulering.122  
 
Precis som strategisk planering genomförs också affärs- och verksamhets-
planering årligen. I verksamhetsplaneringen ingår bland annat kvartalsupp-
delad budget (resultaträkning). Denna budget revideras inte under det löpande 
verksamhetsåret och kompletteras med kvartalsvisa rullande prognoser. 
Mycket energi och resurser lägg på att budgetera. Detta är ett pågående arbete 
som när det avslutats följs av ett rullande och återkommande uppdaterande 
prognosarbete. FöreningsSparbankens filosofi är inte att uteslutande styra med 
hjälp av budget men lägger relativt stor vikt vid historiska data för att söka 
förutse framtida prestationer.123  

                                                 
121 Intervju, Magnus Stein 
122 Internt material, FöreningsSparbanken 
123 Ibid. 
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4.4 Svenska Handelsbanken 

4.4.1 Övergripande 

Det ekonomiska styrsystemet i Handelsbanken baseras i grunden på tre olika 
pelare. Det handlar om en decentraliserad struktur, ekonomisk utvärdering och 
den interna marknaden för tjänster.124 

4.4.2 Struktur och styrning  

Handelsbanken har sedan 1970-talet arbetat för att besluten i banken tas så 
nära kunden som möjligt. Då kundansvaret har varit en av de centrala delarna i 
företaget har det blivit en naturlig del att styra verksamheten utifrån 
resultatområden, vilka har kundansvaret, istället för att utvärdera varje dotter-
bolag i koncernen.125 Tankarna om att en decentraliserad organisationsstruktur 
skulle vara bra började på regionbanksnivå genom Jan Wallander. Resultaten 
blev positiva och fick sedan genomslag i hela banken.126 Grundläggande var 
att det fulla affärsansvaret skulle ligga så nära kunden som möjligt. Om de 
enheter som hade ansvar för kunderna hade fullt affärsansvar skulle det leda 
till bättre resultat. Anledningarna är bland annat att närheten och kunskapen 
till kunden ökar och därigenom kan en bättre bedömning över kunden och 
affären som helhet göras. Varje rörelsedrivande enhet i företaget ska fungera 
som ett vinstcenter och blir i praktiken ett företag inom företaget. Den som är 
ansvarig på denna nivå är kontorschefen. 
 
Inom banken skiljer det på rörelsedrivande och affärsstödjande enheter. De 
rörelsedrivande enheterna bedriver egen affärsverksamhet och har som syfte 
att generera vinst till företaget.127 När det gäller de affärsstödjande enheterna 
är interna resultatställen. Även dessa har ansvar för lönsamhet, men syftar inte 
                                                 
124 Internt material, Handelsbanken 
125 Ibid. 
126 Intervju Mikael Ström 
127 Internt material, Handelsbanken 
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till att generera vinst. De är främst stödjande till andra delar i organisationen 
och ska tillhandahålla sina tjänster till självkostnadspris.128 

4.4.3 Den ekonomiska utvärderingen 

Inom Handelsbanken används inga absoluta mål vid den ekonomiska utvärde-
ringen. Det som är intressant är först när de ett absolut tal ställs i relation till 
något. Det är det relativa talet som blir intressant att utvärdera.129  
 
Som helhet så styr Handelsbanken mot väldigt få nyckeltal. På centralnivå är 
det övergripande måttet räntabiliteten, detta gäller även på regional nivå. 
Målet är att den ska ligga högre än för övriga banker. När de enskilda 
kontoren utvärderas görs det dock inte efter räntabilitetsmåttet. Men däremot 
förväntas att den som är ansvarig för ett kontor har en så stor kunskap om be-
greppet att den personen vet vilken påverkan olika beslut får, då även gällande 
räntabiliteten. Skulle det exempelvis vara så att ett stort finansieringsåtagande 
görs är det klart att en rimlig betalning måste erhållas för att den ska genom-
föras. Därmed påverkas räntabiliteten på ett positivt sätt. Samtidigt sker det 
normalt sett ingen dialog mellan ett lokalt kontor och banken på central nivå, 
utan det sker istället med den regionala banken.130 
 
Det som eftersträvas på kontorsnivå är att det ska vara enkelt för de anställda 
att förstå och veta vad de styrs och utvärderas efter. Då blir O/I-talet intres-
sant.131 Detta nyckeltal visar omkostnaderna i förhållande till intäkterna och 
visar det bidrag som varje affär ger. Det ger en snabb och enkel överblick över 
det arbetet som utförs direkt på kontorsnivå och blir då också lätt att till sig för 
de anställda. Nu är det också så att O/I-talet och räntabiliteten faktiskt hänger 
ihop. Har ett kontor låga omkostnader i förhållande till vilka intäkter som 
finns kommer det också att påverka räntabiliteten på ett positivt sätt.132  
 
                                                 
128 Internt material, Handelsbanken 
129 Intervju Katarina Berner Frösdal 
130 Intervju Mikael Ström 
131 Intervju Katarina Berner Frösdal 
132 Intervju Mikael Ström 
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Ett annat mått som spelar stor roll är att ta hänsyn till kundnöjdheten. Enligt 
Handelsbankens vd finns det två saker som är viktigare än något annat för att 
bli en framgångsrik bank. Dels att vara kostnadseffektiv samt att ha de mest 
nöjda kunderna. Att då mäta och ta hänsyn till kunderna är mycket viktigt. De 
mätningar som används utförs av svenskt kvalitetsindex och används av 
samtliga banker i Sverige. Denna organisation är oberoende. Där ligger 
Handelsbanken idag i topp på mätningarna. 
 
Skulle ett lokalt kontor få problem så är det inte första hand från centralt håll 
som assistans erhålls ifrån. Istället är det på regional nivå som stöd finns. Den 
regionala banken ska fungera som ett bollplank för kontoren. 133  Mellan 
regional nivå och det lokala kontoret är det viktigt att hela tiden föra en dialog. 
Den som främst har dialogen med de enskilda kontoren är de olika rörelse-
cheferna som finns ute på regionalbankerna. Skulle något utvecklas på ett icke 
tillfredsställande sätt är det också viktigt att det från regionalt håll finns en 
överblick på detta.  
 
Väldigt mycket av det analysarbete som sker inom banken sker på mycket låg 
nivå i organisationen. Det sker alltså ute på kontoren. Varje månad får 
kontoret ut material i form av resultat- och balansrapporter. Dessa analyseras 
och siffrorna utvärderas. Det är därför viktigt att ute på kontoren ha stor 
förståelse för vad som ligger bakom siffrorna. Uppföljningar och jämförelser 
görs sedan mot flera olika enheter. Inte minst är det viktigt att titta på den egna 
utvecklingen, men jämförelser görs även med andra kontor inom Handels-
banken som med våra konkurrenter. Det är ofta väldigt viktigt att göra jäm-
förelser med sig själv. Är det så att ett kontor tidigare haft en dålig utveckling 
är det mycket intressant att se om denna har utvecklats positivt, även om de 
fortfarande ligger under nyckeltalen för andra enheter. 

                                                 
133 Intervju Mikael Ström 
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4.4.4 Planeringsprocessen 

Handelsbanken arbetar inte med att styra eller planera verksamheten genom 
användande av budget. Även detta har tillämpats sedan 1970-talet.134 Anled-
ningen är att det finns många negativa effekter med budgetstyrning som före-
taget vill undvika.  
 
Budgetar bygger alltid på tro om framtiden. När förutsättningar och liknande 
förändras kommer det att medföra att jämförelser med budget lätt blir fel-
aktiga. Antingen kan företaget få svårt att nå budget, eller så blir det för lätt. 
Innebörden av detta blir att relevansen och budgetens roll blir allt mindre.135 
 
Ett annat problem med budgetar är att de lätt blir en produkt av förhandlingar, 
kompromisser och kohandel. Fel saker fokuseras. Istället för att sätta verksam-
hetens behov och möjligheter i högsätet så kan det som spelar störst roll vara 
budgettaktiska överväganden136. Det kommer att medföra negativa effekter för 
organisationen som helhet. 
 
Fokus på lönsamhet är det centrala för Handelsbanken. Vid användande av 
budgetar tenderar det att försvinna. Arbetas det med budget är risken att de 
blir självuppfyllande i varje situation. Exempelvis kan det finnas utrymme i 
budgeten, då kanske extra kostnader kan tas i anspråk bara för sakens skull. På 
samma sätt kanske företaget avstår bra saker bara för att de inte finns med i 
budget.  
 
Inom Handelsbanken tittar man mera på nuet. Kontoren måste ha en välgrund-
ad uppfattning om hur miljön är och vad som kommer att hända, men det är 
inte detsamma som att nödvändigtvis använda sig av budgetar. Istället arbetar 
vi med verksamhetsplaner och liknande.137 De är mera lika en handlingsplan 
och kan ta behandla var en kontorschef vill nå med sitt kontor. Det kan handla 
om flera saker som att förbättra sitt kontor relativt andra eller liknande. Men 

                                                 
134 Intervju Mikael Ström 
135 Internt material, Handelsbanken 
136 Intervju Katarina Berner Frösdal 
137 Ibid. 
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det är inget som bestäms från centralt håll. Allt det bestäms på kontoret, utan 
externt inflytande.  

4.4.5 Övrigt 

Genom stiftelsen Oktogonen så får de anställda i Handelsbanken ta del av 
företagets resultat.138 Utdelningen sker inte direkt utan sker tidigast när perso-
nen fyller 60 år och syftar till att motivera de anställda. 
 
Genom att lägga stor vikt vid rekrytering vill företaget hitta personer som 
tycker om arbetar under de friare former som Handelsbanken erbjuder. Därtill 
så är också internrekryteringen stor till ledande befattningar. 139  När fokus 
läggs på detta hoppas banken få personer som kommer att få en stor kunskap 
om hur ledningen vill att organisationen ska fungera. Man hoppas uppnå att 
det ska bli en form av småföretagaranda hos kontorschefer eller liknande.140 

                                                 
138 Handelsbankens årsredovisning (2003) 
139 Ibid. 
140 Intervju Mikael Ström 
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4.5 Skandinaviska Enskilda Banken 

4.5.1 Övergripande 

 
Kärnan i SEBs strategi stavas kundfokus. Mycket tid och resurser har satts av 
för att närma sig kunderna för att lättare kunna tillgodose deras behov. Tanken 
är att söka skapa långsiktiga och starka relationer. För att detta ska bli 
verklighet krävs personlig service, hög tillgänglighet varför ansvar och be-
fogenheter är relativt delegerade.141 

4.5.2 Struktur och styrning 

Den i denna rapport fokuserade Retaildelen är uppdelad i tre regioner; öst, 
väst och syd. Dessa regionkontor har, utifrån ett hierarkiskt perspektiv, ett 
antal rörelser under sig. Antalet rörelser varierar från 7 i syd till 14 i öst. Det 
totala antalet rörelser uppgår i och med västs 12 rörelser till 33 stycken. Varje 
rörelse utgörs i sig av ett antal kontor. Vanligtvis ingår 6-7 kontor i varje 
rörelse där det totala antalet kontor uppgår till 203 st.142  
 

                                                 
141 SEBs årsredovisning (2003) 
142 Intervju Göran Olander 
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SEB bedriver en tämligen central styrning ända ner till rörelsenivå. Denna 
styrning är relativt nationellt homogen. Med detta menas att de olika 
rörelserna styrs på praktiskt taget identiskt sätt med endast små avvikelser 
beroende på varierande erfarenhet hos respektive rörelsechef. Beträffande 
styrningen mellan rörelser och kontor är denna förhållandevis decentraliserad 
och därmed även nationellt och regionalt heterogen. Denna styrning och 
utvärdering är av mer kompromissande karaktär, än den tidigare mer topp-
styrda, då rörelsechefen och kontorsditon tillsammans enas om de mål kontor-
en ska uppvisa efter diskussioner.143 
 
Kontorscheferna bildar tillsammans med rörelsechefen och eventuellt några 
till ledningsgrupper för respektive rörelse. Denna sammansättning syftar till 
att skapa en mindre beroendeställning för respektive röreslechef då kontors-

                                                 
143 Intervju Karl Falkenberg 
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cheferna nu får en bättre överblick över rörelsens funktion och arbetssätt. 
Röreslerna utvärderas enligt ovan centralt och likfomigt över hela landet. Men 
trots att kontoren utgör rörelserna utvärderas inte det enskilda kontoret utan 
bara ett antal aggregerade kontor som i sig bildar en rörelse. Rörelsechefen 
kan dock se och därmed även utvärdera varje kontor och kontorchef.144 

4.5.3 Den ekonomiska utvärderingen 

De mål som sätts av rörelsechefen tillsammans med respektive kontorschef är 
konkreta måltal av absoult karaktär. De viktigaste nyckeltalen som styrs mot 
på kontorsnivå är K/I-tal, kundnöjdhet samt medarbetamotivattion. Retailav-
delningen rankar K/I-talet månadsvis för alla kontor i hela Sverige. Denna 
ranking visar inte exakt hur varje kontor presterar i sig utan bara den inbördes 
relationen kontoren emellan. Köjdkundindex mäts och redovisas årligen av 
oberoende kvalitetmätningsföretag (SKI) men även interna mätningar görs ett 
par gånger per år. Det senare varierar dock något mellan kontor. Medarbet-
arnas motivationsstatus mäts kvartalsvis på rörelsenivå och endats årligen på 
kontorsnivå. 
 
ROE följs endast upp på divisionsnivå där alla understående fillialer är agg-
regerade. Mål för kontoren sätts inte centralt, det är rörelsecheferna som till 
exempel sätter kontorens försäljningsmål.145 

4.5.4 Planeringsprocessen 

SEB har sedan 2001 blivit alltmer avståndstagande till budgetering. Detta då 
den alltmer fluktuerande riksbanksräntan sätter budgetens funktion ur spel. En 
höjning eller sänkning på till exempel 25 räntepunkten får brutala konse-
kvenser för budgetens utfall och då denna faktor kan klassificeras som opå-
verkbar bör inte kontoren heller utvärderas efter dessa. Det volatila ränteläget 
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145 Ibid. 
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medför att budgeten alltför ofta blir obsolet och då bör den energin budget-
processen tar läggas på annat håll.  
 
Förutom ovanstående problematik är även banksektorn tämligen trögrörlig där 
det tar relativt lång tid att öka kontorens intäkter då dessa till stor del beror på 
långsiktiga relationer. Följden har blivit att det fokuserats på kostnader snarare 
än intäkter, något som kan ligga intäktstänkandet i fatet.  
 
År 2003 gjordes de sista budgetarna på kontorsnivå. Dessa gjorde då årligen. 
Dagens 3-årsplaner med rullande kvartalsrapporter syftar till att ersätta det 
gamla budgetsystemet.146 

4.5.5 Övrigt 

I ledningen för SEBs styrning är man övertygad om att de styrning företaget 
bedriver anses motiverande och stimulerande. Denna attityd har inte alltid 
varit som den är idag, men alltefter 2001 års styrprinciper uppfattas den som 
alltmer positiv. 147  Balanserad styrkort används idag inte, det är dock inte 
omöjligt att detta styrverktyg kommer implementeras i framtiden. 

                                                 
146 Intervju Göran Olander 
147 Ibid. 
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4.6 Nordea 

4.6.1 Övergripande 

 
Styrningen inom Nordea utgår från modellen PPMM (Planning and Perfor-
mance Management Model). 148  Modellen är tänkt som ett grundläggande 
ramverk som används för att organisationen ska fokusera de strategiska 
inriktningar som ses som mest centrala. Några av dessa är att skapa värde för 
aktieägarna, ha en tydligare fokusering på framtiden och skapa en enhetlig 
kultur inom Nordea. 
 
När hela modellen är implementerad är tanken att en övergång ska ha skett 
från det som använts tidigare till det som ska vara centralt i framtiden. 
Tidigare har exempelvis arbete och styrning genom budget varit av central 
karaktär. Inom PPMM ska organisationen istället fokusera på rolling financial 
forecasts (RFF), balanserade styrkort (BSC) och service level agreements 
(SLA).149  
 
Det är alltså ett stort arbete som håller på i Nordea. Vissa delar används och 
arbetas det redan efter, ett exempel är RFF. Andra delar som balanserade 
styrkort testas inom vissa delar av organisationen. Nordea är en organisation 
som har verksamhet i flera andra länder, i några av dessa en betydande sådan. 
Det innebär att det kan finnas problem med implementeringen av modellen i 
andra länder.  

                                                 
148 Internt material, Nordea 
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4.6.2 Struktur och styrning 

Nordea är en sammanslagning av flera olika banker. Innebörden av detta är att 
det inom en och samma organisation finns flera olika arbetssätt. Många av de 
tidigare bankerna levde kvar som ”banker i banken”.150 Under de senare åren 
har Nordea strävat efter att få en mera enhetlig organisationsstruktur.151 Tidi-
gare var de olika regionbankerna mera självständiga. Då hade de större möj-
ligheter att själva bestämma lite över hur den egna regionen skulle styras. 
Under de senaste åren har det ändrats. Genom att samla ledningen och den 
mesta delen av den ekonomiska kompetensen i Stockholm har en central ut-
gångspunkt för hela organisationen skapats. Ambitionen har varit att skapa en 
bättre kontroll för den ekonomiska styrningen vad det gäller organisationen 
som helhet.  
 
Styrningen har alltså flyttats mera till central nivå i företaget. Mål och så 
vidare sätts nu från centralt håll ner till de olika regionerna i banken. Men 
samtidigt är det så att det sker en diskussion. De mål som sätts från centralt 
håll måste vara realistiska och nåbara. Att bara skicka ner siffrorna fungerar 
inte. De olika regionbankscheferna sitter med i många av de diskussioner som 
förs.152 Sedan går besluten ner från regionalt håll till de lokala bankkontoren. 
För det enskilda lokala bankkontoret finns det med andra ord inte samma 
möjlighet att påverka som det finns för regionalbanken som helhet.  
 
Styrningen inom Nordea är idag likvärdig för alla kontor som finns i 
Sverige.153 Tanken på sikt är att det ska fungera på ett liknande sätt även i de 
andra länderna. Men där är organisationen inte i dagsläget. Regionchefen är 
den som ska beakta lokala skillnader och liknande. Det är även denna som har 
den dagliga kontakten med lokala kontor. Men bedömningen på alla kontor 
sker på ett liknande sätt. På det hela taget har friheten genom den nya 
enhetliga styrningen sjunkit inom organisationen. Vad som ska prioriteras 
inom organisationen, exempelvis kostnader, bestäms på central nivå och kom-
municeras ner till regional nivå och lokala kontor.154 
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4.6.3 Den ekonomiska utvärderingen 

Under de senaste åren har Nordea fokuserat mestadels på att sänka kostnad-
erna.155 Målet har gällt för organisationen som helhet, såväl på central som 
lägre nivåer i företaget. Att inrikta sig mot kostnaderna först har varit ett 
genomgående tema inom många branscher de senaste åren, inte bara hos 
bankerna. Det är den enklaste och mest centrala delen att börja arbeta med om 
en ökad lönsamhet ska kunna nås.156 
 
Många av de kostnader som finns på lägre nivåer i banken kan inte påverkas. 
Det handlar om mycket overheadkostnader som de får tilldelade beroende på 
olika faktorer som exempelvis resursförbrukning eller liknande. Majoriteten 
av kostnaderna är sådana. Det har setts som viktigt att ändå kommunicera ut 
den roll som kostnaderna har och sätta dessa i fokus.157 
 
I år har fokus ändrats till att inrikta sig mera till intäktssidan.158 Anledningarna 
till det är flera. En av de viktigare är att budgetar avskaffats på kontorsnivå. 
Det anses inte lika centralt att endast fokusera på finansiella tal utan 
försäljningsinriktade tal har fått en större roll. Däribland en inriktning mot tal 
som rör försäljningen på kontoren. Försäljningen är också det som kontoren 
har störst möjlighet att själva påverka vilket utgör en bra grund att utvärdera 
från. Målen angående försäljningen sätts från centralt håll.159 Sedan bryts det 
ner hos de olika regionerna i banken och kommuniceras ut till det enskilda 
kontoret.  
 
Inom ramen för det balanserade styrkortet finns det ett flertal nyckeltal som 
används inom organisationen. Det pågår pilotprojekt med införande av 
balanserade styrkort inom olika delar av banken. Tanken är också att dessa ska 
implementeras i hela organisationen. Det hela är tänkt att vara genomfört 
2005, men om det kommer att kunna ske så snabbt är oklart.160 
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4.6.4 Planeringsprocessen 

Nordea har under 2004 börjat jobba utan budgetar på kontorsnivå. Tidigare 
har företaget arbetat med budgetar men det har funnits många nackdelar 
förknippade med dessa. Det som anses vara det stora problemet med budget-
arbetet är att den stora osäkerhet som inte går att komma ifrån. Räntan som 
spelar en så stor roll inom bankbranschen är mycket svår att på förhand veta 
vilken nivå den kommer att ligga på. Problemet blir då att mycket av det jobb 
som läggs ner snabbt kan bli ganska meningslöst om räntan förändras. Redan 
på ett tidigt stadium kan det bli så att allt arbete som lagts ner på budgeten blir 
meningslöst då den uppsatta budgeten ej kan nås. Ett bortfall av ränteintäkter 
kan visserligen kompenseras genom att försöka exempelvis avgifter eller 
liknande, vilket också försök har gjorts med. Men det är svårt att få kunderna 
att ta till sig detta och även svårt att räkna med de intäkterna för kontoren.161  
 
Då det är första året som organisationen arbetar utan budget ute på kontoren är 
det svårt att säga vilket resultat som kommer nås utan dessa. På Nordea anses 
det att det som budgeten tillfört i paritet med hur mycket arbete som lagts ner 
inte har stått i proportion med varandra. Mycket av det arbete som läggs ner 
görs på mycket låg detaljnivå. Inte nog med att den typen av arbete ofta är 
mycket kostsamt, frågan blir då också hur mycket det faktiskt tillför för 
organisationen som helhet. I kombination med det som nämndes ovan, de 
opåverkbara makrofaktorer som finns, är det stor risk att budgeten blir för 
statisk. Det skulle kunna överlevas genom att ha rullande budgetar eller lik-
nande. Men Nordea har istället valt att inrikta sig på affärsplanering och pro-
duktion, vilket har ett mera framtidsinriktat fokus.162  
 
Ett annat av de problem som uppstår när en organisation använder sig av 
budgetar är den klassiska ”verksmentaliteten”.163 Innebörden av det är att den 
aktuella enheten hela tiden utgår ifrån ett anslagstänkande vilket leder till sub-
optimering inom organisationen. Den typen av handlande har också funnits 
med när organisationen valt att inte längre arbeta med budgetar. 
 
På regionbanksnivå använder sig organisationen fortfarande av budgetar. 
Även här förs diskussioner om huruvida det kommer att vara ett inslag även i 
                                                 
161 Intervju Anders Benteby 
162 Intervju Per-Ola Carlsson 
163 Ibid.
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framtiden. I dagsläget pekar det mesta på att de kommer att slopas även här. 
Lite av de problem som finns på kontorsnivå finns inte på regionalnivå. Bud-
geten i sig blir inte lika detaljerad som den tenderar att bli på den enskilda 
kontoret.164  
 
Det som tidigare var fördelen med budgeten, tryggheten, har idag försvunnit. 
När detta har skett har det också tagit bort det grundläggande incitamentet att 
använda sig av budgetering. Då fyller den längre inte någon funktion i organi-
sationen och den roll som den har även på regional nivå är oklar iför framtid-
en. 
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5 Analys 

I följande kapitel kommer den empiri som redovisats i föregående avsnitt 
analyseras med hjälp av de teorier som redovisats i uppsatsens tredje kapitel. 
Strukturen här har sitt ursprung i empirikapitlet för att läsaren lättare ska 
kunna tillgodogöra sig författarnas analyser. 

5.1 Centralisering respektive decentralisering 

Organisationsstrukturen hos de undersökta företagen uppvisar stora skillnader. 
Den teoretiska utgångspunkten när det gäller på vilken nivå i organisationen 
beslut ska tas utgår ofta från att det är positivt om beslut kan tas så nära kunden 
som möjligt. Vissa av de undersökta företagen har tagit fasta på detta medan en 
del andra organisationer anammat andra tankar. 
 
I Handelsbanken har det arbetats utifrån en mycket decentraliserad modell ända 
sedan början av 1970-talet. Inriktningen är precis som de teoretiska utgångs-
punkterna vad gäller decentralisering, att besluten i organisationen, i så stor 
utsträckning som möjligt, ska tas så nära kunden som möjligt. Tanken är att de 
personer som befinner sig närmast företagets kunder också har den bästa 
kunskapen om dessa. Då blir det också bäst att dessa skall fatta beslut som rör 
kunderna. Det kräver att de anställda får en stor frihet och de måste också klara av 
att hantera det ansvar som de får. 
 
För att klara av detta har Handelsbankens organisation under många år prioriterat 
en mycket noggrann rekrytering av medarbetare. Detta gäller såväl nyrekrytering, 
som internrekrytering. Internrekryteringen inom organisationen har varit central 
för att kunna skapa och behålla de värderingar som företaget har. Resultatet är att 
väldigt många av de chefer som finns inom företaget idag kommer från de egna 
leden. Härigenom skapas en kontinuitet och känsla för organisationen som anses 
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central för företaget. Inom Handelsbanken har ansvaret på den enskilda individen 
spelat en viktig roll. Under lång tid har mycket arbete lagts ner på att rekrytera rätt 
personer till företaget. Det är en faktor som är viktig i en organisation där de 
anställda får mycket ansvar är att de anställda både kan och vill ta ansvar. Före-
tagskultur spelar ofta en viktig roll i organisationer. Handelsbanken är ett företag 
där det upplevs att kulturen är viktig. Det finns flera exempel som talar för detta; 
exempelvis den vikt som läggs vid nyrekrytering samt att en stor del av cheferna 
är internt rekryterade. Oktagonen är ett annat exempel som enligt teorin ska vara 
en viktig faktor för att skapa en stark företagskultur. Denna typ av kollektiv 
belöning skapar incitament för ökad motivation och gemenskap. 
 
FöreningsSparbanken har, bland annat genomgått sammanslagningen mellan 
Föreningsbanken och Sparbanken, en relativt stor process för att skapa en gemen-
sam enhet. I dagsläget anses denna fusion utfallit mycket bra och Förenings-
Sparbanken är idag ett av Sveriges mest kända varumärken. Många av målen har 
sitt ursprung i företagets högsta sektioner, framförallt vad det gäller kostnadstak 
och kostnadsmål där styrningen är relativt strikt centraliserad. Stora förändringar 
har dock skett under de senaste åren. Tidigare verkar det som kontorscheferna 
själva i viss mån valde vilka mått och nyckeltal som de skulle utvärderas efter, 
men från och med år 2003 har detta ändrats. Numera bestäms mått och nyckeltal 
från centralt håll inom företaget och ska gälla för alla kontor. 
 
Närheten till marknaden och kunderna riskerar att hamna ur fokus om många 
beslut fattas på en högre organisatorisk nivå. Det kan vara en risk som Förenings-
Sparbanken löper genom att besluten inte tas på kontorsnivå. Många av de mål 
som satts upp från centralt håll gällandes exempelvis kostnader och liknande kan 
medföra att det blir svårt att tillgodose de behov som kunderna har. Även om så 
inte skulle vara fallet finns det en risk att det mest relevanta blir kostnaderna 
istället för det som banken säger sig prioritera, nämligen kunderna. 
 
SEB har kunnat arbeta relativt långsiktigt med tanke på att det inte ägt rum några 
större sammanslagningar i organisationen. Trots detta har dock kursen beträffande 
den ekonomiska styrningen justerats några gånger vilket ställt vissa krav på 
densamma. Med detta menas att fullständig decentralisering inte är lämplig. Flera 
olika system kan gjort det svårt för medarbetare inom organisationen att ta till sig 
de förändringar som skett. Den befintliga styrningsstrukturen har inslag av såväl 
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centralisering som decentralisering. Från divisions och undersökt avdelning 
centraliseras styrningen en nivå nedåt, till regionsnivå, i hierarkin. Under 
regionsnivå har sedan rörelsecheferna viss frihet att utan högre instans 
godkännande bedriva den styrning som önskas. Det är självklart inte så svartvitt 
utan vissa beslut beträffande lägre enheter fattas centralt och då rörelserna 
utvärderas centralt. Jämförs SEB med Handelsbanken är graden av decentralise-
ring ringa medan en jämförelse med Nordea visar motsatsen. 
 
Nordeakoncernen som har skapats genom sammanslagningar av flera olika 
banker, vilket tydligt avspeglas i organisationen. I Nordea finns det flera olika 
banker från hela Norden och därmed en variation av kulturer och olika sätt att 
arbeta. En decentraliserad struktur skulle vara svårt att upprätthålla inom Nordea. 
Organisationen har i sin styrmodell PPMM en uttalad vilja att skapa en common 
culture eller the Nordea way. Att skapa detta samtidigt som mycket av ansvaret 
delegeras till lägre nivåer skulle förmodligen vara alltför svårt att åstadkomma.  
 
Den typen av beslut som företaget vill genomföra bör kanske tas bland företagets 
högre instanser, precis som tidigare, för att skapa homogenitet mellan de tidigare 
mycket olika bankerna. Inte minst är det nog av vikt för kunderna. Möjligen 
skulle det på sikt kunna tänkas att strukturen kommer att bli mer decentraliserad 
där beslut flyttas mer regional och lokal nivå, då det viktigaste är att skapa en 
enhetlighet inom organisationen är det dock naturligt med en centraliserad 
styrning. Det föreligger således ett motsatsförhållande till teorin, men det finns 
också en orsak till att det förhåller sig på det viset. Ett alternativ vore att 
beslutsfattandet flyttas ner i organisationen, närmare kunden, men samtidigt 
innebär detta att det kommer att bli svårt att skapa en enhetlighet i organisationen. 
 



 

 
 
 

- 86 -

5.2 Nyckeltal 

Först och främst kan det konstateras att det finns en tämligen stor likhet 
mellan vilka mått och nyckeltal som används inom de undersökta bankerna. 
Måtten verkar ha en relativt stark koppling till respektive banks strategiska 
inriktning. Då denna inriktning visar sig vara förhållandevis sammanfallande 
mellan de olika bankerna är det föga förvånande att användandet av nyckel-
talstyper endast skiljer sig marginellt mellan de olika organisationerna. Strate-
giskt prioriterar bankerna framförallt lönsamhet och kundfokus, något som är 
uniformt hos samtliga undersökta banker. Kopplingen till strategi är uppenbar 
då målen hos samtliga banker innefattar tillfredsställande aktieägaråterbäring 
genom fokusering på företagens viktigaste del; kunden.  
 
Inställningen till användandet av nyckeltal i samband med styrning kan 
beskrivas med att initierade källor från SEB graderade vikten av dessa till sju 
av tio. Denna inställning verkar vara typisk för bankmarknadens alla större 
aktörer. Orsaken till detta torde vara samstämmigheten med teorin beträffande 
den ringa kostnad dessa nyckeltal fordrar. Även enkelheten beträffande 
förståelighet är en parameter som bidrar till den positiva inställningen till 
nyckeltalsanvändandet. 
 
Det mått som är av störst vikt inom banksektorn är, det för branschen bruk-
liga, K/I-talet. Måttet används genomgående inom alla de undersökta bank-
erna och är det mest använda nyckeltalet inom banksektorn. Det används ofta 
genomgående inom koncernens olika nivåer. Styrkan med detta mått är inte 
bara dess ringa framtagningskostnad eller dess enkelhet utan även att måttet 
sätter relationerna mellan kostnader och intäkter i centrum. Måttet kan även 
reducera kortsiktigt tänkande, så kallad närsynthet. De undersökta organisa-
tionerna har historiskt sett verkat i en bransch där företagen länge haft fokus 
på kostnadssidan för att genom sänkta kostnader söka förbättra sina resultat. 
Detta torde på kort sikt kunna leda till kvalitetsreduceringar vilket i sig 
förbättrar enhetens resultat men som på längre sikt minskar bankernas möjlig-
het att tillfredsställa kundernas behov vilket torde avspegla sig i resultatet. 
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Ett annat nyckeltal som samtliga banker utvärderingsmodeller har gemensamt 
är det nyckeltal som söker påvisa kundernas upplevda grad av nöjdhet, ofta 
kallat nöjdkundindex (NKI). Vad som är intressant i detta fall är att trots att 
alla bankerna talar högt om kundfokus sker denna mätning endast årligen 
vilket enligt författarnas mening är alldeles för sällan med tanke på den 
tonvikt som läggs vid dess resultat. En annan nackdel med den ringa frekven-
sen är det kan vara mycket svårt att göra en korrekt analys av kausalitets-
samband i respektive bank. Annorlunda uttryckt är det synnerligen svårt att 
veta vad man gjort rätt, kanske beror en uppgång på andra faktorer än de 
faktorer som är påverkbara för bankorganisationen olika enheter.  
 
Ett tredje nyckeltal som finns representerat i tre av fyra undersökta bank-
organisationer, det vill säga alla utom Handelsbanken, är måttet som söker 
visa graden av medarbetarnas motivation. Detta nyckeltal har många olika 
benämningar, dock alla med samma innebörd. Det mäts, till skillnad från NKI, 
ofta internt och dessvärre endast med samma frekvens som NKI. Just det 
faktum att det mäts internt skapar incitament för att snedvrida resultatet 
eftersom risken att ”anonyma” medarbetare kanske inte alltid är så anonyma 
som tidigare kanske låtit påskina. Att Handelbanken inte använder sig av detta 
nyckeltal tror författarna är en sanning med modifikation. Handelsbanken 
styrs decentraliserat och då de lokala kontoren har ”sin egen VD” i dess 
föreståndare förmodar författarna att dessa har frihet att själva undersöka 
graden av medarbetarmotivation inom den enhet de förfogar över. 
 
De två senaste nyckeltalen, nöjdkundindex och graden av medarbetarmotiva-
tion, skiljer sig från det första, K/I-talet. Orsaken till detta är att K/I-talet var-
ken kräver engagemang från de inblandade eller medför kostnader vid 
framtagandet. Nöjdkundindex kräver kostnader för framtagandet, kostnader av 
externa konsulter medan graden av medarbetarmotivation fordrar resurser av 
såväl de anställda som svarar på tämligen detaljerade och rigorösa enkäter 
som de som sammanställer och följer upp desamma. 
 
Hur förhåller det sig med räntabilitetsmått? Dessa nyckeltalstyper är vanligt 
förekommande i andra branscher och så är fallet även för bankmarknader. 
Räntabilitet på eget kapital mäts och utvärderas i alla banker. Dessa existerar 
dock först på regions eller divisionsnivå (nedifrån sett). Detta beror till stor del 
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på att de mindre enheterna längre ned i det hierarkiska organisationsschemat 
har ytterst liten påverkan på investeringsmöjligheter. Att dessa enheter inte 
utvärderas efter, i stor utsträckning, opåverkbara poster, överensstämmer med 
klassiska utvärderingsteorier. Räntabilitetsmått är dock vitala för företag som 
delvis finansieras av externa intressenter då dessa är i stort behov av att veta 
den procentuella avkastningen deras investering genererar. 
 
Något som dock skiljer bankerna emellan är i vilka styrmodeller dessa 
nyckeltal ingår. I FöreningsSparbankens fall ingår såväl K/I-talet, NKI och 
medarbetarmotivationsindex i deras balanserade styrkort. Det är för övrigt 
bara denna organisation som brukar balanserade styrkortet i dagsläget. Nordea 
testar dock ett liknande balanserat styrkort som planeras att ingå i organisa-
tionens olika enheter redan 2005. I Handelsbankens och SEBs fall finns de tre 
ovanstående nyckeltalen med i deras respektive styrmodeller vilket inte ska 
förväxlas med balanserade styrkort.  
 
Utöver tidigare nämnda nyckeltal finns en mängd andra nyckeltal vilka syftar 
till att kompletterar de ovanstående, men då dessa endast spelar en betydligt 
mindre roll för respektive banks styrning kommenteras dessa inte, utan bara 
det faktum att de förekommer. 
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5.3 Planeringsprocessen 

Budgetens roll hos de svenska bankerna har under de senaste åren utvecklats 
och fått en mycket ändrad användning. Tidigare använde sig tre av de fyra 
storbankerna av budgetering ända ner till de lokala kontoren. De som inte 
gjorde detta var Handelsbanken, vilka sedan början av 1970-talet arbetat utan 
budget. Under de senaste åren har detta förändrats och i år är det bara För-
eningsSparbanken som använder sig av budgetar och styr efter dessa på de 
lokala kontoren. Såväl SEB som Nordea har under de senaste åren slutat med 
budgetering i organisationens lägsta delar. Även om det i Nordeas fall fort-
farande finns kvar budgetering på regional nivå, är tanken att det på sikt er-
sättas av andra alternativ. 
 
Bland de tre banker som har valt att inte längre arbeta med budgetar på de 
lokala kontoren finns det en liknande syn på budgetens roll i organisationen. 
Anledningarna till att använda sig av detta styrsystem är flera men det kan 
sammantaget sägas att det skapar en enkel målbild för de anställda vilka 
lättare kan se vad som förväntas av dem. Samtidigt finns det andra fördelar 
som att budgeten kan förbättra motivationen och vara en bra grund för 
utvärdering. Simultant finns det en hel del problem förknippade med detta 
system. Den bild som ges i undersökningen stämmer ganska väl överens vad 
det gäller den teoretiska bilden och den empiriska undersökningen. 
 
Att arbeta med budget är en process som tar stora resurser i anspråk. Hela 
budgetprocessen kräver stora uppoffringar, såväl personligt som rent ekonom-
iskt. Ju större organisation desto mer resurser krävs för att det hela ska kunna 
sys ihop på ett bra sätt, men hur stora resurser som än läggs ner på budgeten så 
är det inte givet att resultatet kommer att bli bra. Det går inte att komma ifrån 
att det alltid kommer att finnas ett stort mått av osäkerhet förknippat med den 
här typen av arbete. Detta då det i grund och botten handlar om förutsägelser 
och framtida prestationer som önskas av företaget, eller av vissa delar inom 
detsamma. Just den här punkten är också en av de största kritiska punkterna i 
den teoretiska synen på budgetering, vilken i det här fallet delas av såväl 
Handelsbanken, Nordea som SEB.  
 



 

 
 
 

- 90 -

Framförallt inom banksektorn där beroendet av räntan och dess utveckling är 
stort finns det ett flertal problem. Läggs mycket tid ner på att fastställa och 
lägga en budget till kommande år och räntan sedan ändras. Den budget som då 
har arbetats fram kommer inte längre att vara aktuell. Det har framförallt blivit 
ett större problem under de senaste åren. De internationella ekonomiska 
fluktuationerna i världen har blivit större vilket har medfört att räntan blivit ett 
mera aktivt vapen för riksbanken. Det gör också själva arbetet att förutsäga 
räntenivån blivit än svårare. När budgeten väl har utarbetats och fastställts av 
ett företag och räntan sedan ändras kan det medföra förödande konsekvenser 
för budgetens rimlighet och kanske framförallt dess ändamålsenlighet. 
Antingen är de mål som ställts upp för svåra att nå och kan då drabba 
organisation och personal på ett negativt sätt eftersom de inte kan uppnå det 
som förväntas. Alternativt är de mål som sätts upp för enkla och kan med 
lätthet uppnås. Incitamenten att använda budgeten som ett styrmedel har 
således minskat. Oavsett huruvida avvikelserna är av positiv eller negativ 
karaktär, så kommer de att innebära att det blir ett negativt utfall för 
organisationen som helhet. Vilket stämmer överens mellan empirin i tre av de 
undersökta företagen och den teoretiska referensramens syn på budget. 
 
Det finns också andra faktorer som påverkar synen på användandet av budget 
inom organisationen. När budgetar används inom ett företag kan det lätt 
uppstå problem vid själva utvärderingen. Ett problem som varit vanligt 
förekommande och som uppmärksammats inom den offentliga förvaltningen 
är det som kallas för anslagstänkande. Innebörden är att den organisation , 
eller del av densamma, som får en summa pengar att disponera över kommer 
att spendera hela denna summa, även om detta inte är nödvändigt eller ens 
ekonomiskt försvarbart, av den enda anledningen att inte få mindre nästa år. 
Detta problemet finns dock självklart även hos företag inom den privata 
sektorn. Den typen av pengar kommer ofta inte företaget som helhet till nytta 
utan utnyttjas mest för sakens skull. Även här har de tre bankerna, alla utom 
FöreningsSparbanken, samma inställning, nämligen att det inte är önskvärt att 
arbeta med budgetar vilket har setts som ett stort problem. Kopplingen är 
också i denna fråga mycket nära till den teoretiska utgångspunkten där det ses 
som ett av de stora problemen med användande av budgetar i organisationer.  
 
Inom de undersökta bankerna finns det alltså i grunden en likartad syn på 
vilken roll budgeten har. Däremot skiljer det mycket utifrån vilken roll den 
spelar eller har spelat. Inom Handelsbanken har organisationen under många 
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år arbetat utan budget på grund av de problem som föränderligheten och 
osäkerheten medför. Istället har Handelsbanken övergått till att arbeta med 
löpande verksamhetsplaner vilka anses mera anpassade till de stora föränd-
ringar som ofta uppkommer på marknaden. Först under de senaste åren har 
Nordea och SEB också lagt ner budgetarbetet på lokala kontor och inriktat sig 
mot alternativa metoder. I dag har de även gått mot att använda sig av 
verksamhetsplaner som, på både kort och lång sikt, skall användas och 
utvecklas på ett mer aktivt sätt för att få organisationen mera flexibel och 
anpassade för att kunna svara mot de krav som en mera föränderlig och 
krävande omvärld ställer. 
 
Den enda av de stora bankerna i Sverige som fortfarande styr genom budget i 
hela organisationen är Föreningssparbanken. Mycket av det arbete som läggs 
ner för att styra organisationen är inriktat mot budgetering. Processen är ofta 
både tidskrävande och kostsam men inom organisationen är den rådande 
meningen ändå att fördelarna på många sätt överväger nackdelarna. Genom att 
arbeta med fastlagda kostnadsramar från centralt håll och liknande vet de 
anställda vad som förväntas av dem under den kommande perioden, dessutom 
blir ju själva målbilden klar. Sätts mål i en budget är det inte svårt att ta reda 
på vad som förväntas av varje aktuell enhet och person.  
 
Sammantaget kan hela budgetprocessen inom de svenska storbankerna anses 
vara mycket ifrågasatt som styrmedel, på annat sätt går det inte att tolka dess 
allt mera undanskymda betydelse. Handelsbanken, som under många år har 
arbetat utan budget på grund av de nackdelar som finns förknippade med 
systemet, har under de senaste åren fått efterföljare i såväl SEB som Nordea. 
Hos dessa tre företag är synen på budgeten i grunden den samma och även om 
det kan finnas fördelar ses nackdelarna som klart övervägande vilket resulterat 
i att de valt andra sätt att arbeta på. De argument som framförs från bankerna 
är ganska likartade, framförallt så handlar det mycket om räntans utveckling 
för budgeten. Om en budget bearbetas och fastställs under en lång och 
kostsam process bör den också vara ett viktigt intstrument för organisationen, 
men i och med att det finns så stor osäkerhet angående faktorer som inte kan 
påverkas är budgeten osäker. Skulle det komma en situation där räntan 
förändras, vilket inträffar ofta, kan det innebära att den rådande budgeten 
måste förändras. Vilket skulle leda till ännu mera arbete. Det kommer, 
beroende på åt vilket håll räntan förändras, att bli antingen för svårt eller för 
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lätt att uppnå de mål som budgeten har satt upp, vilket i sin tur leder till 
ytterligare negativa konsekvenser inom organisationen. 
 
I kontrast till detta står då Föreningssparbanken som fortfarande arbetar med 
budget där många mål sätts från centralt håll. Trots de negativa effekter som 
följer av användande av budget har organisationen valt att använda sig av. 
Anledningarna kan tänkas vara att det finns en stor tilltro till att de ändå 
skapar en sorts trygghet inom organisationen där de vet vad som under året 
förväntas av dem. De problem som nämns ovan går inte att komma ifrån vilket 
gör att det istället kan leda till negativa konsekvenser om de mål som satts inte 
kan uppnås under innevarande period. Då kan den trygghet som vill uppnås 
istället bli en otrygghet för de verksamma inom organisationen. 
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6 Slutsatser 

Ekonomisk styrning inom bankverksamheter är en komplex och mångfasetterad 
företeelse. De delar av ekonomisystemet denna uppsats granskat består av graden 
av decentralisering, vilka nyckeltal som anses viktigast för den ekonomiska 
styrningen samt budgetens funktion. Enligt analysen finns det både likheter och 
skillnader när det gäller styrningen i de svenska storbankerna.  
 
Initialt kan det konstateras att det finns stora skillnaderna mellan de undersökta 
företagen beträffande graden av decentralisering kontra centralisering. De banker 
som har haft en fast struktur, med det menas att de inte genomgått någon 
omvälvande utveckling genom till exempel sammanslagningar under senare år, 
verkar ha en mer decentraliserad struktur. Genom att de arbetssätt som har varit 
aktuella inom dessa organisationer under en längre tid inte har blivit ifrågasatta 
har arbetet kunnat fortsätta på den redan tidigare inslagna vägen och samtidigt har 
en trygghet har skapats vilket underlättat det fortsätta arbetet. Kulturell styrning 
har reducerat behovet av ekonomisk kontroll och möjliggjort att beslutsfattandet 
kunnat delegerats ned i organisationen, allt närmare kunden. Det gäller främst 
Handelsbanken och även SE-banken. 
 
När blicken riktas mot de organisationer som har haft en mera ”turbulent” historia 
med flera relativt sena inslag av fusioner blir bilden en annan. Vid sammanslag-
ningar finns det flera olika komplikationer som hänsyn måste tas till, något som 
ofta är svårt. I grund och botten handlar det om att få tidigare självständiga 
organisationer att nu bli en gemensam. Det som tidigare har varit självklarheter på 
många sätt kan helt plötsligt bli oklarheter. Önskar ledningen få organisationen att 
fungera som en enhet kommer det på många sätt att vara nödvändigt med mer 
centrala rekommendationer. Risken finns annars, om mycket lämnas till lägre 
nivåer i företaget, att det inte uppstår någon enhetlighet inom företaget. De 
ursprungliga företagen, som numera då är sammanslagna, riskerar att fungera som 
olika företag inom företaget. 
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Den bild som undersökningen ger är med andra ord att antalet sammanslagningar i 
bankerna på senare år i stor grad har påverkat hur de styrs idag. De banker som 
har varit föremål för sammanslagningar har i högre grad behov av en central 
styrning. Anledningen är att det finns behov för att skapa en enhetlighet inom 
organisationen, vilket är svårt om en decentraliserad struktur skulle finnas. De 
banker som däremot har en organisation som inte påverkats av sammanslagningar 
har däremot kunnat arbeta enligt tidigare mönster och utveckla sina styrmodeller. 
Den bilden är också naturlig då det vid fusioner kommer krävas mycket arbete för 
att skapa en ny enhet utifrån två tidigare främmande enheter, något som måste ske 
från toppen och nedåt, snarare än tvärtom. 
 
När det gäller styrning med nyckeltal så är uppfattningen desto mer lika mellan de 
undersökta företagen. Antalet nyckeltal som används är tämligen begränsat inom 
bankerna och de som används är också någorlunda lika. Klassiska nyckeltal, för 
bankbranschen, såsom K/I-talet ligger i fokus hos samtliga banker. Detta komplet-
teras med nyckeltal som mäter kundernas upplevda nöjdhet samt graden av med-
arbetarmotivation i respektive organisation. Att de undersökta företagen använder 
sig av likartade, eller till och med samma, nyckeltal är i sig inte konstigt. Vid en 
genomgång av de olika företagens strategiska inriktning är även den till stora 
delar mycket likartad. Gemensamt hos dem är att kunderna ska sättas i fokus 
samtidigt som lönsamhet ska vara ett prioriterat mål. Likheten när det gäller 
nyckeltal bankerna emellan kan dock bero på andra faktorer. En faktor kan ha sitt 
ursprung i likheten av externa intressenters efterfrågan beträffande nyckeltals-
användning då dessa underlättar jämförelser mellan olika organisationers presta-
tioner. Detta är inte något som i sig är unikt för bankbranschen utan som före-
kommer frekvent inom många andra branscher. Faktum är att även gamla 
traditionella bokföringsprinciper kan spela en roll, dock troligtvis en mindre 
sådan, då vanans makt ibland är stor. Bankmarknaden torde dock vara ett exempel 
på en mogen och traditionsbunden marknad där historiska förhållningssätt satt 
djupa och långlivade spår. 
 
Även när det gäller planeringsprocessen finns det stora likheter mellan de olika 
bankernas synsätt. Tre av storbankerna har slutat med att använda sig av budgets 
på de lokala kontoren. Handelsbanken har arbetat utan budgets en längre tid, SEB 
och Nordea har upphört med dessa först under de senaste åren. I Förenings-
Sparbanken arbetas fortfarande med budget. 
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Hos de tre banker som slutat använda sig av budget på lokal kontorsnivå finns det 
en liknande syn på budgetens roll i organisationen. De problem som finns när det 
gäller att använda sig av budgetar vid den ekonomiska styrningen inom den 
finansiella sektorn tenderar att förstärkas. En av de främsta anledningarna är att 
räntan har en stark inverkan på enheternas utfall. Det blir svårt att utvärdera de 
enskilda kontoren efter den typen av mål eftersom det finns många faktorer som 
de själva inte kan påverka. 
 
Utvecklingen har gått mot att de aktuella bankerna alltmer arbetar med verksam-
hetsplaner och andra mera framtidsinriktade processer. Den utvecklingen kommer 
troligen att fortsätta, lite tyder på motsatsen. 
 
Den bank som fortfarande använder sig av budgets, Föreningssparbanken, har i 
dagsläget inga planer på att sluta använda sig av budgets. Den anges ge en trygg-
het i arbetet för de anställda.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det, inom vissa delar av de ekonomiska 
styrsystemen, finns såväl stora skillnader som överensstämmelse. Skillnaderna rör 
främst graden av decentralisering där Handelsbankens och Nordeas organisationer 
är något av varandras motpoler. Kontrasten beträffande nyttjandet av nyckeltal är 
dock tämligen marginell då alla storbanker i stort sett använder sig av samma 
nyckeltal vid styrning av respektive organisation. Beträffande planeringsprocessen 
är tre av fyra organisationer relativt likartade, endast FöreningsSparbanken 
använder sig fortfarande av budget på lokal nivå. 
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7 Rekommendationer 

Det har i denna uppsats visat sig att sammanslagningar hos de svenska stor-
bankerna har relativt stor betydelse för dess ekonomiska styrning. Det finns dock 
betydligt fler sidor av fusioner som företeelse vilka påverkar de olika aktörernas 
agerande. Det därför, enligt uppsatsförfattarna, mycket lämpligt att studera detta 
fenomen mer ingående för att få en mer nyanserad helhetsbild. Att slå samman 
organisationer har idag nästan blivit mer en regel än ett undantag i de flesta 
branscher. Författarna rekommenderar därför att intresserade läsare söker vidga de 
perspektiv på fusioner som förmedlats i denna uppsats genom att betrakta fusioner 
ur andra synvinklar. 
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Bilagor (intervjuguide) 

 Har Ni upplevt en ökad konkurrens på bankmarknaden de senaste 10 
åren? 

 
 Hur ser den centrala ekonomiska styrningen ut i Erat företag, vilka är de 

komponenter som är mest centrala? 
 
 Hur mycket tittar Ni framåt respektive bakåt när styrningen fastställs? 

 
 Används nyckeltal vid styrning av de lokala kontoren? 

 
 Om nyckeltal används, vilka är av störst vikt och varför anses de vara 

det? 
 
 Vilka effekter önskar Ni uppnå med de nyckeltal som är mest centrala? 

 
 Använder Er bank balanserade styrkort? Om svaret är ja, vad är anled-

ningen till det och hur är det utformat? 
 
 Finns det några negativa effekter av att använda sig av balanserade styr-

kort? 
 
 Hur mycket och hur frekvent kommuniceras med regionala/lokala bank-

kontor? 
 
 På vilket sätt tror Ni att de regionala/lokala bankkontoren uppfattar den 

ekonomiska styrningen?  
 
 Hur blir de utvärderade kontoren varse om sin prestation/-er? 

 


