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Abstract 
 
The purpose of this study is to describe how Handelsbanken and Nordea govern their 
organizations. The focus is on how the management of these organizations differ and how it 
affects the employees. As the financial and operating controls are different from each other, 
we wanted to see how employees are affected by each control system. Handelsbanken's 
control was created by Jan Wallander in the early 1970s. He indicated that the budget could 
be harmful to the organization and instead developed a control system based on real outcomes 
and a decentralized organization. This gives indications that Handelsbanken uses a more 
businesss oriented control. Nordea has a strong link to the budget mainly through that the 
government is the single largest shareholder. In 2001, a reorganization occurred which led to 
that the control process became more dynamic. However we can see that the budget still is a 
key part of Nordea's management. This is the reason why we chose these two opposites for 
the study.  
 
The study has been carried out in line with the interpretive paradigm in which we chose a 
qualitative research method based on semi-structured interviews. We have conducted a case 
study with an abduktiv research approach. Throughout the study we have tried to create a 
depth to get an accurate picture of the phenomena.  
 
We have found some differences between the organizations as a basis for how employees are 
affected by the management. We see that the expectations on the staff are different depending 
on the management type and focus that the organization has. However, there is no preferable 
way to manage because it is strongly linked to how the organization is structured. 
 
This paper is written in Swedish. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  operating control, financial control, benchmark, budget 



 II

Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur Handelsbanken och Nordea styr sina organisationer. 
Fokus ligger på hur styrningen mellan dessa aktörer skiljer sig, samt hur det påverkar 
medarbetarna. Då ekonomistyrning och verksamhetsstyrning skiljer sig från varandra ville vi 
se hur medarbetarna påverkas av respektive styrsätt. Handelsbankens styrsätt skapades av Jan 
Wallander under tidigt 1970-tal. Han menade att budget kunde vara skadligt mot 
organisationen och utvecklade istället ett styrsystem som bygger på verkligt utfall och en 
decentraliserad organisation. Detta ger indikationer på att Handelsbanken använder ett mer 
verksamhetsinriktat styrsätt. Nordea har däremot en stark koppling till budget främst genom 
att staten är den enskilt största aktieägaren. Under 2001 skedde en omorganisation vilket 
ledde till att styrprocessen gjordes mer levande. Vi ser dock fortfarande att budgeten är en 
central del i Nordeas styrning, vilket gjorde att vi valde dessa två motpoler i vår studie. 
 
Studien har genomförts i enhetlighet med det tolkande paradigmet där vi valt en kvalitativ 
undersökningsmetod som baseras på semistrukturerade intervjuer. Vi har genomfört en 
fallstudie med en abduktiv forskningsansats. Genomgående har vi försökt skapa ett djup i 
studien för att få en korrekt bild av fenomenen. 
 
Vi har funnit en del skillnader inom organisationerna som ligger till grund för hur 
medarbetarna påverkas av styrningen. Vi ser att förväntningarna som finns på medarbetarna 
skiljer sig med tanke på vilket styrsätt och fokus som organisationen har. Det finns dock inget 
sätt som är att föredra då styrningen är starkt sammankopplad med hur organisationen är 
uppbyggd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  ekonomistyrning, verksamhetsstyrning, budget, benchmark, styrprocess 
 
 



 III

Förord 
 
Vi vill börja med att tacka Martin Björnberg, Liza Boman, Christian Eberstein, Mats 
Engström, Johanna Larsson, Marie-Louise Persson och Hans Winge som samtliga har ställt 
upp och besvarat våra frågor. Utan Er medverkan hade inte den här studien varit möjlig. Vi 
vill även tacka vår handledare Urban Österlund som genom uppsatsprocessen bidragit med 
värdefull handledning och kommentarer. Slutligen vill vi tacka våra opponenter som bidragit 
med en kritisk tolkning, vilket hjälpt oss oerhört mycket. 
 
 
 
 
 
 
    

Joakim Berger   Nicholas James



 IV

Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING .................................................................................................................................................. - 1 - 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................................... - 1 - 
1.2 FORSKNINGSDISKUSSION ........................................................................................................................... - 2 - 

1.2.1 Problemformulering ......................................................................................................................... - 3 - 
1.3 SYFTE ........................................................................................................................................................ - 3 - 
1.4 AVGRÄNSNING .......................................................................................................................................... - 3 - 
1.5 BEGREPPSDEFINITION ................................................................................................................................ - 4 - 

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

2.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT ...................................................................................................... - 5 - 
2.2 FORSKNINGSANSATS ................................................................................................................................. - 6 - 
2.3 VERKLIGHETS- &  KUNSKAPSUPPFATTNING .............................................................................................. - 7 - 
2.4 FALLSTUDIE .............................................................................................................................................. - 7 - 
2.5 UNDERSÖKNINGSMETOD ........................................................................................................................... - 8 - 
2.6 DATAINSAMLINGSMETOD .......................................................................................................................... - 8 - 
2.7 URVAL AV RESPONDENTER ....................................................................................................................... - 8 - 
2.8 VALIDITET OCH RELIABILITET  ................................................................................................................... - 9 - 

3 TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................................................ - 11 - 

3.1 EKONOMISTYRNING ................................................................................................................................ - 11 - 
3.1.1 Budget ............................................................................................................................................. - 12 - 
3.1.2 Ansvarsfördelning ........................................................................................................................... - 14 - 
3.1.3 Prestationsmätning ......................................................................................................................... - 15 - 
3.1.4 Medarbetarskap .............................................................................................................................. - 16 - 

3.2 VERKSAMHETSSTYRNING ........................................................................................................................ - 16 - 
3.2.1 Budgetlös styrning .......................................................................................................................... - 17 - 
3.2.2 Benchmarking ................................................................................................................................. - 18 - 
3.2.3 Rullande prognoser ........................................................................................................................ - 19 - 
3.2.4 Målstyrning..................................................................................................................................... - 20 - 

3.3 DECENTRALISERING ................................................................................................................................ - 20 - 
3.4 UTFORMNING AV INTERVJUFORMULÄR ................................................................................................... - 21 - 

4 EMPIRI ......................................................................................................................................................... - 22 - 

4.1 HANDELSBANKENS STYRPROCESS ........................................................................................................... - 22 - 
4.1.1 Styrmedel ........................................................................................................................................ - 22 - 
4.1.2 Mål.................................................................................................................................................. - 23 - 
4.1.3 Kunden i fokus ................................................................................................................................ - 24 - 
4.1.4 Decentralisering ............................................................................................................................. - 25 - 
4.1.5 Kultur .............................................................................................................................................. - 26 - 

4.2 NORDEAS STYRPROCESS .......................................................................................................................... - 27 - 
4.2.1 Mål.................................................................................................................................................. - 28 - 
4.2.2 Prestationsmätning ......................................................................................................................... - 29 - 
4.2.3 Decentralisering ............................................................................................................................. - 31 - 
4.2.4 Motivation....................................................................................................................................... - 31 - 

5 ANALYS ....................................................................................................................................................... - 33 - 

5.1 ÖVERGRIPANDE ....................................................................................................................................... - 33 - 
5.2 MÅL ........................................................................................................................................................ - 34 - 
5.3 PRESTATIONSMÄTNING ........................................................................................................................... - 36 - 
5.4 BENCHMARKING ..................................................................................................................................... - 37 - 
5.5 DECENTRALISERING ................................................................................................................................ - 37 - 

6 SLUTDISKUSSION ..................................................................................................................................... - 39 - 

6.1 SLUTSATSER ............................................................................................................................................ - 39 - 
6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING...................................................................................................... - 41 - 



 V 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................................................. - 42 - 

BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR REGIONAL NIVÅ ........... .................................................................. - 44 - 

BILAGA 2 – INTERVJUFRÅGOR KONTORSCHEFSNIVÅ ........ .......................................................... - 45 - 

BILAGA 3 – INTERVJUFRÅGOR MEDARBETARNIVÅ........... ............................................................ - 46 - 

 

Figur- och tabellförteckning 
 
Figur 3.2.1 – BUDGETERINGENS FASER                                                                                - 13 -  
Figur 4.1.3 – HANDELSBANKENS ARBETSSÄTT                                                                                - 25 - 
 



- 1 - 

1 Inledning 
 

är presenteras syftet med studien samt avgränsning och bakgrund till forsknings-
problemet. Meningen är att detta ska ge insikt i hur problemet skapas utifrån vårt syfte. 

I kapitlet ges även en definition av grundläggande begrepp för studien. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Ekonomiska frågeställningar har på senare tid fått allt större utrymme i samhällsdebatten och 
media. En ökad globalisering av marknader, snabb teknologisk utveckling och ett ökat 
intresse för miljöhänsyn har påverkat hur organisationer styrs. De flesta företagen möter hårda 
krav från omgivningen och konkurrenterna, vilket leder till att kraven för att organisationen 
ska överleva ökar. All utveckling har lett till att förändringar av styrningen har genomförts 
(Ax, Johansson & Kullvén 2005). 
 
Alla företag arbetar med någon typ av mål. Det är en önskan att nå ett framtida tillstånd eller 
en annan situation som driver utvecklingen av företaget. De kan exempelvis vilja öka 
lönsamheten, starta verksamheter på nya marknader eller förbättra kvalitén på produkterna. 
Alltför ofta står traditionella mål av finansiell karaktär i fokus. Intäkter, kostnader och 
lönsamhet är exempel på begrepp som står i centrum. Icke-finansiella mål har dock fått en 
mer central roll i och med utveckling av ekonomistyrning, i flera fall lika central som de 
finansiella. Kortfattat innefattar ekonomistyrning allt arbete som innebär att företaget 
planerar, utvärderar och anpassar sin verksamhet i strävan efter att nå deras uppsatta mål (Ax, 
Johansson & Kullvén 2005). 
 
Ett företag som tidigare var urtypen för ett traditionellt budgetstyrt företag är Nordea. Staten 
är även den största enskilda aktieägaren och har haft ett stort inflytande på bankens 
utveckling. Det är en bidragande orsak till att Nordea har varit starkt sammankopplat med 
budget- och uppföljningsprocessen samt den traditionella synen på ekonomistyrning. I och 
med omorganiseringen 2001 förändrades styrprocessen för att göra den mer dynamisk. 
Nordea bildades med visionen att skapa nya möjligheter. De ville erbjuda kunderna 
finansiella lösningar som var bättre än konkurrenterna men även bättre än tidigare. Detta 
skulle dessutom ske till lägre kostnader och högre kvalité. Nordea sammanfattar den här 
strävan i uttrycket gör det möjligt (www.nordea.com).  
 
Nordea bildades genom en sammanslagning av fyra nordiska banker. Bankerna som ingick i 
sammanslagningen var Merita Bank Ltd, Nordbanken, Unibank A/S och Christiania Bank og 
Kreditkasse AS. I dagsläget är Nordea den största finansiella koncernen i Norden och 
Östersjöregionen. De är även det tydligaste exemplet på den omvandling som nordiska bank-
verksamheter genomgått under det senaste årtiondet. Förändringen har varit snabb och 
genomgripande, vilket lett till att sättet de bedrivit bankverksamheten har ritats om från 
grunden (www.nordea.com). 
 

H 
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En grundläggande tanke med verksamhetsstyrning är att organisationer bedrivs i processer. 
Meningen är att ge ökad uppmärksamhet åt viktiga relationer som kundfokus, kontinuerlig 
utveckling och medarbetarnas deltagande. Alla processer är beroende av varandra och det är 
därmed viktigt att hela kedjan fungerar korrekt. Verksamhetsstyrning skiljer sig därför ifrån 
ekonomistyrning, då ekonomistyrningen betonar att de olika delarna är oberoende av varandra 
(Lindvall 2001).  
 
Handelsbanken har sin nuvarande organisation att tacka Jan Wallander för. I början av 1970-
talet rekryterades han som VD för att leda organisationen i rätt riktning. Det togs beslut om en 
omfattande decentralisering av Handelsbankens organisation. I den nya organisationen 
förflyttades tidigare centrala uppgifter till de nya regionala huvudkontoren medan andra 
funktioner togs bort helt och hållet. Wallander var av åsikten att budgeten inte bara är ett 
onödigt ont utan även kan vara direkt skadlig i vissa lägen. Därför utvecklade han ett 
styrsystem som baseras på verkligt resultatutfall. Istället för volym så kom den nya 
organisationen att fokusera på lönsamhet (www.handelsbanken.se). 
 
Ända sedan Wallander införde den nya styrprocessen har målet varit att räntabiliteten ska 
överstiga genomsnittet hos övriga börsnoterade banker. Under 1960-talet hade de en lägre 
lönsamhet än konkurrenterna men de har sedan 1972 uppnått målet att vara den mest 
lönsamma banken. En grundläggande aspekt för att nå en hög lönsamhet är att de anställda 
gör en bättre insats än vad konkurrenterna gör. Ledningen ansåg därför att det var väsentligt 
att medarbetarna fick ta del av ett eventuellt merresultat. Även medarbetarnas inflytande och 
att ta eget ansvar var grundpelare i det nya styrsättet (www.handelsbanken.se). 
 
1.2 Forskningsdiskussion 
 
Verksamhetsstyrningen har som ambition att lösa många av ekonomistyrningens problem. 
Problemen har sin början i att företagens förutsättningar har förändrats. Med verksamhets-
styrning kommer utgångspunkterna förändras, tonvikten ligger på att skapa enklare och mer 
framåtriktad information. Även problem som finns i ekonomistyrningens grundförutsättningar 
ämnar verksamhetsstyrning lösa. Det rör sig om alltför stor intern slutenhet i organisationen. 
Det leder till att det blir svårt att ta in ny information, vilket hämmar organisationens lärande 
(Lindvall 2001). 
 
Mycket av kritiken som riktas mot ekonomistyrningen grundas på att den har varit för inriktad 
på finansiella siffror. Det har lett till att företaget haft ett alltför kortsiktigt perspektiv på att 
reducera kostnaderna istället för att se det ur ett längre perspektiv. Den felaktiga fokuseringen 
har även skapat ett gap mellan ledning och den operativa kärnan. Även möjligheterna att 
förstå organisationen som helhet försämras, då rapporter och analyser enbart behandlar siffror 
istället för faktisk kännedom om verksamheten. Ekonomistyrningens starka top-down 
orientering bidrog även till att skapa problem med motivation och engagemang till utveckling, 
handling och förbättring (Johansson & Skoog 2007). 
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Grundtanken att styrningen bör följa ”planering, mätning, uppföljning och åtgärd” är 
väletablerad i företagsvärlden, men det finns dock problem med styrsättet. Alltför ofta råder 
det obalans mellan delarna, eller att enskilda sekvenser inte utvecklas på det förväntade viset. 
Det är vanligt att företag lägger för mycket fokus på planeringsfasen istället för att följa upp 
och åtgärda avvikelser. En negativ följd av detta är att organisationen kan få flera mål som 
löper parallellt och lägre prioriterade mål kan därför hamna i skymundan. En förklaring till att 
det råder obalans mellan planering och uppföljning beror på att informationen inte stödjer en 
konstruktiv uppföljning. Det kan röra sig om att den kommer för sent, inte har relevant 
information för sin uppgift eller att den uppfattas som missvisande. En av verksamhets-
styrningens ambitioner är att förstärka åtgärdsfokuseringen (Johansson & Skoog 2007). 
 
Den centrala tanken med uppsatsen är att analysera styrprocessen hos Handelsbanken och 
Nordea. Fokus ligger på hur de olika aktörerna styr sina verksamheter och hur det påverkar 
medarbetarna. Då ekonomi- och verksamhetsstyrning skiljer sig från varandra vill vi se hur 
prestationer och uppföljning inom organisationen påverkas. Handelsbanken använder inte 
budget som styrmedel i dagsläget, vilket tyder på att de använder sig av verksamhetsstyrning. 
Nordea har en mer traditionell syn på styrning och använder sig av den väl beprövade 
ekonomistyrningen. Vi vill därför undersöka hur de olika styrsätten påverkar medarbetarna 
vad gäller motivation, krav och prestation.  
 
1.2.1 Problemformulering 
 

� På vilket sätt skiljer sig styrningen åt mellan Handelsbanken och Nordea? 
 

� Hur påverkas medarbetarna av vald styrning? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet är att beskriva och jämföra styrprocessen hos Handelsbanken och Nordea. Målet är att 
belysa hur styrningen påverkar medarbetarna. 
  
1.4 Avgränsning 
 
Studien kommer att avgränsas till Handelsbanken och Nordea. Inom båda bankerna gör vi av 
praktiska skäl en regional avgränsning till Västra Götaland, då vi inte kommer ha möjlighet 
att täcka in hela organisationen. Vi kommer även att avgränsa oss till hur styrningen påverkas 
av valda styrmedel, följaktligen kommer vi inte att diskutera andra styrmedel än de som tas 
upp i teorikapitlet. Vi väljer därför att avgränsa oss från balanserat styrkort då det inte faller 
inom studiens ramar.    
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1.5 Begreppsdefinition 
 

• Ekonomistyrning 
Ekonomistyrningens avsikt är att påverka verksamheten och befattningshavarna mot 
vissa ekonomiska mål. Ledningen kontrollerar verksamhetens mål och utfall, för att 
sedan föreslå hur en korrekt reaktion bör utformas. Fokus ligger på ekonomiska mått 
och avvikelser från det prognostiserade utfallet (Ax, Johansson & Kullvén 2005).    
 

• Verksamhetsstyrning 
Till skillnad från ekonomistyrningen syftar verksamhetsstyrningen till att skapa en 
mer horisontell styrning. Fokus flyttas från att se företaget ur ett hierarkiskt perspektiv 
och istället se det ur ett kundperspektiv. Kärnan inom verksamhetsstyrning är att man 
ser till processerna och kunskapen inom organisationen och inte bara till information 
som ska mätas och utvärderas. Styrningen sker mer löpande då ekonomistyrningen 
främst syftar till jämföra resultatet mot budget (Lindvall 2001). 

 
• Styrmedel  

Styrmedel är ett hjälpmedel för att kunna styra företaget mot uppsatta ekonomiska 
mål. Det finns flera olika styrmedel. Vissa är så kallade hårda och syftar till att 
beskriva finansiella mål, exempelvis produktkalkyler, intern redovisning och budget. 
Andra är karaktäriserade som mjuka och ska exempelvis förmedla företagskultur och 
ledningsstil, således företagets icke-finansiella mål (Ax, Johansson & Kullvén 2005). 
Det finns flera benämningar på begreppet styrmedel inom området ekonomistyrning. 
Vi har valt att se styrmedel som en sammanfattning på styrmetod och andra 
definitioner som syftar till att beskriva med vilka verktyg företaget styrs.    

 
• Budget 

Budget är det vanligaste styrmedlet inom ekonomistyrning. Syftet är att göra 
prognoser av resultat, likviditet, omsättning och personal. En stor del av budgeterings-
processen ligger i att kontrollera utfallet, vilket innebär att det görs en uppföljning av 
det planerade utfallet samt en avvikelseanalys (Ax, Johansson & Kullvén 2005).   
  

• Process 
Begreppet kan definieras som ett antal aktiviteter, vilka syftar till att skapa kundvärde. 
Ett företag är uppbyggt av processer, dvs. det som görs i ett företag är processer. 
Vidare är processer uppbyggda av ett antal aktiviteter där processen har en start- och 
en slutaktivitet (Ax, Johansson & Kullvén 2005).    

 
• Styrprocess 

Styrprocessen är en övergripande definition på hur verksamheten styrs. Styrprocessen 
kan innefatta de ovanstående delmomenten och visar därmed de olika komponenter 
som ingår i styrningen (Ax, Johansson & Kullvén 2005). Det har varit ett användbart 
uttryck när vi illustrerat och analyserat hur styrningen fungerar. 
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2 Metod 
 

i kommer i det här kapitlet behandla hur studien är utförd samt vilken ansats som 
använts för att genomföra studien. Kapitlet kommer även behandla områden som, 

perspektivval, teorival och val av studiemetod av empirin. 
 
 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Enligt Patel och Davidson (2003) finns det några viktiga förhållningssätt, de vi ämnar ta upp 
är hermeneutik och positivism. De olika förhållningssätten är varandras motsatser och 
tillvägagångssättet skiljer sig åt. 
 
Syftet med hermeneutik är att uppnå förståelse av det objekt eller fenomen som studeras. 
Enligt Johansson (2003) är det inte förståelse i den mening som vi använder till vardags utan 
en djupare förståelse som menas. För att erhålla förståelsen för det som inte är uppenbart 
krävs tolkning av det som är givet. Tolkningen är ett centralt begrepp i den hermeneutiska 
processen då det är den outtalade förståelsen som är det relevanta i undersökningen. Det går ej 
att tolka något utan att den som tolkar påverkar resultatet på något sätt. Det här är inget 
negativt utan tolkaren kan bidra till en djupare tolkning än om den ej skulle haft någon 
förförståelse. Förförståelsen är allt som tolkaren har med sig sedan tidigare, exempelvis 
tidigare studier av teorier. Syftet var att använda tidigare kunskap för att tolka den 
information som erhölls, då sanningen inte alltid presenteras i klartext. I studien har 
förförståelsen exempelvis byggt på tidigare kunskap om teorier, vår bakgrund samt vår 
tidigare kunskap om objekten. Johansson (2003) menar att i studier med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt analyseras helheten i relation till delarna och det pågår hela tiden en växling 
mellan delarna och helheten fram tills att forskaren anser sig fått tillräcklig överensstämmelse 
mellan de båda. Utgångspunkten har varit att se till delarna med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer på olika plan i organisationen samt att försöka få en övergripande bild av 
styrprocesserna genom att intervjua personer i ledande befattningar. 
 
Hermeneutiken har enligt Patel och Davidson (2003) fungerat som en motvikt till den tidigare 
dominerande positivismen. Positivismen skiljer sig på många sätt från hermeneutiken, där 
fokus inom det här förhållningssättet ligger på verifierbarhet och objektivitet. Resultatet ska 
bli det samma även om forskaren byts ut. Då studien baserades på semistrukturerade 
intervjuer var detta svårt att säkerställa, då andra personer i organisationen kan tänkas 
förmedla andra tankar och känslor. Vidare är studierna oftast deduktiva där forskaren utgår 
från teorin för att skapa hypoteser som sedan testas empiriskt. Till skillnad från 
hermeneutiken studeras enbart delarna för att förstå helheten, det vill säga problemet 
reduceras. Studien har således byggt på ett hermeneutiskt förhållningssätt då syftet var att få 
en djupare förståelse för objekten.  

V 
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2.2 Forskningsansats 
 
När det ska produceras kunskap om samhället, mänskligt beteende eller organisationer finns 
det enligt Patel och Davidsson (1994) tre huvudsakliga vägar att gå. Den ena kallas för 
deduktion, bevisföringens väg, och innebär att forskaren går från teori till empiri. Forskare 
som arbetar utifrån en deduktiv ansats drar slutsatser om enskilda händelser utifrån befintliga 
teorier och principer. Ur befintlig teori härleds hypoteser som sedan prövas på det aktuella 
fallet. Den här ansatsen blev inte applicerbar då studien inte har härlett hypoteser utan främst 
analyserat och dragit generella slutsatser. Andersen (1998) menar att många företagskonsulter 
har en deduktiv ansats. De har en stor teoretisk kunskap som de sedan tillämpar på företags-
objektet. Då studien var av en mer övergripande karaktär gav detta ytterligare en anledning till 
varför den här ansatsen inte var applicerbar. 
 
Induktion är upptäcktens väg och syftar till att forskaren istället går från empiri till teori. 
Enligt Johanessen och Tufte (2002) går induktion ut på att dra slutsatser utifrån det speciella 
till det mer allmänna. Det första steget är leta efter generella mönster i empirisk data. Dessa 
mönster ska sedan omformas till generella begrepp och ny teori. Vi såg dock fler fördelar med 
en abduktiv ansats, fast med en induktiv vinkling. En induktiv ansats innebär att fokus ligger 
på att samla in empiriskt material för att sedan jämföra med teorin.  
 
Abduktion är det tredje tillvägagångssättet och innebär att forskaren kombinerar induktion 
och deduktion. Enligt Patel och Davidsson (2003) arbetar de forskare som använder 
abduktion i två steg. I det första steget är forskaren deduktiv och utgår ifrån en befintlig teori. 
I det andra steget växlar forskaren om till ett induktivt angreppssätt och provar hypotesen eller 
teorin på nya fall. Det innebär att den ursprungliga teorin eller hypotesen därmed kan 
utvecklas och utvidgas för att bli mer allmän. Fördelarna med den här ansatsen är att 
forskaren inte blir fastlås, vilket kan bli fallet om enbart induktion eller deduktion används. 
Studien har följt ovanstående steg, då vi via en litteraturstudie fördjupat oss inom området. 
Det nästa steget var att samla in empirisk data från fallstudieobjekten, för att i det sista steget 
knyta an till teorin i analysen och diskussionen. Andersen (1998) menar att eftersom forskaren 
pendlar fram och tillbaka mellan empiri och teori skapas det hela tiden nya frågor och 
möjligheter till kritik. Det konstanta pendlandet gör dock att processen inte har någon egentlig 
början eller slut.  
 
När vetenskapsteori studeras är det enligt Sohlberg & Sohlberg (2002) viktigt att särskilja på 
om studien är deskriptiv eller normativ. Syftet med en deskriptiv studie är att beskriva hur 
organisationerna fungerar i dagsläget och inte skapa en uppfattning om hur de bör vara. En 
deskriptiv vetenskapsteori kan förklaras som att intresset är riktat mot hur vetenskap faktiskt 
bedrivs och förändrats över tiden. Den normativa inriktningen är fokuserad på att formulera 
ideal om hur vetenskap bör bedrivas. Den normativa inriktningen har historiskt varit viktig för 
att finna nya forskningsinriktningar, men då vår studie främst förklarar och utvecklar befintlig 
teori var en deskriptiv ansats att föredra. Ett stort intresse fästes vid att se hur styrningen 
egentligen fungerade.  
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2.3 Verklighets- & Kunskapsuppfattning  
 
De centrala tankarna kring vilken uppfattning vi har om studieobjekten har utgått från det 
tolkande paradigmet. Inom området verklighetsuppfattning har vi behandlat begreppet 
idealism. Den kunskapsuppfattning som behandlas är rationalism vilken är det tolkande 
paradigmets syn på kunskapsuppfattning. 
 
Enligt Sohlberg & Sohlberg (2002) är verklighetsuppfattning läran om det som är. Ofta 
betecknas det som frågan om vad som är de grundläggande principerna för världen. Det kan 
även användas för att beteckna de obevisade antagandena om världen. Den idealistiska 
traditionen menar att världen är beroende av subjektivt tänkande och mentala föreställningar. 
Det var den inriktningen som var applicerbar på vår studie då den syftar till att beskriva hur 
studieobjekten uppfattades med hjälp av våra egna subjektiva tankar. 
 
Kunskapsuppfattning handlar om kunskapens natur, villkor och förutsättningar. Att ta reda på 
sanningen är själva syftet med en vetenskaplig undersökning, men vad som anses vara 
sanning i ett enskilt fall kan vara svårt att uttrycka i generella termer. Ett antal viktiga aspekter 
är hur vi får kunskapen, varför vi argumenterar för den och hur den legitimeras. Två vanliga 
sätt att se en sanning är att undersöka om det överensstämmer med verkligheten eller att det 
som är användbart praktiskt är en sanning. En inriktning är rationalismen, vilken menar att 
förnuftet är källan till kunskap och därigenom legitimerar kunskapen (Sohlberg & Sohlberg 
2002). Den kunskap som skapats genom intervjuerna har legat till grund för våra tolkningar. 
På så sätt använde vi vårt logiska tänkande och nådde fram till förnuftsgrundad kunskap. 
 
2.4 Fallstudie  
 
Fallstudier beskrivs ofta som ett samlingsbegrepp för en grupp forskningsmetoder, vilka går 
ut på att undersöka eller studera en viss företeelse. Fallstudier innebär till stor del att forskaren 
samlar in information på ett systematiskt sätt för att sedan studera relationerna mellan 
studieobjekten. Det är av intresse att forskaren går steget längre än till en beskrivning av 
fenomenet, då fokus bör ligga på att hitta underliggande motiv i relationerna mellan 
studieobjekten (Bell 2006). Det här har tillämpats i den meningen att väsentlig information 
samlats in från respondenter, för att vid ett senare tillfälle nå fram till ett forskningsresultat via 
en analys.  
 
Enligt Merriam (2002) är fallstudier att föredra då forskaren ska undersöka aktuella eller 
nutida skeenden, då det inte finns en möjlighet att förändra relevanta variabler. Detta stämde 
överens med situationen som vi ställdes inför. Det fanns ingen möjlighet att förändra variabler 
under tiden, utan det är resultatet som kan möjliggöra en förändring.  
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Enligt Bell (2006) är intervjuer och observationer de metoder som oftast används för att samla 
in data i fallstudier. Det utesluter dock inte andra insamlingsmetoder, utan forskaren väljer det 
tillvägagångssätt som passar uppgiften. Den metod som användes i studien var intervjuer då 
den metoden passade väl. Anledningen till detta var för att kunna ställa följdfrågor och på så 
sätt få ett djup i studien. Bell (2006) menar även att styrkan med en fallstudie är att den ger 
forskaren möjligheten att koncentrera sig på ett speciellt fall och de faktorer som påverkar 
utfallet. Det är även viktigt att detaljerna är tillräckligt omfattande och relevanta för att läsaren 
ska kunna relatera till det som tas upp i fallstudien. En lyckad fallstudie bör till slut ge läsaren 
en helhetsbild av forskningsområdet, vilket visar sambandet mellan relationer, fråge-
ställningar och maktmönster. 
 
2.5 Undersökningsmetod 
 
Ofta görs det en särskiljning mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Det handlar inte om 
två olika metoder utan snarare om två samlingar av metoder som har både likheter och 
olikheter. De kvantitativa metoderna ämnar göra det som studeras mätbart och systematiskt 
medan kvalitativa metoder ej alltid kan göras mätbara (Andersen 1994). 
 
Då syftet med studien var att jämföra och analysera styrningen i de olika organisationerna 
som helhet var den kvalitativa metoden mest lämpad. Studien har som sagt genomförts via 
semistrukturerade intervjuer och de är främst den informationen som legat till grund för 
empirin. Resultatet från intervjuerna sammanställdes sedan i textform för att en kvalitativ 
bearbetning skulle kunna genomföras. Enligt Patel och Davidsson (2003) handlar kvalitativ 
metod om att gå igenom texten flera gånger för att på detta sätt se samband och kunna 
kategorisera materialet. Genom att följa detta arbetssätt skapades en djupare förståelse och vi 
kunde se helheten på ett sätt som den kvantitativa metoden inte alltid tillåter.  
 
2.6 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två typer av källor, nämligen primära och sekundära källor. Primära källor är något 
som har upplevts i första person, kan jämföras med intervjuer, enkäter etc. Sekundärkällor är 
sådant som tillgodogörs genom tolkning, att exempelvis läsa artiklar och litteratur. Det är 
således distansen mellan källan som avgör vilken typ av källa det rör sig om (Bell 2006). 
Genom ovanstående definition bestod studiens primärkällor i första hand av insamlat intervju-
material. Den främsta källan till sekundärmaterial bestod av litteratur som var av intresse för 
studien. Utöver litteratur har även information från respektive organisations hemsida 
inhämtats, även detta faller under sekundära källor. 
 
2.7 Urval av respondenter 
 
Under uppsatsprocessens har tre personer inom respektive organisation intervjuats, vilket gett 
studien en helhetsbild. Tanken var att studien skulle få såväl ledningens som medarbetarnas 
syn på styrprocesserna. Innan undersökningen startade ansåg vi att risken var stor att 
föreställningen om hur styrmedlen fungerar skiljde sig mellan ledning, mellanchef och 
medarbetare. Om vi då skulle genomfört ett mer begränsat antal intervjuer hade risken ökat 
för en snedvriden uppfattning. 
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Inom Handelsbanken intervjuades, på regionalnivå, Martin Björnberg. Han startade sin karriär 
i banken 1989 på ett kontor, vilket är brukligt inom banken. Under de senaste 10 åren har 
Björnberg arbetat på regional nivå. Björnberg var tidigare ekonomichef på region-
huvudkontoret i Göteborg, men har nyligen blivit personalchef för samma region. Med på 
mötet var även Johanna Larsson som är tillförordnad ekonomichef och controller. Larsson har 
även erfarenhet från utlandet då hon arbetat i London för Handelsbankens räkning. 
 
Vi valde att intervjua den nytillträdde kontorschefen Hans Winge på Stora Torget i Borås. 
Winge började arbeta inom Handelsbanken 1984 under en kort period för att sedan gå över till 
en controllerroll i en annan organisation. Sedan 1987 har Winge sedermera varit anställd inom 
Handelsbanken, först som ställföreträdande kontorschef och sedan som kontorschef. Efter 
detta har Winge även arbetat som rörelsechef och som ansvarig för ett antal länder, då han var 
stationerad i Frankfurt. På medarbetarnivån intervjuades Christian Eberstein på samma 
kontor. Han började arbeta på Swedbank 2001, på företagsavdelningen. För att sedan byta till 
Handelsbanken och arbetar numera med kundtjänst och rådgivning. 
 
På Nordea intervjuades regionbankchefen Mats Engström. Han startade sin yrkeskarriär i 
Götabanken som sedermera blev uppköpt och involverad i Nordbanken, som sedan blev 
Nordea. Engström har arbetat inom de flesta funktionerna inom organisationen. Vidare har 
Engström även varit tre år i London, arbetat med företag och varit specialist inom ett flertal 
områden. Engström har även arbetat med allmän management och är nu ansvarig för den 
verksamhet som Nordea bedriver i Göteborg. 
 
Kontorschefen Marie-Louise Persson arbetade inom Posten och Plusgirot i sammanlagt 20 år 
innan hon kom till Nordea 1989. Persson började som säljare, fortsatte sedan som 
privatmarknadschef innan hon avancerade till kontorschef i Borås för 3,5 år sedan. Den 
medarbetare som intervjuades för Nordeas räkning var Liza Boman. Hon är nyutexaminerad 
civilekonom och har arbetat extra på Nordea de senaste två åren. Boman har haft fast tjänst 
sedan hösten 2008 och arbetar som kundtjänstmedarbetare och rådgivare på kontoret i Borås. 
 
2.8 Validitet och reliabilitet 
 
För att säkerställa trovärdigheten och pålitligheten i en studie måste validiteten och 
reliabiliteten granskas. Enligt Merriam (1994) kan det, för att kunna diskutera dessa begrepp, 
vara nödvändigt att analysera studien i mindre delar och då se vilka instrument som har 
använts.  
 
Merriam (1994) förklarar att den inre validiteten är hur väl resultatet från studien 
överensstämmer med verkligheten. Problemet med den inre validiteten hos kvalitativa 
undersökningar är att den insamlade informationen måste tolkas. För att undgå detta problem 
försökte vi inte presentera en absolut sanning utan ett synsätt som var så sanningsenligt som 
möjligt. Häri låg en utmaning då informationen var tvungen att tolkas utan att den färgades av 
våra egna subjektiva åsikter. Vidare skulle studien fått en mer rättvisande bild om fler 
medarbetare intervjuats men på grund av tidsbrist var detta inte möjligt. Problemet undveks 
dock genom att djupgående frågor ställdes samt att studien genomfördes med ett generellt 
perspektiv. Den inre validiteten anses vara god eftersom vi var medvetna om våra egna åsikter 
och lät dem därför inte påverka vår presentation nämnvärt.  
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Yttre validitet är hur överförbara resultaten är till en annan undersökning. Det handlar således 
om resultaten är generaliserbara, det vill säga om de stämmer överens på fler fall än det 
studerade. Om ett objekt studeras i detalj kommer forskaren upptäcka både generella 
betingelser likaväl som individuella. Om andra forskare studerar sina fall lika ingående 
kommer likheter återfinnas. Genom att studera objekten finner vi det generella i det specifika 
(Merriam 1994). Den yttre validiteten anses vara tillfredsställande då arbetssättet var 
grundligt och tillvägagångssättet dokumenterades löpande.  
 
Reliabilitet syftar till hur väl undersökningen kan upprepas och att samma resultat i så fall 
återfås. Reliabiliteten kan sägas vara de kvalitativa studiernas akilleshäl. Anledningen till 
detta är att kvalitativa studier ämnar beskriva människor och hur de uppfattar världen och inte 
fast data, samt att forskaren själv måste tolka objekten för att erhålla ett resultat. Det här 
problemet kan dock kringgås genom att reliabiliteten är beroende av den inre validiteten och 
vice versa. Dessa två begrepp är så sammanknutna att det inte är möjligt att erhålla inre 
validitet utan reliabilitet. Vidare ligger fokus i kvalitativa studier inte på att skapa resultat som 
kan återskapas utan att undersökningen har ett syfte och är solid (Merriam 1994). Genom att 
den inre validiteten var stark ledde det till att studien fick en godtagbar reliabilitet.  
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3 Teoretisk referensram 
 

en teoretiska referensramen syftar till att ge en grund utifrån de mest relevanta 
litterära källorna. I följande kapitel kommer således en diskussion kring ekonomi-

styrning och verksamhetsstyrning att föras. Vi kommer även att redogöra djupare kring delar 
som är av större relevans för studien. 
 
 
3.1 Ekonomistyrning 
 
Begreppet ekonomistyrning definieras på olika sätt och med olika tyngdpunkt beroende på 
vilken litteratur som används. Den mer traditionella definitionen är att ekonomistyrning är 
den planering och uppföljning som görs inom ett företag där pengar används som mått. Det 
har på senare tid dock vuxit fram en ny tolkning av begreppet, nämligen att ekonomi-
styrningen är en avsiktlig påverkan på verksamheten och dess ledning mot givna ekonomiska 
mål (Ax, Johansson & Kullvén 2005).  
 
Startskottet för en verksamhet börjar med att strategier och en vision formuleras. De här 
planerna är långsiktiga och bygger på vad företaget vill uppnå, deras affärsidé. Det är här 
ekonomistyrningen har sitt syfte och sina begränsningar. Ekonomistyrningen syftar till att 
utföra dessa planer, det finns dock olika sätt att genomföra sina strategier. Begränsningen 
ligger i att den ekonomiska styrningen inte gör något som inte framgår av strategierna 
(Kullvén 2001).  
 
Det finns många typer av mål som används inom ekonomistyrningen, alla har dock 
gemensamt att de är av ekonomisk natur. Det finns i huvudsak två olika typer av mål, 
nämligen finansiella och icke-finansiella mål. De finansiella målen är av sådan art att de 
uttrycks i monetära termer såsom lönsamhet, soliditet etc. Icke-finansiella mål kan även de 
vara ekonomiska mål bara att de uttrycks i verksamhetstermer istället. Exempel på mål av den 
här naturen är nöjda kunder, kvalité och produktutveckling. Styrningen syftar alltså till att få 
verksamheten att sträva åt samma håll, mot de uppsatta målen. Begreppet ekonomistyrning 
kan således betyda många saker beroende på vilken åsikt man är av. Anledningen till detta är 
att styrningen av en organisation inte omfattas av några regler eller lagar utan 
organisationerna kan själva välja hur de vill utforma styrningen (Ax, Johansson & Kullvén 
2005). 
 
Det finns huvudsakligen fyra stycken styrmedelsgrupper som företag kan använda sig av i sin 
styrning. Organisationsstrukturen är det första styrmedlet och det innebär hur företaget 
organiseras och styrs. Exempel på olika sätt att använda sig av organisationsstrukturer är 
divisionsorganisation, matrisorganisation och funktionsorganisation. Det som påverkar 
styrningen i dessa fall är om företaget kan dra nytta av stordriftsfördelar, om beslutsvägarna 
är korta osv. (Olve & Samuelsson 2008).  

D 
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Ett annat styrmedel är olika belöningssystem, syftet är att önskvärda beteenden ska motiveras 
och premieras. Ofta antas att belöningssystem är det samma som bonus men det finns många 
andra sätt att belöna medarbetare på. Det ska även framhållas att belöning och incitament inte 
är samma sak, då det senare syftar till att medarbetarna förväntar sig en belöning medan 
belöning kan skapa dessa effekter (Olve & Samuelsson 2008). 
 
De formella styrmedlen kan sägas vara ekonomistyrningens tekniker. Dessa styrmedel är av 
en mer hjälpande karaktär och omfattar bland annat budgetering, internprissättning och 
resultatplanering. Utöver de formella finns även informella styrmedel. De informella 
styrmedlen har fått större genomslagskraft under senare år då det framkommit att dessa är 
minst lika viktiga som de formella. Detta styrmedel innefattar delar som företagskultur, 
lärande och medarbetarskap, för att nämna några (Ax, Johansson & Kullvén 2005). 
 
3.1.1 Budget 
 
Företagen är beroende av planering för att verksamheten ska fortlöpa utan problem. 
Budgetering syftar till att skapa dessa planer för den närmsta framtiden (Kullvén 2001). Det 
finns många olika typer av budgetar exempelvis, budgetar med fokus på personal, 
investeringar eller tillverkning. De här mindre budgetarna kan sedan slås ihop och bilda en av 
de tre huvudbudgetarna, resultatbudget, balansbudget och likviditetsbudget. Den 
grundläggande tanken med budget är att den ska hjälpa till med planering av verksamheten, 
det finns dock andra syften också såsom att motivera och skapa underlag för belöningar (Ax, 
Johansson & Kullvén 2005). 
 
En definition av budget är att den speglar förväntningar och åtaganden för företaget om 
ekonomiska följder i framtiden. Det första vi ser är att budgeten speglar det företagen tror 
kommer att inträffa i framtiden, deras förväntningar. Budgeten används således som en 
prognos där företagen gör antaganden om vad som kommer att inträffa i verkligheten. Den 
andra delen i definitionen är att olika delar i organisationen åtar sig att arbeta mot de 
budgeterade beloppen genom olika aktiviteter. Här fungerar budgeten således som en målbild 
eller mått som olika enheter kan jämföras mot. Ekonomiska följder speglar det som togs upp 
tidigare, nämligen att målen inom ekonomistyrning är av ekonomisk karaktär. De ekonomiska 
följderna behöver således inte vara uttryckta i kronor, även om så ofta är fallet, de kan även 
uttryckas i icke-monetära termer som exempelvis antal returer (Ax, Johansson & Kullvén 
2005).   
 
Synen på budgetering har skiftat med åren och dagens utveckling fokuserar mer på 
budgetframställningsprocessen. Tyngden ligger numera på att budgeteringen förbättrar 
kommunikationen i organisationen, samt fungerar som en motivationsfaktor för de anställda. 
Att de ekonomiska frågorna kommuniceras ut i organisationen är en följd av att fler personer 
deltar i utformningen av budgeten. I och med detta ökar också förståelsen för ekonomiska 
frågeställningar inom organisationen som helhet. Budgetprocessen agerar som en 
motivationsfaktor då den figurerar som ett mål, vilket de anställda kan arbeta mot och helst 
överträffa. Störst motivationsfaktor erhålles när detta kan kombineras tillsammans med ett 
välfungerande incitamentsprogram (Ax, Johansson & Kullvén 2005).  
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Budgetprocessen kan sammanfattas med ovanstående modell. När en budget skapas är ett 
vanligt tillvägagångssätt att företaget utgår från den nuvarande verksamheten och reviderar 
kostnader efter prognoser och gällande avtal. När kostnaderna har beräknats kan företaget 
räkna fram break-even och således nödvändiga intäkter. Viktigt att den här beräkningen ställs 
i förhållande till hur marknaden fungerar, hur efterfrågan på företagets produkter ser ut etc. 
Det finns dock nackdelar med ovanstående tillvägagångssätt och den mest kritiska är att 
företaget inte räknar på vad marknaden vill erhålla utan snarare vad företaget vill göra. En 
annan nackdel är att dagens verksamhet inte analyseras och ifrågasätts, detta kan leda till att 
ineffektiva delar i verksamheten bibehålles. I ett försök att utgå mer från marknaden kan 
företaget välja ett annat alternativ vid framställandet. I detta alternativ utgår de från 
marknadssituationen och företagets position. Här ställs efterfrågan i relation till företagets 
kostnader, kapacitet och så vidare. I den här metoden börjar de med att analysera intäkterna 
för att sedan se till kostnaderna medan den förstnämnda gjorde tvärtom. Företagen brukar inte 
använda enbart en av dessa metoder utan delar ur båda brukar användas vid framställandet av 
budgetar (Ax, Johansson & Kullvén 2005).   
 
Under budgetperioden kan uppföljning göras regelbundet. En budget som har en period på ett 
år kan följas upp månadsvis eller till och med veckovis. Att uppföljningen kan ske 
kontinuerligt gör den till en ständigt pågående process. Det vanligaste förekommande är dock 
att budgeten följs upp månadsvis. I uppföljningen ställs de budgeterade värdena mot det 
faktiska utfallet. Uppföljning är inte något som måste göras men genom att arbeta med detta 
ökar värdet på budgeteringen. Det är önskvärt att uppföljningen följer samma detaljrikedom 
och speglar samma enheter eller produkter som budgeten gör. En viktig del i uppföljningen är 
avvikelser, vilket är skillnaden mellan budget och utfall (Ax, Johansson & Kullvén 2005).   
 
Det finns ett antal syften med budgetuppföljningen, exempelvis underlag för nya budgetar, 
underlag för belöningssystem och avvikelseanalys. Underlag för nya budgetar fås genom att 
fel i den nuvarande budgeten rättas till och undviks i nästkommande upplaga. Genom att lära 
av sina misstag blir hela budgetprocessen mer förfinad för varje gång den genomförs (Ax, 
Johansson & Kullvén 2005). Vi har tidigare tagit upp att budgetuppföljningen kan ligga till 
grund för belöningar om exempelvis en avdelning når eller överträffar budgeten. Att analysera 
avvikelser är ofta en självklarhet, särskilt de negativa så att lösningar och åtgärder kan tas 
fram och genomföras. Genom att analysera dessa avvikelser skapas även en kostnads-
medvetenhet och ett lönsamhetstänkande inom organisationen (Olve & Samuelsson 2008). 
 

 Budgetuppställande Budgetuppföljning 

Budgetanalys 

Figur 3.2.1 – Budgeteringens faser. Källa: Ax, Johansson & Kullvén 2005, s. 383 
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Budgeten kommer inte att överensstämma helt med utfallet, då hela budgeteringen bygger på 
en rad olika antaganden och kvalificerade gissningar. Häri ligger också anledningen till varför 
avvikelseanalyser görs. Ledningen behöver få information om varför utfallet skiljer sig från 
budgeten så att åtgärder kan vidtas om det är möjligt. Vissa avvikelser kan ligga utanför 
företaget, att exempelvis råvarupriserna har ökat. En avvikelse som bygger på externa faktorer 
kan vara svår att åtgärda, dock kan företaget anpassa sig efter den här förändringen (Ax, 
Johansson & Kullvén 2005).   
 
Wallander (2002) menar dock att det finns negativa sidor med budgetering. Han menar att det 
ofta är prognoserna, som ligger till grund för budgeten, inte längre stämmer och att budgeten 
då måste revideras. Problemet är att det viktiga med budget försvinner då, nämligen att den 
figurerar som en målbild. Genom att ständigt revidera budgeten flyttas också målen och 
motivationen försvinner. Ett annat problem med budget är att de ofta mäts i absoluta tal. Om 
exempelvis hela branschen ökar betyder inte detta att ledningen har gjort ett bra jobb, således 
borde företagen istället uttrycka målen i relativa tal där jämförelser görs mot exempelvis 
branschindex. 
 
Det finns också en risk för att budgeten inte påverkar handlandet inom företaget. Om det 
inträffar så försvinner meningen med budget och företagen slösar således enbart med resurser. 
Anledningen till att en budget slår in är för att prognoserna stämmer och dessa stämmer om 
trenderna fortsätter som de gjort tidigare. Följderna av detta antagande blir att arbetet ska 
fortgå på liknande sätt som det gjort tidigare eftersom företagen då kommer nå upp till det 
budgeterade resultatet. Problemet ligger i att effekten av budgeten blir noll, då arbetet ändå 
ska fortgå som vanligt. Det finns också en fara i att budgeten invaggar företagen i en falsk 
känsla av trygghet, att ledningen vet vart utvecklingen är på väg. Det finns således även 
nackdelar med budgetering vilka i värsta fall kan vara farliga för företagen (Wallander 1995). 
 
3.1.2 Ansvarsfördelning 
 
Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. Detta styrmedel syftar till att dela upp ansvar i 
olika organisatoriska enheter. Varje enhet tilldelas ett visst ekonomiskt krav som den kommer 
att bedömas utifrån. Huvudkriteriet när en enhet ska tilldelas ett ansvar är att den själv kan 
påverka och har befogenheter över det givna ansvaret. En enhet som exempelvis har 
investeringsansvar måste själv kunna påverka investeringarna och äga befogenhet att göra 
investeringar (Ax, Johansson & Kullvén 2005).  
 
När företaget ska fastställa ett ansvar för en enhet bör det baseras på uppgifterna som den ska 
genomföra. De bör även skapa en modell över hur ekonomin i enheten kan följas upp, 
planeras och mätas. Efter detta första steg kan beskrivningen som framställts jämföras med 
några av de olika huvudtyperna av ansvar för att se om den faller inom ramarna (Olve & 
Samuelsson 2008). De olika typerna av ansvar vi behandlar här är resultatansvar, räntabilitets-
ansvar och kostnadsansvar. 
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När en viss enhet ansvarar för en affärsverksamhet, samtidigt som en överordnad enhet 
ansvarar för kapitalet som enheten behöver, är resultatansvar det bäst lämpade att använda. 
Enheten ansvarar således för resultatet de presterar, alltså skillnaden mellan enhetens 
kostnader för utnyttjade resurser och intäkter från prestationer. Om enheten behöver resurser 
som införskaffas internt kan ett artificiellt resultatansvar skapas genom internprissättning. 
Ofta används en kombination av renodlat resultatansvar och artificiellt, då det är få enheter 
som enbart handlar externt (Olve & Samuelsson 2008). 
 
Räntabilitetsansvar används oftast i dotterbolag eller divisioner. När ett sådant ansvar ska 
tilldelas måste enheten ansvara för både rörelseresultatet och det sysselsatta kapitalet. Således 
måste enheten besitta befogenhet att göra betydande investeringar. Oftast har styrelsen veto då 
investeringar av den här typen påverkar både belåningsgraden och den totala risken i 
företaget. Häri ligger en paradox, då det är den lokala enheten som har bäst lokalkännedom, 
medan vissa investeringsbeslut måste fattas högre upp i organisationen. Genom en dialog med 
ledningen kan dock ansvaret för dessa beslut delas med enheten. Räntabilitetsansvar ska 
utdelas om det är det mest rättvisande för enheten i sig, viktigt är dock att analysera så att inte 
problem uppstår på grund av det tilldelade ansvaret (Olve & Samuelsson 2008). 
 
Om en enhet har som mål att utföra en viss verksamhet utan att överstiga en given kostnad har 
den enheten ett kostnadsansvar. Den här typen av ansvar brukar ges till de lägsta 
organisatoriska nivåerna. Det finns några klassiska exempel på enheter som traditionellt sett 
har kostnadsansvar, några av dessa är stabs-, tillverkande- och forskning och utvecklings-
avdelningar. Ett mer artificiellt kostnadsansvar kan åstadkommas genom användning av 
standardkostnader. Dessa standardkostnader tas fram med hjälp av en förkalkyl. Intäkten som 
fås internt kan sedan jämföras med utfallet och avvikelserna kan analyseras (Ax, Johansson & 
Kullvén 2005).   
 
3.1.3 Prestationsmätning 
 
Begreppet prestationsmätning syftar till att mäta något som har utförts eller som kommer att 
utföras. Det handlar således om att mäta olika aspekter på en prestation. Ett prestationsmått är 
ett tal som ger information om en prestation. Exempel på några prestationsmått är kostnad, tid 
och kvalitet. Det finns även alternativa benämningar på prestationsmått exempelvis nyckeltal 
eller styrtal. Fokus har på senare tid flyttats från att ligga på finansiella prestationer såsom 
resultat och kostnader till icke-finansiella prestationer. Anledningarna bakom den här 
skiftningen är ett flertal, många menar att finansiella mått visar historia och att det leder till 
kortsiktigt agerande (Ax, Johansson & Kullvén 2005).   
 
Syftet med prestationsmätning är att se om mål har uppfyllts. Det är här ytterst viktigt att de 
mått som används är tillförlitliga och att de ej är manipulerbara. Går måtten att manipulera är 
det en omöjlighet att förtroende för mätningarna kan skapas inom organisation. Mätningen 
blir här också en motivationsfaktor då målen kan följas upp på ett tillförlitligt sätt. Då målen 
kan vara av både finansiell och icke-finansiell natur kan dessa ligga till grund för belöningar, 
vilket ytterligare förstärker användbarheten av detta verktyg (Olve & Samuelsson 2008). 
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Det finns ett antal riktlinjer företagen måste tänka på vid användning av prestationsmätning. 
Då ett av huvudsyftena med prestationsmätning är att se till så att strategin implementeras i 
organisationen ska de prestationerna som mäts vara relaterbara till strategin. Det är även 
viktigt att målen som mäts är motiverande, vet inte medarbetarna om syftet med målen 
kommer de inte vara motiverade att försöka nå upp till dem. Tillsammans med motiverande 
måste målen uppfattas som realistiska så att de inte känns ouppnåeliga. Överlag handlar det 
om att målen ska kommuniceras ut till medarbetarna så att de förstår vad de är de arbetar mot, 
hur de kommer att mätas och vad mätningen visade (Ax, Johansson & Kullvén 2005).   
 
3.1.4 Medarbetarskap 
 
Intresset för medarbetarna och medarbetarskapet har vuxit större i samband med att 
företagskulturen har blivit mer utstuderad. Medarbetarskapet handlar om att medarbetarna 
själva ska få möjlighet att påverka arbetet. För att en organisation ska kunna hävda att de 
använder sig av medarbetarskap ska medarbetarna kunna påverka hur arbetet utförs, hur 
investeringar görs och hur chefer anställs med mera. I företag som karaktäriseras av detta 
styrmedel upplever medarbetarna ofta att de utför ett betydelsefullt arbete och att de som 
individer är viktiga för företaget. Förutsättningarna för medarbetarskap är att medarbetarna 
har befogenheter, att de kan påverka, tydlig ansvarsfördelning inom organisationen, delegerat 
ansvar och att organisationen kan lära. Det finns dock vissa hinder för medarbetarskap och 
dessa ligger främst hos chefer som inte litar på medarbetarna och då blir motståndare till att 
ge upp kontrollen över sina anställda. Vissa anser att anledningen till varför medarbetarskap 
bör implementeras är för att företagen blir allt mer kundorienterade. De anser då att ett företag 
som har en traditionellt hierarkisk organisationsstruktur ej kan bli helt kundorienterat (Ax, 
Johansson & Kullvén 2005).    
 
3.2 Verksamhetsstyrning 
 
Gränsdragningen mellan begreppen ekonomistyrning och verksamhetsstyrning är inte helt 
uppenbar. Verksamhetsstyrning används ofta som en synonym till ekonomistyrning eller en 
mer verksamhetsnära form av styrning. Båda handlar om hur ett företag planerar, styr och 
utvecklar verksamheten. Skillnaden ligger i att verksamhetsstyrning betonar icke-finansiella 
mått och metoder medan ekonomistyrning lägger tonvikten på de finansiella måtten och 
metoderna (Lantz 2003). 
 
Verksamhetsstyrningens ambitioner är att förändra en vertikalt orienterad ekonomistyrning 
till en horisontellt decentraliserad verksamhetsstyrning. Den centrala tanken med 
verksamhetsstyrning är att organisationer bedrivs i processer. Den inriktningen ger ökad 
uppmärksamhet till viktiga relationer som kundfokus, kontinuerlig utveckling och 
medarbetarnas deltagande. Istället för att beskriva organisationer internt hierarkisk beskrivs de 
ifrån ett externt perspektiv. En grundläggande aspekt är att alla processer hänger samman och 
det är därmed viktigt att hela kedjan fungerar korrekt. Verksamhetsstyrning skiljer sig därmed 
från ekonomistyrning, då den senare betonar att de olika delarna är oberoende av varandra 
(Lindvall 2001). 
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Ett förändrat synsätt ökar insynen i verksamheten då processorienteringen fokuserar på frågor 
om hur arbetet faktiskt utförs istället för uppföljning och kontroll. Det är numera mer 
intressant att veta hur resurserna har utnyttjats istället för att veta vad resurserna har använts 
till och av vem. Styrarbetet får därmed en mer kvalitativ karaktär jämfört med den tidigare 
finansiella inriktningen. En stor utmaning ligger därmed i att fånga upp och hantera de mer 
mjuka delarna av verksamheten (Lindvall 2001). 
 
Företagen arbetar med ett flertal olika processer för att skapa värde för kunden. De kan 
grupperas i primära och stödjande processer. Hur dessa två grupperingar ska definieras avgör 
respektive företag. Vanligtvis används företagets strategiska inriktning som utgångspunkt. De 
primära processerna blir därmed prioriterade eftersom de anses vara viktiga. Stödjande 
processer finns främst till för att stödja primärprocesserna. Det kan exempelvis röra sig om 
företagets personal och ekonomistyrningsfrågor (Lindvall 2001). 
 
Medarbetarnas deltagande är en intressant aspekt inom verksamhetsstyrningen. Det 
huvudsakliga syftet är att medarbetarna förväntas bidra till företagets och sin egen utveckling 
på ett mer aktivt sätt än tidigare. Tanken är att eliminera separationen mellan tanke och 
utförande. Traditionellt sett är det ledningen som gjort merparten av tankearbetet och 
medarbetarna har utfört det fysiska arbetet. Fler medarbetare ska erhålla större ansvar i form 
av kund- och leverantörskontakter. Ansvaret kan då breddas och flyttas från ett fåtal av 
företagets anställda till att innefatta de personer som har sådana kontakter i sitt dagliga arbete 
(Lindvall 2001). 
  
En av de viktigaste tankarna i ekonomistyrning är att chefen har ansvar för planering och 
uppföljning. En stor del företag har därför organiserat verksamheten efter grundregeln att 
chefen tänker och anställda utför. En väsentlig del i den föreställningen är att cheferna erhåller 
och använder information för att utföra sitt arbete. Informationen ligger till grund för de 
beslut som de anställda utför. Relationen mellan chef och anställd har dock förändrats under 
den senaste tiden. Det finns fortfarande stora skillnader kvar men avståndet mellan de två 
parterna har minskat betydligt. Det är enkelt att upptäcka i frågan om vem som erhåller 
informationen. I många fall är det fortfarande så att chefen får informationen och har sedan i 
uppdrag att förmedla det till dem som berörs. En av verksamhetsstyrningens grundtankar är 
att företaget gynnas av medarbetarnas aktiva deltagande. En vanligt förekommande 
föreställning är att kompetenta medarbetare ska få tillgång till all information som de behöver. 
Det leder till att de kan utföra ett bättre arbete effektivare (Lindvall 2001).   
 
3.2.1 Budgetlös styrning 
 
Formella styrmedel kräver en stor arbetsinsats i många företag, speciellt ses budgetprocessen 
som en betungande del. Betydelsen av dessa har då och då ifrågasatts av olika skäl. 
Planeringen gäller för framtiden och blir då väldigt osäker. Verkligheten blir oftast 
annorlunda än det som planerats. Cheferna uppfattar planeringen och budgeten som företagets 
viktigaste mål och försöker nå upp till dem även om förutsättningarna förändras. En del 
förespråkar att helt slopa planering och budget för att istället arbeta med en mer flexibel 
styrning. Styrningen ska följa utvecklingen på aktuella marknader och verksamheten anpassas 
efter rådande situation. Ett ledord inom budgetlös styrning är att företaget ska parera istället 
för att planera. I Sverige har detta synsätt främst förts fram av Handelsbankens tidigare VD 
och styrelseordförande Jan Wallander (Olve & Samuelsson 2008). 
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Den huvudsakliga kritiken mot ekonomistyrning är att den är tillbakablickande. Ett skäl till 
detta är att merparten av informationen för styrningen hämtas ifrån redovisningen. Ett system 
som är utvecklat för att hantera det som redan har hänt och är bekräftat ger inte en god grund 
för framtiden. De som använder redovisningen har som främsta uppgift att få räkenskaperna 
avstämda och korrekta. Deras intresse och möjlighet att medverka till en framåtriktad 
ekonomistyrning minskar därmed (Lindvall 2001). 
 
Strävan efter en mer framåtriktad styrning benämns ofta som proaktiv styrning. I kontrast till 
ekonomistyrningens retroaktiva styrning där åtgärder vidtas först efter att situationen uppstått. 
Verksamhetsstyrning ämnar förändra detta tankesätt. Med en proaktiv styrning handlar det 
istället om att förutse vilka problem som kan uppstå, för att då ha en slagkraftig handlingsplan 
i beredskap. Genom att företaget är ute i god tid får de bättre handlingskraft och 
förutsättningar för ett bättre ekonomiskt agerande. Den proaktiva styrningen använder främst 
rullande prognoser och benchmarking (Lindvall 2001). 
 
3.2.2 Benchmarking 
 
Benchmarking innebär att företaget jämför sig med de bästa för att på så sätt skapa initiativ 
till organisatoriska förändringar. Jämförelserna inspirerar och visar vad företaget kan prestera 
med andra arbetsmetoder. Det skapar en möjlighet att förändra organisationen då företagets 
bakåtsträvare kan ifrågasättas samtidigt som inspiration ges för andra arbetssätt. Där 
ekonomistyrningens distanserade utformning kan ha svårt att bistå vid externa jämförelser, 
ger verksamhetsstyrningen djupare intresse för hur arbetet faktiskt går till, en bra grund för 
jämförelser. Företag som i grunden är olika har ändå likartade processer och kan genom dem 
ge en god jämförelse (Lindvall 2001). 
 

”Benchmarking är inte något man sköter med vänsterhanden!” 
(Andersen & Pettersen 1995 s.26) 

 
I företag som präglas av en decentraliserad struktur och likartade verksamheter har 
benchmarking fått betydelse. De jämför främst organisationens interna delar för att kunna 
urskilja vilka enheter som presterar bäst. Att det är de interna jämförelserna som används 
främst beror på att det är svårt att få fram benchmarkingresultat för en bransch i helhet. Det 
finns däremot mycket att vinna redan vid interna jämförelser då ett decentraliserat företag har 
flera arbetssätt och praxis. Om hela organisationen endast tillämpar de bästa enheternas 
arbetssätt finns flera fördelar att vinna. Ofta utförs jämförelserna i tävlingsform som 
säkerligen är fördelaktiga om det är oberoende faktorer som mäts. En risk är att den interna 
konkurrensen ökar, vilket processorienteringen inte eftersträvar. Då den externa konkurrensen 
är hög ska istället internt samarbete betonas (Lindvall 2001). 
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Det finns även risker med benchmarking. Några av dessa som Andersen & Pettersen (1995) 
tar upp är att analyser och jämförelser kan bli grunda om nyckeltalen som används för att 
framställa dessa inte är tillräckligt förankrade. Vidare finns det risk för att en arrogans skapas 
hos de som ofta ligger i toppen vid jämförelser, de inser inte själva att de har saker att 
förbättra. Wallander (2002) tar även upp risken med suboptimering vid benchmarking, att de 
enskilda delarna blir för fokuserade på sin egen framgång att de inte ser till helheten. Detta är 
några aspekter som ska begrundas vid användandet av benchmarking. 
 
3.2.3 Rullande prognoser 
 
Rullande prognoser innebär att företaget lämnar den traditionella synen på budget och istället 
gör rullande uppdateringar för en bestämd framtid. Med andra ord så görs budgeten om 
löpande under årets gång och företaget får därmed en ny uppdatering med regelbundna 
intervaller. Ett annat alternativ är att helt ta bort budget och prognosarbetet. Det används 
relativt begränsat inom vissa branscher som bank och handel. Planeringsarbetet blir minimalt, 
medan insatserna för att följa utveckling och parera skiften i marknaden blir desto mer 
kostsamma (Olve & Samuelsson 2008).             
 
En ökad flexibilitet är en viktigt strategisk strävan för de flesta företagen. För att uppnå det 
måste även företagets ledning hantera frågan. Genom att tillämpa rullande prognoser har 
företagen möjlighet att öka flexibiliteten. Ambitionen är numera att planeringen ska komma 
kontinuerligt under året, istället för att genomföra planeringen en gång per år. Därmed 
minskar risken för inlåsningseffekter av resurser samt att planeringen blir felaktig. Ett sätt att 
genomföra detta är att ersätta budget med rullande prognoser. Meningen med det är att 
besluten alltid ska baseras på den senaste tillgängliga informationen (Lindvall 2001).   
 
Efter att en ny prognos framställts sker uppföljningen mot den nya prognosen, den andra blir 
därmed obrukbar. Den här metoden används när verksamheten är av en föränderlig art och 
budgeten kan då bli inaktuell relativt fort. Görs det fler prognoser per år blir det viktigare att 
finna ett effektivt sätt att framställa prognoser. En prognos är dock inte lika detaljrik som en 
traditionell budget. Det är därmed något enklare att sammanställa en prognos. Rullande 
prognoser innebär att företaget får en aktuell bild av utvecklingen. En fråga som företagen får 
ställa sig vid användning av rullande prognoser är hur medarbetarna ska bedömas eftersom 
målen ändras löpande. En del företag utvärderar resultatet kvartalsvis medan andra har årliga 
prestationsmål som löper parallellt med prognosarbetet (Olve & Samuelsson 2008). 
 
En fara med rullande prognoser är att det krävs mer resurser för att framställa rapporter 
regelbundet under årets gång, till skillnad från budgetarbetet där företag enbart har en intensiv 
period. En konsekvens av detta kan bli en överarbetad styradministration och få synliga 
gynnsamma styreffekter. För att få positiva styreffekter och därmed undvika problemet är det 
nödvändigt att förenkla prognostiseringsprocessen. Ett värdefullt hjälpmedel är att ta steget 
ifrån detaljstyrning mot målstyrning (Lindvall 2001).    
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3.2.4 Målstyrning 
 
Ambitionen med målstyrning är att utveckla en styrning där gruppen har större oberoende och 
ansvar att själva planera och utföra sitt arbete. Med en sådan frihet blir det viktigare att mäta 
gruppens faktiska prestation. Det blir med andra ord mer väsentligt att veta vad som har 
uppnåtts och inte hur de gått tillväga. Målstyrning är inte en ny företeelse utan det utvecklades 
redan på 1950-talet. Inledningsvis skulle målstyrningen inte enbart bestå av finansiella mått, 
eftersom det skulle leda till kortsiktighet. Trots den här strävan efter ett vidare perspektiv blev 
den pratiska tillämpningen till största delen finansiell (Lindvall 2001).   
 
Den främsta anledningen till målstyrningens framkomst är att i situationer där det är svårt att 
mäta hur resultatet uppnås, krävs en annan typ av styrning. Det är mer rimligt att mäta det 
faktiska utfallet om det är hög osäkerhet kring vilket orsak och verkan samband som gäller. 
Målstyrningen utsätts dock för kritik, den har exempelvis svårigheter att sammanfatta 
invecklade verksamheter i ett fåtal mål. Om det görs tenderar andra processer än de som mäts 
att hamna i skymundan (Lindvall 2001). 
 
3.3 Decentralisering 
 
Decentralisering är en förskjutning av ansvar och makt i höjdled eller sidled. Det innebär en 
förändring i maktförhållandet mellan de olika nivåerna i en organisation. Det finns två former 
av decentralisering, vertikal och horisontell. Den första formen innebär att beslutsmakten 
delegeras ner i hierarkin, från ledningen till medarbetarna. Horisontell decentralisering menar 
i sin tur att beslutsfattandet delegeras till icke-chefer. Makten sprids då utåt i organisationen 
och delas till flera mellanchefer. De två olika typerna bör dock inte ses som absoluta, utan 
som två ytterligheter på en skala. Företagen kan därmed fördela makten med olika mål i 
åtanke (Mintzberg 1992). 
 
För en organisation som är marknadsorienterad är den enda möjligheten att ge enheterna den 
makt de behöver för att kunna fungera självständigt. Det krävs att decentraliseringen sker 
parallellt, vilket innebär att cheferna för respektive enhet får ansvaret att sköta dem. Det 
samlade ansvaret för besluten läggs på ett och samma ställe. Den här organisationsformen 
leder till att enheterna blir självdrivande och flexibla samt att de får en plattare hierarki, då de 
inte har behov av en betungande byråkrati (Mintzberg 1992). 
 
En selektiv decentralisering för med sig att beslutsmakten läggs på flera olika positioner. Den 
strategiska ledningen har ansvaret för de finansiella besluten medan beslut som omfattar 
försäljningsavdelningen tas där det finns mest kunskap om den processen. Beslutsfattandet är 
spritt över arbetsprocessen och passar därför organisationer där professionella kan arbeta 
tillsammans och dra lärdom av varandra. Ett problem med den här typen av decentralisering 
är att ingen har ett helhetsansvar och viktiga beslut kan gå förlorade då ingen tagit ansvar för 
den delen (Mintzberg 1992). 
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I en decentraliserad organisation kan det talas om vertikal specialisering. Den här typen av 
specialisering avgör hur stor frihet de anställda har. Möjligheter att påverka arbetet minskar 
då arbetet styrs ovanifrån. En lös specialisering medför mycket fria arbetsroller, där de 
anställda har möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras utan styrning ovanifrån. Det finns 
dock en risk i att de anställda får alltför fria arbetsuppgifter, speciellt om det sker i anknytning 
med en horisontell vidgning. En stark vertikal specialisering leder å andra sidan till hårt styrda 
arbetsuppgifter där de anställda inte kan påverka sin arbetssituation i någon större 
utsträckning. Det finns även ett klart samband mellan den nivå de anställda befinner sig på i 
organisationen och graden av arbetsspecialisering (Mintzberg 1992). 
 
3.4 Utformning av intervjuformulär 
 
Vid utformandet av intervjufrågorna var ambitionen att frågorna skulle uppmana till 
diskussion och övergripande svar snarare än detaljrika svar. Vid intervjutillfällena fanns 
givetvis möjlighet till följdfrågor på det som respondenten behandlade i sina svar. Målet var 
att inte färga intervjuerna med ledande frågor utan att följa upp de svar som de själva gav. 
Ambitionen var att behandla olika områden inom styrningen så att en helhetsbild skulle 
skapas. Vi anser att vi åstadkom detta, vilket gav studien ett djup och ett generellt perspektiv. 
Vidare behandlade vi områden som mål, uppföljning, ansvarsfördelning och motivation med 
mera.   
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4 Empiri 
 

empirikapitlet redovisar vi resultatet från de intervjuer vi har genomfört. Vi har intervjuat 
tre personer på olika nivåer inom respektive organisation, vilket ger djup åt studien. 

Kapitlet är disponerat så att varje bank behandlas för sig. 
 
 
4.1 Handelsbankens styrprocess 
 
Handelsbanken har en väldigt enkel organisationsmodell med få hierarkiska plan. Detta 
uppnås genom att det är kontoren som är första länken ut mot kund, där en kundansvarig har 
primärkontakten med kunden. Varje kontor har sedan en kontorschef och över det finns en 
regional nivå med personalfunktion, ekonomifunktion osv. Dessa funktioner syftar främst till 
att hålla ihop regionen. Vidare är hela banken marknadsområdesindelad, med detta menas att 
varje regionbank har sitt marknadsområde och varje kontor har sitt. Den här uppdelningen gör 
att regionbanken har ett starkt eget mandat när det exempelvis kommer till inriktning för 
kontoren som ingår i regionen. Det som är mest övergripande för Handelsbanken är att 
kunden alltid är i fokus. Lättast skulle vi kunna se det som att kunden är i mitten sen ligger 
kontoren runt om, i de absolut flesta fallen är det också kontoret som är kontaktytan mot 
kunden.  
 
4.1.1 Styrmedel 
 
Ett av de starkare styrmedlen som implementeras från regional nivå är en intern tävlan eller 
benchmark. Den här tävlan är väldigt tydligt och det är främst i kostnadseffektivitet och nöjda 
kunder som kontoren tävlar mot varandra. För att mäta kostnadseffektiviteten används något 
som kallas O/I tal, vilket är omkostnader i förhållande till intäkter. Genom att använda ett 
relativt tal undviks fasta mål samt att det blir en hävstång i ekvationen. Relativa tal innebär att 
de sätts i relation till historiska tal eller andra kontor, det väsentliga i jämförelsen är att se hur 
förändringstakten fortlöper. För att möjliggöra benchmarking presenteras en lista med 
kontorens O/I tal. Det är sedan upp till kontoren själva att hitta jämförbara kontor då 
förutsättningarna för de olika kontoren kan variera. I och med att både kostnader och intäkter 
används som mättal visar det sig om något fundamentalt fel föreligger, exempelvis för låga 
marginaler. Det är mycket beslutsunderlag som framställs centralt för att kontoren ska kunna 
se över sin verksamhet och kunna förbättra sig själva. De här rapporterna kan ses som en form 
av styrning då inget kontor vill vara sämre än något annat, men det handlar till sist om att 
tävla mellan kontoren och att de själva vill utvecklas. 
 
Från region nivån ser de även nackdelar med den här formen av styrning. En nackdel som de 
själva ser är att organisationen blir trögrörlig. Då hela styrningen baseras på några 
fundamentala grundvärderingar innebär det att om det är något i dessa värderingar som inte 
längre stämmer överens med samhället så tar det lång tid för organisationen att förändra sig. 
De var oroliga för detta när internet kom och frågan om kontoren verkligen behövdes kom 
upp. Handelsbanksfilosofin präglas av att vara nära kunden vilket skapar en konkurrensfördel. 
Nu visade det sig att kontoren fortfarande behövdes men att vissa delar kunde flyttas ut på 
internet, men om så inte hade varit fallet skulle Handelsbanken behövts omstruktureras från 
grunden.   
 

I 
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Kontorschefen använder O/I talen för att i sitt fall hela tiden vara bättre än snittet i regionen. 
Således använder kontorschefen detta tal för benchmarking mot de övriga kontoren. 
Kontorschefen tycker det är positivt att det inte finns någon budget att jämföra sig med utan 
att snittet från kontoren ligger till grund för jämförelsen. Kontorschefen belyser också vikten 
av att bryta ut andra tal för att se vad förändringarna i O/I talet kommer ifrån. Analysen av 
verksamheten börjar och slutar dock alltid i O/I talet. Eget kapital används inte 
överhuvudtaget på kontorsnivå, således går det inte att räkna ut räntabilitet på eget kapital på 
kontorsnivå. Det går således inte att applicera det övergripande målet med högre räntabilitet 
än snittet på det enskilda kontoret, utan här används istället O/I talet. Det är inte sagt att 
avkastningen på det egna kapitalet inte är viktigt för kontoren, vid exempelvis en stor affär 
måste hänsyn tas till marginalerna så att inte bankens övergripande räntabilitet på eget kapital 
försämras.  
 
Vidare menar han att grunden för att styrningen fungerar är att ett etablerat och välfungerande 
ekonomisystem används. I Handelsbanken läggs alla kostnader och intäkter som kontoren 
själva ansvarar för på den enskilda enheten. Skulle inte det här fungera kan det leda till 
bortförklaringar hos kontorschefer. Kontorskortet är något som skickas ut en gång i månaden 
där kontorets resultat- och balansräkning presenteras. I dagsläget fungerar det snarare som att 
underlaget som kommer från regionnivå betraktas av kontorscheferna som sin egen 
årsredovisning, vilket leder till att underlaget tas på största allvar.  
 
Benchmarking är dock inte det enda som är viktigt utan det handlar väldigt mycket att ta eget 
ansvar. Om ett kontor är bättre än snittet men visar en nedåtgående trend måste kontorschefen 
ta tag i problemen och försöka vända utvecklingen. Det finns ingen komfortkänsla i att vara 
marginellt bättre än snittet samtidigt som kontoret i realiteten går sämre än tidigare. Det är 
upp till kontorschefen att här försöka lösa situationen och eventuellt behöva fatta obekväma 
beslut såsom nedskärningar. 
 
4.1.2 Mål 
 
Från regional nivå är det viktigaste målet som Handelsbanken arbetar med att räntabiliteten 
ska överstiga genomsnittet hos övriga börsnoterade banker. Målet ska nås genom nöjdare 
kunder och kostnadseffektivitet. De säger att det är två medel för att nå ett mål vilket 
sammanfattar det väldigt bra. Det är sedan upp till kontoren själva att sätta egna mål för hur 
de ska uppnå detta. Kontoren är dock tvungna att sätta kunden i fokus men så länge de håller 
sig till det har kontorscheferna väldigt stor frihet. Regionbanken ser att de här målen ger en 
tillräckligt övergripande bild av organisationen. Det skulle gå att få en mer heltäckande bild 
men tanken är att ett entydigt mål ska skapas genom hela organisationen och att via samtal 
och dialog med olika chefer skapa en nyanserad bild utifrån dessa styrtal. Då Handelsbanken 
arbetar utifrån ett kundperspektiv skapas här även nästan ett balanserat styrkort. De arbetar 
idag inte med ett balanserat styrkort då fokus där ligger mycket på strategier men de väver in 
icke finansiella styrtal genom att anta ett kundperspektiv. 
 

”Två medel för att nå ett mål” 
(Larsson, Johanna intervju 2009-04-20) 
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Målen som kontorschefen sätter upp tillsammans med medarbetarna är högst individuella. Här 
tillämpas något som Handelsbanken kallar hjulet. Arbetsprocessen med hjulet börjar med att 
en verksamhetsplan sätts upp för kontoret. Häri finns SWOT-analyser, hur det gick och vart 
kontoret vill. Sedan genomför kontorschefen ett planeringssamtal med sina. I planerings-
samtalen tas karriärmål upp tillsammans med vilka mål som medarbetaren ska nå i form av 
prestationer. Resultatet av de här samtalen blir att kontorschefen kan säkerställa att 
verksamhetsplanen kommer att uppfyllas då rätt mål är satta på medarbetarna. Planerings-
samtalen mynnar ut i en handlingsplan för medarbetarna som löpande följs upp under året. 
Det handlar inte om ekonomiska resultatkrav på medarbetarna då medarbetarna ingår i ett 
kontor och det är summan som räknas. Det finns exempelvis medarbetare som är oerhört 
viktiga för ett kontor trots att de inte inbringar några större intäkter till kontoret. De 
individuella resultaten ska dock behandlas men då främst i en diskussion med medarbetarna 
om hur exempelvis ett kundmöte gick och hur lönsamheten ser ut i vissa affärer. 
 
På medarbetarna ställs det individuella mål som fastställs tillsammans med närmaste chef. De 
personliga målen är uppdelade i två delar, där den ena delen fokuserar på vilken karriärväg 
medarbetaren har tänkt sig att gå. Den andra delen fokuserar på hur arbetet utförs och vad de 
ska prestera. Karriärmålen agerar som en motivationsfaktor då medarbetarna vet att om de gör 
ett bra jobb finns det en möjlighet att avancera i rätt riktning. Prestationsmålen fokuserar på 
kvalitativa mål snarare än kvantitativa mål. Exempelvis att ett visst antal rådgivningar ska 
genomföras utan krav på försäljning. Dock så leder ju oftast den här typen av mål till 
försäljning då kundkontakten ökar. Om de kvalitativa målen nås utan att försäljning sker 
öppnar detta upp för diskussion med chefen, om det föreligger ett utbildningsbehov eller 
liknande. Målen följs sedan upp kontinuerligt för att utvärdera hur medarbetaren ligger till i 
förhållande till målen. Uppföljningen sker i en diskussion som i slutändan leder till en 
lönediskussion.  
 
4.1.3 Kunden i fokus 
 
Som vi har tagit upp tidigare strävar alltid Handelsbanken efter att sätta kunden i fokus. Det 
här är en av hörnstenarna som tas upp på regional nivå. I många vinstdrivande organisationer 
är fokus på produkterna och då gärna de som genererar mest lönsamhet. Affärerna som görs 
genomförs med kundens bästa i åtanke, om inte kunden behöver en produkt behöver de inte 
sälja in den produkten heller. Tidigare behandlade vi att kontoren i de absolut flesta fallen är 
kontaktytan mellan banken och kunden. Anledningen till det är för att relationen ska bli 
personlig och på så sätt kan kundens behov bättre tillfredställas.  
 
Handelsbanken är väldigt mån om att sätta kunden i fokus och detta märks också på 
mätningar som visat att Handelsbanken har haft högst kundnöjdhet bland de svenska 
affärsbankerna 30 år i sträck. Men de vill även påtala att det alltid går att bli bättre, det finns 
exempelvis mindre aktörer som har bättre ranking vilket agerar som en sporre. Kund-
nöjdheten mäts även på kontorsnivå varje kvartal för att skapa en uppfattning om hur nöjda 
kunderna är på lokal nivå. Den mäts genom att ett institut ringer runt till ett antal kunder på 
lokal nivå för att mäta hur nöjda de är med de lokala kontoren. De framhäver även här att det 
handlar mer om att se hur de ligger till för att kunna styra sig själva och inte som en direkt 
styrning.  
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Modellen visar hur kontoret är kontaktytan mot kunden samtidigt som de centrala 
avdelningarna arbetar som stödjande gentemot kontoret. Genom att arbeta på detta sätt 
underlättas det för kunden då det är samma kontaktväg vid varje besök sen kan stöd och 
kompetens hämtas från de centrala delarna. Då organisationen enbart arbetar med att sätta 
kunden i fokus ges mycket frihet att förändra verksamheten externt. 
 
Även på medarbetarnivå är det väldigt tydligt att det inte är produktförsäljning som ska vara i 
fokus. Det finns produkter som är mer lönsamma än andra men den genomgående tanken är 
att det är kunden som ska bli nöjd. Försäljningen blir ändå en naturlig del i rådgivningen och 
samtalen. Vid samtal med kunder kommer det naturligt fram saker som kunderna behöver, 
dock så finns det inte en press att sälja produkterna. Om den personliga bankmannen ser att 
det inte finns ett behov av ytterligare produkter finns det en förståelse för detta inom 
organisationen. Kan medarbetarna motivera och visa varför de inte gjort en viss affär så ses 
det som bra då kunden ska bli nöjd i slutändan. 
 
4.1.4 Decentralisering 
 
Från regional nivå syns tydligt decentraliseringen inom Handelsbanken. Något som vi tagit 
upp tidigare är att kontoren också har väldigt stort inflytande över den egna verksamheten. 
Det som regionbanken direkt styr över är vid tillsättande av chefer och vid stora krediter där 
summan överskrider det kontoren själva har befogenhet över. Kreditbeloppet, eller limiten, är 
personlig och varierar således från person till person. Det finns dock vissa inskränkningar i 
decentraliseringen och en sådan är kreditpolicyn. På kreditsidan finns det en kontroll-
organisation som ställer frågor och granskar stora krediter. Kreditpolicyn är centraliserad, det 
är en linje som ska följas både vad det gäller rutiner och syn på kreditgivning. Tanken är dock 
att det är den personliga bankmannen som själv bär ansvar för krediten, vilket gör att 
ansvarstagandet på individnivå kan öka. Således är själva beslutet decentraliserat medan 
arbetssättet och förhållandesättet är centraliserat. Att decentraliseringen är stor på kontorsnivå 
beskrivs som att kontoren drivs som egna enheter. Det är upp till kontorschefen vad den vill 
göra, vilken linje de ska gå, inom vissa gränser. Arbetet här speglas av en entreprenörsanda, 
att kontoret är kontorschefens eget. 
 
Decentraliseringen märks även på kontorsnivå då kontorschefen har valt att inte detaljstyra 
medarbetarna. Med det här menas att kontorschefen inte tar fram underlag för hur 
medarbetarna har presterat utan att det sker en diskussion med dem istället för att mäta av 
läget. Det här går ju också hand i hand med att försäljningsstatistik inte ska föras, i alla fall 
inte på individnivå inom Handelsbanken. Däremot kan det vara bra att använda sig av just 
produktmätning på kontorsnivå för att se hur kontoret som ett lag har lyckats. 
 

Centrala 
avdelningar och 
staber 

Centrala 
affärsområden och 
produktägare 

Regionala 
huvudkontor Kontor KUND 

Figur 4.1.3 – Handelsbankens arbetssätt, Källa: Handelsbankens årsöversikt 2008, s. 5 
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Även på medarbetarnivå är det relativt fritt, det finns ingen hämmande kraft i vilka uppgifter 
som medarbetarna själva kan ta sig an. Eget initiativ är något som förväntas av medarbetarna 
och organisationen präglas av eget ansvar. Det är stor ansvarsfrihet på kontorsnivå också, 
beslut kan fattas på egen hand. Dock finns möjlighet att gå till närmaste chef för att stämma 
av, vid exempelvis policyfrågor. Vid kreditgivning finns det dock en gräns där chefen måste 
konsulteras. Det egna ansvaret fungerar också som en motivationsfaktor då medarbetarna 
själva kan påverka arbetet och fatta egna beslut. Då medarbetarna är tvungna att ta mycket 
eget ansvar ställs det väldigt stora krav på dem. Det finns även en risk att tappa fokus om 
medarbetarna själva inte klarar av att leva upp till förväntningarna.  
 
Det är alltid kontoren som är den formella beslutsfattaren. I vissa fall kan ett ärende behöva gå 
via andra supportfunktioner eller instanser men det är alltid kontoret självt som fattar beslutet. 
Genom att strukturera organisationen på detta sätt får kunden alltid prata med beslutsfattaren, 
nämligen det lokala kontoret. Tanken är att det här styrsättet ska främja nöjda kunder då 
beslutsvägarna oftast kan hållas korta. 
 
4.1.5 Kultur 
 
Något som genomsyrar Handelsbanken är något som de kallar handelsbanksandan. För att den 
här andan ska infinna sig publiceras varje år en skrift från VD:n som kallas mål och medel. 
Meningen med skriften är att presentera ett förhållningssätt som ska genomsyra hela 
organisationen. Handelsbanksandan drar de väldigt långt i organisationen, det spelar alltså 
ingen roll om medarbetarna genererar bra lönsamhet om de exempelvis inte sätter kunden i 
fokus eller följer kreditpolicyn. De anser att handelsbankandan är mycket viktigt då det inte 
fungerar att skapa bra resultat de första åren för att sedan visa att det inte höll senare. Det är 
också en viktig moralisk faktor, att kunderna litar på att en bankman vet vad de 
rekommenderar och vad konsekvenserna av den kan bli. Det är alltså extremt viktigt att de får 
rätt person på rätt plats då arbetet är väldigt fritt.  
 
Kraven på kontorschefen är stora då underlaget som presenteras för honom främst visar en 
sammanställning. Det är sedan upp till kontoret att vidta förändringar om siffrorna viker. 
Detta kräver att kontorschefen agerar som en småföretagare. Det kan exempelvis vara så att 
intäktsökningen ökar mycket ett kvartal och att det är beroende av en stor affär som är unik, 
då kan det vara nödvändigt att vidta åtgärder även om siffrorna för just det kvartalet ser bra ut. 
Kontroschefen känner inte att det finns något direkt tryck ovanifrån utan det är upp till en 
själv att sätta press på sig själv och sitt kontor att hela tiden utvecklas. 
 
Det finns två begrepp som är grundläggande i det tankesättet nämligen vilja och kunna. 
Personerna måste vilja, vill inte medarbetarna så skapas ett stort problem. Att inte kunna 
någonting är inget problem, finns viljan att lära sig så överkommes detta problem. Viljan är 
ingenting som skapas utan det är något personerna måste ta med sig in i organisationen. 
Däremot kan viljan återuppväckas hos en medarbetare om den har slocknat under resans gång. 
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På medarbetarnivå märks det också tydligt att det är viktigt att rätt person anställs. Då det inte 
finns några försäljningsmål är det viktigt individen tar ett ansvar för organisationen. Här 
återfinns saker som pliktkänsla då det är nödvändigt att prestera men att göra det på rätt sätt. 
Det här blir extra tydligt om medarbetaren tidigare haft anställning i en annan bank som har 
mer fokus på produktförsäljning. Då medarbetaren tidigare varit anställd i Swedbank kände 
han tydligt av den nya kulturen och den anpassning som var tvunget att genomgås för att 
anpassa sig till den.  
 

”Det handlar väldigt mycket om att leva som man lär inom organisationen.” 
(Winge, Hans intervju 2009-05-08) 

 
För att upprätthålla kulturen inom banken med eget ansvar, kostnadsmedvetenhet och 
lönsamhetstänkande måste den hela tiden underhållas. Kulturen är ingenting som sitter i 
väggarna utan det är något som behöver kommuniceras ut till nyanställda. Det handlar väldigt 
mycket om att leva som man lär inom organisationen. Om de som varit i organisationen under 
en längre tid börjar ta kulturen för självklar och inte förklarar varför saker görs på ett visst sätt 
kommer den slutligen att fallera.  
 

4.2 Nordeas styrprocess 
 
Verksamheten är indelad i 18 regioner som rapporterar till en Sverigechef, vars uppgift är att 
hålla ihop organisationen. Nordea är numera en nordisk bank och många styrfrågor är därmed 
en funktion av kompromissande i en stor organisation. Styrsystemen och affärsverksamheten 
är förhållandevis nygjorda och mycket är en symbios mellan de olika länderna. Det allra 
mesta är inte en svensk eller dansk angelägenhet utan de försöker hålla det på en nordisk nivå. 
Det blir ingen effekt av fusionen om de inte kan hitta synergieffekter och kan arbeta på ett 
enhetligt sätt. Tanken att de ser sig som en nordisk bank är något som trängt igenom starkt på 
senare tid. 
 
Det har varit en lång process i övergången till dagens styrsätt. Nordea lade ner mycket tid på 
att välja vissa huvudmål som organisationen ska fokusera på. De ansåg att kontoren var 
tvungna att få vägledning och valde därför ut ett mindre antal viktiga måltal. Tidigare gjorde 
de en årsbudget som ställdes i hyllan och inte användes under året. Det var samma mål som 
gällde inför varje ny budgetprocess. Börsen antogs gå upp med 10 % och räntan förväntades 
ligga kring 5 %. Målen var dessutom fasta och fokus låg mer på hur stor omsättning och vinst 
kontoren skapade. Det nya systemet är mer levande och används mer löpande inom 
organisationen.  
 
För att veta vart de är på väg och ha en någorlunda rätt dimensionerad verksamhet efter 
inriktningen så arbetar de med ett antal strategiska mål. De arbetar med årsmål som sedermera 
bryts ner i rullande finansiella prognoser, vilka görs om varje kvartal. Traditionellt sett har 
budget och styrning varit ett årsmål. Nu ser de redan i februari om de inte kommer nå sitt 
årsmål och kan då göra om prognosen. Hela målsättningsprocessen är en top down-bottom up 
variant. De största målen som visar vilken strategisk inriktning de vill ha sätts av 
koncernledningen. Sedan bryts målen ner på en Sverigenivå och fördelas därefter på de 18 
regionerna. När regionchefen har färdigmodulerat sitt mål skickar han en respons tillbaka till 
koncernledningen och ger sina åsikter. Därefter följer en diskussion innan de kommer överens 
om ett acceptabelt regionmål. Efter den inledande processen bryter regionbankchefen ner 
målen på kontoren. Målen fördelas och bestäms i en dialog med enhetscheferna och mycket 
av målen grundas i historisk fakta om hur kundbasen ser ut och hur utvecklingen väntas gå. 
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4.2.1 Mål 
 
Den nya modellen har förändrat budgetprocessen från en mekanisk till en mer dynamisk 
situation med relativa mål och prognoser. Budgetprocessen har blivit mer dynamisk och den 
blir då inte lika missvisande. Regionbanken har däremot ingen möjlighet att fånga upp hela 
marknadens förändringar eller göra helt korrekta marknadsanpassningar. Det blir en fråga om 
mål och medel där budgeten blir mer av ett medel än ett mål. Numera är det den strategiska 
inriktningen som är viktigast, det är vägen dit och inte målen som är det väsentliga. 80 % 
måluppfyllelse kan vara bättre än 120 % om de följer rätt strategisk inriktning. Målen sätts i 
en dialog med de som ska genomföra dem för att minska risken att de inte godtas. 
 

”Det blir en fråga om mål och medel där budgeten blir mer av ett medel än ett mål.” 
(Engström, Mats intervju 2009-05-09) 

 
 
Nordeas strategiska mål uttrycks i både finansiella och icke-finansiella termer. De finansiella 
målen är bland annat intäktstillväxt och kostnadsutveckling. Det intressanta är hur gapet 
mellan intäkter och kostnader utvecklas. Nordea vill även öka antalet nya förmånskunder 
samt sparkunder. Målen kan dock förändras till nästa år beroende på hur marknadssituationen 
ser ut. Deras icke-finansiella mål att medarbetarna ska träffa fler kunder, då de ser att fler 
kundmöten leder till större intäkter. Även att de ska ha nöjda kunder vilket ger meraffärer som 
i sin tur leder till större intäkter. 
 
Målsättningsprocessen har ändrats över tiden. Tidigare hade regionbanken och kontorschefen 
djupgående diskussioner om hur det gått hittills och hur läget förväntas bli. Numera kommer 
målen uppifrån och kontorschefen har mindre att säga till om. Meningen är att målen ska 
sättas utefter marknadsförutsättningarna, de anställda och kundbasen. Kontorschefen ser dock 
att målen inte riktigt tar hänsyn till marknadsförutsättningarna, utan det är främst antalet 
anställda och kontorets kundbas som ligger till grund för målen.  
 
Kontorschefen mäts främst efter hur stora intäkterna är och hur väl kostnaderna begränsas. En 
annan viktigt del är hur KPI-styrtalen förändras. KPI står för ”key performance indicators” 
och är deras viktigaste måltal. Alla led inom organisation mäts utifrån dessa måltal. Några av 
måltalen innefattar blancoutlåning, sparandemarknad, strukturerade produkter, inlåning samt 
ökning av nya förmånskunder. 
 
Enligt kontorschefen är målen fasta och hon har inte varit med om att målen förändrats under 
året. Det är snarare fokus som ändras med marknadssituationen. Det är accepterat att kontoret 
går med förlust på en produkt om de lagt fokus på en annan del av verksamheten. 
Kontorschefen menar att felaktiga mål även gör det svårt att visa hur kontoret går. Om 
medarbetarna gjort ett bra arbete utefter förutsättningarna men målet var felaktiga kan det 
vara svårt att motivera dem. Precis som regionbankchefen så är även kontorschefen av 
uppfattningen att banken går mot mindre detaljstyrning av kontoren. De har inte tagit steget 
fullt ut men kontorschefen ser gärna att kontoren får friare tyglar. 
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Målen bryts sedan ned på medarbetarnivå, där personalen mäts efter hur många produkter de 
säljer inom de olika fokusområdena. Målen varierar lite beroende på medarbetarens position i 
företaget då de inte försöker skapa en standardlösning för alla. Medarbetarnas mål förändras 
inte löpande under året. Även om kontorschefen skulle justera medarbetarnas mål så kvarstår 
kontorets mål, vilket skulle eliminera effekten.   
 
Medarbetarna är med och sätter nivån för prestationsmålen, vilket sker en gång per år i ett 
utvecklingssamtal. Prestationsmålen ligger sedan fast tills nästa utvecklingssamtal. Däremot 
flyttas fokus flera gånger under året beroende på marknadssituationen. Medarbetarna anser att 
målen ger en helhetsbild av deras prestation då allting finns med. En stor fördel med deras 
måluppföljning är att den är lättförståeligt för medarbetarna och de kan följa sin egen 
utveckling och lönsamhet löpande. Det är dock mycket siffror och ibland kan personen 
försvinna lite bland lönsamhet- och tillväxtutveckling. Detta är dock förståeligt då personliga 
värden är svåra att mäta och en stor organisation som Nordea är beroende av siffror för att 
fungera.  
 
4.2.2 Prestationsmätning 
 
Målen följs upp översiktligt varje månad och mer grundligt varje kvartal. I samband med den 
grundliga undersökningen får regionbanken en chans att förändra den rullande finansiella 
prognosen. Främst är det ränteläget som förändras och det blir till grund för en prognos om 
vad som kommer att ske. Ser de att intäktsutvecklingen är på väg åt fel håll får de bedöma hur 
den utvecklingen ska hanteras. Kostnaderna har de bra koll på och ser de en felaktig 
utveckling får de justera kostnadsläget för att bibehålla samma resultat och därmed inte bryta 
gapet mellan intäkter och kostnader. I grunden är det dock kontoret som tar tag i eventuella 
avvikelser. Uppföljningen sker i en dialog med regionkontoret, vilka även besöker alla kontor 
varje kvartal för att göra en uppföljning.  
 
En vital del i Nordeas uppföljning är en form av benchmarking. Här jämförs de olika kontoren 
för att se vad de gör bra och mindre bra jämfört med varandra. En del i jämförelsen är att se 
hur de ligger till i olika parametrar. Då kan de göra en slutsats om vad ett specifikt kontor gör 
fel, det kan exempelvis vara att de arbetar felaktigt eller inte har något affärsmannaskap. Den 
här processen följs upp väldigt noga från region nivå och resulterar alltid i en skriftlig 
handlingsplan.  
 
I benchmarkingprocessen är kontoren indelade i grupper som innehåller liknande kontor. 
Regionbanken utgår inte enbart från var kontoret ligger utan de ser även till hur många 
medarbetare kontoret har och om de ligger i en storstadsregion. Allt för att de ska få liknande 
grupper och därmed en bättre jämförbarhet. Städer som Skövde, Karlstad och Uddevalla 
ligger till grund för den jämförelse som kontoret i Borås genomför. Det här är uppskattat 
bland medarbetarna då de får en överskådlig bild om hur kontoret ligger till i förhållande till 
andra kontor. Istället för att få en ekonomisk rapport som är svår att ta till sig ser kontors-
chefen att det är bra med dessa konkreta rapporter som ger medarbetarna en möjlighet att följa 
kontorets utveckling. 
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Nordea arbetar även med balanserat styrkort, där de har med KPI-målen. Kontoren får därmed 
ett underlag där de kan se hur de ligger till. Med styrkortet som underlag får kontoren sedan 
utarbeta en handlingsplan för hur de ska lyckas ännu bättre inför följande kvartal. 
Regionbankchefen illustrerar med ett exempel angående regionens intäktsutveckling. Den 
visar på att intäkterna har gått ned i regionen men förklaras av att räntorna gått ned och 
bankerna får därmed mindre marginaler. 
 
Varje kontor får sitt egna balanserat styrkort och jämför sig själva med liknande kontor. 
Målen kan skifta från år till år, inte till följd av att de gör drastiska strategiska förändringar 
utan främst på grund av att marknadsförutsättningarna förändras. Det är därmed väsentligt att 
kontoret är flexibelt och kan lägga fokus på en produkt eller tjänst. Utöver dessa hårda 
finansiella mål mäts även kontoren utifrån ett antal mjuka mål. De mäts i form av antalet nya 
förmånskunder samt antalet kundbesök en personlig bankman har. Kontoren kan jämföras på 
flera olika parametrar för att göra en grundlig uppföljning. Regionbanken anser att de får en 
helhetsbild av kontorets prestationer då de utgått från visionen och affärsidén när de skapat 
styrkortet.  
 
Kontorschefen känner att ledningen vill ge en vägledning i form av KPI-styrtalen och det 
balanserade styrkortet, men att det inte riktigt blir så när de har en budget att leva upp till. 
Utöver detta har kontorschefen en kvartalsvis uppföljning där kontoret måste kommentera 
varje avvikelse. Så även om kontoret tjänar pengar utifrån marknadsförutsättningarna krävs 
det att kontorschefen kommenterar varför de avvikit från målet. Kontorschefen kan dock få en 
indikation på att de inte ska lägga fokus på en viss produkt om det visar sig att marknaden inte 
efterfrågar den tjänsten för tillfället.  
 
Kontoret följer upp medarbetarnas sammanlagda försäljningsresultat varje månad. Där lägger 
de inte någon större vikt vid siffror utan en mer grundlig ekonomisk genomgång sker varje 
kvartal. Varje medarbetare har sedan ett möte där de personliga målen följs upp ett antal 
gånger per månad, beroende på vilken position den har. En banktjänsteman följs upp var 14:e 
dag medan en kundtjänstemedarbetare följs upp veckovis. Dessa möten brukar vara 30 
minuter respektive 10-15 minuter. De försöker att inte dra ut på dessa möten då de främst ska 
ses som ett tillfälle att analysera avvikelser och föreslå åtgärder. Kontorschefens roll är att 
hitta rätt åtgärd för rätt person. Åtgärderna kan innefatta vidareutbildning och säljträning 
beroende på vad problemet är.  
 
Medarbetarna måste vara öppen och våga säga vad den anser om målen. Annars är det risk att 
målen blir för högt satta. För låga säljmål är dock inte att eftersträva då det är en form av 
motivationskälla. Det finns en risk att medarbetaren då blir tillbakadragen och inte ser 
möjligheterna hos kunden. En mindre säljande organisation är inte bättre för kunden då de 
inte aktivt letar efter bättre alternativ för kunden. När målen väl är satta så förutsätter banken 
att de ska nå upp till dem. Uppföljningen är inte hård på det sättet att de riskerar att få sparken 
om de misslyckas men kontoret vill alltid att målen nås. Annars bör målen sättas på en annan 
nivå alternativt att ett utbildningsbehov föreligger. 
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4.2.3 Decentralisering  
 
Regionbanken menar att kontoren har frihet under ansvar. Kontoren är med och sätter målen 
men regionchefen fattar det slutgiltiga beslutet. De har en ingående diskussion för att komma 
fram till vilken inriktning de ska ta och målen sätts först efter att dialogen är slutförd. På 
senare tid har de dock förkortat planeringsprocessen då utfallet mer ska ses som ett 
styrinstrument om vilken inriktning de ska gå istället för en fastställd väg. Sen får de justera 
målen i efterhand om de ser att någonting inte går åt rätt håll. 
 
Kontoren följer den strategi som koncernledningen fastställer. De har därmed vissa givna 
ramar som de inte kan ändra på. Vägen till framgång styrs av ett enhetligt arbetssätt, sen kan 
kontorscheferna vara påhittiga i hur de driver sitt kontor. En bra kontorschef utmärker sig 
genom att styra sina medarbetare på ett bra sätt och utnyttjar hela bankens resurser. 
Medarbetarna har även en ram för vilken de kan agera inom. Följer de Nordeas policy och allt 
är juridiskt rätt så har de ett stort eget ansvar. De kan alltså inte gå emot bankens policy men 
har möjlighet att fatta beslut angående en enskild kund utan att vända sig till chefen. Det är 
viktigt att medarbetarna kan ta ansvar, både för att ge kunderna en bra bild men även för att 
medarbetarna ska finna glädje i sitt arbete. I dåliga tider blir det dock mer toppstyrt, men det 
är ingenting som kontorschefen märkt av nu. Sen är Nordea en väldigt stor organisation och 
därför kan inte alla beslut passa alla inom företaget. 
 
”Vägen till framgång styrs av ett enhetligt arbetssätt, sen kan kontorscheferna vara påhittiga 

i hur de driver sitt kontor.” (Engström, Mats intervju 2009-05-09) 
 
När målen är fastställda blir kontorschefens arbete väldigt självständig. Då minskar central-
styrningen och kontorschefen kan i större utsträckning styra hur kontoret ska fungera. 
Kontoret kan däremot inte avvika från den strategiska inriktningen, men bortsett från det styr 
de kontoren i egen regi. Regionbanken betonar dock vikten av att alla kontoren arbetar 
enhetligt. Kunden ska känna igen sig och kunna tillfredställa sina behov vilket kontor den än 
vänder sig till. Kontoren har även möjlighet att nischa sig inom exempelvis sparande-
marknaden eller bolån beroende på hur förutsättningarna på marknaden ser ut.  
 
4.2.4 Motivation 
 
Enligt regionbanken drivs kontorschefen av att arbeta inom en affärsverksamhet med mål och 
uppföljning. Kontoren har en styrmodell som visar vilken inriktning organisationen ska gå 
och de blir belönade för ett väl utfört arbete. De hade en diskussion för ett antal år sedan om 
att släppa detaljstyrningen över kontoren och låta dem styras mer fritt. Men nu har de istället 
förenklat budgetprocessen och framförallt gjort att de följer de strategiska målen. 
 
Regionbanken ställer höga krav på medarbetarna. Alla ska leva upp till de förväntningarna 
som finns ställda på dem. Målen kan däremot bli oanvändbara om marknaden förändras 
drastiskt. I dessa fall är det inte fel på den enskilde medarbetaren utan då är det målen som är 
felaktiga. Målen fyller ändå en funktion då de kan göra en benchmark och se vilka som har 
lyckats bäst. Kontorscheferna drivs av att uppfylla målen och benchmarkingprocessen får 
kontoren att vilja framstå som ett bra kontor. De vill visa hur pass bra de lyckas driva sitt 
kontor i jämförelse med andra. Kontorschefen får därmed bättre möjligheter att utveckla 
kontoret då de får lättare att få mer resurser från ledningen. 
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Utöver försäljningssiffrorna mäter kontoret kundnöjdheten och personalens välmående. 
Nordea arbetar mycket med kundnöjdheten men de följer däremot inte upp det varje vecka. 
Kontorschefen har dock möjlighet att följa kundernas klagomål regelbundet under året. Varje 
år gör de en undersökning bland kunderna och personalen. Det är därmed viktigt att sälj och 
kundnöjdhet går ihop. De måste sälja under ansvar för att kunden ska vilja vara kvar nästa år. 
Det är viktigt att kontoret kan mätas på andra parametrar än ekonomiska siffror då 
kontorschefen menar att de lever av sina kunder och att personalen är deras största 
investering.  
 

”Vi lever av våra kunder och personalen är vår största investering.” 
(Persson, Marie-Louise intervju 2009-05-24) 

 
I Nordeas värderingar finns det en punkt som säger att de ska fira framgångar. Går banken bra 
så har de en vinstandelsstiftelse som personalen får ta del av. I det dagliga arbetet försöker de 
belöna medarbetarna för väl utförda handlingar i stor utsträckning. Det rör sig främst om 
biocheckar och andra mindre gåvor. De försöker även göra mycket aktiviteter tillsammans för 
att stärka gruppen och motivationen, exempelvis gemensamma resor. Medarbetarna har ingen 
provision men försäljningssiffrorna som bas för de individuella lönesamtalen. Kontorschefen 
har även möjlighet att få ett påslag om hon uppfyller alla krav.  
 
En stor motivationsfaktor för medarbetarna är den stora möjligheten till intern utbildning och 
kontorschefen arbetar mycket med utbildningsfrågor. Alla medarbetare kan lägga upp en plan 
och i de flesta fall finns det en väg att gå vidare. Kontorschefen har stora möjligheter att 
skicka personal på praktik och vidareutbildning inom banken. Nordea har bostäder som kan 
utnyttjas på de orter där utbildningen bedrivs och det blir ingen stor kostnad för kontoret. De 
har ett väldigt stort kompetensutbud och det är främst de egna idéerna och viljan som sätter 
gränser för ens utveckling. Det krävs att medarbetaren är aktiv och efterfrågar utbildning och 
vidareutveckling. Nordea förutsätter att personalen är insatt i sin egen situation och därmed 
tar en ledande roll i sin egen utveckling. När en medarbetare däremot efterfrågar utbildning 
finns det oändliga möjligheter och medarbetaren hindras främst av den egna drivkraften. 
Beroende på hur medarbetaren ser på sin egen situation och utvecklingspotential kan detta 
vara en stor motivationsfaktor. 
 
Medarbetarna anser att coachsamtalen fungerar som en stor motivationskälla. Där försöker 
chefen få medarbetaren att ta tag i sina problem och rädslor. Det kan röra sig om en enkel 
uppmuntran eller att medarbetaren behöver vidareutbildning. Även om en del kan se det som 
tröttsamt att någon hela tiden ligger på dem att prestera bättre, så får det dem att fundera på 
vad som inte står rätt till. 
 
Kontorschefen menar att för ett flertal medarbetare är det viktigast att bli uppmuntrad i det 
dagliga arbetet. Andra anser att det är viktigare med hur mycket de tjänar och då har de en 
möjlighet att påverka det genom lönesamtalen. Lönesamtalet baseras inte enbart på 
försäljningsresultatet utan kontorschefen bedömer medarbetarna utefter 40 % försäljnings-
resultat, 40 % hur väl de följer Nordeas arbetssätt och 20 % social kompetens. Kontorschefen 
lägger stor vikt vid att de inte ska ses som en säljkår utan de försöker lägga tonvikten på andra 
parametrar för att inte få en snedvriden bild. Kontorschefen är av uppfattningen att många 
tycker att målen är bra och att de inte känner sig jagade på något vis. Det som istället ökar 
bördan på medarbetarna är kraven på det som inte är mål. Utbildnings- och 
dokumentationskrav ökar konstant då vi lever i ett informationssamhälle, vilket kan vara 
krävande för en äldre generation som inte hanterar dagens IT-lösningar fullt ut.    
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5 Analys 
 

följande kapitel kommer det empiriska materialet att analyseras med utgångspunkt från 
den teoretiska referensramen. Resultatet av analysen blir att en klarhet skapas över hur 

styrningen skiljer sig mellan bankerna samt hur medarbetarna påverkas. Kapitlet är 
disponerat så att en övergripande bild presenteras inledande vartefter valda styrmedel 
behandlas separat. 
 
 
5.1 Övergripande 
 
Den övergripande styrningen inom de två bankerna kan sägas vara rullande prognoser och 
verkligt utfall, där den första visar hur Nordea styrs och den senare hur Handelsbanken styrs. 
Enligt Lindvall (2001) är rullande prognoser att en ny budget framställs löpande och 
föregångaren blir obrukbar. Vi ser vissa förändringstendenser hos Nordea men anser att de ej 
har kommit hela vägen fram mot att framgångsrikt implementera verksamhetsstyrning. Då 
kontorschefen inom Nordea anser att målen är fasta på årsbasis betyder detta i praktiken att de 
använder budget som främsta styrmedel. Bra är dock att fokus förändras med tanke på 
marknadssituation. Handelsbanken styr inte organisationen i den mening att mål sätts som 
sedan följs upp utan det är mycket fokus på att mäta det som redan inträffat. Det här kan leda 
till att styrningen blir diffus och kräver att organisationen består av självmotiverande 
personal. 
 
Då Handelsbanken saknar klar styrning vad gäller mål, prognoser och uppföljning fokuserar 
de istället på kulturen. Genom kulturen blir medarbetarna indoktrinerade i kostnads-
medvetenhet och lönsamhet vilket leder till att behovet av styrning blir mindre. Vi anser att 
kraven på personerna inom organisationen är stora då de är tvungna att ta mycket eget ansvar 
eftersom de inte har några direkta försäljningsmål att arbeta mot. Det finns en fara med detta 
om det kommer in individer i organisationen som ej klarar av dessa krav. En annan fara med 
Handelsbankens styrsätt är att allt vilar på några få grundvärderingar, exempelvis närhet till 
kunden. Om någon av dessa skulle bli föråldrad eller inte accepteras av allmänheten blir 
banken snabbt omsprungen av konkurrenter.  
 
I Nordea återfinns en klar styrning med mål och uppföljning. Som togs upp tidigare kommer 
målen uppifrån och implementeras nedåt i organisationen. Det är upp till individerna själva att 
stå på sig för att kunna påverka sina mål i diskussionen med chefen. Nordea arbetar mycket 
med prestationsmål vilket leder till att arbetet präglas av en strävan mot måluppfyllelse. Här 
ser vi en skillnad mot Handelsbanken då kraven på personalen blir annorlunda med en strävan 
mot intäkter.  Vi ser att uppföljningen motiverar de anställda i enlighet med det som Ax, 
Johansson & Kullvén (2005) tar upp i teorin om prestationsmätning. Medarbetarna vet vad 
syftet med målet är och kan relatera till dem vilket ökar motivationen att uppfylla dem. Vi ser 
att Nordea är relativt toppstyrt med mål som kommer uppifrån utan några större möjligheter 
att påverka dem på kontorsnivå. Det är möjligt att det här är en regional skillnad då vi 
intervjuat regionbankchefen i Göteborg vilket inte omfattar Boråskontoret. Det här leder till 
att marknadsanpassningen på lokal nivå kan bli lidande vilket i värsta fall kan resultera i dålig 
måluppfyllnad och bristande motivation.  
 

I 
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5.2 Mål 
 
Skillnaden i organisationernas målsättning är att de har två olika utgångspunkter. Nordea har 
sin utgångspunkt i kvantitativa prestationsmål. De har ett stort beslutsunderlag och mäter i 
stort sett allt som medarbetarna och kontoret gör. Fokus ligger på försäljningsmål men de har 
även icke-finansiella mål. Handelsbanken har å andra sidan en mer kvalitativ inriktning där 
målen utgår ifrån hur medarbetarna arbetar. De anser att banken uppnår ett bra resultat genom 
ett bra arbetssätt och inte genom ett budgetmål för medarbetarna att nå upp till.  
 
I Nordeas styrprocess är budgeten det centrala målet som hela organisationen strävar efter att 
uppfylla. Budgetprocessen kan agera som en motivationsfaktor då medarbetarna har ett mål 
att uppfylla eller helst överträffa. Störst motivationsfaktor får de om detta kan kombineras 
med ett belöningsprogram (Ax, Johansson & Kullvén 2005). Vi fick uppfattningen att 
huruvida medarbetarna ser målen som en motivationsfaktor är starkt kopplat till personliga 
preferenser. En del ser målen som en strävan och något som de vill uppnå. Det blir därmed en 
bra motivationskälla och det får dem att arbeta mer effektivt. Problemet är dock att alla 
medarbetare inte ser det likadant. Där en del känner att de vill ha ett mål att sträva efter och 
andra ser det som en belastning och något som de måste göra. Nordea försöker motverka detta 
genom att ge medarbetarna mycket eget ansvar, samt belöningar för väl utförda uppdrag. Det 
är inte tal om någon stor belöning men det ger ändå medarbetarna en känsla av att de är 
uppskattade. 
 
Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2005) finns det nackdelar med att använda budget som 
främsta målsättning. Det mest kritiska är att företaget inte utgår ifrån vad marknaden vill ha 
utan snarare vad företaget vill göra. Det kan alltså bli en snedvriden fokusering där 
medarbetarna fokuserar på de produkter som ledningen anser vara bäst och inte det som 
marknaden efterfrågar. Här ser vi ett problem med budgetprocessen där regionledningen inte 
kan anpassa målen utifrån kontorens marknadssituation i önskad omfattning. Svårigheten 
ligger i att ledningen måste ha stor insyn i verksamheten. Det är dock något som de flesta 
stora företagen får leva med då det inte kan förväntas att alla har insyn i hela organisationen.  
 
Wallander (2002) menar även att prognoserna ofta inte stämmer överens med verkligheten. 
Det leder till att budgeten måste revideras och budgeten tappar därmed sin viktigaste funktion, 
nämligen att den figurerar som en målbild. Även motivationen kan minska då budgeten 
revideras och målen flyttas kontinuerligt. I Nordeas fall revideras inte budgeten, men 
motivationen kan försvinna då målen ses som ouppnåeliga. Här ser vi att medarbetarna har 
stort inflytande över sina mål. Det är dock viktigt att personalen är tydlig med vilka mål de 
klarar av och därmed inte åtar sig för mycket ansvar. För när de väl åtagit sig en uppgift så 
förväntas de uppfylla de krav som är ställda på dem.  
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Handelsbanken har en helt annan syn på mål då de inte arbetar med budget. I deras fall blir 
det mer tal om hur väl målstyrningen fungerar som ett styrmedel. Lindvall (2001) menar att 
ambitionen med målstyrning är att utveckla en styrning där gruppen har större oberoende och 
ansvar, att själva planera och utföra sitt arbete. Med en sådan frihet blir det viktigare att mäta 
gruppens faktiska prestation. På regional nivå är Handelsbankens viktigaste mål att 
räntabiliteten ska överstiga genomsnittet hos övriga börsnoterade banker. Kontoret har sedan 
stor frihet i hur målet uppnås, vilket stämmer bra överens med målstyrningens tankar. 
Målstyrningen utsätts dock för kritik, den har exempelvis svårigheter att sammanfatta 
invecklade verksamheter i ett fåtal mål. Om det görs tenderar andra processer, än de som 
mäts, att hamna i skymundan (Lindvall 2001). Då Handelsbanken valt att använda ett fåtal 
övergripande mål finns en risk att vissa processer faller i skymundan. De hade kunnat få en 
mer heltäckande bild men vi ser att de istället försöker föra en form av kulturell styrning, vars 
mål är att få kostnadseffektivitet och lönsamhet att genomsyra hela organisationen.  
 
Lindvall (2001) menar även att den främsta anledningen till målstyrningens framkomst är att 
det krävs en annan typ av styrning i situationer där det är svårt att mäta hur resultatet uppnås. 
I Handelsbankens fall har de stor insyn i hur arbetet utförs på medarbetarnivå och använder 
här inte målstyrning då de fokuserar på att styra medarbetarnas arbetssätt och inte resultatet. 
Indirekt styr de dock medarbetarnas resultat genom att medarbetarna förväntas sälja vid 
kundmötena, vilket kräver att medarbetarna tar ett stort eget ansvar. Det kan dock bli en 
nackdel om medarbetarna inte har ett eget driv eller saknar motivation. Här hade budgeten 
agerat som en motivationsfaktor då den figurerar som ett mål vilket de anställda kan arbeta 
mot eller helst överträffa.  
 

”Vi hyser stor tilltro till våra medarbetare och stor respekt för vad de åstadkommer. Vi 
betraktar dem som förnuftiga och kapabla och med en naturlig önskan att göra ett bra jobb.” 

(Wallander, 2002 s.32) 
 
Vi ser att Handelsbanken tar avstånd från tankarna att budget är en motivationsfaktor, då de 
istället använder sig av medarbetarskap. Ax, Johansson & Kullvén (2005) menar att i företag 
som karaktäriseras av detta styrmedel upplever medarbetarna ofta att de utför ett 
betydelsefullt arbete och att de som individer är viktiga för företaget. Förutsättningarna för 
medarbetarskap är att medarbetarna har befogenheter, att de kan påverka, tydlig ansvars-
fördelning inom organisationen, delegerat ansvar och att organisationen kan lära. Både 
Handelsbanken och Nordea har implementerat delar av tankarna kring medarbetarskap. Ingen 
utav dem har gjort det till fullo men vi ser att flera kriterier är uppfyllda. Vi ser dock att 
Handelsbanken kommit längre på vägen då organisationen är starkt decentraliserad. Detta 
tankesätt är en bidragande orsak till att Handelsbanken kan använda en generell målsättning, 
då medarbetarna blir motiverade av den stora friheten. I Nordeas fall rör det sig mer om frihet 
under ansvar. Där har medarbetarna inte lika stora möjligheter att påverka målen eftersom de 
kommer ovanifrån. 
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5.3 Prestationsmätning 
 
Som Olve & Samuelsson (2008) tar upp är prestationsmätning till för att se hur väl ett mål har 
uppfyllts. Det finns flera anledningar till varför mål används som exempelvis en motivations-
faktor eller som grund för belöningar. Vi ser att målen fungerar i enlighet med den här teorin i 
båda bankerna. Inom Nordea skapas en vilja att uppnå försäljningsmål och en strävan att hela 
tiden klättra uppåt. Inom Handelsbanken skapas motivationen att vara lönsam, möta nya 
kunder och skapa nöjda kunder. 
 
Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2005) har en skiftning ägt rum mot mer icke-finansiella 
mått. Vi kan se tydliga tendenser av detta inom både Handelsbanken och Nordea då de bland 
annat mäter hur nöjda kunder de har. Genom att bara mäta finansiella mått riskerar företagen 
att enbart se till historia och inte till hur företaget står sig i dagsläget. Vi anser här att de gör 
detta bra då de kan fånga in en aktuell bild över hur organisationen presterar.  
 
Inom Handelsbanken sker prestationsmätningen på kontorsnivå genom mätningar av utfallet 
från en viss period. Då de inte arbetar med kvantitativa mål som ska uppfyllas blir dessa 
mätningar en jämförelse över hur de ligger till i förhållande till andra. Ax, Johansson & 
Kullvén (2005) menar att prestationsmätning kan ligga till grund som en motivationsfaktor då 
målen kan följas upp på ett tillförlitligt sätt. Vi anser dock att motivationen inte kommer från 
prestationsmätningarna utan istället blir benchmarkingprocessen den huvudsakliga 
motivationsfaktorn. Underlaget som produceras från regionnivå anser vi fungerar som en 
styrning då kontorscheferna kan se vilka mål som prioriteras. På medarbetarnivå sker 
uppföljningen i form av diskussioner istället för statistik och mätning. Det här anser vi leder 
till att prestationsmätningen i det dagliga arbetet blir något vag och det kan vara svårt för 
medarbetarna att veta hur de ligger till då de inte utvärderas på statistiska data. Prestations-
mätningen sker dock i uppföljningsprocessen där medarbetarnas handlingsplan utvärderas för 
att se hur väl målen uppfyllts. Här ligger också en motivationsfaktor då processen avslutas i 
en lönediskussion vilket leder till att medarbetaren strävar efter att nå målen och även de 
indirekta målen som syftar till försäljning. 
 
Prestationsmätning är en central del i Nordeas styrning. De använder idag en traditionell 
modell där mål och uppföljning arbetar tillsammans. Olve & Samuelsson (2008) menar att det 
är viktigt att måtten är tillförlitliga och ej manipulerbara. Om prestationsmätningen fallerar på 
någon av dessa punkter leder det till att förtroendet försvinner och motivationsfaktorn med 
det. Vi anser att prestationsmätningen i Nordea fungerar bra och att det är i den här processen 
medarbetarna finner störst motivation då de enkelt kan se hur de ligger till i förhållande till 
sina mål. Uppföljningen sker löpande och i vissa fall veckovis med chefen. Vi anser att den 
här täta uppföljningen kan passa vissa individer som gärna själva vill följa sina framsteg och 
hela tiden förbättras. 
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5.4 Benchmarking  
 
Båda bankerna använder sig i dagsläget av benchmarking. Jämförelsen gynnas av att de styrs 
självständigt och olika arbetssätt används inom respektive kontor. Den här typen av styrning 
främjar nya arbetssätt och organisationen undviker att fastna i gamla mönster. Vi ser att det 
här kan leda till att de kontor som presterar sämre resultat får en förebild i de kontor som 
ligger över dem i jämförelsestatistiken. De får även någonting att sträva efter och ett mål som 
hela tiden förändras och anpassar sig till marknadssituationen. Då jämförelsen sker på så 
många olika plan skapar det här punkter för alla kontor som går att förbättra. Även om ett 
kontor ligger högst upp i mätningarna så finns det alltid punkter som går att förbättra och 
arbeta med.  
 
Vi anser att tävlan mellan kontoren är bra till största del. Kontoren tävlar mot varandra och 
vill försvara sin position i mätningarna. Gemensamt för de båda bankerna var att kontoren 
som helhet inte ville ses som sämre än något annat jämförbart kontor. Det vi anser vara 
intressant med den interna tävlan är att de bör gynna prestationsförmågan på kontorsnivå. 
Genom att hela tiden försöka förbättra och försvara sin position borde detta bidra till en ökad 
prestationsnivå. Lindvall (2001) menar även att det finns mycket att vinna på om det bästa 
arbetssättet inom organisationen tillämpas i större utsträckning. Vidare tar han upp att det är 
svårt att få fram externa resultat så att en god jämförelse kan göras mot exempelvis en 
bransch. Det här märks tydligt hos bankerna då det nästan uteslutande är internt som 
benchmarking sker. Wallander (2002) tar även upp att det finns en risk för suboptimering vid 
benchmarking. Med detta menas att de enskilda delarna blir för fokuserade på sin egen 
framgång att de inte ser till helheten. 
 
Enligt Andersen & Pettersen (1995) finns det även andra faror med benchmarking. Risken 
finns att analysen och jämförelsen blir ytlig om inte tillräckligt förankrade nyckeltal används. 
Det finns även risk för att de som ligger bra till i mätningarna inte inser att det alltid finns 
saker att förbättra, den här arrogansen kan bli förödande om den inte behandlas. Vi ser dock 
att Nordea använder benchmarking på så många olika parametrar så att risken att nyckeltalen 
inte är tillräckligt förankrade anser vi vara liten. Även i Handelsbankens fall anser vi att den 
här risken är liten då de använder lönsamhetsmåttet O/I vilket är välgrundat i organisationen.  
 
5.5 Decentralisering  
 
För en organisation som Handelsbanken är den enda möjligheten att ge enheterna den makt de 
behöver för att kunna fungera självständigt. Det krävs att decentraliseringen sker parallellt, 
vilket innebär att cheferna för respektive enhet får ansvaret att sköta dem (Mintzberg 1992). 
Vi ser att Handelsbanken nästintill driver kontoren som små egna företag. Beslutsmakten och 
ansvaret läggs på respektive kontor och de har stor makt i det dagliga arbetet. Vi ser även att 
kontoren motiveras av en stark decentralisering. Kontorschefen ser kontoret som ett eget 
företag och drivs av en ständig förbättringsprocess. Tillsammans med målstyrningen har 
kontoren mycket eget ansvar och styr i princip sig själva. En nackdel med decentraliseringen 
kan vara att det är svårt att få en helhetsbild av organisationen då kontoren drivs på olika sätt.  
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Även medarbetarna har mycket eget ansvar då Handelsbanken inte har en stark mål-
uppföljning. I deras fall behöver detta inte vara negativt då medarbetarna kan ta större ansvar 
och därmed leverera bättre resultat. Mintzberg (1992) menar att personalens specialisering är 
av stort intresse. En lös specialisering medför mycket fria arbetsroller, där de anställda har 
möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras utan styrning ovanifrån. Det finns dock en risk i 
att de anställda får alltför fria arbetsuppgifter. Vi ser att det är kritiskt för Handelsbanken att 
rekrytera rätt personal då de är beroende av att personalen har ett eget driv. Misslyckas de 
med detta eller om medarbetarna tappar drivet på grund av felaktig styrning så faller en av 
Handelsbankens stöttestenar.  
 
Även Nordeas medarbetare har stort eget ansvar då arbetssättet är individuellt. Skillnaden 
ligger i att Nordea använder en starkare måluppföljning och medarbetarna får därmed både 
kritik och uppmuntringar på regelbunden basis. Lindvall (2001) fortsätter på den inslagna 
vägen genom att kritisera att en stor andel företag har organiserat verksamheten efter 
grundregeln att chefen tänker och anställda utför. En av verksamhetsstyrningen grundtankar 
är att företaget gynnas av medarbetarnas aktiva deltagande. Även om Nordea inte följer den 
gamla principen till fullo så har de en mer toppstyrd organisation än Handelsbanken. Speciellt 
besluten angående budgeten fördelas ner i organisationen och kontoren har svårt att förändra 
sin egen situation. Går vi längre ner i organisationen ser vi dock att medarbetarna har större 
frihet, men att deras frihet är begränsad av kontorens krav. 



- 39 - 

 

6 Slutdiskussion   
 

i kommer i detta kapitel att presentera våra slutsatser från studien. Resultatet kommer 
att presenteras i form av svar på våra inledande forskningsfrågor. Vi kommer även att 

presentera förslag till fortsatt forskning inom samma område. 
 
 
6.1 Slutsatser 
 
På vilket sätt skiljer sig styrningen åt mellan Handelsbanken och Nordea? 
 
Handelsbanken och Nordea är lika på flera plan men vi ser även skillnader i styrprocessen. På 
ett övergripande plan är det utgångspunkterna i bankernas styrprocess som skiljer dem åt. 
Handelsbanken förespråkar en form av verksamhetsstyrning och lägger tonvikten på verkligt 
utfall. De vill att medarbetarna och kontorscheferna ska ta eget ansvar och åstadkommer det 
genom en djupgående kulturell indoktrinering. Kostnadseffektivitet och lönsamhet är två 
honnörsord inom Handelsbanken som alla ska leva utefter. En anledning till detta sällsynta 
styrsätt är att organisationen är decentraliserad. Kontoren drivs i princip som egna företag och 
organisationen måste därmed skapa ett driv hos kontorscheferna och medarbetarna.  
 
Nordea har istället en styrprocess som fokuserar på måluppföljning och en regelbunden 
uppföljning från cheferna. Budgeten ses som ett mål och alla strävar efter att nå upp till eller 
helst överträffa den. Meningen är att kontorschefen och medarbetarna ska motiveras av ett 
uppnåeligt mål och därmed arbeta för att uppnå det. Budgetmålen kommer dock främst 
ovanifrån och organisationen visar tendenser på viss toppstyrning, vilket vi inte ser inom 
Handelsbanken.  
 
Nordea lägger som sagt stor tonvikt vid att budgeten ska uppnås och mäter personalen efter 
hur väl de uppnått budgetmålen. Medarbetarnas målfokusering är något som återkommande 
tas upp och vi anser att det symboliserar Nordeas styrprocess på ett bra sätt. Med det menar vi 
inte att Nordea enbart fokuserar på hur väl budgeten följs utan de har även andra icke-
finansiella syften. Skillnaden är mer att de har två olika utgångspunkter. Nordea har sin 
utgångspunkt i kvantitativa mål där försäljningsmålen är centrala. Handelsbanken har en mer 
kvalitativ inriktning där målen utgår ifrån hur medarbetarna arbetar. En viktig aspekt som 
symboliserar Handelsbanken är avsaknaden av budget. Istället för att mäta prestationer i form 
av en budgetuppföljning har de en tilltro till att medarbetarnas lönsamhets- och kostnads-
medvetenhet är ett vinnande recept.  
 
Vi ser att dessa två tankesätt skiljer sig starkt ifrån varandra men att båda bankerna lyckats 
styra organisationerna på ett tillförlitligt sätt. Vi kan dock inte säga att ett styrsätt är att 
föredra, då det är så pass starkt kopplat till hur organisationen är utformad.   
 

V 
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Hur påverkas medarbetarna av vald styrning? 
 
Vi anser oss ha funnit några skillnader på hur medarbetarna påverkas inom respektive 
organisation. Hur medarbetarna reagerar på de olika styrmedlen som används anser vi beror 
mycket på individen. Vissa personer behöver mycket styrning medan andra mår bättre av ett 
mindre styrt arbete. Vi ser inte att det finns något rätt och fel sätt att styra på och påverkan på 
medarbetarna speglar något som är personligt och som kanske inte fungerar på den stora 
massan. 
 
Något som var återkommande hos Handelsbanken var hur fritt arbetet var och att det fanns en 
viss känsla av självmotivation hos individerna. Vi anser att detta leder till att det blir ett krav 
på medarbetarna att motivera sig själva utan att de har några direkta försäljningsmål att arbeta 
mot. Motsatsen till detta är Nordea där de arbetar mot uppsatta försäljningsmål som 
härstammar från en budget. Genom att få mål som ska uppfyllas och att medarbetarna själva 
kan se hur de ligger till i måluppfyllnad anser vi att det blir lättare att finna motivation till att 
göra en till affär. Det vi finner bra med Handelsbankens styrning är att medarbetarna slipper 
känna en press att sälja till kunder som kanske inte alltid är i behov av den mest lönsamma 
produkten. Inte sagt att försäljningen ska utebli, utan organisationen har en förståelse för att 
kunden sätts i fokus. På Nordea kände dock medarbetarna att de blev mera proaktiva i sitt 
agerande gentemot kund med tanke på försäljningsmålen. Just det proaktiva anser vi vara 
något bra då de hela tiden letar lösningar åt kunden även om kunden själv inte har identifierat 
ett visst behov. Hur medarbetarna reagerar beror mycket på individen men de vi har pratat 
med har varit nöjda med hur de motiveras inom respektive organisation.  
 
Tillsammans med tydliga mål är uppföljningen av målen något som påverkar medarbetarna. 
På Handelsbanken sker uppföljningen oftast i form av diskussioner och inte med fokus på 
försäljningsresultat. Det här kan leda till att medarbetarna uppfattar det som om de får mer 
eget ansvar över det dagliga arbetet, större andel medarbetarskap. Det negativa i den här 
processen kan bli att felaktiga beteenden och utbildningsbehov inte upptäcks förrän efter en 
längre tidsperiod. I Nordea sker det motsatta och här får medarbetarna snabbt en återkoppling 
till det dagliga arbetet. Arbetet följs regelbundet upp med närmaste chef vilket leder till att 
feedback är något som är återkommande inom organisationen. Det kan också leda till att 
medarbetarna känner att kraven blir stora då de hela tiden följs upp och mäts på detaljnivå.  
 
Något som påverkar medarbetarna är graden av eget ansvar som förväntas tas av 
medarbetarna. Vi finner att graden av ansvarstagande inom Handelsbanken är en väldigt stor 
del av organisationen. Under intervjuerna var ett återkommande ämne att rätt person satt på 
rätt plats genom hela organisationen. Detta krav på ansvarstagande och anpassning till 
kulturen anser vi vara en av de sakerna som påverkar medarbetarna mest. Om de kan leva upp 
till förväntningarna som ställs på dem är möjligheterna goda att de ska trivas då de får den 
frihet som så många efterfrågar. Det finns dock en risk att medarbetarna inte klarar av den 
frihet som ges, då det ställer stora krav på individen att axla ansvaret. Även Nordeas 
medarbetare har en stor frihet. Den uppenbarar sig dock inte på samma sätt då de fortfarande 
har mål att uppnå. Detta innebär att de inte kan röra sig helt fritt eftersom målen inte förändras 
utefter deras arbetssätt eller fokus. En del som dock kräver stort engagemang av medarbetarna 
är deras personliga utveckling och nivån på målen. Vi anser att det är positivt att Nordea låter 
medarbetarna påverka sina egna mål och att organisationen har tilltro till dem. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi anser att det skulle vara intressant med en kvantitativ studie inom ämnet. Genom att 
analysera aktörerna ytterligare och göra fler observationer på medarbetarnivå, skulle större 
generaliserbarhet erhållas. 
 
Under uppsatsprocessen har vi även identifierat kulturen inom Handelsbanken som ett av 
deras viktigaste styrmedel. Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka detta styrmedel 
mer ingående för att se hur det påverkar organisationen. 
 
Nordea har under senare tid genomgått en rad olika förändringar för att röra sig mot, vad vi 
anser är en mer verksamhetsinriktad styrning. Det skulle vara intressant att se hur den här 
förändringen har påverkat styrningen och vad den kan leda i framtiden.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor regional nivå  
 
1. Hur ser Din yrkesbakgrund ut? 
 
2. Hur styrs organisationen på regional nivå? 
 
 a) Hur arbetar Ni med mål? Prognoser, budget etc. 
 
 b) Hur följer Ni upp mål? 
 
 c) Hur analyserar Ni avvikelser? 
 
3. Vilka finansiella och icke-finansiella styrtal arbetar Ni med? Varför? 
 
 a) Anser Du att styrtalen räcker till för att skapa en helhetsbild? 
 
 b) Får Ni önskad effekt av styrtalen? 
 
4. Hur ser ansvarsfördelningen ut i organisationen på regional nivå?  
 
 a) Befogenheter? 
 
 b) Beslutsfattande?     
 
 c) Ansvar? 
 
5. Hur uppfattar Ni att medarbetarna reagerar på styrningen? 
 
 a) Mål? 
 
 b) Krav? 
 
 c) Motivation? 
 
6. Varför styrs organisationen på detta sätt? 
 
7. Hur ser Du på styrningen? Är det något Du skulle vilja förändra? 
 
8. Vilka för- och nackdelar ser Ni med ert val av styrning? 
 
 a) Skiftningar i omvärlden? 
 
 b) Flexibilitet? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor kontorschefsnivå 
 
1. Hur ser Din yrkesbakgrund ut? 
 
2. Hur styrs organisationen på lokal nivå? 
 
 a) Hur arbetar Ni med mål? Prognoser, budget, individuella etc. 
 
 b) Hur följer Ni upp mål? 
 
 c) Hur analyseras avvikelser? 
 
3. Vilka finansiella och icke-finansiella styrtal arbetar Ni med? Varför? 
 
 a) Anser Du att styrtalen räcker till för att skapa en helhetsbild? 
 
 b) Får Ni önskad effekt av styrtalen? 
 
4. Hur ser ansvarsfördelningen ut på kontoret?  
 
 a) Befogenheter? 
 
 b) Beslutsfattande?     
 
 c) Ansvar? 
 
5. Hur motiveras de anställda?  
 
6. Hur uppfattar Ni att medarbetarna reagerar på styrningen? 
 
 a) Mål? 
 
 b) Krav? 
 
 c) Motivation? 
 
7. Hur ser Du på styrningen? Är det något Du skulle vilja förändra? 
 
8. Vilka för- och nackdelar ser Ni med ert val av styrning? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor medarbetarnivå 
 
1. Hur ser Din yrkesbakgrund ut? 
 
2. Hur styrs Du i ditt dagliga arbete? 
 
 a) Vilka mål har Du? 
 
 b) Hur följs målen upp? 
 
 c) Ändras målen i förhållande till Din prestation? 
 
 d) Anser Du att målen räcker till för att visa en helhetsbild av Din prestation? 
 
3. Hur stort ansvar har Du i ditt dagliga arbete?  
 
 a) Befogenheter? 
 
 b) Beslutsfattande?     
 
 c) Ansvar? 
 
4. Hur motiveras Du?   
 
5. Hur reagerar Du på förväntningarna som ställs på Dig?  
 
 a) Mål? 
 
 b) Krav? 
 
 c) Motivation? 
 
6. Hur ser Du på styrningen? Är det något Du skulle vilja förändra? 
 
7. Vilka för- och nackdelar ser Du med styrningen i organisationen? 



 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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