
2006:215 

C - U P P S A T S

Kostnadsfördelning i en
decentraliserad organisation

En fallstudie om kommunikation och upplevelser
hos kontorschefer på Handelsbanken

 Anna Lindgren
 Anna Wepplinger

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Företagsekonomi 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Redovisning och styrning

2006:215  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--06/215--SE



Sammanfattning 
 
I detta arbete har vi valt att studera hur kommunikationen angående kostnadsfördelning 
sker i en decentraliserad organisation. Vi kommer även att studera om det finns en 
koppling mellan hur uttalade intentioner från ansvariga för kostnadsfördelning till 
avdelningschefer uppfattas.  Det har förekommit många diskussioner kring 
kostnadsfördelning, eftersom det är en icke önskvärd kostnad för avdelningar. Många 
gånger är denna kostnadsfördelning inte accepterad, för att förståelsen för kostnaden 
saknas och att avdelningarna oftast inte kan vara med och påverka varken kostnaden 
eller sättet fördelningen sker på. Kommunikation är framförallt viktig vid 
kostnadsfördelning för att skapa förståelse och acceptans hos avdelningar i 
organisationer. För att få en förståelse för hur kommunikationen sker i decentraliserade 
organisationer valde vi att använda oss av intervjuer för att få ett djup i vår empiriska 
rapport. Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer. Vad vi kommit fram till är att 
kontorschefer anser att kommunikationen fungerar bra inom Handelsbanken. Vi 
uppfattar det som att förståelsen angående de gemensamma kostnaderna hade kunnat bli 
bättre om kommunikationen hade fungerat på ett annorlunda vis, exempelvis genom att 
de ansvariga för en verbal kommunikation med kontorscheferna.  
 
 

I 



Abstract 
 
In this paper we have chosen to study how the communication regarding cost allocation 
is working in decentralized organizations. We will also investigate if there is any link 
between the outspoken intentions of managers for cost allocation and how it is received 
by the manager of a department. There have been many discussions regarding cost 
allocation since common costs are unwanted for any department. This cost is often 
unaccepted due to lack of understanding and because the department rarely have any 
influence over either the cost or the cost allocation base. The communication is really 
important in force cost allocation because it creates understanding and acceptance by 
the managers in the organization. To make the communication process in decentralized 
organizations understandable, we chose to conduct interviews in order to present a more 
thorough analysis in this paper. In al we made eight interviews. What we conclude in 
this paper is that managers of departments think that the communication in 
Handelsbanken is working well. However, we have a different opinion. The 
understanding about common costs could have been greater if the communication 
occurred in a better way, for example if the managers would have had a verbal 
communication with the managers of the departments.
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Förord 
 
Denna C-uppsats är skriven vid Luleå tekniska universitet under tio veckor våren 2006. 
Intresset för det valda ämnet kostnadsfördelning av gemensamma kostnader grundar sig 
från kursen Ekonomistyrning, där vi fick intrycket av att det var ett intressant och 
relativt outforskat ämne. Utgångspunkten med uppsatsen är att den ska ge ett bidrag till 
den akademiska världen. Vi vill även att företag som använder sig av 
kostnadsfördelning ska få glädje och lärdom om vikten av kommunikation vid 
kostnadsfördelning. Vi valde att närmare studera en decentraliserad organisation 
eftersom det visat sig vara ett större problem i decentraliserade än i centraliserade 
organisationer. Vi har valt att studera förhållandet på Handelsbanken, eftersom de själva 
beskriver sig som en starkt decentraliserad organisation. Detta i kombination med att 
Anna Lindgren är anställd på Handelsbanken Storgatan i Luleå gjorde valet av företag 
att tillämpa vår studie på mycket enkelt.  
 
Vi vill härmed rikta ett tack till: Håkan Funk, Johan Grahn, Patrik Junkka, Lennart 
Lindberg, Hans Albert Lindgren, Per Nilsson, Jan Persson, Eva Rångevall, Gunnar 
Sundqvist och Stefan Uddström. Ni har varit till stor hjälp när ni ställt upp och tagit Er 
tid för intervjuer och övriga frågor. 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår fantastiska handledare Kent Nilsson som 
verkligen har ställt upp för oss, hjälpt, stöttat och pushat oss under dessa veckor. Anders 
Lindgren, Ingvar Sinclair, Anders och Inga-Lill Wepplinger, som ställt upp som 
bollplank, stöttat oss, läst vårt arbete och kommit med värdefulla kommentarer. 
Slutligen vill vi rikta ett tack till de studenter som varit opponenter under de tre 
seminarier vi haft. Ni har varit till stor hjälp med många värdefulla synpunkter. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer vårt valda problemområde att diskuteras. Huvudinriktningen är 
att belysa kostnadsfördelning och dess effekter. Vi inleder kapitlet med en bakgrund till 
uppsatsen. Därefter följer problemområdet, syfte, avgränsningar och slutligen 
uppsatsens disposition i korthet.   
 

1.1 Bakgrund  
 
Det har förekommit många tvister kring kostnadsfördelning under de senaste 75 åren 
(Doost, 1996 och Zimmerman, 1979) och nyare litteratur tyder på att det fortfarande är 
ett hett debatterat ämne (Hsu, 2006 och Salomaa och Sydow, 2006). Doost (1996) 
menar att tvisterna främst handlar om frågor angående gemensamma kostnader och hur 
dessa skall fördelas ut när det finns flera kostnadsställen som ska dela på kostnaderna. 
Själva kostnadsfördelningen används när kostnader uppstår för gemensamma resurser 
(Diaw, 2003). Dessa kostnader skall sedan fördelas med hjälp av en fördelningsbas på 
dem som nyttjar resurserna (ibid).  
 
Problemet kring vilken eller vilka fördelningsbaser företag ska använda sig av vid 
fördelning av indirekta kostnader uppstår i organisationer med många resurser som 
delas av flera användare (Doost 1996). I en optimal fördelningsprocess kan det 
användas flera fördelningsbaser (ibid). Enligt Zimmerman (1979) finns inte några 
generella regler för hur detta skall gå till på bästa sätt eftersom kostnadsfördelning i 
högsta grad är företagsspecifik. Cauwenbergh, Durinck, Martens, Laveren och Bogaert 
(1996) och Snyder och Davenport (1997) beskriver att vid användandet av en 
kostnadsfördelningsprocess med fördelningsbaser erhålls två grundläggande fördelar; 
bättre ekonomiska beslut och högre motivation hos ledningen. Problemet inom 
organisationer, och då framförallt i decentraliserade organisationer, är att avdelnings-
chefer innehar mer information om sin avdelning än vad chefer på högre nivåer har, 
med andra ord föreligger det informationsasymmetri (Rajan, 1992 och Salomaa och 
Sydow, 2006). Detta kan i sin tur leda till att ofullkomliga fördelningsmetoder används 
(ibid).  
 
Idag befinner sig företag i en allt mer föränderlig omvärld och därmed tvingas stora 
företag till decentraliserat beslutsfattande för att snabbare kunna anpassa sig till 
omgivningen (Nilsson, 1997 och Wallander, 1999). Huczynski och Buchanan (2001, s 
474f) menar att var och varannan organisation idag anser sig genomgått 
decentralisering. Organisationer som är decentraliserade kännetecknas av att 
beslutsfattandet flyttas nedåt i organisationens hierarki (ibid). Fortsättningsvis menar 
Huczynski och Buchanan att organisationen på detta sätt blir plattare och relationen till 
den lokala marknaden kan bli bättre. Högre grad av decentralisering har inneburit större 
inflytande för medarbetare på lägre nivåer och ökade krav på genomförbara och tydliga 
mål (Wallander, 1995). Inom avdelningar i decentraliserade organisationer kan problem 
uppstå då den som ansvarar för avdelningen inte är tillräckligt motiverad och därför 
jobbar mot egna mål i stället för organisationens mål (Horngren, Foster och Datar, 
2000, s 789 och Rajan, 1992). Problemet kan uppstå på grund av att för lite information 
delges avdelningscheferna från ledningen om bakgrunden till målen och underlagen för 
kostnadsfördelningen inom organisationen (ibid).  
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1.2 Problematisering 
 
Ett stort dilemma inom bankvärlden är hur banker skall fördela indirekta kostnader som 
uppstår av utveckling (Bjørndal, Hermers och Koster, 2004). Indirekta kostnader är 
svåra att härleda till specifika kontor eftersom dessa har en mycket generell spridning i 
organisationen (Innes och Mitchell, 1993, s 4 och 29ff).  Stora förändringar har skett i 
kunders sätt att utnyttja bankers tjänster i och med datorisering och användandet av 
Internet och bankers egna system har också utvecklats (ibid). Innes och Mitchell menar 
att kontoren skall få en känsla av att nyutvecklade tjänster är värdefulla och att resultatet 
för kontoren skall bli bättre trots kostnaden. Bjørndal et al (2004) lyfter också fram att 
det krävs att bankens kontor samarbetar med varandra för att förenkla fördelningen av 
kostnaderna som uppstår för utveckling. Även Cauwenbergh et al (1996) belyser att det 
är viktigt för banker och stora företag att använda sig av kostnadsfördelningssystem, 
eftersom det skapar starkare band mellan kontor, begränsar ledares beslutfattande inom 
organisationen. Detta är något som är svårare i organisationer som är decentraliserade, 
eftersom att det där är svårt att bestämma kostnader som skall fördelas (Zimmerman, 
1979). Därför är det viktigt att försöka ge ett bra underlag för dessa kostnader och sprida 
information till avdelningschefer (ibid).  
 
Att förmedla information är det samma som att kommunicera. Detta kan påverkas av 
skicklighet, attityder, kunskap och kultur hos såväl den som sänder information som hos 
den som informationen är riktad till (Robbins, 2005, s 300). Det är inget som någon av 
parterna är medvetna om eller kan påverka (ibid). Därmed blir mottagarens reaktion på 
informationen ett bevis på om informationen blev förstådd på det vis sändaren avsett 
eller inte (ibid). Det är extra viktigt för chefer i decentraliserade organisationer att förstå 
sig på kommunikation, eftersom det oftast är dessa som skall förmedla information till 
såväl chefer som medarbetare på lägre nivåer (Huczynski och Buchanan, 2001, s 178f). 
 
När det är dålig kommunikation mellan centrala chefer och chefer på lägre nivåer i en 
decentraliserad organisation kan det uppstå problem vid kostnadsfördelningen (Diaw, 
2003). Om osäkerhet skapas hos chefer på lägre nivåer på grund av den dåliga 
kommunikationen, kan det medföra att det blir svårt för dem att ta upp problem med de 
ansvariga. Diaw (2003) menar därför att det är viktigt att de centrala cheferna i en 
decentraliserad organisation har en god kommunikation med kontoren gällande 
kostnadsfördelning, vilket i sin tur medför ett mer gynnsamt förhållande för kontoren. 
Att kostnadsfördelning dessutom är en av de företeelser som redovisare ofta har som sin 
svagaste sida, bidrar till att det är intressant att studera (Haskins och Crum, 2001). 
 
I denna uppsats har vi därför som övergripande frågeställning:  
 

Lyckas ansvariga för kostnadsfördelning i en decentraliserad organisation 
förmedla underlag för deras sätt att kostnadsfördela till avdelningschefer? 
 

1.3 Syfte 
 
Efter diskussionerna ovan har denna uppsats som syfte att: 
 
Studera på vilket sätt kommunikationen angående kostnadsfördelning sker i en 
decentraliserad organisation, samt om huvudansvarigas uttalade intentioner med 
kostnadsfördelningssystemet överensstämmer med hur avdelningschefer uppfattar det. 
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1.4 Disposition av arbetet 
 
Nedan följer upplägget för vår uppsats.  
 
 

1 Inledning I detta kapitel har vi just presenterat och redogjort för 
bakgrunden till ämnet samt klargjort för den problematik, fråga 
och syfte som ligger till grund för vår uppsats. 

 
2 Metod Här kommer vi att redogöra för vår kunskapssyn, de ansatser 

som ligger till grund för uppsatsen samt förklaringar till varför 
vissa metoder har valts. Detta görs för att läsaren skall kunna 
tillgodose sig en uppfattning om uppsatsens tillförlitlighet och 
giltighet. 

 
3 Teori I teorikapitlet lyfts teorin fram med koppling till 

kostnadsfördelning, decentraliserade organisationer samt 
kommunikation. 

 
4 Empiri I detta kapitel presenteras det företag som vi undersökt och den 

information som kommit fram genom de intervjuer vi 
genomfört på Handelsbanken. 

 
 I detta kapitel görs tolkningar och analyser mellan den teori och 

den empiri som vi tidigare presenterat. Vi kommer även att 
redogöra för likheter och skillnader mellan empiri och teori. 

 
 Här kommer vi att presentera vad vi kommit fram till i vår  
 undersökning, besvara vår övergripande frågeställning samt 

återkoppla resultaten till uppsatsens syfte. 
 

5 Analys 

6 Slutsats 

 7 Avslutande  I detta avslutande kapitel kommer vi att föra en avslutande 
diskussion med många egna reflektioner. Vi ger också förslag 
på framtida studier inom det valda området. 

  diskussion 

    
  
 

3 



2 Metod 
 
I detta kapitel redogörs för hur vi gått tillväga för att undersöka problemet samt 
förklarar hur vi valt de teorier som vår undersökning bygger på. Vi kommer även att 
motivera valet av den datainsamlingsmetod som har använts och vilket 
undersökningsobjekt vi valt. Avslutningsvis kommer en beskrivning att göras av vår 
analysmetod och vilka metodproblem som har varit relevanta i vår undersökning. 
 

2.1 Forskningsansats  
 
Vårt syfte med denna uppsats var att beskriva och förklara på vilket sätt 
kommunikationen angående kostnadsfördelning sker i en decentraliserad organisation. 
Vi studerade även om huvudansvarigas uttalade intentioner med de 
kostnadsfördelningssystem som används överensstämmer med hur avdelningschefer 
uppfattar det. Då vi ville skapa oss en bild om hur olika aktörer upplever, tolkar och 
handlar i den verklighet de själva är med och skapar har vi använt oss av Arbnor och 
Bjerkes vitsord gällande ett aktörssynsätt. Aktörssynsättet lyfter enligt Arbnor och 
Bjerke (1994, s 91) fram förståelsen för sociala helheter utifrån enskilda individers 
uppfattning, därför har vi valt detta synsätt.  
 
Inför den empiriska studien har vi utgått från befintliga teorier kring kostnadsfördelning 
och kommunikation i en decentraliserad organisation. Avsikten med teorierna har varit 
att bygga upp en referensram för att forma vår empiriska insamling. Efter insamlingen 
har vi kopplat materialet till vår teori för att kunna analysera och dra slutsatser, vilket 
innebär att vi använt en deduktiv forskningsansats (Thurén, 2003, s 23).  
 
Avsikten var att undersöka hur kommunikationen sker kring fördelning av 
gemensamma kostnader i en decentraliserad organisation samt om ansvarigas 
intentioner stämmer överens med avdelningschefernas uppfattning. Vi byggde vår 
forskning på detaljerade och ingående beskrivningar. För att lyckas med detta använde 
vi oss av intervjuer med öppna frågor, intervjuerna skedde via telefon vid 
överenskomna tidpunkter. Genom detta sätt fick vi möjlighet att skapa förståelse för 
individers omvärld och det sätt de ser på sig själva samt sin relation till omgivningen. 
Uppfattningen om hur människan upplever sin situation, alltså bland annat hur 
kontorschefer uppfattar situationen mellan ansvariga och dem själva angående 
kostnadsfördelning och kommunikation är också något vi vill skapa en förståelse för. 
För att lyckas med detta var vi tvungna att gå in på djupet och använde oss då av 
intervjuer med öppna frågor (Denscombe, 2000, s 203ff). Den kvalitativa metoden 
gjorde att vi fick möjlighet att skapa en egen uppfattning med hjälp av teorin och de 
genomförda intervjuerna hur kommunikationen och förståelsen kring 
kostnadsfördelning fungerar (ibid). Det som karaktäriserar kvalitativ forskning är det 
faktum att den har sitt eget speciella tillvägagångssätt vid insamlingen och analysen av 
empirin (Denscombe, 2000, s 203ff). Det som observeras, rapporteras eller registreras 
omvandlas till ord med denna typ av forskning. Inspelade intervjuer, vilket vi använde 
oss av, omformas till text och bygger mestadels på ingående och detaljerade 
beskrivningar (ibid). 
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2.2 Undersökningsansats  
 
För att skapa oss en förståelse om hur aktörerna uppfattar de intentioner som de 
ansvariga har med kostnadsfördelning inom en decentraliserad organisation, samt hur 
kommunikationen sker var fallstudie lämpligast för vårt arbete. Som första tanke hade 
vi att använda oss av en surveyundersökning. Denna typ av undersökning var ett 
alternativ för att vi ville få en bred och omfattande täckning, genom att kontakta 
kontorschefer runt om i Sverige för att få en bild av hur de uppfattar 
kostnadsfördelningen och dess kommunikation i Handelsbanken. Den breda och 
omfattande täckningen samt den bestämda tidpunkten karaktäriseras av en 
surveyundersökning (Denscombe, 2000, s 12f). På grund av den låga svarsfrekvens som 
uppstod vid vår surveyundersökning som beskrivs senare under metodproblem, valde vi 
att byta forskningsstrategi. Vi valde då att istället använda oss av fallstudie, eftersom vi 
ville få en djupare förståelse för hur varje individs uppfattning var. Vi ansåg att det var 
lämpligt att fokusera mer ingående på ett fåtal kontor då det skulle ge oss en djupare 
insikt för att kunna besvara syfte, samt för analys och slutsatser. Aktörssynsättet 
förknippas ofta med fallstudier eftersom denna ger en möjlighet att studera ämnet 
grundligare och få ett djupare perspektiv (Arbnor och Bjerke, 1994, s 245ff). Vi ville 
även få fram insikter som skulle kunna få vidare konsekvenser, samt upptäcka saker 
som vid en ytligare undersökning inte blivit synlig. En fallstudie ger möjligheten att 
svara på frågorna på vilket sätt, varför det är på ett visst sätt och hur detta kommer sig 
(ibid). Med utgångspunkt från detta samt surveyundersökningens låga svarsfrekvens, 
ansåg vi att fallstudie var det bästa alternativet vid val av undersökningsansats.  
 

2.3 Urval  
 
Vi valde att göra vår studie på Svenska Handelsbanken då de ansågs vara starkt 
decentraliserade (Wallander, 1999 och handelsbanken.se). Decentraliseringsgraden 
gjorde det speciellt lämpligt att studera kommunikationen gällande kostnadsfördelning.  
En annan viktig aspekt som bidrog till valet av fallstudieobjekt var accessen till 
information. Vi kontaktade den ekonomi ansvarige i Norrlands region. Vi förklarade 
vårt syfte med vår uppsats och han rekommenderade oss vidare att kontakta en 
personalansvarig. Den personalansvarige lämnade förslag på kontor som kunde vara 
lämpliga för vår empiriinsamling, kontor närliggande Luleå. Valet av dessa kontor 
gjorde personalansvarig utifrån den begränsade tid vi hade samt dess geografiska närhet. 
Ekonomiansvarige rekommenderade även lämplig respondent för frågor rörande 
kostnadsfördelningssystemet. Utifrån dessa rekommendationer kontaktade vi 
sammanlagt åtta kontorschefer och en representant från de ansvariga för kostnads-
fördelningssystemet inom Handelsbanken.    
  

2.4 Empiriinsamlingsmetod  
 
Vi valde att använda oss av intervjuer för att uppfylla vår frågeställning och vårt syfte. 
Vi använde oss av både personliga intervjuer och telefonintervjuer, av typen 
semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju var lämplig för vår empiriinsamling 
eftersom vi valt ut frågor som skulle behandlas men ville att svaren skulle vara öppna 
och att aktörerna skulle kunna utveckla sina egna synpunkter (Denscombe, 2000, s 135). 
Personliga intervjuer är det vanligaste sättet att genomföra semistrukturerade intervjuer. 
Denna typ av intervju gör det möjligt att lättare få individer att tala om känsliga ämnen 
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jämfört telefonintervjuer. Personliga intervjuer är också lätta att kontrollera och man har 
bara en persons åsikter att sätta sig in i och utforska (Denscombe, 2000, s 136). Den 
andra typen av intervju som vi använde var telefonintervjuer. Telefonintervjuer har 
många gemensamma fördelar med personliga intervjuer. Telefonintervjuerna går ofta 
snabbt och kan innebära mindre kostnader vid emperiinsamligen. Detta val gjorde vi 
eftersom många av de kontorschefer vi intervjuade fanns på orter relativt långt ifrån 
Luleå, och att både vi och dem hade ett pressat tidschema. Eftersom responsen efter vår 
första surveyundersökning i princip var obefintlig så orsakade detta stor tidsbrist för oss. 
Vi var då tvungna att lägga om vår strategi. Därför blev telefonintervjuer nästan ett 
måste på grund av den stora tidsbristen och den stora geografiska spridningen. Eftersom 
våra frågor dessutom inte berörde något känsligt ämne eller vikten av att läsa 
kroppsspråk ansåg vi att telefonintervjuer fungerade väl.   
 
Vi kontaktade kontorscheferna via telefon för att komma överens om en dag då vi kunde 
genomföra vår intervju. Intervjuer genomfördes under veckorna 19 och 20, 2006. För att 
besvara syftet med uppsatsen gjordes två intervjuguider, en för den som representerade 
de ansvariga för kostnadsfördelning (se bilaga 1) och en för kontorscheferna (se bilaga 
2). Intervjufrågorna skickades via e-mail till respondenterna några dagar innan 
intervjuerna genomfördes, vilket vi gjorde för att respondenterna och vi själva skulle 
besparas tid och ge mer tillförlitliga svar. Intervjun med en aktör tog mellan 10-40 
minuter. Anledningen till varför tiden för intervjuerna varierade berodde bland annat på 
aktörernas pressade tidschema, men även hur pass insatta de var i det aktuella ämnet.    
  

2.5 Litteratursökning  
 
För att samla in betydelsefull och aktuell information kring vårt ämne började vi vår 
litteraturstudie på Luleå universitetsbibliotek. Vi använde oss av databaser för att hitta 
böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter som passade vårt problemområde.  De 
databaserna som vi använde oss av var Emerald, Ebesco, Jstore och Lucia. Vi har 
använt oss av både svenska och engelska ord vid vår sökning. Sökorden som har 
använts är: cost allocation (kostnadsfördelning), cost accounting (kostnadsredovisning), 
common cost (gemensamma kostnader) joint cost (gemensamma kostnader) injustice 
(orättvisa) effects (påverkan) overhead cost (oh-kostnader) communication 
(kommunikation) motivation (motivation) och organizational decentralization 
(decentraliserade organisationer) samt olika kombinationer av dessa sökord. Vi har även 
funnit litteratur när vi läst tidigare artiklar, böcker eller uppsatser inom ämnet genom att 
studera dessa författares referenslistor. Vår handledare Kent Nilsson har också bidragit 
med förslag samt utlåning av relevant litteratur.   
 

2.6 Metodproblem  
 
All forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat på ett godtagbart sätt, 
samt att undersöka det som var meningen med forskningen och inget annat (Thurén, 
2003, s 22). En förutsättning för att på ett tillitsfullt sätt kunna använda sig av den 
information som framkommit i en undersökning, är att informationen är tillförlitlig och 
trovärdig (Ejvegård, 1993, s 70f). För att undersökningen ska vara tillitsfull menar 
Ejvegård att man ska kunna uppnå samma resultat genom samma mätningar vid olika 
tillfällen och att undersökningen verkligen mäter det den avser att mäta. För att läsaren 
lättare skall kunna se till de referenser vi använt har vi valt att ange sidnummer för den 
litteratur vi använt, detta borde öka validiteten. Eftersom vi anser att detta ökar 
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förståelsen och underlaget för att uppsatsen har hög giltighet och hållbart resultat. För 
att minska metodproblemen och förbättra undersökningen var det viktigt att 
respondenterna uppfattade frågorna på rätt sätt och att vi förstod respondenterna. Innan 
intervjuerna genomfördes godkändes frågorna av vår handledare. För att kontrollera att 
frågorna var formulerade på ett förståligt vis prövades frågorna också på lämplig 
personal vid kontoret Handelsbanken Luleå Storgatan.  
 
Det faktum att en av oss är anställd i företaget kan ha påverkat undersökningen på olika 
sätt. Denscombe (2000, s 79) förklarar att insiderkunskap kan vara en begränsning då 
insidern kan uppfatta vissa saker allt för uppenbara. För att minska att förutfattade 
meningar skall styra utformningen har denna person strävat efter att hålla en neutral 
inställning, vilket Denscombe (2000, s 244f) ser som en lösning på problematiken. Vid 
intervjutillfällena fick vi känslan av att respondenterna gav oss lättare access som de 
kanske inte skulle ha lämnat om det inte varit för att personen i fråga var anställd på 
banken. Detta är något som borde ha förbättrat validiteten i uppsatsen, men som också 
kan bidra till en annan undersökning utförd av andra personer skulle kunna få ett annat 
resultat.  
 
Vårt första val för att få svar på intervjufrågorna var som tidigare nämnts, en 
surveyundersökning. Vår första tanke var att få en rikstäckande bredd (Denscombe, 
2000, s 13) inom Handelsbanken. Detta för att se om uppfattningen kring 
kostnadsfördelning var densamma,. Vi gjorde då utskick till sammanlagt 42 
respondenter. Vi tog hänsyn till storlek och geografi. Denscombe (2000, s 14) beskriver 
att svarsfrekvensen av enkäter som skickas via e-mail är opersonlig och har en tendens 
att bli låg. Detta var något vi upplevde eftersom responsen var så bristfällig att vi snabbt 
var tvungen att tänka om och använda oss av person- och telefonintervjuer istället. 
Många kontorschefer som vi kontaktade var mycket uppbokade, det var därför svårt att 
boka in intervjuer. Vissa av de tilltänkta respondenterna kunde därför inte ställa upp för 
intervju, vilket medförde att antalet blev åtta.  Antalet påverkades också av vad vi själva 
ansåg kunde bidra till att uppnå vårt syfte. Efter ett antal intervjuer ansåg vi att svaren 
framkom så pass lika att det inte fanns anledning till ytterligare intervjuer. Vid 
intervjuerna använde vi oss av öppna frågeställningar för inte påverka respondenternas 
svar. Genom att skicka ut intervjufrågorna i förväg kunde respondenter förbereda sig på 
vilka frågor som skulle ställas och var därför insatta i ämnet. Dock kan detta ha påverkat 
svaren, eftersom respondenterna då kan ha sökt upp information och inte svarat ur egen 
uppfattning. Vi uppfattade vid intervjutillfällena att respondenterna svarade 
sanningsenligt eftersom att liknande svar kom från samtliga respondenter. När vi 
utförde våra intervjuer använde vi oss av en bandspelare. Detta upplevdes inte som 
något problem hos respondenterna. Att vi använde oss av en bandspelare vid 
intervjuerna medförde att en av intervjuerna på grund av tekniska problem, inte blev 
inspelad. Dock anser vi att detta inte påverkat resultaten i negativ bemärkelse.  
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3 Teori  
 
I detta kapitel kommer relevant teori med koppling till kostandsfördelning att lyftas 
fram. För att läsaren ska förstå vad uppsatsen handlar om är det betydelsefullt att 
noggrant beskriva viktiga begrepp angående kostnadsfördelning av gemensamma 
kostnader och kommunikation i decentraliserade organisationer.  
 

3.1 Kostnadsfördelning 
 
Fördelning kan ske av såväl direkta som indirekta kostnader (Bjørndal, Hermers och 
Koster, 2004). Det vi valt att studera närmare är fördelning av de indirekta eftersom att 
det är betydligt svårare att göra en fördelning av dessa.  
 

3.1.1 Företagets olika kostnader 
 
Anthony och Reece, (1989, s 578) definierar en kostnad som:  
 
”Ett mått i monetära termer för värdet av en resurs som används för något ändamål.”1  
 
Företag har huvudsakligen fyra grundläggande kategorier vid indelningar av kostnader 
(Innes och Mitchell, 1993, s 4 och 29ff). Dessa är; direkt material, direkt lön, direkta 
kostnader och indirekta kostnader2. Direkta kostnader avser vanligtvis olika former av 
tjänster eller produkter som är direkt hänförliga till en specifik avdelning, exempelvis 
kan det vara utbildning av avdelningens personal. Den sista komponent som de tar upp 
är indirekta kostnader, vilka avser alla övriga kostnader som inte går att betrakta som 
direkta. Det kan vara kostnader för till exempel organisationens ledning eller kostnader 
för utveckling av datasystem (ibid). Det är indirekta kostnader som senare kommer att 
fördelas genom någon form av fördelningsmetod, därav modellen nedan (Horngren, 
Foster och Datar, 2000, s 96).  
 
 
   

 Kostnadsuppdrag 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1: Horngren et al, Kostnadsmodell 
(Omarbetad och översatt version från Horngren et al, 2000, s 96) 

 

VIII                                                 
1 Fri översättning av: ”Cost is a measurement, in monetary terms, of the amount of resources used for 
some purpose.”  
2 Vi kommer endast att behandla kategori: direkta kostnader och indirekta kostnader. Därav endast 
förklaring av dessa.  

Indirekta 
kostnader 

Kostnads
ställe 

Kostnadskalkylering 

Kostnadsfördelning 

Direkta 
kostnader 
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Indirekta kostnader utgör ett mycket brett spektrum och delas därför in i tre kategorier 
(Innes och Mitchell, 1993, s 4 och 29ff). Den första kategorin utgör de kostnader som 
inte kan härledas till en specifik avdelning eftersom dessa kostnader har en mycket 
allmän spridning i verksamheten. Den andra kategorin utgörs av sådana kostnader som 
kan härledas direkt till en avdelning, men inte blir fördelade på grund av 
väsentlighetsskäl eller av bekvämlighet. Detta gäller främst kostnader på detaljnivå. 
Exempel på en sådan kostnad kan vara att låta häftklamrar och gem ingå i en gemensam 
cost pool. I detta fall skulle det bli nödvändigt med en intäkts/kostnadsbedömning; här 
skulle nyttan av fördelningen hamna i centrum. Den sista kategorin utgör kostnader som 
är direkta men av lämplighetsskäl inte bör behandlas som sådana.  
 
Doost (1996) beskriver att gemensamma kostnader ofta läggs i så kallade cost pools. 
Cost Pools är en samling av flera indirekta kostnader enligt Horngren et al (2000, s 97). 
Det kan röra kostnader som är nära relaterad till avdelningen som exempelvis 
lönekostnader, men även kostnader som inte är relaterade direkt till avdelningen som 
exempelvis hyra för styrelsens lokaler (ibid). I från Cost Pools delas sedan kostnaderna 
ut på avdelningarna enligt Doost (1996).  
 
Vi har valt att använda oss av Anthony och Reece (1989, s 582) och även Innes och 
Mitchell (1993, s 4 och 29ff) beskrivning av en overheadkostnad. Författarna menar att 
en indirekt kostnad är det samma som en overheadkostnad. Alltså alla de kostnader som 
inte är direkta. Kaplan och Cooper (1998, s 106f) uttrycker overhead som att det inte går 
att spåra kostnaden i fråga till ett specifikt kostnadsställe. Snyder och Davenport (1997) 
ger några exempel på overheadkostnader. Dessa är vaktmästarlöner, uppvärmning av 
lokaler, städutrustning och underhåll av lokaler.  
 

3.1.2 Fördelning av gemensamma kostnader 
 
Horngren, Foster och Datar (2003, s 516) beskriver att en gemensam kostnad uppstår 
när flera användare drar nytta av eller använder en resurs som ägs av företaget. Anthony 
och Reece (1989, s 622), Horngren et al (2000, s 29) och Hsu (2006), menar att när 
gemensamma kostnader uppstår blir kostnadsfördelning användbar, då dessa kostnader 
inte kan bli direkt hänförda till en viss avdelning. När kostnaden är gemensam måste 
denna kostnad fördelas, eftersom alla måste bidra med betalning för de gemensamma 
resurserna. Zimmerman (1979) och Haskins och Crum (2001) poängterar att företag 
måste täcka kostnaderna för de gemensamma resurserna för att överleva på lång sikt. 
Kostnadsfördelning är en process för att fördela indirekta kostnader till avdelningar 
enligt Horngren et al (2003, s 529). När kostnader uppstår registreras dessa i det 
sammanhang eller på det ställe i organisationen där de uppkommer, vidare fördelas de 
ut till avdelningar som drar nytta av den ursprungliga resursen (op cit, s 498). 
Avdelningschefer uppfattar ofta att de indirekta kostnaderna inte berör dem och därmed 
inte borde belasta deras avdelning (Nordström och Olofsson, 2004). 
 
Kaplan och Cooper (1998, s 78) anser att organisationer bör kostnadsfördela de 
gemensamma kostnaderna för att: 
 

- chefer och övriga anställda skall se att deras verksamhet medför kostnader.  
- motivera båda parter att ständigt förbättra sig. 
- upplysa chefer och övriga anställda om deras arbetssätt inte skulle vara bra. 
- få dem att agera för organisationens bästa och inte den enskilda avdelningens, 

(målöverensstämmelse).  
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Anledningen till varför ledningen skall fördela de gemensamma kostnaderna och andra 
stödkostnader till organisationens olika avdelningar är för att: 
 

- påminna avdelningscheferna att de indirekta kostnaderna existerar och att 
avdelningens förtjänst måste användas för att täcka såväl gemensamma 
kostnader som deras egna kostnader. 

- uppmuntra användandet av central service som annars skulle bli underutnyttjad. 
- stimulera avdelningschefer att sätta press på centrala cheferna för att kontrollera 

kostnaderna för den service som är central. (Horngren et al, 2000, s 499) 
 
Som vi nämnt i bakgrunden får organisationer som exempelvis banker fram två 
grundläggande fördelar genom kostnadsfördelning, bättre ekonomiska beslut och en 
högre motivation hos ledningen (Cauwenbergh, Durinck, Martens, Laveren och Bogaert 
1996). När det gäller bättre ekonomiska beslut får organisationen ett bättre underlag för 
att förstå den faktiska kostnaden för avdelningen genom kostnadsfördelning, detta 
betonar bland annat Doost (1997) och Snyder och Davenport (1997). Företaget måste 
förstå avdelningens driftskostnader. Till exempel består en servicetjänst inte enbart av 
löne- och materialkostnader (Snyder och Davenport, 1997). Om företaget misslyckas 
med att ta med till exempel administrativa kostnader underskattas kostnaderna för 
servicetjänsten. Om företaget inte tar hänsyn till alla kostnader kan det leda till att de tar 
för lite betalt för tjänsten eller att avdelningen begär för lite pengar i budgeten (ibid). Ett 
annat mål som Snyder och Davenport (1997) tar upp för kostnadsfördelning är att skapa 
en förståelse hos avdelningschefer. Förståelse för de uppsatta mål som finns inom 
organisationen, men också att stimulera dess medarbetare att jobba i samma riktning 
(ibid). Kostnadsfördelning bör stå i proportion till hur de indirekta kostnaderna används, 
inte bara att de fördelas ut i en ”klumpsumma” (ibid). En viktig del inom 
kostnadsfördelningen är fördelningen av olika nivåer av kostnader till avdelningar 
(Rajan, 1992). Den vanligaste anledningen till denna procedur är att det är av betydelse 
att få avdelningschefer att agera som ägarna önskar (ibid). Diaw (2003) instämmer med 
Rajan (1992) men tillägger att bästa sättet att göra det på är genom att sätta ett pris på 
resursförbrukningen.  
 

3.1.3 Motivation 
 
Positiva effekter kan uppstå genom att använda fördelningar av de indirekta kostnaderna 
som exempelvis att motivera chefer att bete sig i en önskvärd riktning (Rajan, 1992 och 
Zimmerman, 1979). Rajan (1992), lyfter också fram att fördelning av de indirekta 
kostnaderna kan skapa värde, göra att avdelningar länkas samman, samt att motivation 
skapas på avdelningar och sprids mellan dem genom fördelning. Det finns stor risk att 
personalen på avdelningarna blir omotiverade och jobbar mot egna mål om det är för 
dålig information från ledningen angående bakgrunden till målen och underlag till 
kostnadsfördelningen inom organisationen (ibid). 
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3.2 Fördelningsbas 
 
En fördelningsbas är en gemensam nämnare för att sammankoppla kostnader eller 
gruppera kostnader till avdelningar (Horngren et al, 2000, s 97). I företag grupperas de 
gemensamma kostnaderna och utifrån dessa väljs en fördelningsbas3 (Ax, Johansson 
och Kullvén, 2002, s 248f). Doost (1996) beskriver att gemensamma kostnader ofta 
läggs i så kallade cost pools. Cost pools är en samling av flera indirekta kostnader 
(Horngren et al, 2000, s 97). Det kan röra kostnader som är nära relaterad till 
avdelningen som exempelvis kostnad för utveckling, men även kostnader som inte är 
relaterade direkt till avdelningen som exempelvis hyra för styrelsens lokaler (ibid). Från 
cost pools delas sedan kostnaderna ut med hjälp av en gemensam fördelningsbas på 
avdelningen (Doost, 1996). Anthony och Reece (1989, s 622) och Snyder och 
Davenport (1997) menar att det helst skall vara ett orsak-verkan samband mellan 
kostnad och kostnadsställe. Själva fördelningen kan göras på basis av till exempel hur 
många anställda varje avdelning har, antal arbetade timmar eller personalkostnader 
(Doost. 1996).  
 
Valet av fördelningsbas är avgörande för en organisation då fördelningsbasen både skall 
utvecklas och implementeras (Doost, 1997 och Haskins och Crum, 2001). I samband 
med beslut om valet av bas kommer det ofta upp många förslag och funderingar runt 
vilken fördelningsbas som skall väljas (ibid). Den ansvarige måste börja med att välja 
vilket syfte de har med kostnadsfördelningen och sedan samla in lämpliga kriterium för 
att kunna implementera valt sätt att fördela på (Horngren et al, 2000, s 498). Ett stort 
dilemma enligt Rajan (1992) och Salomaa och Sydow (2006) är att det kan vara svårt 
för den ansvarige att få rätt information från avdelningscheferna då de är de enda som 
besitter viss information. I vissa situationer kan avdelningschefer välja att avge felaktig 
information för att förbättra sin avdelnings resultat, vilket kan ge stora konsekvenser för 
organisationen som helhet. I värsta fall kan det leda till att företaget inte lyckas täcka 
sina fasta kostnader, detta i sin tur kan bli svårt att reparera (ibid). Det är därför mycket 
viktigt att de ansvariga väljer rätt fördelningsbas så att avdelningen väljer att samarbeta 
och därmed avge sanningsenlig information (Rajan, 1992). Det är även viktigt att veta 
vilka indirekta kostnader som hänger ihop med vilken aktivitet, om inte detta görs är det 
lätt att fatta felaktiga beslut (Snyder och Davenport, 1997). Om företaget har ett bra 
underlag för de indirekta kostnaderna är det lättare att fatta beslut om hur resurserna 
skall användas, det vill säga vilken satsning som ger bäst utfall (ibid). 
 
De flesta kostnadsfördelningsprocesser, så kallade standardkostnadsfördelnings-
processer, innefattar endast en fördelningsbas, medan den optimala processen kan 
använda sig av flera fördelningsbaser (Diaw, 2003 och Doost, 1996). Snyder och 
Davenport (1997) anser att trenden i dag går mot att ha färre fördelningsbaser och cost 
pools snarare än flera. Den idealiska relationen är som vi tidigare nämnt att 
fördelningsbaser skall ha ett orsak-verkan samband. Detta är dock ofta mycket svårt att 
upprätta. De menar även att det måste finnas tydliga mål med fördelningen. Målen 
måste i sin tur vara rimliga så att fördelningen inte blir allt för detaljerad, vilket skulle 
medföra att den blir svåranvänd. Ett grundläggande problem när kostnader ska 
bestämmas för en viss avdelning är att bestämma hur de totala indirekta kostnaderna i 
organisationen skall fördelas på avdelningarna. Snyder och Davenport (1997) tar upp tre 
punkter för beslutsprocessen om hur kostnader bör fördelas.  
 

XI                                                 
3 Detta är något som betecknas som fördelningsnyckel i Ax et al:s bok. 
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1. Att försöka bestämma vilka avdelningar som skall innefattas av själva 
kostnadsfördelningen. Kostnaderna samlas och utvärderas för att ge underlag för 
ledningsbeslut.  

2. Alla företagsorganisationer har indirekta kostnader, som inte direkt kan kopplas 
till en enskild avdelning. Dessa indirekta kostnader samlas ihop i så kallade 
costs pools, vilket beskrivs under nästkommande rubrik.  

3. För att få ett samband mellan indirekta kostnader och hur mycket avdelningen 
skall belastas med fordras det att organisationen använder en eller flera enkla 
variabler. Dessa är så kallade fördelningsbaser. (Snyder och Davenport, 1997) 

 
Viktigt att komma ihåg är att det inte går att göra några generella regler för något bästa 
sätt att fördela gemensamma kostnader på utan att det i högsta grad är företagsspecifikt. 
(Ax et al, 2005, s 211och Zimmerman, 1979) 
 

3.3 Decentraliserad organisation 
 
Företag och banker formas idag av sin omgivning som blir allt mer och snabbare 
föränderlig. Banker tvingas därigenom till decentraliserad beslutsfattning för att 
snabbare reagera på förändringar i omvärlden (Nilsson, 1997). En decentraliserad 
organisation medför att individer och avdelningar på lägre nivåer ges förtroende att ta 
beslut angående organisationens framtid (Robbins 2005, s 457f). Vi har valt att använda 
oss av Demski och Kreps (1982) syn på decentralisering, vilken är att decentralisering 
är ett resultat av att avdelningschefer har viss information som chefer på högre nivåer 
saknar. Demski och Kreps (1982) menar även att det inte är effektivt för ledningen att 
försöka bearbeta all information gällande den verksamma organisationen, eftersom detta 
skulle bli mycket kostsamt och på grund av detta delegeras visst arbete ut till 
avdelningschefer. Det är kostnaderna som får chefer i decentraliserade organisationer att 
bry sig om de centrala problemen (Horngren et al, 2000, s 790). Horngren et al (2000, s 
790) definierar total decentralisering som: 

 
”Total decentralisering innebär begränsningar för chefer på de lägsta nivåerna 
i organisationen när det gäller beslutsfattande.”4

 
Salomaa och Sydow (2006) beskriver decentralisering som ett sätt att reducera risk och 
osäkerhet och att öka effektiviteten genom att bryta ned större problem i dess 
beståndsdelar för att avdelningschefer skall kunna reagera snabbare på 
omvärldsförändringar. De tillägger att detta förutsätter att avdelningscheferna är 
motiverade att sköta sina tilldelade uppgifter. Decentraliserad beslutsfattning kan delvis 
förekomma i en funktionsindelad och i divisionaliserad organisation. Det vi kommer att 
studera är en divisionaliserings organisation. I denna typ av organisation görs en 
divisionalisering kring verksamheten vilket kan uttryckas genom till exempelvis 
investeringsansvarsområde, vinstansvarsområde, kostnadsansvarsområde och 
intäktsansvarsområde. Företag som är divisionaliserade får en ojämn spridning av 
information eftersom avdelningschefer innehar mer information om sin avdelning än 
vad ledningen och andra avdelningar i organisationen innehar (ibid). 
 

XII                                                 
4 Fri översättning av:”Total decentralization means minimum constraints and maximum freedom for 
managers at the lowest levels of an organization to make decisions.”  
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3.3.1 Målöverensstämmelse i decentraliserade organisationer 
 
Wallander (1995, s 101ff) beskriver att ett mål går att likställa med ett resultat. Den 
stora skillnaden är dock att målet riskerar att förändras och kan bli påverkat. Vid 
tillfällen då detta inträffar är det bättre med relativa mål. Målet sätts upp i relation till 
hur marknaden ser ut och inte på någon finansiell grund. Grundidén är då organisationer 
är med om händelser som är svåra att förutse skall organisationen lyckas bättre än sina 
konkurrenter som arbetar under samma förutsättningar. (ibid)  
 
Målöverensstämmelse uppfylls enligt Anthony och Reece (1989, s 871f) när ledningens 
och avdelningarnas mål stämmer överens med organisationens mål. Det går inte att nå 
perfekt målöverensstämmelse eftersom det finns för många faktorer som påverkar 
(Bruzelius och Skärvad, 2004). Ekonomistyrningens huvuduppgift är dock enligt 
Anthony och Govindarajan (2003, s 93f) att försöka lyckas med målöverensstämmelse 
inom organisationen. Styrning både inom och av en organisation kan beskrivas som att 
påverka det som görs i en organisation så att chefers och andra anställdas handlingar 
medför att mål, samordning och effektivitet uppfylls (ibid).    
 

3.4 Kommunikation 
 
Nilsson och Waldemarson (1994, s 9f) beskriver att ordet kommunikation härstammar 
från latinets ”communicare”, vilket betyder att någonting blir gemensamt. Själva 
grunden till kommunikation är när minst två personer agerar tillsammans. Nilsson och 
Waldemarson, (1994, s 10f) menar att detta i sin tur innebär att personerna delar med 
sig av någonting eller delger sig, exempel på detta kan vara känslor, handlingar, 
värderingar eller upplevelser. Robbins (2005, s 300) beskriver kommunikation som 
något mer än att enbart förmedla meningar: Det innebär också att bli förstådd. Perfekt 
kommunikation inträffar om exakt samma föreställelse uppkommer hos mottagaren som 
sändaren hade när denne sände sin tanke eller idé. Detta kan dock inte existera i 
verkligheten (Robbins, 2005, s 300).  
 
Det finns två typer av kommunikation, envägs- och tvåvägskommunikation. 
Envägskommunikation är när information eller budskap mottas passivt (Dahlkwist, 
2004, s 11 och 152ff). Fördelen med detta är att det går snabbt och okomplicerat. När 
möjlighet ges att svara på något sätt är det frågan om tvåvägskommunikation. Fördelar 
med detta är att missförstånd kan undvikas och att parterna känner större delaktighet i 
de beslut som fattas (ibid). Dahlkwist (2004, s 9 och 42) menar också att 
kommunikationen kan vara både verbal och icke verbal. Ett verbalt budskap finns i 
orden. Ord är i sin tur symboler som sammanfogas i ett system, det vill säga ett språk. 
Ord kan ändra betydelse, nya ord kan uppkomma och de kan också vara mångtydiga. 
Även uttalen på orden och i vilket sammanhang de används kan de inneha olika 
betydelse. (ibid) 
 
Nilsson och Waldemarson (1994, s 31f) lyfter fram att budskapet i en kommunikation 
har två nivåer vilka handlar om vad som sägs och hur det sägs. Vad, handlar om ordens 
betydelse vilket sker under en medveten kontroll. Hur budskapet sägs däremot är den 
icke-verbala delen och sker för det mesta både spontant och oavsiktligt, vilket leder till 
att det är betydligt svårare att censurera än det verbala budskapet (ibid). Dålig 
kommunikation är förmodligen den största anledningen till missförstånd och konflikter 
(Robbins 2005, s 298). Det är lättare att kommunicera om förståelse finns för hur 
kommunikation fungerar (ibid).  
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3.4.1 Kommunikation inom decentraliserade organisationer 
 
Det finns flera anledningar till varför det är viktigt med både teoretisk och praktisk 
förståelse av kommunikation för beteenden inom organisationer, Huczynski och 
Buchanan (2001, s 178f). Det är speciellt viktigt för chefer att förstå kommunikation 
eftersom de har många relationer med många personer i organisationen. Författarna 
menar också att bland annat effektiviteten av kommunikation är central både för 
organisationens resultat och för individuell befordran ur karriärssynpunkt. (ibid) 
 
Det finns fyra funktioner av kommunikation i organisationer, (Robbins, 2005, s 305ff). 
 

1. Kontroll. Genom kommunikation mellan avdelningschefer och de ansvariga 
angående hur arbete skall gå till, kan avdelningarna kontrolleras. Med informell 
kommunikation kan också avdelningarna kontrollera varandra genom att 
informera om till exempel felaktigt beteende. 

2. Motivation. Det är viktigt att de ansvariga kommunicerar om organisationen 
mål, det vill säga ger feedback och utvärderingar. 

3. Känslouttryck, social kontroll vilket är utlopp för känslor. 
4. Information, input till beslutsfattaren och övriga för att kunna fatta korrekta 

beslut. 
 

3.4.2 Kommunikationsprocessen 
 
Denna modell (figur 3.2, sidan 15) är grundläggande inom kommunikations-
vetenskapen (Nilsson och Waldemarson, 1994, s 18f). Den är mer komplex än den 
verkar, då en modell skall vara enkel att förstå väljer vi att beskriva den på ett 
översiktligt vis. Modellen är inspirerad från den ursprungliga modellen vilken lades 
fram av Shannon (1949).  
 
Innan kommunikation kan ske krävs det ett syfte, med andra ord ett uttryck som skall 
förmedlas. Sändaren påbörjar ett budskap genom att koda en tanke. Det finns fyra 
omständigheter som påverkar det kodade budskapet, skicklighet, attityder, kunskap och 
kulturer. Sändaren kodar ett budskap vilket är det fysiska resultatet. Kanalen är det 
medium som används för att förmedla budskapet till mottagaren. Mottagaren är 
subjektet som i sin tur tolkar och avkodar budskapet. Innan budskapet kan tas emot 
krävs det dock att det översätts så att mottagaren kan förstå. Detta är tolkning av 
budskap. Mottagaren liksom sändaren påverkas av skicklighet, attityder, kunskap och 
kultur. (Robbins, 2005, s 300) 
 
Själva budskapet/kanalen kan vara antingen verbal eller icke-verbal, (Dahlkwist, 2004, s 
9). Robbins (2005, s 301ff) beskriver att kanaler även kan vara fattiga eller rika. Fattiga 
kanaler är exempelvis telefon, e-mail och brev. De rika kanalerna är de bästa då ett 
personligt möte uppstår. Det är dock inte alltid bäst att använda sig av de rika kanalerna 
eftersom det beror på uppgiften, om den är rutinartad eller komplicerad. Om det är en 
rutinartad uppgift är det ofta ett slöseri med tid och pengar att använda sig av till 
exempel personliga möten. En effektiv ledare har bättre förmåga att välja rätt kanal. 
Nackdelen med rika kanaler är att de har en tendens att föra med sig mer störningar. 
(ibid)  
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Störningar är annan information som påverkar kommunikationen. Störningarna, ”är allt 
som läggs till budskapet men som inte ingick i sändarens avsikt” (Nilsson & 
Waldermarson, 1994, s 18). Själva budskapet kan även störas av att det inte är 
fullständigt på grund av tekniska problem, att det innehåller svåra ord som inte förstås 
av mottagaren eller att mottagaren inte kan svara på budskapet (Robbins, 2005, s 308ff). 
Perception är det samma som uppfattningsförmåga. Det innebär att verkligheten tolkas 
annorlunda av olika människor (op cit, s 315ff). 
 
Svaret på budskapet kallas feedback vilken är viktig i frågan angående förståelsen. 
Själva meddelandet kontrolleras med sändaren (källan), för att se till att meddelandet 
har uppfattats på rätt sätt (ibid). Feedbacken är alltså mottagarens reaktion på budskapet, 
kan ske både verbalt och icke-verbalt.  
 
 
 

 

Respons 
 

Feedback

Sändare Mottagare Budskap
Kanal 

Störningar

Kodning Tolkning  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 3.2: Shannon, Kommunikationsprocessen,  
(Omarbetad och översatt från Shannon, 1949) 
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4 Empiri  
 
Här redovisar vi resultaten från den empiriska delen av undersökningen. Inledningsvis 
presenterar vi företaget, Handelsbanken AB som vi valt som fallstudieföretag. Därefter 
följer en presentation av aktörerna vi intervjuat. Vidare beskrivs aktörernas uppfattning 
om kostnadsfördelning och dess kommunikation.  
 

4.1 Företaget  
 
1871 grundades Svenska Handelsbanken under namnet Stockholms Handelsbank, vilket 
senare skulle ändras till Svenska Handelsbanken. I början av 1900-talet blev 
Handelsbanken en storbank med en landsomfattande rörelse. Idag har Handelsbanken 
en stark position på den svenska marknaden, 455 kontor, samt 128 kontor i andra 
länder. Under januari–mars 2006 var medelantalet anställda 9 956 personer. 
 
Handelsbanken utger sig för att vara en universalbank, vilket innebär att de ska täcka 
hela bankområdet. Med detta avses alltså traditionella företagsaffärer, Investment 
Banking och Trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar. Handelsbankens 
övergripande mål är att ha en högre lönsamhet än genomsnittet för övriga börsnoterade 
nordiska banker. För att lyckas med denna målsättning skall kunderna erbjudas bättre 
service samtidigt som kostnadsnivå ska vara lägre än i andra banker. Lönsamhet är alltid 
viktigare än volym. Handelsbankens skall ge högre utdelning till sina aktieägare genom 
högre lönsamhet än genomsnittet för övriga nordiska banker. 
 
”Handelsbankskoncernens affärsverksamhet är starkt decentraliserad, och de viktigaste 
styrmedlen är en i hela koncernen väl förankrad företagskultur och ett effektivt 
ekonomiskt styrsystem” (http://www.handelsbanken.se/ir). Handelsbankens grundidé är 
att de personer som arbetar närmast kunden också är de som har den bästa kunskapen 
om kundens situation och efterfrågan. Detta medför att det är bättre att kontoren själva 
får fatta beslut eftersom det är personer där som befinner sig närmast kunden. 
Handelsbankens organisation ska underlätta samspelet mellan starka kontor, 
kvalificerade specialister och effektiva stödfunktioner.  
 
 Handelsbankskoncernens organisation visas i modellen nedan som en samlad enhet, där 
inriktningen sker mot den enskilda kunden med det lokala bankkontoret i spetsen. 
 

 
 

Figur 4.1: Handelsbankens organisation 
(Figuren hämtad på  http://www.handelsbanken.se/ir, 13/5 2006) 

 
Företaget är organisatoriskt sett indelat i ett antal olika ”nivåer”. På grund av den starkt 
decentraliserade organisation som Handelsbanken är, har de flesta mellannivåer inom 
företaget tagits bort. Det som återstår idag är lokal, regional och central nivå. Denna 
modell som Handelsbanken använder sig av vid nuvarande arbetssätt har visat sig 
framgångsrik. De senaste 34 åren har företaget lyckas nå upp till sin övergripande 
målsättning, att ha en högre lönsamhet än konkurrenternas genomsnitt. 
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4.2 Handelsbankens kostnadsfördelning och dess intentioner  

Kostnadsfördelningsansvarige 
För närvarande är Patrik Junkka kontorschef vid Kirunakontoret, men har tidigare suttit 
med i planeringskommittén. I planeringskommittén sitter representanter från kontoren 
och även representanter för andra avdelningar som är inblandade i ekonomiska beslut.   
 
I planeringskommittén beslutas vilka kostnader som skall fördelas och vilka 
fördelningsbaser5 som skall användas vid fördelningen. De största kostnaderna som 
fördelas ut till kontoren är kostnader för data. Här ingår kostnader som exempelvis 
kostnader för drift och underhåll av befintliga system samt utveckling. Interna kostnader 
för centrala avdelningar som exempelvis VD-lön fördelas också ut till kontoren. En stor 
gemensam kostnad för de andra stora bankerna är marknadsföringskostnader, men detta 
är ingen stor post för Handelsbanken. Kontoren bestämmer själva hur stora 
marknadsföringsaktiviteter de vill använda. Alltså är detta en direkt kostnad för 
kontoren och inte företagsgemensam kostnad. De flesta av Handelsbankens kostnader 
som fördelas ligger ”i princip på produktnivå”. ”Vi har en väldig decentraliserad 
organisation. Kan låta populistiskt lätt att säga men vi har verkligen det. Kontoren 
inom Handelsbanken har en väldigt stark ställning både internt och i hela 
organisationen, men även helt taktiskt genom att kontoren får sköta mycket av sin 
vardag själva. När man vet detta är det lättare att förstå hur vi fördelar kostnader”, 
menar Junkka.  
 
Det finns enligt Junkka olika fördelningsbaser som används. Kostnaderna fördelas 
genom ett internpris på en tjänst. Deras ambition är att så många kostnader som möjligt 
skall ligga under produkt och inte som han själv benämner det, ”under allmänt skvalp”. 
Anledningen till att kostnader skall ligga direkt under produkt är för att få en effektivare 
styrning och för att kunna se vilka produkter som inte är lönsamma. Detta är något som 
de ständigt jobbar med att förbättra. Den vanligaste fördelningsbasen Handelsbanken 
använder är på D-styrka6, ett annat exempel är fördelning per arbetsplats7. D-styrka är 
disponibel personal, alltså antalet anställda i förhållande till arbetat tid. ”Varför det är 
så noga att man fördelar kostnader på ett rätt sätt är för att kontoren känner att 
decentralisering inte bara är ett snack, utan att man betalar det som man kan påverka 
på något sätt”, menar Junkka.  
 
Det är även viktigt att kontoren känner att kostnaderna inte är något som bara fördelas 
ut till kontoren från högre instanser. Junkka menar istället att det skall finnas 
förklaringar till kostnaderna och att det skall finnas chans för kontoren till förändring 
och förbättring. Handelsbankens har även som intention med det 
kostnadsfördelningssystem som används att skapa en mycket kostnadseffektivare 
organisation. Junkka nämner att Handelsbanken har i särklass de lägsta kostnaderna i 
förhållande till andra banker. Anledningen till detta är enligt Junkka att om kontoren 
själva känner att de kan vara med och påverka kostnaderna blir kontoren mer 
kostnadseffektiva. Med andra ord menar Junkka att deras intention är att kontoren kan 
vara med och påverka kostnaderna. 
 

XVII                                                 
5 Handelsbanken använder sig av benämningen fördelningsnyckel istället för fördelningsbas. För att vara 
konsekventa i arbetet väljer vi att använda fördelningsbas.  
6 En anställd som arbetar 100% = D-styrka 1. D-styrka 9,6 på ett kontor kan exempelvis innebära tio 
anställda där alla inte arbetar 100% (därav D-styrka lägre än 10).  
7 Med arbetsplats avses, antal dataskärmar samt uppkopplingar. 
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Den person som är representant i planeringskommittén har som uppgift att 
kommunicera med kontoren. Representanten försöker föra en dialog med så många som 
möjligt, dock är det orimligt att få tid att prata med alla kontor. En 
tvåvägskommunikation sker därför oftast på kontorens begäran. Om kontoren upplever 
problem eller har andra åsikter om fördelningssystemet är det upp till dem att själva 
söka kontakt. De beslut som fattas i planeringskommittén angående 
kostnadsfördelningen publiceras årligen på Handelsbankens intranät. Där kan kontoren 
se aktuella internpriser och hur dessa är fördelade.  
 

4.3 Kontorschefernas syn på Handelsbankens kostnadsfördelning  

Luleå Storgatan  
Jan Persson är kontorschef sedan 6 år tillbaka vid Handelsbanken Luleå Storgatan som 
har en D-styrka på 21.5. Den största gemensamma kostnaden som Persson identifierar 
är datakostnader som tas centralt och fördelas ut till kontoret. Andra kostnader som 
tillfaller kontoret är bland annat kostnader för markets, aktieavdelning centralt, 
finansiering, specialfinansiering för stora företag. Kostnader är inte något som kommer 
som någon speciell överraskning, dessa är något kontoren får acceptera, enligt Persson. 
Persson menar också att kostnaderna inte är okända för kontoren, eftersom han själv kan 
gå in på Handelsbankens intranät och se hur kostnader hanteras.  
 
Det pågår ständigt diskussioner om hur kostnader skall fördelas ut till kontoren. Detta är 
dock inget som sker på kontorsnivå, enligt Persson. Kontoren får information om hur 
fördelningen sker efter att beslut har tagits av ansvariga. När kontoren upplever att deras 
ekonomi påverkas i allt för stor utsträckning av de gemensamma kostnaderna som 
fördelas, tas problemet upp med de ansvariga. De ansvariga i sin tur lyssnar på vad 
kontoren har att säga. Persson beskriver att han får information kring 
kostnadsfördelning genom Handelsbankens intranät och på kontorschefsträffar om det 
har skett större förändringar.  ”Om saker och ting görs om i banken kan det ibland bli 
diskussioner om rätt fördelningsmetod används, annars uppstår ingen direkt 
kommunikation om fördelningsprinciperna”, menar Persson. ”Det är väldigt ovanligt 
att man diskuterar detta (kostnadsfördelning). Banken har en fin känsla för hur man ska 
fördela ut. Det är fördelen i hela bankens styrsystem, alltså att det är så beprövat. Det 
är kört så många år. Det händer inte så mycket förändringar”, menar Persson.  
 
Vidare beskriver Persson att Handelsbanken är känt för att deras kultur och organisation 
ligger väldigt fast. Det sker inga större kast utan det är likt mellan åren.  
 
Bankens intention med den starka decentraliseringen är att kostnaderna skall ligga på 
respektive kontor enligt Persson. Han får känslan av att banken vill ge en rättvis bild av 
kontoren genom att använda lämpliga fördelningsbaser. Känslan är att banken vill ge 
kontoren större ansvar. Persson menar dock att eftersom de interna kostnaderna är så 
pass små i förhållande till övriga kostnader på kontoret blir effekten av större ansvar 
inte lika påtaglig. Att vara kostnadseffektiv är också en del som är väldigt viktigt. ”Det 
är vår hederskod att vi liksom ska vara kostnadsmedvetna, bry sig om kostnaderna. Det 
tycker jag vi når på det här förfinade fördelningssättet som man har”, menar Persson 
 
Sammanfattningsvis anser Persson att bankens intentioner med kostnadsfördelningen är 
att kontoren ska uppmärksamma utvecklingen av kostnaderna och vara 
kostnadsmedvetna 
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Piteå 
Stefan Uddström har de senaste två åren arbetat som kontorschef i Piteå och har tidigare 
varit kontorschef i Kalix. Piteå kontors D-styrka är 9,6. Den största posten som 
Uddström anser fördelas är datakostnader. Han nämner även kostnader som 
Handelsbanken finans och markets. I övrigt är det upp till kontoren själva att besluta om 
kostnader som uppstår genom exempelvis ombyggnationer eller marknadsföring. ”Vi 
får sanslöst bra information kring kostnadsfördelningen”, menar Uddström.   
 
Månadsvis får kontoret listor rörande de interna kostnaderna vilket är väl specificerade 
och detaljerat angivna. Informationen sker inte via någon direkt kontakt utan i 
pappersform. När nya tjänster erbjuds som exempelvis nya system, informeras kontoret 
om detta. Därefter får kontoret försöka använda dessa system på bästa sätt eftersom 
kostnaden är något som måste accepteras.  
 
Uddström uppfattar intentionerna som ledningen har med det valda fördelningssättet 
som ett sätt att skapa en så rättvis bild av kontoret som möjligt. Han påpekar även att 
filosofin inom Handelsbanken är att kontoren ska hushålla med sina resurser. Med andra 
ord vara kostnadseffektiva. Dock är detta inte en styrning enligt Uddström, utan snarare 
en filosofi. Han sammanfattar bankens intentioner av kostnadsfördelningssystemet:  
”Att ge en så rättvis bild av varje kontors kostnad som möjligt” 
 

Råneå 
Johan Grahn har arbetat som kontorschef vid Handelsbanken Råneå i två år. Kontorets 
D-styrka är 3,9. De kostnader som Grahn beskriver som de största posterna är 
utvecklingskostnader och IT kostnader. Utvecklingskostnaderna är bland annat 
utveckling av nya produkter, tjänster samt datasystem. IT-kostnaden beskriver Grahn 
som en större kostnad för kontoret i Råneå än kostnader för personal. Denna post 
innefattar såväl drift som underhåll och utveckling.   
 
Information ges till varje ny medarbetare i Handelsbanken som ett utbildningspaket. 
Här informeras den nyanställde om hur banken är uppbyggd och hur den styrs. 
Information fås även via bokslut. Det finns även mycket information om 
kostnadsfördelningssystemet att hämta på Handelsbankens intranät, menar Grahn. 
Diskussion förekommer hela tiden kring kostnadsfördelning fortsätter Grahn.   
 
Grahn uppfattar att det sker en löpande dialog och att informationen som kommer i 
rapporterna inte blir till någon överraskning. I och med informationen kan han ta 
ekonomiska beslut. Han beskriver att han kan påverka kontorets kostnader genom att 
förändra D-styrkan. Detta görs genom att öka eller minska personalstyrkan. 
 
Intentioner med det sätt Handelsbanken kostnadsfördelar på är att de skall vara 
lönsammare än andra banker, upplever Grahn. Han menar också att möjligheten att 
påverka intäkter och kostnader leder till högre effektivitet. Ytterligare en filosofi är att 
genom förtroende skapas ansvar som Grahn anser bidrar till att kontoren gör bra ifrån 
sig.  Grahn sammanfattar intentionerna som: ”Engagemang, ansvar och frihet” 
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Övertorneå 
Vid kontoret i Övertorneå har de en D-styrka på 4,0 och där har Håkan Funk varit 
kontorschef sedan oktober 2005. Den största posten som han känner till som fördelas är 
kostnaden för utveckling av datasystem. Funk beskriver att han månadsvis får 
information om vilka kostnader som skall betalas av kontoret. Han själv har aldrig haft 
någon verbal kommunikation med någon angående de gemensamma kostnader som 
fördelas. Enligt Funk får de dock speciella utskick angående information för de 
gemensamma kostnaderna. Om han skulle vilja få information om vilka kostnader som 
fördelas eller hur fördelningen går till får han själv söka upp den informationen vilken 
finns på interna sidor i speciella listor.  
 
Funk uppfattar att avsikten med systemet är att det skapar ansvar hos kontorscheferna. 
Han får även uppfattningen av att de skall arbeta mot kostnadseffektivitet. Han avslutar 
med att beskriva att intentionerna med fördelningen är: ”Relevant fördelad för att 
kontoren själva kan vara med och påverka kostnaderna. Fördelningsgrunderna och 
fördelningsnycklarna kan diskuteras” 
 

Kalix 
I 18 år har Gunnar Sundqvist arbetat som kontorschef vid Handelsbanken i Kalix. Där 
har de en D-styrka på 7,75. Han kan inte beskriva vilka som är de största posterna, 
eftersom han inte kan dem utantill. Sundqvist beskriver att dessa finns utförligt 
nedskriva i en rapport som de får tillskickat sig på kontoren månadsvis. Han menar att 
det endast är genom dessa rapporter som han får information om kostnadsfördelning. 
Ingen muntlig kommunikation förekommer. Detta tycker inte Sundqvist är konstigt då 
han inte anser att, ”det finns varken möjlighet eller utrymme för muntliga 
kommunikationer”. 
 
Han uppfattar intentionerna med kostnadsfördelningssystemet som att planerings-
gruppen vill att han som kontorschef skall reagera om vissa kostnader skulle bli orimligt 
eller onödigt höga.  
 

Boden 
På Bodenkontoret som har en D-styrka på 9,3 har Eva Rångevall arbetat som 
kontorschef i 2 år. Totalt sett har hon dock varit kontorschef i sammanlagt 6 år, då hon 
tidigare varit chef vid Handelsbanken Luleå Örnäset. Utvecklingskostnaderna nämner 
Rångevall som den största gemensamma kostnaden som fördelas till kontoret. Andra 
större kostnader kunde hon inte komma på. Hennes uppfattning var att de allra flesta 
andra kostnaderna bryts ner och fördelas på produktnivå. Kostnaden för utveckling kan 
inte hänföras till en specifik produkt, vilket är anledningen till att den inte bryts ner på 
produktnivå. 
 
Rångevall beskriver att hon får e-mail om det skulle blir några stora förändringar, men 
detta är inget som sker speciellt ofta. Kontor får även listor som beskriver vilka 
kostnader som hennes kontor får bär rent konkret. ”Jag kan även titta via IS8 eller så 
ringer man till ekonomiavdelningen, det är det vanligaste tror jag. Listorna får vi 
månadsvis”, menar Rågevall. 

XX                                                 
8 IS är det samma som intranätet, inom Handelsbanken. 
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På kontorschefsträffar diskuteras endast kostnadsfördelningen om det skett större 
förändringar. Rångevall beskriver att det på träffarna finns en representant med från 
planeringskommittén, vilken också är representant från regionbanken.  
 
De intentioner som planeringskommittén har uppfattar Rångevall som att hon ska få 
större ansvar då varje kontor får bära sina kostnader. Anledningen till detta är enligt 
henne att Handelsbanken är en såpass decentraliserad organisation. ”Vi som kontor skall 
ju alltid tänka igenom vilka kostnader vi vill bära” avslutar Rågevall.  
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4.4 Sammanställning av empirin  
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5 Analys 
  
I detta kapitel kommer vi att koppla samman våra empiriska observationer med teorin 
och belysa eventuella skillnader och likheter mellan empiri och teori.  
 

5.1 Kostnadsfördelning 
 
Den största kostnaden som fördelas på Handelsbanken är kostnader för utveckling, i 
dessa kostnader ingår till exempel IT-, datasystem- och produktkostnader, vilket är 
uppfattning hos den kostnadsfördelningsansvariege och de flesta av kontorscheferna. I 
datakostnaderna ingår utveckling av nya system, underhåll samt driftkostnader, detta är 
något som de flesta aktörer belyser och är medvetna om. Datakostnaden kan 
kategoriseras som en indirekt kostnad eller även kallad overheadkostnad då den inte kan 
härledas till ett specifikt kontor (Innes och Mitchell, 1993, s 4 och 29ff).  Bromwich 
(1997, s 18f) menar att kostnader för marknadsföring och centrala avdelningar som 
exempelvis VD lön är andra indirekta kostnader som ska fördelas. Alla kostnader som 
fördelas, fördelas till kontoren, vilket alltså är Handelsbankens kostnadsställe 
(Horngren, Foster och Datar, 2000, s 96). 
 
Horngren et al (2003, s 516) anser att en kostnad blir gemensam om flera kontor drar 
nytta av eller använder en resurs som banken äger. Detta är något som vi sett exempel 
på i Handelsbanken under vår empiriinsamling. Där finns det en avdelning som arbetar 
med aktiehandel samt en avdelning för utveckling, drift och underhåll av datasystem. 
Vid intervjuerna beskrev de kontorschefer som hade en uppfattning om vilka kostnader 
som fördelades, att dessa två resurser var bland de största posterna. Varje kontor drar 
nytta av de tjänster som dessa avdelningar tillhandahåller och ska därför vara med och 
betala de kostnader som uppstår. Vi anser att detta kan kopplas till det som 
kostnadsfördelningsansvarige anser vara viktigt, nämligen att kontor får en känsla av att 
de drar nytta av något som banken erbjuder och därmed får betala för det. Kostnaden är 
därmed inte något som fördelas från högre instanser utan får en innebörd. De 
intervjuade cheferna förklarar denna kostnad som något som fördelas och inte något 
som kommer som en överraskning.  
 
Handelsbanken fördelar såväl direkta som indirekta kostnader. Vi valde, som tidigare 
nämnts i teorikapitlet, att närmare studera vilka de indirekta kostnaderna var. 
Fördelning av de indirekta kostnaderna kan enligt Rajan (1992) skapa värde och 
motivation. Detta framkommer tydligt genom våra intervjuer, då alla aktörer anser att de 
får ta ett stort ansvar och känner att de har ett stort förtroende för att ta egna beslut. 
Genom att de får ta många beslut själva sporrar det kontoren att uppnå ett bra resultat. 
Detta skapar i sin tur motivation för kontorscheferna då de själva kan påverka kontorets 
framgångar. Som Rajan (1992) lyfter fram sammanlänkas kontoren och motivation 
sprids mellan dem genom kostnadsfördelning. Det som vi kan se som sammanlänkande 
mellan kontoren är när de har invändningar mot fördelningssystemet. Då går kontoren, 
som många av aktörerna beskriver det, ihop för att framföra sina åsikter till de 
ansvariga. Att motivationen skulle spridas kontoren emellan har vi dock svårt att 
urskilja, eftersom varje enskilt kontor vill få så bra resultat som möjligt.  
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Salomaa och Sydow (2006) lyfter fram att kontorschefer måste vara motiverade för att 
de skall kunna sköta sina arbetsuppgifter på ett ur företagets syn, tillfredsställande sätt. 
Kontoren fungerar som ”egna” företag då de ansvarar för sina egna intäkter och 
kostnader. Detta leder i sin tur till högre motivation. En av kontorscheferna beskriver att 
denne får ta ansvar för kontorets egna kostnader. Genom att kontoret ansvarar för sitt 
eget resultat uppfattar vi det som att det skulle innebär att varje kontor har ett uppsatt 
mål, målet är strävan efter ett så bra resultat som möjligt. Att kontoren dessutom har 
möjligt att påverka såväl intäkter som kostnader ökar motivationen hos kontorschefer att 
uppnå sina mål.  
 
När Handelsbanken ska välja fördelningsbas finns koppling mellan det 
kostnadsfördelningsansvarige beskriver och Snyder och Davenport (1997):s 
beslutsprocess, då planeringskommittén går tillväga enligt följande:  
 

1. Inför beslut som skall tas kring kostnadsfördelning läggs en budget upp för 
banken. Utifrån denna träffas planeringskommittén och beslutar om vilka 
fördelningsbaser som skall användas för de indirekta kostnaderna och därmed 
vilka kontor som blir berörda. Planeringskommittén får åsikter och information 
från kontoren genom direkt kontakt men även via månadsnotiser.  

2. På träffarna arbetar planeringskommittén med att placera så många av de 
indirekta kostnaderna som möjligt direkt under produkter och/eller tjänster.  

3. Handelsbanken använder sig mestadels av variabeln D-styrka. Genom denna 
fördelningsbas blir det tydligt hur stor kostnad varje kontor får tilldelad sig. 

 
Som Robbins (2005, s 457f) beskriver får kontorschefer i decentraliserad organisation 
förtroende att ta beslut angående organisationens framtid. Detta stämmer väl överens 
med det som kostnadsfördelningsansvarige beskrev för oss under intervjun. 
Handelsbankens har en starkt decentraliserade organisation enligt kostnadsfördelnings-
ansvarige vilket i sin tur har stor inverkan på bankens sätt att kostnadsfördela. 
Organisationen är som vi nämnt i presentationen om Handelsbanken, indelad i tre 
nivåer, central, region och kontor, se figur 4.1 på sida 16. Kostnadsfördelningsansvarige 
anser därmed att det är viktigt att förstå hur organisationen är uppbyggd. Genom att 
kontoren tar de flesta beslut själva medför det att kontoren får en stark position i 
organisationen (kostnadsfördelningsansvarige).  
 

5.2 Kommunikation  
 
En muntlig kommunikation uppstår på kontorens begäran, men också genom 
planeringskommitténs initiativ förklarar kostnadsfördelningsansvarige. Dialogen från 
planeringskommitténs sida uppstår genom representanten, då denne för dialog med så 
många kontorschefer som möjligt. Dock finns det ingen möjlighet och inte heller någon 
anledning till att kommunicera med alla kontor, eftersom alla inte upplever problem 
med det kostnadsfördelningssystem som används (kostnadsfördelningsansvarige). Detta 
tycker vi är logiskt eftersom vi uppfattar att de indirekta kostnaderna är en rutinmässig 
företeelse som därmed inte behövs diskuteras kring. Den typ av kommunikation som det 
rör sig om i detta fall stämmer in på den beskrivning Dahlkwist (2004, s 9, 11, 42 och 
152ff) ger av en tvåvägskommunikation. Budskapet som planeringskommittén sänder 
sker i ord och är alltså en verbal kommunikation. 
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Då Handelsbanken skall välja fördelningsbas uppstår det ibland en 
tvåvägskommunikation.  Kostnadsfördelningsansvarige beskriver tillexempel att 
tidigare fördelningsbaser väckte reaktioner hos kontoren och då kontaktades de 
ansvariga av kontoren. Kostnadsfördelningsansvarige menar även att om det skulle 
inträffa större förändringar uppstår en direkt dialog om fördelningsprinciperna mellan 
kontorschefer och kostnadsansvariga. När kontoren upplever att deras ekonomi 
påverkas i allt för stor utsträckning av de gemensamma kostnaderna som fördelas tas 
problemet upp med de ansvariga. De ansvariga i sin tur lyssnar på vad kontoren har att 
säga enligt två av kontorscheferna. I samband med beslut om nya fördelningsbaser sker 
det ofta många diskussioner (Doost, 1997 och Haskins och Crum 2001). Det märker inte 
någon av kontorscherna av, då diskussioner enligt en av dem inte sker på kontorsnivå.   
 
Dahlkwist (2004, s 9, 11, 42 och 152ff) tar också upp envägskommunikation, vilket 
beskrivs som att informationen som sänds inte erbjuder någon möjlighet till dialog. Med 
andra ord är kontoren passiva när information kommer från de ansvariga och vice versa 
(ibid). Då det rör sig om denna typ av kommunikation sker informationen skriftligt. 
Denna typ av kommunikation används när planeringskommittén som 
kostnadsfördelningsansvarige beskriver, publicerar information på Handelsbankens 
intranät. Även när beslut angående kostnadsfördelning skall ske uppstår en envägs-
kommunikation och då är det kontoren som sänder informationen till de ansvariga.  
 
Cauwenbergh, Durinck, Martens, Laveren och Bogaert (1996) och Snyder och 
Davenport (1997) beskriver att genom kostnadsfördelning kan det skapas bättre 
ekonomiska beslut och på så sätt få ett bättre underlag för att förstå den faktiska 
kostnaden för kontoret. Handelsbanken har lyckats bra med detta enligt 
kontorscheferna. Alla kontorschefer är eniga om att kostnaderna inte är okända för 
kontoren eftersom de själva kan söka underlag på Handelsbankens intranät. En av 
kontorscheferna menar att underlagen och information angående vilka kostnader som 
fördelas är otroligt detaljerat och specificerat, vilket gör det lättare att acceptera 
kostnaderna. En av kontorscheferna påpekar att genom information kring fördelning 
medför det att han själv kan ta ekonomiska beslut. Detta förtydligas genom ett exempel 
som han gav under intervjun: Genom underlaget för fördelningen får han reda på hur en 
gemensam kostnad fördelas exempelvis på D-styrka, utifrån detta kan han själv avgöra 
om han skall ha färre anställda för att på så vis minska kostnader som fördelas på D-
styrka.  
 
Genom att använda sig av kommunikationsprocessen (figur: 3.2, s 15) kan vi sätta in 
Handelsbankens kommunikationsprocess vid kommunikation angående 
kostnadsfördelning och hur den kan gå till, se figur 5.1 på nästa sida 27. 
 
Sändaren är den som sänder iväg ett budskap (Robbins, 2005, s 300). När det gäller 
kostnadsfördelningen på Handelsbanken är det planeringskommittén som är sändaren. 
Det kan enligt kostnadsfördelningsansvarige vara antingen hela kommittén eller bara en 
representant som sänder och kodar budskap. Det är förmedlandet av hur kostnader 
fördelas som är syftet. Det händer dock att kontorschefer är sändare 
(kostnadsfördelningsansvarige samt tre av kontorscheferna), den vanligaste anledningen 
är då att kontoren upplever problem eller har frågor som rör kostnadsfördelningen.  
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Det sätt som kommunikationen sker på görs genom en så kallad kanal vilken kan vara 
såväl verbal som ickeverbal, fattig eller rik (Dahlkwist, 2004, s 9 och Robbins, 2005, s 
300). Oftast sker kommunikationen om kostnadsfördelning som en 
envägskommunikation från planeringskommittén via publikation på Handelsbankens 
intranät. Detta sker årligen menar fyra av kontorscheferna samt kostnadsfördelnings-
ansvarige. Att kontoren får rapporter med information om kostnadsfördelning sker i ett 
utskick månadsvis beskriver kostnadsfördelningsansvarige och tre av kontorscheferna. 
Det är endast en av aktörerna som beskriver att han hämtar informationen från 
Handelsbankens bokslut. När det sker större förändringar förklarar menar en annan att 
denne får meddelande om detta genom e-mail. Kostnadsfördelningsansvarige beskriver 
att de använder sig av rika kanaler som Robbins (2005, s 302) beskriver som bäst då 
representanter från planeringskommittén för en dialog vid kontorschefs träffar. Då rör 
diskussionen ofta kostnadsfördelning enligt en av kontorscheferna. 
Kostnadsfördelningsansvarige och en av kontorscheferna beskriver att anledningen till 
varför de inte använder sig av verbala eller rika kanaler i större utsträckning är för att 
det varken finns tid eller möjlighet till det. En av kontorschefernas uppfattning stämmer 
in på Robbins (2005, s 302) förklaring att det är onödigt att använda sig av rika kanaler 
då detta är en rutinmässig uppgift. Föreligger rutin är det bara slöseri med tid att 
använda sig av personliga möten. En av kontorscheferna tydliggör att alla som anställs 
på Handelsbanken får ett utbildningspaket där de informeras om bankens styrning. 
Utbildningspaketet är en information i skriftlig form. Vår uppfattning är att 
Handelsbanken använder olika kommunikationsvägar för olika ändamål.  
 
Tydligt är att kontorscheferna är mottagare i kommunikationsprocessen. Det är alltså till 
dem budskapet är riktat. Det händer att planeringskommittén är mottagare men det är 
som vi tidigare nämnt oftast enbart om kontoren anser att det finns problem. 
Kontorscheferna är enligt Robbins (2005, s 300) objekten och det är de som tolkar och 
avkodar sändarens budskap.  
 
Feedback är det samma som svar på budskapet (Robbins, 2005, s 308ff). Enligt 
kostnadsfördelningsansvarige samt de flesta kontorscheferna ges feedback när de 
upplever problem men annars sker feedbacken genom acceptans. Accepterar 
kontorscheferna fördelningen sker ingen kommunikation tillbaka till de ansvariga vilket 
blir deras sätt att ge feedback och visa att de accepterar systemet.  
 
Den vanligaste störningen som påverkar kommunikationen på Handelsbanken uppfattar 
vi som användandet av ord, vilka inte förstås av både mottagare och sändare (Robbins, 
2005, 315ff). Perceptionerna innebär enligt Robbins (2005, 315ff) att ett och samma 
meddelande kan uppfattas på olika sätt av olika personer. I vårt fall har vi sett skillnader 
på hur olika kontor har bildat sig uppfattningar av det budskap som 
planeringskommittén avgett. Intentionen med kostnadsfördelningen är enligt 
kostnadsfördelningsansvarige att: Kontoren känner att de kan vara med och förändra 
och förbättra kostnadsfördelnings-systemet och att kontoren skall arbeta mot en 
kostnadseffektivare organisation. Det har dock uppfattats på en rad olika sätt av 
kontorscheferna. Detta kan bero på hur kommunikationsprocessen fungerar angående 
kostnadsfördelningen och är uppbyggd.   
 
Figuren 5.1 på nästa sida beskriver ett exempel på hur kommunikationsprocessen i 
Handelsbanken ser ut, efter våra intervjuer.  
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Figur 5.1: Handelsbankens kommunikationsprocess.  
(Ampassad version till Handelsbankens kommunikation från Shannon, 1949) 

 

5.3 Intentioner 
 
Decentraliseringen och dess påverkan på Handelsbanken är inte direkt en intention men 
indirekt eftersom det påverkar kontoren och organisationen i allrahögsta grad. Att 
kontoren kan vara med och påverka kostnader som de får vara med och betala för, 
medför enligt kostnadsfördelningsansvarige att bankens decentraliserade organisation 
blir trovärdig. Att kontoren kan vara med och påverka kostnaderna är dessutom en av de 
intentioner som kostnadsfördelningsansvarige nämner att de ansvariga har med 
kostnadsfördelningssystemet. Två av kontorscheferna anser inte att de kan påverka de 
kostnader som fördelas ut, utan det är något som måste accepteras. Detta håller inte två 
andra kontorschefer med om utan tycker att de kan påverka kontorets intäkter, kostnader 
och fördelningsbaser. En kontorschef beskriver att denne får ta ett stort ansvar och 
märker av decentraliseringen, trots att han anser att han inte kan påverka kostnaderna. 
Att kontoren får ta stort ansvar håller tre av kontorscheferna med om.  
 
Kostnadsfördelningsansvarige menar att när kontoren själva kan vara med och påverka 
kostnader leder det till att kontoren blir kostnadseffektivare. Handelsbanken har som 
mål och intention att de flesta kostnader skall brytas ned till produktnivå, vilket 
förväntas medföra att banken ökar sin effektivitet gällande kostnader. Detta i sin tur kan 
leda till att kontorscheferna och banken reagerar snabbare vid förändringar i omvärlden 
(Salomaa och Sydow, 2006). Att decentraliseringen leder till att reducera risker som 
Salomaa och Sydow (2006) beskriver stämmer in med det kostnadsfördelningsansvarige 
ansåg. Den beskrivning speglar att kontoren reagerar om kostnaderna blir för höga, 
alltså då interna kostnaderna ökar orimligt mycket i förhållande till övriga kostnaderna 
(en av kontorscheferna). Information om detta ges till de ansvariga för 
kostnadsfördelningssystemet så att kostnaderna inte långsiktigt fortsätter vara för höga. 
 
 



6 Slutsatser  
 
Här kommer vi att lyfta fram de slutsatser som kommit fram under vårt arbete med 
anknytning till vår analys. Vi kommer att göra kopplingar till vårt syfte och besvara vår 
övergripande frågeställning.  
 
Vi har i vår uppsats utfört intervjuer med sammanlagt åtta aktörer. Detta har vi gjort för 
att få en djupare förståelse för hur uppfattningen är hos kontorscheferna angående 
kostnader som fördelas, intentionerna från ansvariga gällande 
kostnadsfördelningssystemet, samt hur kommunikationen sker. Den övergripande 
frågeställning vi hade i uppsatsen är om: Ansvariga för kostnadsfördelningen i en 
decentraliserad organisation lyckas förmedla underlag för deras sätt att kostnadsfördela 
på till avdelningschefer. Aktörerna som intervjuats hade uppfattningen att 
Handelsbanken lyckats förmedla underlag för deras kostnadsfördelning. Månadsvis 
skickas rapporter ut, information publiceras på intranätet samt årliga kontorschefträffar 
medför att kontoren alltid kan uppdatera sig om hur systemet är uppbyggt. Skulle det 
ske förändringar är de ansvariga också duktiga på att delge sig informationen. Därmed 
anser vi att Handelsbankens kostnadsansvariga lyckas förmedla underlagen för deras 
sätt att kostnadsfördela till de aktörer vi har intervjuat. Förutom denna frågeställning 
hade vi även ett syfte med uppsatsen. 
 
Syftet med uppsatsen var:  
 

Studera på vilket sätt kommunikationen angående kostnadsfördelning sker i en 
decentraliserad organisation, samt om huvudansvarigas uttalade intentioner 
med kostnadsfördelningssystemet överensstämmer med hur avdelningschefer 
uppfattar det. 

 
Kommunikationen angående kostnadsfördelningen på Handelsbanken sker både verbalt 
och skriftligt. Som vi nämnt tidigare sker detta genom rapporter som skickas till 
kontoren, information på intranätet samt genom de årliga kontorschefträffarna som 
banken har. Verbal kommunikation sker främst vid större förändringar eller om 
kontoren har synpunkter på fördelningssystemet som råder.  
 
Intentionerna som de ansvariga har med fördelningssystemet som används 
överrensstämmer inte helt med hur kontorschefernas uppfattat det. Den intention som 
lyckats uppfattas av kontoren är den om att de skall vara kostnadsmedvetna. Vissa av 
aktörernas uppfattning av intentionerna stämde bättre överens med den bild som 
ansvariga har. Dock kan vi inte se att de lyckats förmedla sin avsikt med 
fördelningssystemet fullt ut.  
 
Det är endast en av de intervjuade aktörerna som uttryckt förståelse för kopplingen 
mellan hur kontorets kostnad kan sänkas genom att förändra grunden för fördelningen. 
Detta var oväntat eftersom att kontoren reflekterat att de skall vara kostnadsmedvetna 
och ändå inte uttryckt förståelsen av denna koppling.  
 
Handelsbankens tanke med den starka decentraliseringen är att kontoren skall fungera 
som enskilda företag med stort eget ansvar. Det är den tydligaste slutsatsen som vi kan 
se, då samtliga aktörer tydligt förklarade att det själva får ta många egna beslut som 
påverkar varje kontors ekonomi.  
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7 Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för en avslutande diskussion som delger läsaren 
våra egna resonemang runt vissa av slutsatserna och intressanta företeelser som 
kommit fram under analysarbetet.  Slutligen kommer vi att lämna förslag på fortsatt 
forskning. 
 

7.1 Diskussion  
 
Vid intervjuerna framgick det att aktörerna upplevde kommunikationen 
tillfredsställande. Vi anser dock att kommunikationen skulle kunna förbättras. Detta 
grundar vi på att samtliga kontorschefer inte hade samma uppfattning angående 
fördelningen. Vi kan förmoda att förståelsen av intentionerna med fördelningen hade 
varit bättre överensstämmande med de ansvarigas om mer verbal kommunikation 
förekommit. I dagsläget sker den mesta informationen skriftligt, samt att det är upp till 
kontorscheferna själva att förse sig med informationen. Uppfattningen av intentionerna 
kan därmed påverkas av kontorschefernas intresse och kunskap angående fördelningen. 
Anledningen till att deras uppfattning kring kostnadsfördelningen var varierande kan 
också bero på att information som delges är allt för detaljerade. Vår uppfattning är att 
kontorscheferna ofta har ett tidspressat schema, vilket kan medföra att informationen 
inte granskas i detalj. En mer lättsam kommunikation i form av övergripligare 
information skulle kunna skapa en bättre förståelse hos kontorscheferna. Självklart skall 
detaljerad information finnas och vara tillgänglig för kontorschefer. 
 
Intrycket vi fick var när vi ställde frågan angående vilka större kostnader som fördelas 
upplevde vi en viss osäkerhet. Vissa aktörer utryckte sig tydligt och stod för att de inte 
kände till vilka kostnader som fördelades, beskrev dock att de visste var de kunde hämta 
informationen om vilka kostnaderna var. Detta skulle kunna förklaras med att dessa 
kostnader måste accepteras av kontoren och att de inte kan påverka kostnaderna i någon 
större utsträckning. Därför uppfattar vi det som att kontoren inte lägger någon större 
vikt av inhämtandet av denna information eftersom det är upp till dem själva att göra 
detta. Ytterligare en aspekt är att i och med att varje kontor fungerar som ett enskilt 
företag så kan detta medföra att engagemanget för de indirekta kostnaderna försvinner i 
mängden av kontorets övriga kostnader.  
 
Det framgick av intervjuerna att kontorschefer endast deltog i dialoger när större 
förändringar i arbetet med kostnadsfördelningssystemet skedde, samt när kontoren 
upplevde problem med fördelningssystem som användes. Om fler kontorschefer fått 
vara med vid diskussionerna kring utformandet av fördelningssystemet skulle det kunna 
motverka att ofullkomliga fördelningsmetoder väljs. Istället för att kontoren skall 
komma in i efterhand med åsikter om systemet, skulle en mer lämplig metod kunnat 
diskuteras fram från början. Detta skulle kunna spara in både tid och resurser för 
Handelsbanken.  
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Enligt den teori vi inhämtat skall kostnadsfördelning användas som en fördel för att 
skapa förståelse hos kontorschefer för uppsatta mål. Denna koppling kan vi inte se inom 
Handelsbanken, då ledningens mål enligt kostnadsfördelningsansvarige är att varje 
kontor skall fungera som ett enskilt företag. Ledningen ger inga tydliga direktiv till 
kontoren, att kontoren skall göra si eller så. Kontoren har ett stort eget ansvar och det är 
grundtanken inom Handelsbankens decentraliserade organisation. Vår tolkning är att det 
författarna menar stämmer bättre överens med centraliserade verksamheten. Eftersom 
att i centraliserade organisationer är det centrala mål som skall spridas i organisationen 
och styra kontoren. 
 
Vår uppfattning är trots att kommunikationen inte sker på ett optimalt vis på 
Handelsbanken, lyckas problem gällande kostnadsfördelning undvikas. Det har även 
framgått att kontorscheferna inte känner något hinder med att söka kontakt med de 
ansvariga då de har frågor eller upplever problem. Detta tycker vi är bra och är en av 
Handelsbankens styrkor.  
 

7.2 Uppsatsens bidrag  
 
Under arbetets gång har vi inte lyckats hitta tidigare studier angående den verbala 
uppfattningen rörande kostnadsfördelning från ansvariga på högre nivåer till 
avdelningschefer som befinner sig lägre ner i organisationshierarkin. Detta gör att 
uppsatsen kan bli till värde för dem som vill studera detta i framtiden. Att studiens kan 
vara till nytta för Handelsbanken och dess arbete med kommunikation är också ett 
bidrag. Att denna studie även borde ha givit läsaren en ökad förståelse om 
kommunikation vid kostnadsfördelning, vilket i sin tur kan medföra att bättre 
kommunikation inom organisationer uppstår.  
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har fokuserat på vilka intentionerna är och hur dessa uppfattas samt hur 
kommunikationen skett från kostnadsfördelningsansvariga till kontorscheferna inom 
Handelsbanken i norra Sverige. Det skulle vara intressant att studera om det finns 
eventuella skillnader geografiskt sett inom Handelsbanken samt om kontorscheferna 
själva vill få information på annat sätt än vad som sker i dag. Ytterligare ett förslag på 
fortsatta studier är att undersöka om det finns skillnader mellan decentraliserade 
organisationer i olika branscher. Även att studera om det finns skilda sätt att 
kommunicera om kostnadsfördelning i organisationer som är decentraliserade och 
centraliserade.    
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Intervjuförteckning 
 
Namn, titel och kontor, samt datum för intervjun. 
 
Funk Håkan, Kontorschef, Övertorneå. 2006-05-10  
 
Grahn Johan, Kontorschef, Råneå. 2006-05-18 
 
Junkka Patrik, Representant för planeringskommittén. 2006-05-12  
 
Lindgren Hans Albert, Kontorschef, Arvidsjaur. 2006-05-19  
 
Persson Jan, Kontorschef, Luleå Storgatan. 2006-05-16 
 
Rångevall Eva, Kontorschef, Boden. 2006-05-19 
 
Sundqvist Gunnar, Kontorschef, Kalix. 2006-05-17 
 
Uddström Stefan, Kontorschef, Piteå. 2006-05-16  
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Intervjuguide för ansvarig för kostnadsfördelning 

 
Frågor till huvudansvarige för kostnadsfördelning: 

 
1. Hur kostnadsfördelar ni? 

a. Vilka typer av kostnader fördelas (nämn de största posterna)? 
b. Vilka fördelningsbaser använder ni? (Skiljer sig fördelningen mellan 

kontoren? / Får alla kontoren lika stor del av de gemensamma 
kostnaderna som skall fördelas?) 

 
2. Vad är anledningen till att ni fördelar på det sätt ni gör? / Beskriv syftet med ert 

kostnadsfördelningssystem av gemensamma kostnader? 
(Handlar det om att ni vill fördela ut ansvar, hålla nere kostnaderna?)  
 

3. Hur kommunicerar ni ut informationen om kostnadsfördelningssystemet till de 
ansvariga på kontoren? Skriftligt, verbalt m.m.  

 
4. Är det något som du skulle önska att vi frågar de kontor vi kommer kontakta 

angående kostnadsfördelning?  
 
5. Om vi skulle behöva komplettera något ifrån denna intervju är det möjligt att vi 

får kontaktar dig igen? 
  

6. Är ni intresserad av att ta del av resultatet som vi kommer fram till med denna 
rapport?  

 



 

Intervjuguide för kontorschefer 
 

 
1. Namn: 
2. Kön: 
3. Ålder: 
4. Kontor: 
5. D-styrka:  
6. Hur många år har du arbetat på denna position? 
 
7. Vilka gemensamma kostnader (större poster) är utdelat till ert kontor?  
 
8. Beskriv hur Du fått information om hur de gemensamma kostnaderna fördelas?  
 
9. Beskriv hur Du uppfattar de intentioner som ledningen har med det 

kostnadsfördelningssystem som används? 
 
10. Sammanfatta ovanstående fråga angående de intentioner som ledningen har med 

kostnadsfördelningssystemet i en mening.  
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