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FÖRORD 
 
Denna uppsats är ett arbete om hur Handelsbanken styr sin verksamhet och hur olika 
grupper inom företaget ser på olika arbetsuppgifter. Arbetet har utförts på 
ekonomprogrammet med inriktning ekonomistyrning vid Luleå tekniska universitet. Vi 
vill tacka vår handledare Christian Ifvarsson för att han har hjälpt oss fram till den 
färdiga uppsatsen. Även Mats Westerberg förtjänar ett stort tack då han ställde upp och 
hjälpte oss med den statistiska undersökningen. Ett stort tack vill vi också ge alla på 
Handelsbanken i Norrbotten som har ställt upp på att svara på vår enkät och våra andra 
frågor som vi har haft. Slutligen vill vi tacka alla andra som på ett eller annat sätt har 
hjälpt oss under denna tid. 
 
Luleå den 6 januari 2000 
 
 
 
 
Frida Kolbäck  John Sjölund 
 
 



SAMMANFATTNING 
 
Inom banksektorn kan det vara svårt att mäta effektivitet då det är svårt att mäta input 
och output. Wallander har löst detta problem på Handelsbanken genom att använda sig 
av alternativa sätt att styra verksamheten. Syftet med denna uppsats var att beskriva 
vilka styrformer som används inom olika arbetsuppgifter och skapa förståelse för varför 
olika arbetsgrupper inom en bank har olika syn på hur verksamheten styrs. Vi ville även 
beskriva vilka olika styrverktyg som används. Undersökningen genomfördes genom 
telefonintervjuer och enkäter som skickades ut till olika Handelsbanks kontor i 
Norrbotten. Slutsatser som vi kunde dra av vår undersökning var att det är främst 
målstyrning som används på Handelsbanken. De olika arbetsgrupperna  var ganska 
överens om att verksamheten styrdes med målstyrning, med vissa undantag. De 
styrverktyg som används är främst olika sorters nyckeltal och andra relationstal. 



ABSTRACT 
 
It can be difficult to measure the efficiency in a bank since it is difficult to measure 
input and output. Wallander solved this problem at Handelsbanken by using alternative 
ways of managing the business. The purpose of this essay was to explain which 
instruments of control that are used in different assignments and to create an 
understanding of different ways of looking at the management by different employee 
groups. We also wanted to describe what instruments of control that are used. The study 
was made through telephone interviews and questionnaires that were sent to different 
offices of Handelsbanken Norrbotten. The conclusions that we could make from the 
study were that it is primarily target control that is used at Handelsbanken. The different 
employee groups agreed that the business was managed with target control, with some 
exceptions. The instruments that are used are primarily different kinds of key ratios and 
other numbers that are related to each other. 
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1. INLEDNING 
 
Grunden till all ekonomi är det faktum att det råder knapphet av resurser. Detta innebär 
att de resurser som finns måste användas så effektivt som möjligt. Detta blir speciellt 
tydligt i affärsdrivande företag eftersom bristande effektivitet kan medföra 
lönsamhetsproblem och i värsta fall konkurs. 
 
I början av 1800-talet började ekonomistyrning utvecklas i USA. Målet var att uppnå en 
bättre styrning av verksamheten (Källström, 1990). Under 1900-talets början ansåg 
Taylor att det primära målet med ekonomistyrning var effektivitet. Taylors uppfattning 
var att effektiviteten i organisationen var helt beroende av ledningens agerande. För att 
organisationen skulle bli effektiv, var ledningen först tvungen att bli effektiv. Detta sker 
enligt Taylor genom ”scientific management”, det vill säga att försöka förbättra 
produktionsresultatet genom att hitta det snabbaste och det mest effektiva sättet att 
utföra en arbetsuppgift. För att uppnå detta indelades arbetsprocessen i mindre moment 
där den enskilde arbetaren specialiserade sig på ett specifikt moment (Ögård & 
Gallstad, 1994). 
 
I takt med att omvärlden förändrats i många avseenden, genom till exempel kortare 
produktlivscyklar, högre allmän utbildningsnivå, nya tankesätt (till exempel 
flödestänkande), mer komplexa produktionsprocesser med mera, har nya sätt att styra 
organisationer mot effektivitet blivit nödvändiga. Olika sätt att styra lämpar sig olika 
bra bland annat beroende på arbetsuppgiftens karaktär.  
 
På senare tid har det blivit allt vanligare med styrformer där ledningen inte helt 
bestämmer hur verksamheten ska bedrivas. Dessa styrformer är målstyrning och 
självstyrning. En av de viktigaste orsakerna till att dessa styrformer börjat användas 
flitigare, är att förändringen i ovannämnda omvärldsfaktorer gjort att företagsledningen 
blivit tvungen att delegera ut mer ansvar till lägre nivåer för att kunna uppnå optimal 
effektivitet. (Engellau, 1982) 
 
 
1.1 Problemdiskussion 
 
För att företag ska kunna uppnå sina mål krävs planering, koordinering och samordning 
av de tillgängliga resurserna. Om det inte sker någon form av styrning från ledningens 
sida är det inte speciellt troligt att medlemmarna i organisationen strävar mot samma 
mål, vilket leder till att målöverensstämmelsen blir dålig. För att få medlemmarna i 
organisationen att sträva mot de mål ledningen har satt upp används ekonomistyrning. 
Företagens ledning kan sätta upp mål i form av exempelvis nyckeltal för att uppnå den 
önskade styreffekten. Dessa mål får inte ses som ouppnåeliga för ind ividerna som ska 
sträva efter att uppnå målen. Ett sätt att motivera de anställda till att uppnå målen kan 
vara att använda sig av belöningssystem. (Becker & Neuhauser, 1975) 
 
Ett av de viktigaste syftena med ekonomistyrning är att stäva efter ett maximalt 
resursutnyttjande, maximal effektivitet. Det finns två typer av effektivitet och dessa är 
yttre- och inre effektivitet, vilka tillsammans utgör den totala effektiviteten. Den yttre 
effektiviteten kan definieras genom att göra rätt saker för marknaden, det vill säga 
företagen bör sträva efter att uppnå ett högre kundvärde. Den inre effektiviteten strävar 
däremot efter att göra saker rätt, det vill säga förbättra produktiviteten inom företaget, 
för att utnyttja resurserna på ett effektivt sätt. För att mäta effektivitet genomförs olika 
former av effektivitetsmätningar, till exempel mäta kundvärdet för den yttre 
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effektiviteten samt olika resultat- och processmått för den inre effektiviteten. Dessa 
effektivitetsmätningar kan genomföras på många olika nivåer ino m organisationen. 
Ledningen sätter exempelvis upp resultatmål för de anställda för att de ska uppnå en 
förbättrad effektivitet. Dessa mål delas upp och fördelas ner till lägre nivåer för att de 
ska bli lättare att förstå och uppnå för de som ska prestera d essa resultat. (Östman, 
1979) 
 
Ett annat sätt att se på den inre effektiviteten är att utgå från Macintosh (1985) 
teknologimodell. Macintosh menar att vissa teknologityper, det vill säga 
arbetsuppgifter, skall styras på olika sätt som passar de olika tekno logityperna. Hur de 
olika arbetsuppgifterna ska styras påverkas av många olika faktorer som exempelvis 
vad det är för verksamhet och vilka olika sorters personer det är som jobbar där. 
 
Det kan uppkomma meningsskiljaktigheter när företag ska bestämma hur en 
arbetsuppgift ska genomföras. Ett problem är att olika individer inom företaget har olika 
syn på hur arbetsuppgifterna bäst genomförs. Då gäller det att komma fram till vilket 
sätt som är det mest effektiva. Detta beror till stor del på vilken arbetsuppgift som ska 
utföras. Olika arbetsuppgifter kräver olika kompetens hos de anställda och olika krav 
ställs på ekonomistyrning och ledning. Hur arbetsuppgifterna ska utföras ska anpassas 
till vilken arbetskraft som finns inom företaget, för att uppgiften ska kunna utföras så 
effektivt som möjligt. Det finns huvudsakligen tre sätt att styra och dessa är 
direktstyrning, målstyrning och självstyrning. Företag som använder sig av målstyrning 
har ofta delegerat ut ansvar till lägre nivåer på företaget och detta är ett kännetecken på 
decentralisering. Decentralisering innebär att många beslut fattas på lägre nivåer än vad 
som vore fallet om organisationen skulle vara centraliserad och arbetsuppgifterna 
direktstyrda. (Södergren 1992) 
 
Wallander (1999) skriver att det inom den finansiella sektorn kan vara svårt att sätta en 
budget då marknaden hela tiden förändras. Wallander arbetade tidigare på 
Handelsbanken och under den tiden avskaffade han budgeten som styrmedel på banken. 
Han ansåg att i och med att de införde alte rnativa styrverktyg kunde banken styra 
verksamheten lättare och mer effektivt, eftersom fokuseringen då blir på den dagliga 
verksamheten och framtiden istället för på det som redan har varit. Inom banksektorn 
kan det i vissa fall vara svårt att mäta den in re effektiviteten, då det inte finns något 
enkelt sätt att mäta input och output. Svårigheten med att mäta input är framförallt att 
det är arbetskraft som är den primära resursen som används. När output ska mätas är det 
svårt att mäta vad som har presterat s, ska det mätas i antalet nöjda kunder, hur snabbt 
arbetsuppgifterna utförs eller hur många kunder som en anställd hinner med på 
exempelvis en timme? 
 
På grund av de problem som finns kopplat till ekonomistyrning mot effektivitet inom 
den finansiella sektorn, kan det vara av intresse att se om det finns några skillnader på 
hur chefer och den övriga personalen uppfattar kunskapen och variationen i olika 
arbetsuppgifter. Det kan även vara intressant att se vilken sorts styrning som används i 
respektive arbetsuppgift. Även här kan det vara intressant att se om chefer och den 
övriga personalen har olika syn på vilken sorts styrning som används. Faktorer som kan 
påverka att de olika individerna inom ett och samma företag har olika syn på 
arbetsuppgifter och styrning, kan vara att de har olika bakgrund med olika utbildningar 
samt vilka tidigare erfarenheter de har av arbetslivet. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med vårt examensarbete är att: 
 
• Beskriva vilka styrformer som används i en banks olika arbetsuppgifter för att 

uppnå inre effektivitet, samt förklara hur olika arbetsgrupper ser på dessa 
styrformer. 

 
• Skapa förståelse kring hur synen på styrningen mellan de olika grupperna bidrar till 

den inre effektiviteten. 
 
• Beskriva vilka styrverktyg som används för att uppnå inre effektivitet. 
 
 
1.3 Definitioner 
 
I den här uppsatsen definieras arbetsuppgift som de olika moment som kan utföras av en 
person för att utföra en tjänst inom ett begränsat område. Exempelvis när en kund 
kommer in i en bank och har för avsikt att betala en räkning och börja fondspara. Denna 
tjänst består av två arbetsuppgifter där den ena är en betalning och den andra är en 
placering.  
 



ARBETSGÅNG 
 

 4

2. ARBETSGÅNG 
 
Detta kapitel börjar med en förklaring av ämnesvalet och därefter beskrivs 
tillvägagångssättet vid litteratur sökningen. Vi kommer även att beskriva den empiriska 
insamlingen av material samt analysen av detta. I slutet av kapitlet behandlas några 
problem som uppkom under arbetets gång och vad vi gjorde för att undvika att de skulle 
påverka resultatet av undersökn ingen. Där behandlas även fördelar och nackdelar med 
de metoder vi valt att använda. 
 
 
2.1 Ämnesval och litteraturinsamling 
 
Vårt ämnesval grundade sig på vårt intresse för ekonomistyrning och främst för den 
interna styrningen. Vi hade även i åtanke att ämnet skulle ha en tillräcklig teoretisk höjd 
och att syftet med undersökningen skulle gå att genomföra inom en rimlig tidsram. 
Ämnet skulle även vara av intresse för andra än författarna. 
 
Efter att ha studerat de teorier vi ansåg relevanta för vår undersök ning genomfördes en 
empirisk undersökning för att jämföra teorierna med de olika förhållandena vi har haft 
för avsikt att undersöka. Det ovannämnda innebär att vår undersökning präglas av 
deduktion. (Holme & Solvang, 1997) Vi gjorde även en telefonintervju för att få en 
förförståelse inför insamlingen av teori. Detta kan ses som ett visst inslag av 
induktion.(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
Som grund har vi haft den tidigare använda litteraturen i ämnet ekonomistyrning. Den 
litteratur som har varit mest användbar är den kurslitteratur och de vetenskapliga 
artiklar som erhölls i kurserna ekonomistyrning III och IV. Vi har även haft stor 
användning av den litteratur som användes i författarnas C-uppsatser. Den externt 
insamlade litteraturen har tagits fram genom sökningar på databaserna: Bibdia, Libris, 
Affärsdata, ABI/Inform Global, Academic Search FullTEXT Elite samt Helecon. Vi har 
även gjort slumpvisa sökningar i tidsskrifter och journaler som vår handledare ansåg 
relevanta. Vår handledare och andra for skare på avdelningen för ekonomistyrning har 
även hjälpt oss att hitta relevant litteratur. 
 
Delar av litteraturen har inte funnits tillgänglig på Luleå tekniska universitets bibliotek, 
därför har vi fått beställa litteratur från andra bibliotek i Sverige.  De sökord som 
användes var: ekonomistyrning, styrning, effektivitet, bank, inre- och yttre effektivitet, 
mål - och direkt styrning. För att söka i de engelskspråkiga databaserna översattes 
sökorden. 
 
 
2.2 Empirisk insamling 
 
Vi valde att göra vår studie på  Svenska Handelsbanken då de ansåg sig vara starkt 
decentraliserade samt att de är en av de största bankerna i Sverige. 
Decentraliseringsgraden gjorde det speciellt intressant att studera deras styrning. Vi 
hade även kontakter på banken vilket underlättade  tillgången på grundläggande 
information. Handelsbanken var ett bra objekt då de under en längre tid har presenterat 
bättre finansiella resultat än andra jämförbara banker. Handelsbankens styrning var 
extra intressant att studera då den ständigt är i rampljuset på grund av deras frontfigur 
Jan Wallander, som bland annat skrivit en artikel i senaste numret av Scandinavian 
Journal of Management (1999, vol 15, nr 4). 
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Vi började vår empiriska studie med att göra telefonintervjuer med en koncerncontroller 
på huvudkontoret i Stockholm och en controller på regionkontoret i Umeå, samt med 
lokalbankschefen i Kalix. Detta gjordes för att få bakgrundsinformation till vår fortsatta 
studie. Informationen som vi fick handlade om Handelsbankens övergripande styrning 
och organisation. Denna information fick vi nytta av vid utformandet av enkäten, som 
skickades ut till de fem största lokalkontoren i Norrbotten vilka var: Kalix, Boden, 
Piteå, Luleå och Gällivare. Där fick kontorschefen och tre övriga anställda svara på 
enkäten. Den första delen av enkäten innehöll frågor med öppna svar och denna del av 
undersökningen kan anses vara kvalitativ (Arbnor & Bjerke, 1994). I den delen av 
undersökningen såg vi samhället som en social konstruktion eftersom vi gjorde en 
subjektiv bedömning av informationen som erhölls. Detta visar även på att vårt synsätt 
kan ses som ett aktörssynsätt. Att vi endast studerat ett företag och undersökt det på 
djupet visar också att det är ett aktörssynsätt som använts.  
 
Den andra delen av vår enkät är upp byggd av frågor med slutna svarsalternativ. Med 
hjälp av dessa ville vi se skillnaden mellan kontorschefers och övrig personals syn på 
arbetsuppgifterna. Den delen av undersökningen kan ses som kvantitativ eftersom 
svaren kunde överföras till numeriska värden. Dessa värden kunde därefter analyseras 
utifrån en objektiv bedömning. Eftersom undersökningen byggde på objektiva 
bedömningar har ett analytiskt synsätt antagits. Vi har alltså haft två olika synsätt när vi 
gjorde vår undersökning. Vi började med att använda oss av ett aktörssynsätt för att få 
fram den grundläggande informationen om hur verksamheten styrdes och vilka 
styrverktyg de använde. Sedan användes ett analytiskt synsätt när vi ville generalisera 
chefers och övrig personals syn på olika arbetsup pgifter i banken. Vår syn på omvärlden 
har även den varit olika beroende på vilket synsätt som använts. (Holme & Solvang, 
1997)  
 
Vi har även genomfört en skrivbordsundersökning för att få reda på grundläggande 
information om Handelsbanken. Vi använde oss då framförallt av deras Årsredovisning 
för 1998 men även skrifter som ”Mål politik och organisation” och ”Våra medarbetare”. 
Det sista vi gjorde var att ringa upp tre av de kontorschefer vi haft kontakt med, för att 
kontrollera att vi uppfattat Handelsbankens organisation och styrning på ett korrekt sätt.  
 
 
2.3 Analys av vårt material  
 
När vi utformade enkäterna delades respondenterna upp i två kategorier; kontorschefer 
och övriga anställda. Vi valde att fortsätta med denna uppdelning under resten av 
uppsatsen för att kunna jämföra resultaten mellan de olika grupperna. Svaren från 
enkäterna delades i sin tur upp efter de tre huvudsakliga arbetsområdena som finns på 
Handelsbanken, vilka är betalning, placering och finansiering. För att jämföra synen på 
de olika arbetsuppgifterna använde vi svaren från enkäterna och därefter 
sammanställdes de i Macintosh teknologimodell. Innan materialet fördes in i 
teknologimodellen graderades x- och y- axlarna från ett till fem.  
 
För att mäta kunskapen om arbetsuppgiften utformades två frågor eftersom vi ansåg att 
det var svårt att få svar på variabeln med endast en fråga. För att kunna använda svaren 
från båda frågorna uträknades ett medelvärde. Variationen i arbetsuppgiften var inte lika 
svår att definiera i en fråga, därfö r behövdes endast en fråga. Därefter gjordes en 
klusteranalys i teknologimodellen för att kunna se hur de olika arbetsmomenten 
fördelade sig (Klefsjö & Hellmer, 1991). När klusteranalysen var gjord fick vi hjälp av 
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Mats Westerberg, som är ekonomie doktor på avdelningen för ekonomistyrning på 
Luleå tekniska universitet, med att göra Anova -test för att räkna ut signifikansnivåer 
och standardavvikelser i vårt material. Ett Anova -test är ett flerdimensionellt T-test 
(Mann, 1995). Vi utförde dessa test i ett statistikprogram som heter SPSS. Testerna 
gjordes både mellan olika kontor, och mellan chefer och övriga anställda. Inom dessa 
två kategorier av grupper gjordes analyser för att se om de uppfattade kunskapen och 
variationen olika mellan de olika arbetsuppgifterna.  
 

 
Figur 2.1: Vår analysmodell baserad på Macintosh teknologimodell.  
 
 
De delar av enkäten som hade öppna svarsalternativ analyserades genom att göra 
jämförelser med teorin det vill säga jämförelseanalys. Även de delar som erhölls genom 
skrivbordsundersökningen analyserades genom att se vilka likheter och skillnader 
materialet hade i jämförelse med teorin. Telefonintervjuerna som genomfördes har även 
de resulterat i empiriskt material. Detta material analyserades på samma sätt som de 
öppna svarsalternativen och skrivbordsundersökningen. 
 
 
2.4 Metodproblem 
 
De problem som kan vara hänförliga till litteraturinsamlingen är att den litteratur som 
insamlats inte tar upp ämnet som skulle behandlas i uppsatsen eller att litteraturen som 
använts inte har den teoretiska höjd som är nödvändig i ett examensarbete. Det är också 
möjligt att det finns relevant litteratur som vi inte fått tillgång till. För att minimera 
dessa problem har vi utgått från vår egen förförståelse, samt att vi har tagit hjälp av vår 
handledare. 
 
Problemet med telefonintervjuer är att vi som intervjuare inte kan se respondenternas 
ansiktsuttryck och deras reaktioner på våra frågor vilket vi hade kunnat göra om en 
personlig intervju hade genomförts. Det är även svårare att få med all informat ion om 
inte en telefon med högtalarfunktion och inspelarfunktion används. Detta har vi avhjälpt 
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genom att använda oss av en telefon med högtalarfunktion, vilket även höjer 
reliabiliteten. 
 
Vi ringde alla respondenter innan enkäten skickades ut för att se om de var villiga att 
svara på den. När vi ringde kontorscheferna beskrevs huvuddragen i undersökningen 
och vi förklarade även frågorna, vi lämnade även våra telefonnummer och email 
adresser så respondenterna lätt skulle kunna få tag i oss om det blev några  problem med 
att förstå enkäten. Detta gjordes för att höja validiteten på enkätsvaren. Det fanns ändå 
en möjlighet att respondenterna misstolkade frågorna i enkäten. Detta kan påverka vår 
analys då vi drar slutsatser om något som kanske beror på att respo ndenterna inte 
förstod frågan. Vissa svar var väldigt avvikande vilket kan ha berott på att de inte 
förstod frågorna på rätt sätt. Problem med enkäter kan vara att det blir ett stort bortfall 
av svar, detta har vi försökt förebygga genom att ringa och påmi nna respondenterna om 
att det är mycket värdefullt att vi får svar från just dem. Detta resulterade i att bortfallet 
begränsades till tre enkäter från övrig personal. Vi tror dock inte att detta bortfall hade 
någon betydande påverkan på resultatet av under sökningen.  
 
När frågorna konstruerades var vi noga med att utforma dem så de skulle mäta det vi 
avsåg att mäta. Vi tänkte noga igenom vad det var vi ville ta reda på innan vi utformade 
några frågor. Detta gjordes för att höja validiteten. Validitet innebä r att mätinstrumentet 
mäter det som det är avsett att mäta. För att höja reliabiliteten försökte vi vara objektiva 
när frågorna utformades. Vi ansåg att det var viktigt att inte lägga in egna värderingar i 
frågorna då detta kan leda till att frågorna blir ledande. Frågorna testades även på två 
studenter för att de inte skulle vara svåra att förstå eller vara ledande.  
 
I och med att vi som en del av undersökningen använde en statistisk undersökning och 
inte hade hela Handelsbanken som respondentgrupp, finns en möjlighet att felaktiga 
slutsatser dragits om helheten utifrån den respondentgrupp som valts. Vi tror dock att de 
respondenter som valts ut är representativa eftersom vi har fått svar från både de som 
varit anställda en relativt kort tid och de som jobbat väldigt länge. 
 
När uppsatsen var färdig lämnade vi in den till en lärare i svenska språket för att få den 
språkgranskad. Detta gjorde vi för att få den lättförståelig och språkligt korrekt.  
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3. TEORI 
 
Teorikapitlet behandlar olika teorier som berör ämnet ekonomistyrning och hur företag 
ska styra för att kunna uppnå effektivitet. Huvuddelen av kapitlet berör Macintosh 
teknologimodell och hur företag enligt den ska styra sin verksamhet för att uppnå 
effektivitet. Kapitlet tar även upp olika styrformer som kan användas i ett företag. I 
slutet av kapitlet tas ett antal styrverktyg också upp.  
 
 
3.1 Effektivitet 
 
För att ett vinstdrivande företag skall uppnå sina finansiella mål krävs det någon form 
av ekonomisk styrning. Styrningens syfte är att samordna och koordinera de tillgängliga 
resurserna företaget har för att uppnå ett bestämt mål. Styrningen skall också anpassa 
verksamheten till omgivningen, det vill säga företaget måste se till vad kunderna 
efterfrågar och detta innebär att den yttre effektiviteten måste förbättras. Styrning kan 
ses som en ständigt pågående process som syftar till att påverka olika aktiviteters 
förlopp och resultat. Om styrningen ses från ett aktörssynsätt kan den uppfattas som ett 
sätt att få individer att handla på ett visst sätt, det vill säga en individ påverkar en annan 
individ att göra något som den inte gjort i annat fall. Beroende på hur starkt 
decentraliserat företaget är, den arbetsuppgift som skall utföras och på den omgivning 
företaget befinner sig i, används olika styrformer för att uppnå effektivitet.  
 
I mitten av 1900-talet ansågs det att effektivitet bara hade en praktisk innebörd. Under 
senare år insåg teoretikerna att det fanns teorier bakom begreppet effektivitet och det 
var främst vissa typer av strukturer som passade bättre till vissa uppgifter och miljöer. 
Andra teoretiker ansåg att effektiviteten bestämde vilken sorts struktur som är bäst för 
företaget. (Scott, 1998) Effektivitet kan ses som en teoretisk kärna dit olika delar i 
organisationen kan härledas. Dessa delar är exempelvis finansiering, redovisning, 
marknadsföring och distribution. (Karlöf, 1997) 
 
Nu för tiden ökar kraven på företagen allt snabbare, detta gäller främst företagens 
flexibilitet och snabbhet. Den ökande konkurrensen kräver en ökad inre effektivitet 
inom organisationen. För att företagen ska klara detta måste de bli mer dynamiska och 
ett sätt att uppnå detta är genom decentralisering och flödesorientering, det vill säga 
funktionsindelade organisationer. (Ögård & Gallstad, 1994)  
 
För att klargöra begreppet effektivitet delar vi upp det i de två begreppen inre och yttre 
effektivitet. Inre effektivitet kan ses som relationen mellan vad som förs in och vad som 
kommer ut ur företaget, det vill säga transformationsprocessen. Inre effektivitet kan 
även ses synonymt med begreppet produktivitet. Yttre effektivitet är ett vidare begrepp, 
som koncentrar sig på om företaget gör rätt saker, det vill säga tillhandahåller det som 
efterfrågas av kunden.  

Figur 3.1: Effektivitetsbegreppet, Rosenberg (1994) s 42 (Omarbetad) 
 

Transformationsprocess Input Output Marknad Efterfrågan 

Inre effektivitet 

    Yttre effektivitet 
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Karlöf (1997) utvecklar effektivitetsdefinitionen genom att föra in kundvärde och 
produktivitet i en matris. Kundvärde och produktivitet kan jämföras med yttre- och inre 
effektivitet. Karlöf menar att det är viktigt att en balans skapas mellan dessa två. Yttre 
effektivitet är viktigast för kunderna och detta styrs av pris och kvalitet. Det lägsta 
priset som företagen är beredda att sätta styrs av den inre effektiviteten och av vilka 
intäkter de behöver för att kunna fortsätta sin verksamhet. Det är viktigt att hitta en 
balans mellan dessa två för att uppnå maximal total effektivitet.  

 
Figur 3.2: Mix mellan inre och yttre effektivitet Källa Karlöf, 1997 s 62, (Omarbetad) 
 
Ett sätt att se på den inre effektiviteten är att se om styrningen i ett fö retag stämmer 
överens med Macintosh (1985) teknologimodell (se avsnitt 3.3), och de sätt som han 
anser vara mest lämpliga att styra på. Effektiv styrning kan vara att en arbetsuppgift 
som exempelvis löpande band, som kräver hög kunskap om hur uppgiften ska utföras 
och har en väldigt låg variation i utförandet av arbetsuppgiften, styrs med 
direktstyrning. Om denna styrning överensstämmer med den teknologityp Macintosh 
förordar, medför detta förutsättningar för hög inre effektivitet. Den definition på 
effektiv styrning, som används i uppsatsen, är att rätt styrning används för rätt 
teknologityp. 
 
En grupps inre effektivitet är gruppens övertygelse om att de kan utföra en uppgift 
effektivt. Undersökningar har visat att det är ett viktigt mått, men undersökninga rna har 
även visat att individer inom en grupp kan uppfatta effektiviteten olika, det gäller även 
de individer som har samma erfarenheter och samma bakgrund. Eftersom gruppens inre 
effektivitet visar hur gruppen själv uppfattar sin förmåga att utföra en up pgift relaterar 
detta ofta till hur mycket arbete gruppen lägger ner för att utföra uppgiften och detta 
leder till att den yttre effektiviteten påverkas. (Gibson, 1999)  
 
Det ömsesidiga beroendet inom en grupp och mellan uppgifterna som ska utföras kan 
vara olika starkt i olika grupper och i olika situationer, detta påverkar bland annat 
informationsflödet. Om uppgiftens ömsesidiga beroende är lågt, är informationsflödet 
mellan de olika gruppmedlemmarna lågt och information om vad som behöver göras för 
att avsluta en uppgift kommer sällan fram. I alla fall inte så snabbt som det skulle gjort 
om beroendet hade varit högre. Även interaktionen mellan olika tillgångar som 
exempelvis medlemmarnas kunskap och material är irrelevanta för själva utförandet av 
uppgiften. Istället förlitar ledningen sig på medlemmarnas egna kunskaper och hur väl 
anpassade de är till uppgifterna som ska utföras. Detta kan leda till att gruppen tror att 
de utför uppgiften på ett effektivt sätt, då de inte har någon insyn i de andra delarn a i 
processen. Det skulle vara bättre om gruppens medlemmar hade lite insyn i vad de 
andra sysslade med då detta skulle leda till att de skulle kunna effektivisera processen. 
(Gibson, 1999) 

Yttre effektivitet

Rätt balans mellan yttre- och 
inre effektivitet för att uppnå 
maximal effektivitet 

Inre effektivitet 
Låg  Hög 

Hög
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Michael Porter (1998) tycker att det är viktigt att inte glömma företagets strategi i 
strävan mot hög inre effektivitet. För att ett företag skall kunna bli ledande på ett 
område måste det upprätta bestående konkurrensfördelar. Inre effektivitet och strategi är 
båda väsentliga för ett företags resultat men de fungerar p å olika sätt. Många gånger har 
ledningens styrverktyg tagit över strategins plats. Kostnader i företaget uppkommer 
genom olika aktiviteter som utförs och dessa kan medföra kostnadsfördelar om 
företaget kan utföra speciella aktiviteter mer effektivt än vad konkurrenterna gör. 
Företagen kan uppnå differentiering både genom att välja vilka aktiviteter som ska 
utföras och på vilket sätt de ska utföras. Strategisk differentiering betyder att företaget 
utför andra aktiviteter än konkurrenterna eller att aktiviteterna utförs på ett annat sätt. 
Med detta menas att företaget väljer att utföra en speciell sorts aktiviteter för att skapa 
en produkt med ett unikt kundvärde. En del företag lyckas få ut mer från deras ”input” 
än andra genom att eliminera icke värdeskapande aktiviteter, använda mer avancerad 
teknologi, motivera de anställda bättre eller ha bättre insikt hur vissa aktiviteter styrs. 
Ett exempel är den Japanska bilindustrin på 80 -talet, som kunde erbjuda kunderna bilar 
till både lägre kostnader och högre kvalitet än konkurrenterna. 
 
Att sträva mot inre effektivitet kan i vissa fall motarbeta den unika strategi som 
företaget har arbetat fram genom strategisk differentiering. Det finns olika sätt att 
förbättra den inre effektiviteten, men i vissa fall medför detta att företagets strategi blir 
lidande. Porter (1998) menar att imitation av nya styrformer, imitation av 
produktionsformer och benchmarking leder till att aktiviteterna som utförs i företaget 
blir mer och mer lik andra företags aktiviteter. Eftersom aktiviteterna blir allt mer lika 
minskar eller försvinner konkurrensfördelarna och därigenom även strategin. Frei et al 
(1999) menar att den strategiska fokuseringen, i den finansiella sektorn, har gradvis 
skiftat från kostnadsfokusering till kundfokusering. S tändiga förbättringar av kvalitén 
på tjänsterna ses som en framgångsfaktor. Just nu upplever marknaden för finansiella 
tjänster extraordinärt snabba förändringar gällande organisering av arbetet, produkter 
som erbjuds till kunder samt distributionen av tjänster. Att eliminera icke 
värdeskapande arbetsprocesser har blivit ett ”måste” för att kunna prestera ett bra 
resultat. 
 
3.1.1 Decentraliseringsgrad 
 
Ett sätt att uppnå effektivitet inom ett företag är att ändra på organisationens 
uppbyggnad. Decentralisering är ett sätt där ansvaret fördelas ut på lägre nivåer inom 
företaget. När ansvaret läggs ut på divisioner kan det vara svårt för företagets ledning 
att styra verksamheten med direktstyrning, som tidigare kanske var fallet. 
Direktstyrning innebär att arbetet är bestämt av fastställda regler och rutiner, i 
målstyrning däremot sätter ledningen upp mål som sedan ska nås på bästa möjliga sätt 
av de anställda. Detta innebär att det är vanligare med målstyrning i decentraliserade 
organisationer. I och med att direktstyrningen försvinner från företagen försvinner även 
många regler och fastställda rutiner. Resultatansvaret som många divisioner har innebär 
ofta att ledningen har gett divisionen ett mål som de ska arbeta efter, även här blir 
målstyrningen synlig. Det som har nämnts ovan kan innebära att det skulle behövas 
färre mellannivåer, kanske endast två som då skulle vara verksamhets - och 
ledningsnivå. (Södergren 1992)  
 
De sägs ofta att decentralisering och centralisering är motsatser, men detta synsätt har 
börjat bli föråldrat då organisationerna har förändrats. Organisationer har vuxit både till 
storlek och komplexitet, vilket leder till att verksamheten ofta blir standardiserad och 
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specialiserad för att den ska bli så effektiv som möjligt. (Perrow, 1977) Det  som skiljer 
centralisering från decentralisering är främst att det finns fler beslutsnivåer och 
organisationerna är mer byråkratiska. Det finns egentligen ingenting som säger att 
medarbetarna skulle vara mer effektiva i en decentraliserad organisation. Det beror till 
stor del på arbetsuppgifterna och medarbetarna. (Engellau, 1982)  
 
Med en centraliserad organisation blir det många mellanchefer som i stort sett endast 
förmedlar beslut från toppen av organisationen till de lägre nivåerna. Detta leder till en 
stark byråkrati. (ibid) I alla organisationer finns det innebyggda uppfattningar, 
värderingar och regler för hur medlemmarna ska uppföra sig. Dessa uppfattningar, 
värderingar och regler påverkar alla grupper inom organisationen. Dessa kognitiva 
tankar kan ses som ett kännetecken för organisationen och de påverkar gruppernas inre 
effektivitet då dessa bestämmer vilken information som kommer att uppfattas som 
användbar och värdefull under gruppens interaktioner. (Gibson, 1999)  
 
Byråkrati kan definieras som formalisering, specialisering, standardisering och 
hierarkier. Enligt Perrow (1977) finns det större möjligheter till decentralisering av 
beslutsfattande om organisationen är starkt byråkratisk. Detta beror på att 
kontrollspannet är smalare och personalen mer kvalificerad vilket leder till att 
rutinuppgifter utförs av datorer för att spara på kvalificerad arbetskraft. På detta sätt kan 
personalen generera ett mer effektivt output. Om kontrollspannet skulle vara större 
innebär det att personalen är mindre kvalificerad och använder inte heller några tekniska 
hjälpmedel för att underlätta rutinuppgifter, som exempelvis datorer. Effektiva moderna 
byråkratier har många fler nivåer än den gamla ineffektiva byråkratin. Decentralisering 
sker helt enkelt genom att centralisera, detta på grund av att det krävs kontroll för att 
kunna delegera beslutsfattande. Det är bara när ledningen har kunskap om hur 
processerna fungerar i hela verksamheten som decentraliseringen och delegeringen av 
arbetsuppgifter kan utvecklas fullt ut. Det är inte ofta som alla förutsättningar kan 
kontrolleras fullt och detta innebär att decentralisering och centralisering borde gå hand 
i hand. 
 
När företagsledningarna börjar decentralisera företagen ser de ofta bara positiva 
effekter. Det är först efter ett tag när processen har drivits långt som de negativa 
effekterna börjar synas. Exempel på negativa effekter kan vara nya arbetsförutsättningar 
som leder till revirstrider, nya karriärsystem, konflikter och avhoppningstendenser. Det 
är inte många fö retag som har kommit så långt i sin decentraliseringsprocess att de har 
börjat se dessa effekter. En annan förklaring till varför många företagsledare bara 
uppmärksammar positiva effekter med decentralisering är att de märker skillnader mot 
det traditionella och byråkratiska sättet att styra, som kan uppfattas som tröga och svåra 
att förändra. De vanligaste positiva effekterna som företagen märker av är exempelvis 
att den nya organisationsformen skapar motivation och engagemang, är 
kostnadseffektiv, ökar marknadsanpassningen samt att den ger managementfördelar. 
(Södergren, 1989) 
 
3.1.2 Styrformer 
 
För att få de anställda att utföra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt, krävs ofta någon 
form av påverkan från företagsledningen. Traditionellt sett har regler , 
arbetsbeskrivningar, direktiv och skapandet av hierarkier varit de verktyg som använts 
för att få de anställda i företaget att arbeta mot samma mål. Detta styrsätt medför att den 
formella och informella strukturen får en viktig roll i styrningen, då den bestämmer vem 
som ska fatta olika beslut. Denna form av styrning kallas direktstyrning. Den förutsätter 
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att företagsledningen kan överblicka huvuddelen av processerna och arbetsuppgifterna 
som finns i företaget och att det är ledningen som vet bäst hur uppgifterna skall utföras. 
Uppföljningen i denna styrform sker via kontroll av utförande av order, direktiv och 
regler. Med denna styrform finns det en risk att organisationen blir stelbent och får svårt 
att anpassa sig till omvärldsförändringar. Ett annat problem som ofta uppkommer är att 
det kan vara svårt att skapa en känsla av delaktighet hos de anställda, vilket ofta medför 
att motivationen sjunker. (Anthony & Govindarajan, 1998) 
 
I stället för att ställa upp regler för att uppnå företagets mål kan målsty rning användas. I 
ett målstyrt företag bryts företagets övergripande mål ner till mer lättförståliga mål på 
både enhets - och individnivå. Nedbrytningen av mål kan ses som en process, där både 
ledning och anställda är delaktiga. Fördelen med målstyrning är att styreffekterna 
behålls i toppen av organisationen med hjälp av effektivitetsmått samtidigt som ansvaret 
decentraliseras. Effektivitetsmåtten är ledningens sätt att behålla styrkontroll, att 
kontrollera och följa upp målen samtidigt som de skapar stadga  i företaget. (Engellau, 
1982) Problem som kan uppstå i ett målstyrt företag kan vara att målen antingen är för 
höga eller låga och därför inte motiverar de anställda att prestera maximalt. Ett annat 
problem kan vara att individens personliga mål strävar å t ett annat håll än företagets 
mål, det vill säga dålig målöverensstämmelse. (Becker & Neuhauser, 1975) Det går 
dock att öka målöverensstämmelsen genom belöningssystem eller andra styrsystem som 
är kopplade till måluppfyllelse.  
 
I exempelvis forskningsavdelningar kan det vara nödvändigt att låta de anställda arbeta 
utan hård styrning då det är svårt att veta hur ett framgångsrikt agerande ser ut, detta 
kallas självstyrning. De anställda får utifrån sina egna bedömningar styra verksamheten 
utan att de överordnade går in och ger instruktioner. Den information som ledningen får 
kommer från rapporter, direkta kontakter och genom planering. Utifrån detta har de 
möjlighet att ändra beslut som är tagna av underordnade. Uppföljningen av 
verksamheten sker genom självkontroll och utvärderingar. För att skapa någon slags 
morot kan belöningar kopplas till resultat. (Anthony & Govindarajan, 1998) 
 
Det finns enligt Ouchi (1979) två sätt att skapa ett fungerande styrsystem, antingen 
genom att endast anställa personal som exakt passar in i organisationen eller genom att 
bygga upp ett system som kan instruera, studera och utvärdera de anställda. Eftersom 
det är i stort sätt omöjligt eller åtminstone näst intill oändligt tidskrävande och väldigt 
kostsamt att anställa den personal som exakt passar organisationen bör ett styrsystem 
för personalen byggas upp. Ouchi pekar på tre mekanismer som används för att styra 
personalen mot organisationens mål; marknadsmekanism, byråkratisk mekanism och 
clan mekanism  
 
Marknadsmekanismen fungerar på så sätt att olika aktörer får agera som parter på en fri 
marknad. Varje aktör köper in de resurser som behövs från den part som är billigast och 
säljer sedan vad de har producerat på en fri marknad. Den enda kontroll som behöver 
ske uppifrån i en ma rknadsmekanism är att kontrollera de anställdas 
kostnadsmedvetenhet. Detta sätt att styra kan liknas med självstyrning eftersom de 
anställda har hög handlingsfrihet. Kontrasten till marknadsmekanism är byråkratisk 
mekanism. I den styrs de anställda hårt ge nom kontroll, rutiner och förutbestämda 
arbetsprogram. Den information som är nödvändig för att klara av att utföra 
arbetsuppgiften innefattas i arbetsbeskrivningar. Den här styrformen är snarlik 
direktstyrning. Målstyrning skulle kunna ses som en mix av marknadsmekanism och 
byråkratisk mekanism. (Ouchi, 1979) Enligt Perrow (1986) bör valet av 
marknadsmekanism alternativt byråkratimekanism bero på den transaktionskostnad som 
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uppkommer vid val av marknadsstyrning i relation till de omkostnader som uppkommer 
i en byråkratimekanism. Orsaken till bildande av företag ligger i att undkomma de 
kostnader som uppkommer i samband med varje transaktion. Vid varje transaktion 
mellan olika aktörer finns det någon form av osäkerhet som medför att ett merarbete 
sker för att försöka försäkra sig om att inte bli lurade av den andra parten. I ett företag 
sker det ett antal transaktioner inom företaget som därför inte blir belastade med någon 
transaktionskostnad. Den tredje styrformen som Ouchi (1979) tar upp är Clan 
mekanism. I denna form socialiseras de anställda till att utföra de önskvärda 
handlingarna för att uppnå organisationens mål. Den socialiseringsprocess som finns i 
en specifik organisation är unik för den organisationen. Den sociala norm som skapas är 
olika stark i olika organisationer.  
 
 
3.2 Macintosh teknologimodell  
 
Det styrsystem som används i ett företag bör designas utifrån arbetsuppgiftens karaktär. 
Macintosh (1985) delar in arbetsuppgifterna i fyra olika teknologier beroende på om 
kunskapen och variationen i arbetsuppgiften är hög eller låg. Teknologi definieras som 
arbetsuppgifternas beskaffenhet det vill säga handlingarna en individ gör för att utföra 
en uppgift, med eller utan hjälp av olika slags hjälpmedel, verktyg eller maskiner. Den 
här definitionen betonar en process där ”input” omvandlas till ”output”. ”Input” består 
av till exempel råmaterial, arbetskraft, kunskap med mera. Den här definitionen klargör 
att en organisation inte består av endast en teknologityp, utan det kan finnas 
arbetsuppgifter med olika teknologityper i en och samma organisation. När 
arbetsuppgiftens teknologityp har identifierats bör styrformen anpassas efter detta. 
 
De två variabler som påverkar teknologityp och den styrning som bör användas är som 
redan nämnts kunskapen och variationen i arbetsuppgiften. Kunskap om arbetsuppgiften 
beror på om det finns många regler och föreskrifter som bestämmer hur arbetet ska 
utföras, det vill säga om personalen är medveten om hur uppgifterna ska utföras och om 
det behövs mycket utbildning och instruktioner för att lösa arbetsuppgiften. Det beror 
även på hur de anställda reagerar på oförutsedda händelser som uppkommer i deras 
arbete. Variationen i arbetsuppgiften beror på om arbetsuppgifterna för de anställda är 
rutinbetonade, det vill säga om arbetsuppgiften har många eller få moment som ska 
utföras och frekvensen på oförutsedda händelser där de anställda måste ta egna initiativ 
för att kunna lösa uppgiften. (Macintosh, 1985) Kritik som har riktats mot teknologi 
modellen är att den inte tar upp sociala faktorer som ligger bakom individers handlande. 
Variabeln som tar hänsyn till kunskapen om arbetsuppgiften kan däremot indirekt sägas 
ta hänsyn till sociala faktorer, då individernas värderingar och tidigare kunskap 
påverkar denna variabel.  
 
Frei et al (1999) hittar ett antal betydande faktorer som bidrar till de konkreta 
variationerna i tjänsterna i den finansiella sektorn. För det första beror det på kundernas 
olika förväntningar på tjänsterna, det vill säga kunder efterfrågar olika tjänster. Seda n 
beror det på om de olika delarna i serviceprocessen är tydligt definierade. Vanligtvis 
finns det bara riktlinjer som visar hur de olika processerna ska utföras, men i vissa fall 
exempelvis i banker är serviceprocessen väl kartlagd. En ytterligare faktor som bidrar 
till variation i tjänsteproduktionen är personalomsättningshastigheten. Hög 
personalomsättning medför att nya personer måste läras upp för att kunna bli lika 
effektiva som den redan upplärda personalen. Den sista faktorn som påverkar 
variationen är standardiseringen av de tjänster som erbjuds. För att kunna standardisera 
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tjänsterna krävs information om vad som efterfrågas av kunderna och detta förändras 
hela tiden. Därför måste de standardiserade tjänsterna ändras med jämna mellanrum.  
 

 
Figur 3.3: Teknologimodellen Källa: Macintosh (1997) s 113 (Omarbetad) 
 
Rutin teknologi karaktäriseras av väl förstådda arbetsuppgifter med låg variation i hur 
den utförs, exempelvis löpande redovisning. Ledningen kan ha fullständig kontroll på 
hur arbetsuppgiften bäst utförs och kan därför planera och effektivisera arbetsuppgiften 
samt bestämma målen/prestationsmålen. Den optimala styrformen är centralisering med  
direktstyrning. En rutinteknologi styrs med detaljerad kontroll, beteendestyrning och 
frekvent rapportering. Budgeten och standardiserade arbetsbeskrivningar är de 
viktigaste verktygen för styrningen. (Macintosh, 1997) 
 
Arbetsuppgifterna i en Hantverksteknologi består av en ganska förutsägbar ström av 
uppgifter, dock är det svårt att förstå hur dessa skall  lösas och de är relativt 
tidskrävande. Det finns inga generella handlingsplaner som går att tillämpa vid 
problemsituationer därför används intuition, erfarenhet och utbildning för att lösa 
uppgiften. Hantverksteknologin kännetecknas av en lös organisationsstruktur och ett 
decentraliserat och snabbt kommunikationssystem. I denna teknologiform bör 
beslutsfattandet decentraliseras till tjänstemän eller arbetsgrupper. På grund av att det 
inte går att skapa några generella handlingsplaner är direktstyrning inte  lämplig. Både 
målstyrning och självstyrning går att använda men målstyrning är nästan alltid att 
föredra eftersom ledningen då behåller styrkontrollen. Det är svårt att skapa ett 
ekonomistyrningssystem i en hantverksteknologi eftersom det är väldigt svårt  att hitta 
en optimal relation mellan ”input” och ”output”. (Macintosh, 1997) 
 
Professionell teknologi tenderar till att vara ganska komplex eftersom det är stora 
skillnader i utförandet av arbetsuppgiften och det är ovanligt att de anställda i en 
professionell teknologi ställs inför samma problem två gånger. Det finns dock ”lagrad” 
kunskap om hur uppgiften skall lösas. När målen sätts upp i denna teknologiform är ofta 
stora delar av organisationen involverade på grund av att uppgiftens komplexitet kräver 
omfattande kunskap. Styrningen bör vara allsidig och styrformen som används är främst 
målstyrning eftersom decentraliseringsgraden är hög och de anställda är involverade i 
målformuleringsprocessen. Om arbetsuppgiften kan lösas effektivare via direktstyrning  
från ledningen är dock direktstyrning mer tillämplig. Statistiska rapporter används 
frekvent eftersom det är ett sätt att visa den komplexitet som är orsakad av den stora 
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variationen i uppgiftens utförande. De rapporter som används är ofta detaljerade 
eftersom det går att bryta ner arbetsuppgifterna i mindre delar. (ibid) 
 
Forskningsteknologi är en slags motsats till rutinteknologi på grund av den stora 
variationen i uppgiften och att den korrekta lösningen på ett problem vanligtvis är 
väldigt svår att finna. Osäkerheten är stor när det gäller uppgiftens genomförande, 
tidsåtgång, syfte och mål. En stor del av arbetet går åt till att försöka finna den bästa 
lösningen på en arbetsuppgift. I denna teknologiform är styrningen mindre detaljerad 
och rapporteringen är mindre frekvent än i alla andra teknologiformer. Styrningens syfte 
är att planera och koordinera arbetsuppgifterna. Eftersom ledningen och mellanchefer 
har mindre påverkan på målformuleringsprocessen än vad arbetarna har, är 
självstyrning den styrform som passar denna teknologityp bäst. Det är svårare att skapa 
ett väl fungerande ekonomistyrningssystem än i de andra teknologiformerna eftersom 
variationen och komplexiteten i arbetsuppgiften är hög. (ibid) 
 
För att företagen ska kunna uppnå en effektiv s tyrning krävs det att ledningen kan se 
sambandet mellan vad personalen presterar och vad som har krävts av dem för att uppnå 
detta resultat. Enligt Becker & Neuhauser (1975) uppnås maximal styreffekt om orsak -
verkan sambandet och målöverensstämmelsen är hö ga. Det är alltså även viktigt att 
målöverensstämmelsen mellan ledningen och den övriga personalen är hög. Det vill 
säga personalen och ledningen måste se på verksamheten på samma sätt och ha samma 
mål, för att effektiviteten ska bli så hög som möjligt. Et t sätt att få personalen att sträva 
efter samma mål som ledningen har satt upp, är att införa belöningssystem som baseras 
på att de uppsatta målen uppnås.  
 
 
3.3 Verktyg för att uppnå effektivitet  
 
Ett sätt för företag att styra verksamheten är att upprätta budgeter. Under slutet av 70-
talet avskaffade Wallander budgeten på Handelsbanken och införde istället prognoser. 
Dessa prognoser har i stort sett samma funktion som budgeten, men de är mer flexibla 
att arbeta med och Wallander (1999) anser att prognoserna är enklare att förändra, när 
banken ser att omvärlden inte ser ut som de trodde när de gjorde prognoserna. De som 
arbetar med prognoser istället för budgeter använder sig av långsiktiga prognoser som 
är uppbyggda av kortsiktiga prognoser som sträcker sig årsvis. Som komplement till 
budgeter eller prognoser används olika mättal för att följa upp de mål som sätts upp i 
budgeten eller prognosen. 
 
Många traditionella mättal som används till att mäta effektivitet är inte relevanta för 
dagens företag, då de b ehöver mättal som är mer kundanpassade och mäter 
kundtillfredsställelsen. De traditionella mättalen kan till exempel vara vinst per aktie, 
kapitalavkastning och bundet kapital i lager. Det finns dock inga mättal som mäter hela 
företaget. Varje tal mäter en del av företaget och alla tal tillsammans bildar därefter en 
enhet. En viktig del i arbetet för den som utformar ekonomistyrningen är att se till att 
alla mättal passar ihop och att dessa bildar en bra bild av företaget. Processerna, 
affärsidén och strategin ska passa ihop. Mättalen kan ses som företagets signalsystem 
för att se om processerna fungerar som de ska. Ledningen talar även om för de anställda 
hur de utför sina arbetsuppgifter och om det de gör stämmer överens med företagets 
affärsidé och strategi. (Karlöf, 1997) 
 
När företagen ska mäta effektiviteten, måste de bestämma var i företaget och hur 
effektiviteten ska mätas. Det som påverkar detta val beror på vad som ska mätas och hur 
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mätningarna ska göras. De flesta författare tar ofta företaget själv som grund när de 
skriver om effektivitet, vilket beror på att de ser detta som det bästa sättet att förklara 
hur bra företaget presterar. (Scott, 1998) Det finns två grundläggande delar som ska 
uppfyllas när den inre effektiviteten mäts, de är att företaget måste bestämma vilka 
tjänster de producerar och de måste även bestämma vad tjänsten får kosta för att 
företaget fortfarande ska vara konkurrenskraftigt på marknaden. (Karlöf, 1997)  
 
I företag inom den finansiella sektorn, som ofta är kunskapsintensiva, relateras 
kostnaden per timme till intäkter som genererats under samma period. (ibid) För att 
kunna sätta upp kriterier som ska kunna användas vid mätning av effektivitet i ett 
företag, måste standards och indikatorer för redan befintliga företag inom sa mma 
bransch sättas upp. Standards är normativa, inte beskrivna påståenden som 
organisationen ska försöka uppnå. (Scott, 1998)  
 
Ett av de viktigaste momenten när det gäller att mäta effektivitet är som redan nämnts 
olika indikatorer som effektiviteten kan mätas utifrån. De tre viktigaste indikatorerna 
som mäter effektivitet är de som baseras på resultat, processer och strukturer. (ibid) 
Även Berger & Mester (1997) tar upp dessa indikatorer som de viktigaste när det gäller 
att mäta effektivitet. De fokuserar däremot främst på det alternativa måttet som innebär 
att effektiviteten mäts utifrån maximal prestation som i sin tur baseras på 
utförandenivån det vill säga den inre effektiviteten, och inte på kostnaderna som har 
använts. Detta är främst användbart inom den finansiella sektorn. Då det inte klart går 
att jämföra kostnaderna och tjänsterna som produceras. Företag koncentrerar sig ofta på 
ett av ovanstående mått, men det bästa vore om de kunde hitta en balans mellan resultat - 
och processmått, då resultatmått en rapporterar ställningen och processmåtten driver på 
ständiga förbättringar. (Karlöf, 1997) 
 
Vilken sorts effektivitet som ska mätas beror till stor del på vilken grupp inom företaget 
som utför mätningen. Ledningen ser ofta till organisationens struktur, där de har insyn 
och där det finns faktorer som de kan påverka. Om fokus istället ligger på de som utför 
arbetet, ser de hellre på processerna och hur de bäst ska kunna utföra en uppgift för att 
det ska bli så effektivt som möjligt. Det är främst kunder o ch andra intressentgrupper 
som är intresserade av resultatmåttet som ett effektivitetsmått, då de vill kunna värdera 
organisationen utifrån deras egna behov och förväntningar. Det finns dock ett undantag 
och det är de som får personlig service, de ifrågasä tter oftare processerna för att de ska 
vara säkra på att få den service de förväntar sig. (Scott, 1998)  
 
Ett annat sätt för företag att mäta och styra mot effektivitet är att upprätta nyckeltal. 
Företag använder sig av nyckeltal som hjälpmedel för att öka effektiviteten och 
lönsamheten. Nyckeltal används till att göra jämförelser med andra företag inom samma 
bransch, eller inom samma företag över tiden eftersom nyckeltalen ofta uttrycks i 
procent eller andra relationstal. (Westwick, 1984)  
 
Nyckeltal är som sagt en relation mellan två olika tal och visar därför företagets 
ställning på ett mer rättvisande sätt. En av fördelarna med nyckeltal är att lika stor vikt 
läggs på täljaren som nämnaren. Genom att använda nyckeltal undviker företaget att 
fokusera på et t tal som inte är relaterat till någonting annat, vilket inte ger en lika bra 
bild av företagets ställning. Fokuserar företaget till exempel på kostnader kan de riskera 
att det blir alltför stora nedskärningar som kanske inte är nödvändiga om företaget 
skulle se till helheten. (ibid) 
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4. HANDELSBANKEN 
 
Empirikapitlet är uppbyggt efter de delar som finns i teorikapitlet och innehållet bygger 
på den empiriska undersökning som har genomförts på Handelsbanken i Norrbotten. 
Den empiriska undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med 
koncerncontroller i Stockholm och Umeå samt en kontorschef i Kalix. Vi gjorde även en 
enkät som skickades ut till de fem största kontoren i Norrbotten, där kontorschefen och 
tre andra banktjänstemän besvarade frågorna. Svar en på detta material är 
sammanställt nedan. 
 
 
4.1 Bakgrund  
 
Handelsbanken är en av Sveriges största banker, med drygt 450 kontor runt om i 
Sverige. Banken anser sig vara starkt decentraliserad, då en stor del av ansvaret ligger 
på lägsta organisationsnivå  och att de endast har tre verksamhetsnivåer: centralnivå, 
regionnivå och lokalnivå. De verkar på hela den nordiska marknaden med Sverige, 
Norge, Finland och Danmark som huvudsakliga områden. Handelsbanken arbetar mot 
att bli en universalbank vilket innebär att de verkar inom alla områden som en bank kan 
arbeta inom, det vill säga traditionella företagsaffärer, investment banking, trading, 
privata affärer samt livförsäkringar. Även det faktum att de verkar på hela den nordiska 
marknaden är ett led i att försöka bli en universalbank. 
 
En av Handelsbankens grundidéer är att sätta kunden i fokus och främst se till dennes 
behov, bland annat genom att hålla låga kostnader för kunderna. En annan viktig del i 
banken som prioriteras är personalen. Banken vill att personalen ska få en bra 
utbildning inom företaget så de kan utföra ett bra arbete. Det är inte bara inom företaget 
som de vill att de anställda ska ha bra kunskaper, de har även höjt kraven för 
nyanställningar. 
 
Det övergripande målet för Handelsbankskoncer nen är att ha en högre lönsamhet än ett 
vägt genomsnitt för övriga börsnoterade banker i Sverige. De prioriterar även lönsamhet 
före volym. Kvaliteten får dock inte ifrågasättas för att nå en högre volym. Chefer 
rekryterar de i största möjliga mån internt i företaget för att de ska vara väl insatta i 
bankens verksamhet.  
 
 
4.2 Organisation 
 
Handelsbankens organisation ska främja samspelet mellan starka kontor, kvalificerade 
specialister och effektiva stödfunktioner. Detta gör banken genom att decentralisera 
verksamheten med endast tre beslutandenivåer.  
 
Organisationen är uppbyggd av en centralnivå i Stockholm där de utarbetar den 
övergripande strategin. Den centrala nivån har det övergripande ansvaret för kontoren 
ute i landet. De ansvarar bland annat för kapitalförvaltningen, datadrift, ekonomi och att 
sätta upp riktlinjer för exempelvis Handelsbankens löne- och personalpolitik. 
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De regler och riktlinjer som sätts upp av den centrala nivån ska sedan följas av 
regionnivån. Det finns sju regioner i Sverige och dessa är: Norra Norrland, Södra 
Norrland, Stockholm City, Mellansverige, Östra Sverige, Västra Sverige och Södra 
Sverige. På regionhuvudkontoren finns det specialister som stöd för lokalkontorens 
arbete, till exempel rörelsechefer, specialister på kredit -, utlands-, betalnings-, 
kapitalplacerings-, försäkrings- och juridiska frågor samt interna funktioner för 
ekonomi, administration, personal och revision. 
 
Längst ner i organisationen kommer de lokala kontoren. Det är där alla beslut tas om 
hur verksamheten ska styras. De lokala kontoren bestämmer målen i samråd med 
regionkontoret. Handelsbanken anser att detta är ett bra sätt att få mål som de lokala 
kontoren kan arbeta efter. Detta framförallt då de anser att det är de själva som bäst kan 
sin egen marknad och vad som behövs där. De lokala kontoren skall även forma nivån 
på kunskaperna efter vad deras kundkrets kräver och anpassa sig efter detta. På 
Handelsbanken kallar de detta för ”kyrktornsprincipen”. ”Kyrktornsprincipen” innebär 
att alla väsentliga beslut fattas långt ner i organisationen och att endast de övergripande 
besluten och målen fattas längre upp i organisationen (Kontorschef).  
 
Nedan presenteras Handelsbankskoncernens organisation som en samlad enhet, inriktad 
mot den enskilda kunden och med det enskilda bankkontoret i spetsen. Hela 
Handelsbankens organisation strävar efter att bli så decentraliserad som möjligt för att 
kunna möta kundernas behov. 
 

 
Figur 4.1: Handelsbankens organisation. Källa: Handelsbankens Årsredovisning 1998 
 
 
4.3 Ekonomistyrning  
 
Handelsbankskoncernens affärsverksamhet är som vi redan nämnt starkt decentraliserad 
med tre beslutande nivåer. Deras viktigaste styrmedel är att de har en grundläggande 
företagspolitik som är väl förankrad i hela koncernen och att de har ett effektivt 
ekonomiskt styrsystem. Grundidén i Handelsbankens företagspolitik är att 
organisationen och arbetssättet ska utgå från kontorens egna ansvar för enskilda kunder, 
de ska inte utgå från centrala enheters ansvar för produktområden eller 
marknadssegment. 
 
För varje enskild kund finns ett samlat ansvar på ett ställe i koncernen, så nära kunden 
som möjligt, nämligen på kundens bankkontor. Där ligger ansvaret för att kunden får 
kvalificerad och samordnad service från alla enheter i koncernen. Även ansvaret  för 
samtliga krediter som en person, ett företag eller en grupp av företag har inom 
Handelsbankskoncernen ligger där. Där finns även lönsamhetsansvaret inom koncernen 
för Handelsbankens samlade affärsutbyte med kunden. Ett annat ansvar som ligger på 
kontorsnivå är marknadsföringen. Det är helt upp till det lokala kontoret om de vill göra 
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en marknadsföringskampanj på sin geografiska marknad. Det finns inte heller några 
kundgrupper eller produktområden som är prioriterade när det gäller marknadsföring.  
 
4.3.1 Styrverktyg som används i strävan mot effektivitet 
 
Hela koncernens mål, som sätts upp på den centrala nivån, bryts ner till mål för 
regionnivån. Dessa mål bryts därefter ner till mål för de olika kontoren. Målen för det 
enskilda lokalkontoret bestäms inte helt från regionnivån utan de uppkommer i en 
dialog mellan nivåerna för att det ska passa just detta kontor. Kontorscheferna arbetar 
därefter fram en verksamhetsplan tillsammans med de övriga anställda på kontoren, för 
att kunna uppnå målen som de har f ått i samarbetet med regionnivån. Det finns även 
vissa specifika mål, för just det enskilda kontoret, som sätts upp på kontorsnivå i samråd 
med medarbetarna. Kontorscheferna ser även att det är fler och fler beslut som flyttas 
längre ner i organisationen och till och med på individnivå. Gunnar Perhult berättade att 
han i egenskap av kontorschef på Handelsbanken i Kalix ofta sätter upp mål för varje 
medarbetare, och att detta visar på att besluten flyttas längre och längre ner i 
organisationen. Ett mål som k an sättas upp på kontorsnivå är att varje anställd ska 
kontakta ett antal potentiella kunder under en viss tidsperiod. Samtidigt som 
kontorscheferna anser att de fördelar ut ansvar, ser de övriga anställda dessa mål som 
delmål för att uppnå de övergripande  målen för kontoret.  
 
Handelsbanken sätter på kontorsnivå, i samråd med regionnivå, upp mål i form av 
räntabilitet, I/K (intäkter/kostnader), vinst, personalkompetens – kompetensutveckling. 
De arbetar även med andra nyckeltal som till stor del utgår från k ontorets D-styrka 
(disponibel personal). Perhult vill exempelvis satsa mer på placeringar som ett led i 
kompetensutveckling. På sikt vill Perhult ha två personer som endast sysslar med 
placeringar. På kontorsnivå sätts normalt två mål, ett resultatmål i kr onor och sedan ett 
jämförande mål som de sätter i förhållandet intäkter/kostnader. Perhult menar även att 
målen som ställs upp inte får vara för höga eller låga i förhållande till kontorets 
förmåga. Dessa relationstal som sätts upp innebär att de lättare k an jämföra sig med 
andra kontor i andra delar av landet. Regionen har ett övergripande mål som har satts 
upp på ledningsnivå och i detta mål ingår varje lokalkontor som en kugge.  
 
Resultatredovisningssystemet på Handelsbanken är, enligt koncerncontrollern i 
Stockholm, mycket sofistikerat och används för månadsvisa uppföljningar, där även 
avvikelser följs upp. Kontorscheferna anser att deras kanske viktigaste arbetsuppgift är 
att följa upp resultatet och styra verksamheten i rätt riktning. Om någonting är 
avvikande är det kontorschefernas uppgift att hitta orsakerna till dessa avvikelser. En 
avvikelse kan till exempel vara ett nyckeltal som understiger den lägsta nivå som är 
uppsatt för kontoret. Även verksamhetsplanen på lokalkontorsnivå följs upp 
kontinuerligt. Detta för att följa upp och utvärdera hur arbetet mot den övergripande 
strategin går. Handelsbanken har som bekant ingen budget utan styr i stället på 
prognoser, Perhult menar att de på detta sätt kan undgå problem som exempelvis att 
inköpsbudgeten inte är ”uppfylld” vid årets slut, att de i sådana fall skulle handla upp 
den för att inte gå miste om pengar till nästa års budget.  
 
De anställda på lokalkontoren anser i vissa fall att sättet att utföra vissa uppgifter skulle 
kunna effektiviseras och på de tta sätt minska ”pappersexercisen”. Samtidigt anser de att 
många tidskrävande arbetsuppgifter redan har effektiviserats genom att automatisera 
dem. För att dessa automatiseringar ska kunna effektivisera verksamheten måste de 
anställda ständigt få mer utbildning inom IT. Det är ofta förslag från anställda som leder 
till förändringar i rutiner och dessa förslag följs ofta av belöningar. 
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Ett annat sätt att få de anställda att sträva mot Handelsbankens mål är 
resultatandelssystemet som heter Oktogonen. Oktogonen är en fond dit en del av 
vinsten avsätts, där en betydande del avsätts i handelsbanksaktier. Varje anställd får en 
lika stor andel av det avsatta beloppet och utbetalningen sker först vid 60 års ålder. 
Förutsättningen för att pengar skall avsättas till Oktogonen är att Svenska 
Handelsbanken uppvisar högre räntabilitet på eget kapital än andra likvärdiga banker. 
Resultatandelssystemet bygger på tanken att de anställda på banken ska få en del av det 
merresultat de har varit med om att skapa. (Handelsbankens årsredovisning 1998)  
 
Kontorscheferna ansåg att det kan ligga risker i att fokusera för mycket mot det 
perfekta, felfria och det billigaste alternativet och detta kan medföra att de glömmer 
marknaden och affärsmöjligheterna som kan finnas. De var medvetna om att för stark 
fokusering mot inre effektivitet skulle kunna medföra att strategin blir lidande. 
Samtidigt tycker kontorscheferna att det är viktigt att ständigt förbättra verksamheten, 
en kontorschef uttryckte det enligt följande: ”Att ständigt söka nya effektiva lösningar 
på arbetsuppgifter har med åren blivit ledstjärnan i vårt arbete”.  
 
 
4.4 Macintosh teknologimodell 
 
I dessa matriser visas var Handelsbanken placerat sig i Macintosh teknologimodell, där 
rutinteknologi finns uppe till höger, hantverksteknologi uppe till vänster, professionell 
teknologi nere till vänster och forskningsteknologi nere till höger. På X -axeln visas 
kunskapen om arbetsuppgiften och på Y -axeln variationen i arbetsuppgiften. Ringarna 
med vit fyllning visar de olika individernas uppfattning och den svarta pricken är 
”medelvärdet” av deras uppfattning. 
 

 
Figur 4.2: Kontorschefernas uppfattning om arbetsuppgifterna (se bilaga 3) 
 
”Medelvärdet” visar att kontorscheferna anser att arbetsuppgifterna för alla 
övergripande områden ino m banken hamnar i den professionella teknologin. Det finns 
vissa enskilda kontorschefer som har skiljt sig från mängden. Gällivares kontorschef 
exempelvis anser att finansiering är en ren rutinteknologi. Inom placeringar är alla 
kontorschefer ganska överens om att den borde ligga i den professionella teknologin. 
Det är dock två kontorschefer som inte är riktigt överens men även de ligger väldigt 
nära den professionella teknologin.  
 
Det finns dock tre undergrupper som har placerat sig i andra teknologiformer än vad 
huvudgrupperna har. En av avvikelserna är fonder, som är en undergrupp till 
placeringar, den placerade sig i rutinteknologin. Privata finansieringar och placeringar 
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av räntebärande papper ligger däremot i forskningsteknologi, dock väldigt nära 
professionell teknologi. (se figur 4.2) 
 

 
Figur 4.3: Den övriga personalens uppfattningar om arbetsuppgifterna (se bilaga 3) 
 
Även bland den övriga personalen placerade sig alla medelvärden för de övergripande 
arbetsuppgifterna inom den professionella teknologin. På samma sätt som hos 
kontorscheferna finns det individer som har andra uppfattningar om arbetsuppgifterna. 
Inom betalningar ligger många anställda i rutan för rutinteknologin, det som gör att 
medelvärdet hamnar i professionell teknologi är att en anställd i Kalix anser att 
betalningar är en forskningsteknologi. Det är även en i Boden och en i Luleå som anser 
att betalningar har stor variation i arbetsuppgiften vilket leder till att medelvärdet dras 
ner i den professionella teknologin. I huvudgruppen finansiering är flertalet av de 
anställda samlade i den professionella teknologin. Även här finns det avstickare och det 
är en anställd i Kalix som anser att det är väldigt låg variation när det gäller 
arbetsuppgiftens karaktär och lägger sig långt upp i r utinteknologin. I huvudgruppen 
placeringar är personalen relativt samlade inom ramen för den professionella 
teknologin, förutom en som anser att det är en rutinteknologi. 
 
Om vi ser till hur kontoren uppfattar arbetsuppgifterna, är det endast variationen i 
arbetsuppgiften som skiljer sig åt. Det är främst ett kontor som har en annan 
uppfattning, detta är inom placeringar. Med 4,5 procents signifikans kan vi säga att 
detta kontor har en annan uppfattning om variationen i arbetsuppgiften i området 
placeringar. 
 
Skillnaden mellan chefers och de övriga anställdas syn varierar även den en del. Det är 
främst kunskapen om arbetsuppgiften inom finansiering och placering som särskiljer 
sig. Finansiering har en signifikans på 0,8 procent. Det vill säga med 99,2 procents 
säkerhet kan vi fastställa att det finns en skillnad mellan de olika positionerna och 
vilken kunskap de anser sig behöva för att kunna genomföra arbetsuppgiften. Placering 
däremot har en signifikans på 6,9 procent. Det vill säga med 93,1 procents säkerhet 
skiljer sig chefernas och den övriga personalens åsikter åt om vilken kunskap som 
behövs för att utföra placeringarna  
 
4.5 Styrning som används på Handelsbanken 
 
Kontorscheferna anser att den största delen av verksamheten styrs med hjälp av 
målstyrning. Målstyrningen syns mest genom att de har resultatansvar för lokalkontoret 
med stor grad av självbestämmande när det gäller att uppnå dessa mål. Resultatansvaret 
uppkommer via den interna ekonomistyrningen, vilket även är en förutsättning för att en 
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organisation ska kunna vara starkt decentraliserad. Delar av verksamheten är dock 
bestämd av lagar, förordningar och det egna ekonomisystemet, därför kan dessa delar 
ses som direktstyrda. 
 
När vi ser till hur de övriga anställda förhåller sig till styrningen mä rker vi att de också i 
överlag anser sig vara målstyrda, men det finns vissa delar som de anser vara mer eller 
mindre målstyrda. Det finns exempelvis en anställd i Boden som ser hela 
betalningsuppgiften som självstyrd, medan en anställd i Piteå anser att den nästan är helt 
direktstyrd. Inom arbetsuppgiften betalning finns det många olika variationer i 
uppfattningar om hur arbetsuppgiften är styrd och det varierar både mellan olika kontor 
och olika arbetsuppgifter. Finansieringsuppgiften ser de flesta som målstyrd med vissa 
inslag av självstyrning. Det är bara en anställd i Boden som anser att finansiering kan 
ses som direktstyrd. 
 
De undergrupper under de olika arbetsuppgifterna som är speciellt avvikande är den 
utländska finansieringen som har ett medelvärde som understiger de övriga med ungefär 
en halv poäng på en femgradig skala. De som avviker åt det andra hållet är framförallt 
företagsbetalningar, hypoteksfinansiering och privatfinansiering. Dessa avvikelser 
ligger ungefär en halv poäng över snittet på e n femgradig skala. Det som drog ner 
snittet för de utländska betalningarna var främst att två personer ansåg att det var helt 
regelstyrt. De tre som låg över medelvärdet ansåg många vara ett mellanting mellan 
självstyrning och målstyrning, men sen fanns de t några som drog ner medelvärdet 
genom att säga att det var regelstyrt. 
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5. ANALYS  
 
I detta kapitel analyseras och jämförs de använda teorierna och resultatet av vår 
empiriska undersökning. I analysen av teknologimodellen utgår vi från den 
analysmodell vi har presenterat i kapitel två.  
 
 
5.1 Handelsbankens organisation och styrning 
 
Handelsbankens organisation är decentraliserad till tre beslutsnivåer där den lägsta 
nivån, som är kontorsnivå, har stora möjligheter att själva fatta beslut. Alla väsentliga  
beslut för den löpande verksamheten skall tas på lägsta möjliga nivå. De strategiska 
besluten för den övergripande verksamheten ligger dock på toppnivån. Enligt Södergren 
(1992) anses Handelsbanken vara decentraliserad eftersom den har delat verksamheten i 
relativt självständiga enheter och att de delegerar ut stort ansvar till lägsta beslutande 
nivå.  
 
Handelsbankens decentraliserade styrning kan ses som en blandning mellan vad Ouchi 
(1979) definierar som marknadsmekanism och byråkratisk mekanism eftersom det finns 
drag av båda delarna. Perrow (1977) menar att det finns större möjlighet att delegera 
ansvar om det finns ett smalt kontrollspann med stark kontroll av enhetens prestation 
och detta överensstämmer väl med Handelsbanken. 
 
På central nivå utarbetas  en övergripande verksamhetsplan, strategi och finansiella mål. 
Dessa bryts sedan ner till mål för de olika regionerna som i sin tur bryter ner dem till 
kontorsnivå. Målen är i form av räntabilitetstal och relationstal mellan intäkter och 
kostnader. Kontorschefen utarbetar även egna mål varav en del är till för att skapa mer 
lättförståeliga mål för de anställda. Engellau (1982) beskriver målstyrning genom att 
enheterna får mål efter en dialog med överordnade. De anställda har själva möjlighet att 
arbeta på det sätt de tycker är bäst för att uppnå målen samt möjlighet att själva bryta 
ner målen i mer lättförståeliga mått. Därför kan Handelsbankens övergripande styrning 
ses som målstyrning. Ett problem som kan uppstå i ett målstyrt företag är att målen är 
antingen för höga eller låga och därför inte motiverar de anställda att prestera maximalt. 
(Macintosh, 1985) Kontorscheferna på Handelsbanken är dock medvetna om dessa 
problem och strävar därför att sätta upp mål som varken är för låga eller för höga.  
 
Vissa mål på Handelsbanken sätts endast för en organisationsnivå. De har alltså olika 
mål för olika delar av organisationen. De bryter även ner målen för att de ska bli mer 
lättförståeliga för andra inom organisationen. Nedbrytningen av målen på lokal nivå 
utförs främst av kontorschefen. Han utformar de övergripande målen för att de ska bli 
mer lättförståliga på kontorsnivå. Ett exempel är ett mål på hur många potentiella 
kunder varje anställd ska kontakta per vecka. Detta stämmer med vad Scott (1998) säger 
om effektivitetsmätningar i olika delar av organisationen, han menar även att målen 
måste brytas ner i mer i lättförståliga delmål för att ha någonting konkret att arbeta efter. 
Även Berger & Mester (1997) diskuterar att företagen behöver olika indikatorer för att 
kunna mäta effektiviteten i företaget, men de utgår från mer lättförståeliga mål. Scott 
pratar även om att företagen måste sätta upp standards att arbeta efter. Handelsbanken 
använder olika nyckeltal som standards. Dessa används till att främst från de t 
alternativa måttet som används inom den finansiella sektorn. Vilket främst beror på att 
det är svårt att mäta input och output inom den finansiella sektorn. Detta märktes när vi 
hade pratat med kontorscheferna på Handelsbanken.  
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Handelsbanken använder sig inte av en budget när de planerar sin verksamhet. De 
använder sig istället av prognoser då de anser att de är mer flexibla och inte kräver att 
vissa mål måste följas, som exempelvis Perhult i Kalix antydde att det inte fanns någon 
inköpsbudget som måste följas för att de ska få lika mycket pengar nästa år. Detta 
stämmer väl överens med Wallanders (1994) synsätt. Även Ögård & Gallstad (1994) 
anser att dagens företag måste vara mer flexibla för att klara av den ökade 
omvärldsförändringshastigheten. 
 
Kontorscheferna på Handelsbanken tycker att bra styrverktyg används för att sträva mot 
hög inre effektivitet. De styrverktyg som används, exempelvis räntabilitetsmått och I/K 
– tal passar enligt Macintosh (1985) till professionell teknologi eftersom han anser att 
styrningen bör vara mångsidig med frekvent användning av detaljerade statistiska 
rapporter. Handelsbanken använder sig av många relationstal som bygger på 
förhållandet mellan intäkter och kostnader men även disponibel personal. Dessa 
relationstal kan anses vara traditionella och gammalmodiga enligt Karlöf (1997) 
eftersom de kanske inte fokuserar nog mycket på kundvärde.  
 
Handelsbanken har ingen tydlig kundfokusering i sin ekonomistyrning. De flesta 
finansiella mått är fokuserade på kostnader och inre effe ktivitet som exempelvis I/K-tal 
och räntabilitet. Det finns dock vissa inslag av kundfokusering, men dessa är främst 
framtagna på kontorsnivå. Ett sådant mått kan vara ett mål att kontakta ett visst antal 
potentiella kunder per vecka. Ekonomistyrningens fokusering stämmer inte överens 
med vad Frei et al (1999) anser. De menar att den finansiella sektorn har skiftat från 
kostnadsfokusering till kundfokusering eftersom detta skapar möjligheter att förändra 
tjänsterna och skapa nya konkurrensfördelar.  
 
Handelsbankens verksamhet har dock blivit mer kundinriktad då tidskrävande och 
rutinmässiga arbetsuppgifter har automatiserats vilket leder till att de anställda använder 
mer tid till personlig kontakt med kunden. Detta stämmer mer överens med Frei et al 
(1999) eftersom de menar att de icke värdeskapande processerna måste elimineras för 
att kunna prestera ett bra resultat. De icke värdeskapande processerna kan dock inte helt 
elimineras utan måste ersättas med andra alternativ som exempelvis automatisering där 
kunderna själva utför enklare tjänster och får mer service och rådgivning i mer 
avancerade tjänster. 
 
Micael Porter (1998) ser dock en risk i att strategin kan bli lidande om strävan mot inre 
effektivitet blir för central, detta är dock kontorscheferna medvetna om och de försöker 
därför lyfta blicken från den dagliga verksamheten för att kunna följa Handelsbankens 
strategi. Även Karlöf (1997) menar att det måste finnas en balans mellan inre och yttre 
effektivitet för att uppnå maximal total effektivitet.  
 
I Handelsbanken finns det ett belöningssystem som heter Oktogonen som används för 
att motivera de anställda till att sträva mot företagets lönsamhetsmål och öka 
målöverensstämmelsen mellan de olika nivåerna på banken. Personalen kan även få 
belöningar om de lägger fram bra förslag som leder till förbättringar. Macintosh (1985) 
menar att belöningssystem är ett bra sätt att öka målöverensstämmelsen, även Becker 
och Neuhauser (1975) anser att målöverensstämmelsen måste vara hög för att uppnå 
maximal effektivitet. De anser även att det är viktigt att motivera de anställda, och 
belöningssystem är ett sätt att motivera de anställda. 
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5.2 Macintosh Teknologimodellen 
 
När vi placerar in de olika arbetsuppgifterna i teknologimodellen blir resultatet att både 
kontorschefer och de övriga anställda anser att huvudområdena betalning, placering och 
finansiering är professionella teknologier. De anser samtidigt att hela verksamheten 
huvudsakligen är styrd med målstyrning, även de anställda anser sig själva som 
målstyrda med en viss dragning mot självstyrning. Detta kan enligt Macintosh (1985) 
teknologimodell ses som effektiv styrning eftersom Macintosh anser att professionella 
teknologier styrs effektivast genom målstyrning eller direktstyrning.  
 
I arbetsuppgiften betalningar är de fem kontorscheferna ganska oeniga om variationen 
och kunskapen om arbetsuppgiften. Det finns de som ligger klart i en professionell 
teknologi men även de som ligger mellan hantverks och rutinteknologi. Om detta 
jämförs med övriga anställda där många p lacerar sig i rutinteknologi trots att 
medelvärdet ligger i professionell teknologi. Detta på grund av att det finns tre 
extremvärden som ligger långt ner i den professionella och forskningsteknologin. Dessa 
resultat stämmer väl överens med Macintosh (1985) teknologimodell eftersom han 
anser att målstyrning alternativt direktstyrning ska användas i professionella 
teknologier.  
 
Det är framförallt inom utländska betalningar som vi kan se skillnader i synen på 
arbetsuppgiften. De anställda anser att både variationen och kunskapen är betydligt 
högre än vad kontorscheferna tycker. De minsta skillnaderna finns i företagsbetalningar 
där synen på arbetsuppgiften är ganska lika hos anställda och chefer. Detta kon kopplas 
till Gibson (1999) som menar att olika grupper kan ha olika syn på effektivitet även om 
de har samma erfarenhet och bakgrund. Olikheterna kan bero på hur mycket arbete 
gruppen lägger ner på att utföra arbetsuppgiften.  
 
Arbetsuppgiften finansiering präglas av att kontorscheferna till huvudsak ligger i 
professionell teknologi. Det finns dock en kontorschef som placerar arbetsuppgiften i 
rutinteknologi. Hos de anställda placerar sig huvuddelen av de anställda i professionell 
teknologi, det finns några som placerar uppgiften i rutinteknologi. Även i denna  
arbetsuppgift är till huvudsak målstyrd ur både kontorschefer och övrig personals syn. 
Hos de anställda är undergruppen utländska betalningar dragen mot direktstyrning, i 
motsats till hypotekslån och privata lån som är mer självstyrda. Styrningen är 
ändamålsenlig enligt Macintosh (ibid) eftersom det framförallt är målstyrning som 
används i en professionell teknologi. Det går dock även att använda direktstyrning i en 
professionell teknologi därför är utländska betalningar även ändamålsenligt styrd.  
 
De övriga anställda har stor spridning på variationen i uppgiften men kunskapen om 
uppgiften är relativt lika. Skillnaden mellan anställda och kontorschefer är att de övriga 
anställda anser att kunskapen om arbetsuppgiften är högre än vad kontorscheferna 
tycker. Den största skillnaden i synen på arbetsuppgiften mellan kontorschefer och 
övriga anställda finns i undergruppen privat finansiering där de övriga anställda anser 
att kunskapen om arbetsuppgiften är betydligt högre än vad kontorscheferna tycker. 
Som vi redan nämnt anser Gibson (1999) att meningsskiljaktigheter om arbetsuppgifter 
kan bero på hur mycket arbete som har lagts ner på att utföra den specifika 
arbetsuppgiften. 
 
I arbetsuppgiften placeringar är kontorscheferna väl överens om variationen och 
kunskapen om arbetsuppgiften. De ligger dock samlade i mitten av teknologimodellen, 
på grund av detta kan vi inte säkerställa vilken teknologityp de befinner sig i. Det 



ANALYS 
 

 26

samlade medelvärdet medför dock att arbetsuppgiften hamnar i den professionella 
teknologin. De övriga anställda är däremot mycket överens om att arbetsuppgiften är en 
professionell teknologi. Det finns bara en anställd som anser att arbetsuppgiften är en 
rutinteknologi. Styrningen är även här målstyrning vilket som redan nämnts passar bra i 
en professionell teknologi enligt Macintosh (1985) teknologimodell. Synen på 
styrningen av arbetsuppgifterna är förvånansvärt lika.  
 
I arbetsuppgiften placering är undergruppen räntebärande papper starkt avvikande 
mellan kontorschefer och övriga anställda. De anställda tycker att arbetsuppgiften 
placerar sig i forskningsteknologin, dock strax över gränsen till professionell teknologi. 
Undergruppen fonder i placeringar hamnar i rutinteknologi. I dessa undantag 
överensstämmer Handelsbankens styrning inte lika bra med Macintosh (ibid) syn på 
effektiv styrning, eftersom forskningsteknologier bör styras med självstyrning Både 
variationen och kunskapen om arbetsuppgiften är högre hos de övriga anställda än hos 
kontorscheferna. Variationen i arbetsuppgiften fonder skiljer sig mellan de båda 
grupperna. De övriga anställda tycker att variationen är betydligt högre än vad 
kontorscheferna anser. Även här kan olikheterna i synen på arbetsuppgiften härledas 
genom Gibsons (1999) teori. Han menar att den kan bero på det arbete so m lagts ner för 
att utföra den specifika arbetsuppgiften. 
 
Den enda märkbara skillnaderna mellan de olika kontoren är uppfattningen om 
variationen om arbetsuppgiften där det är ett kontor som särskiljer sig. Det går med 
4,5% procents signifikans säga att detta kontors uppfattning skiljer sig från de andras. 
Detta kan jämföras med Gibsons (ibid) teorier om att olika grupper kan uppfatta olika 
saker på olika sätt beroende på vilken tidigare erfarenhet de har.  
 
Det fanns även skillnader inom ett kontor mellan hur chefen och de anställda såg på 
kunskapen om hur arbetsuppgiften finansiering gick till. De anställda tyckte att 
kunskapen om arbetsuppgiften var högre än vad kontorschefen tyckte, detta kan vi 
säkerställa med 0,8 % signifikansnivå. Detta kan bero på in formationsflödet inom 
organisationen som Gibson (ibid) tar upp. Gibson menar att det ömsesidiga beroendet 
mellan grupperna måste vara högt för att rätt information ska gå mellan de olika 
grupperna och för att uppgifterna ska kunna utföras effektivt. 
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6. SLUTSATSER & FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 
Detta kapitel innehåller slutsatser som vi har dragit utifrån vår analys. Kapitlet 
avslutas med ett antal förslag till fortsatta studier inom ämnet ekonomistyrning och 
effektivitet. 
 
 
6.1 Slutsatser 
 
Vi kan dra slutsatsen att Handelsbankens organisation är decentraliserad eftersom de 
har delegerat mycket ansvar till den lägsta organisationsnivån, där kontorschefen har det 
största ansvaret för att uppfylla Handelsbankens mål. Vi anser även att de använder bra 
styrverktyg för att uppnå dessa mål. I den bransch som Handelsbanken verkar i är 
nyckeltal ett bra styrverktyg eftersom detta ger möjligheter att jämföra prestationer 
mellan olika kontor. Risken som finns i att styra hårt med nyckeltal är att fokuseringen 
mot de aktuella nyckeltalen blir för central och att nyckeltalens värde inte ifrågasätts. 
Det finns en risk att omvärlden förändras vilket kan leda till att de befintliga nyckeltalen 
inte längre blir ”de temperaturmätare” på verksamheten som det var tänkt.  
 
Då Handelsbanken använder sig av målstyrning som styrform där målen bryts ned från 
toppnivå till lägsta nivå anser vi att detta är ett bra sätt at fördela ut ansvaret till lägre 
nivåer och styra verksamheten mot effektivitet. Att Handelsbanken inte använder s ig av 
budget utan av prognoser kan vara bra då det är enklare att se omvärldsförändringar och 
kunna reagera på dessa i tid.  
 
På grund av de snabba förändringshastigheten i den finansiella sektorn bör 
Handelsbanken utveckla nya styrverktyg som fokuserar mer på kunderna. Vi anser inte 
att det räcker att automatisera vissa tjänster utan att automatiseringen är en del i den 
framtida verksamheten. Vi tror att de mest framgångsrika bankerna i framtiden kanske 
inte är de mest automatiserade utan de mest kundanpassade. Det kanske går att öka 
lönsamheten till en viss gräns genom automatiseringar. Det finns dock en risk att alltför 
hård strävan mot inre effektivitet kan leda till att den långsiktiga strategin blir lidande.  
 
Vi tror att belöningssystem är ett bra sätt att öka målöverensstämmelse mellan chefer 
och underordnade. Handelsbanken använder sig av oktogonen som belöningssystem. Vi 
ser en risk i att belöningen kommer tidigast vid 60 års ålder då de anställda inte ser 
någon egen vinning inom rimlig tid. Det är lä tt att de tycker att belöningen kommer i en 
del av livet då behovet av pengar inte är lika stort. Att belöningen kommer först vid 60 
års ålder har dock en positiv effekt då den kan bidra till att hålla kvar de anställda i 
företaget. 
 
Vi anser att kontorscheferna och de anställda till stor del har en samsyn angående de 
arbetsuppgifter som finns i Handelsbanken, detta är för det mesta bra, eftersom cheferna 
kan styra verksamheten på ett effektivt sätt. Om det inte finns en samsyn kan det finnas 
en risk att cheferna utformar målen och styrningen på ett sätt som inte passar 
arbetsuppgifterna, eftersom de sällan utför vissa av arbetsuppgifterna kan det vara svårt 
att utforma en passande styrning. En annan risk med att ha olika syn på 
arbetsuppgifterna kan vara minskad målöverensstämmelse.  
 
Skillnader i synen på de olika uppgifterna är framför allt beroende på uppfattningen om 
variationen på arbetsuppgifterna. De anställda anser ofta att arbetsuppgifterna är mer 
varierande än cheferna. Även detta kan bero på att de t är de anställda som utför 



SLUTSATSER & FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 

 28

arbetsuppgifterna i det dagliga arbetet och det är de som ser vad som krävs av dem. 
Detta kan medföra att cheferna utformar standards för utförande av arbetsuppgiften, 
vilket påverkar effektiviteten på ett negativt sätt. Även ku nskapen om arbetsuppgifterna 
uppfattades olika, detta kan påverka den internutbildning som de anställda får. Cheferna 
kanske uppfattar arbetsuppgiften mer rutinbetonad och ger därför inte rätt utbildning till 
personalen. 
 
Orsaken till skillnaderna inom betalningar kan bero på att cheferna inte vill att 
arbetsuppgifterna på banken skall verka rutinbetonade och regelstyrda. Det kan vara 
möjligt att kontorscheferna vill att området betalningar ska verka mer spännande än det 
egentligen är. En annan möjlighet är att kontorscheferna har en annan uppfattning om 
arbetsuppgiften då de sällan utför uppgiften och därför har en annan bild av 
verkligheten. 
 
De anställda och cheferna har huvudsakligen en liknande syn på styrningen av 
verksamheten. Detta kan bero på att de  anställda är väl införstådda i att Handelsbanken 
ska ses som en målstyrd och decentraliserad organisation. Av detta drar vi slutsatsen att 
Handelsbanken är målstyrd och att de anställda är väl medvetna om de mål som 
lokalkontorets chef sätter upp. Detta är bra då de förhoppningsvis strävar efter att uppnå 
de uppsatta målen.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att Handelsbanken använder ett effektivt styrsätt med 
ändamålsenliga styrverktyg och en organisation som passar in i detta sätt att styra.  
 
 
6.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Under arbetets gång har vi kommit fram till att det skulle vara intressant att fokusera 
mer på de sociala faktorer som har betydelse för ekonomistyrning. Det skulle även vara 
intressant att utföra samma undersökning men i en annan typ av organisation.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 Enkät för kontorschef 
 
1. Hur länge har du jobbat som kontorschef? 
 
2. Vilken bakgrund har du? (utbildning, tidigare erfarenhet) 
 
3. Vad är speciellt med Handelsbankens strategi? Hur skiljer sig Handelsbankens 
strategi från övriga bankers strat egi?  
 
4. Finns det några kunder eller arbetsuppgifter som Handelsbanken har valt att avstå 
ifrån?  
 
5. Anser du att det finns en risk i att sträva mot inre effektivitet, då det till exempel kan 
medföra att strategin inte följs? 
 
6. Vem bestämmer vilka mål som ska uppnås på kontoret? På vilken nivå bestäms 
målen?  
 
7. Om ni har några övergripande mål, hur bryts dessa mål ner?  
 
8. Vilken uppgift har regionnivån respektive den centrala nivån i ert sätt att styra 
verksamheten? 
 
9. Vilka styrformer använder ni på Handelsbanken? Använder ni er av direktstyrning, 
målstyrning eller självstyrning? Var används de olika om det skulle vara flera olika som 
används? 
 
10. Vilka olika sorters styrverktyg använder ni er av? (nyckeltal, räntabilitetsmått etc.) 
Hur används dessa? 
 
11. Anser ni att Handelsbanken använder bra medel för att uppnå förbättrad inre 
effektivitet? Med förbättrad effektivitet menar vi att samma uppgift utförs med mindre 
resurser eller att fler uppgifter kan utföras med samma mängd av resurser. 



12. Vi har förstått att er verksamhet kan delas upp i ett antal arbetsmoment (processer), 
här skulle vi vilja att ni bedömer dessa utifrån variationen och kunskapen om 
arbetsuppgiften. Nedan följer några frågor som ska bedömas. Svaren lämnas genom att 
sätta ett X i rutan som bäst motsvarar er uppfattning, egna kommentarer kan även 
lämnas. 
 
12a. Finns det många regler och föreskrifter som bestämmer hur arbetet ska utföras? 
Där 1 betyder att personalen gör som de vill och 5 betyder att personalen är helt 
regelstyrd. 
 
12b. Är personalen medveten om hur uppgifterna ska utföras? Behövs det mycket 
utbildning och instruktioner? Där 1 betyder att de litar på erfarenheter och intuition och 
5 betyder att det krävs utbildning och instruktioner för att de ska klara av att utföra 
uppgiften.  
 
12c. Är uppgifterna för de anställda rutinbetonade eller kan det uppkomma oförutsedda 
händelser där de måste ta egna initiativ för att kunna lösa uppgiften? Där 1 betyder att 
uppgifterna är rutinbetonade och 5 betyder att de anställda måste kunna ta egna initiativ 
för att kunna klara av uppgifterna som kan tänkas uppkomma. 
 
Betalningar 1 2 3 4 5 Egna kommentarer 
Utländska       
Inhemska       
Företag       
Privata       
  
Finansiering 1 2 3 4 5 Egna kommentarer 
Utländska 
krediter 

      

Svenska krediter       
Hypotekslån        
Privata lån        
 
Placeringar 1 2 3 4 5 Egna kommentarer 
Försäkringar       
Fonder       
Aktier       
Räntebärande 
papper 

      

 
Dessa svarsrutor fanns med till varje fråga, vi har valt att förkorta enkäten här för att det 
skulle ta mindra plats. 



Bilaga 2 Enkät för övrig personal 
 
1. Hur länge har du arbetat på Handelsbanken?  
 
2. Vilken bakgrund har du? (utbildning, tidigare erfarenhet) 
 
3. Har du nåt eget ansvarsområde?  
 
4. Vem bestämmer vilka mål som ska uppnås på kontoret?  
 
5. Hur arbetar du för att uppnå dessa mål?  
 
6. Om du har några övergripande mål, delar du upp dem? I så fall hur?  
 
7. Anser ni att Handelsbanken använder bra medel för att uppnå förbättrad inre 
effektivitet? Med förbättrad effektivitet menar vi att samma uppgift utförs med mindre 
resurser eller att fler uppgifter kan utföras med samma mängd av resurser. 
 
8. Vi har förstått att er verksamhet kan delas upp i ett antal arbetsmoment (processer). 
Här skulle vi vilja att ni bedömer dessa utifrån variationen och kunskapen om 
arbetsuppgiften.  



Nedan följer några frågor som ska bedömas. Svaren lämnas genom att sätta ett X i 
rutan som bäst motsvarar er uppfattning, egna kommentarer kan även lämnas. 
 
8a. Finns det många regler och föreskrifter som bestämmer hur arbetet ska utföras? Där 
1 betyder att personalen inte har några regler som bestämmer hur arbetsuppgiften ska 
utföras och 5 betyder att personalen är helt regelstyrd. 
 
8b. Är personalen medveten om hur uppgifterna ska utföras, det vill säga behövs det 
mycket utbildning och instruktioner? Där 1 betyder att personalen litar på erfarenheter 
och intuition när de utför arbetsuppgiften och 5 betyder att det krävs utbildning 
och/eller instruktioner för att de ska klara av att utföra uppgiften. 
 
8c. Är uppgifterna för de anställda rutinbetonade eller kan det uppkomma oförutsedda 
händelser där de måste ta egna initiativ för att kunna lösa uppgiften? Där 1 betyder att 
uppgifterna är rutinbetonade och 5 betyder att de anställda måste kunna ta egna initia tiv 
för att kunna klara av uppgifterna som kan tänkas uppkomma. 
 
8d. Hur upplever du att följande arbetsuppgifter styrs? Där 1 innebär direktstyrning och 
5 betyder självstyrning. Däremellan finns målstyrning som 3.  
 
Betalningar 1 2 3 4 5 Egna kommentarer 
Utländska       
Inhemska       
Företag       
Privata       
  
Finansiering 1 2 3 4 5 Egna kommentarer 
Utländska 
krediter 

      

Svenska krediter       
Hypotekslån        
Privata lån        
 
Placeringar 1 2 3 4 5 Egna kommentarer 
Försäkringar       
Fonder       
Aktier       
Räntebärande 
papper 

      

 
Dessa svarsrutor fanns med till varje fråga, vi har valt att förkorta enkäten här för att det 
skulle ta mindra plats. 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 Enkätsvar 
 
(kontoren är numrerade från A – E eftersom respondenterna ville lämna anonyma svar) 
Kontors-
chef 

          

           

Kunskapen om arbetsuppgiften,  (a + b)/2    Variation i arbetsuppgiften c)   

           

Betalningar Utlänska Inhemska Företag Privata Snitt Utlänska Inhemska Företag Privata Snitt 

A 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4,3 

B 3,5 3 3 3 3,1 4 4 4 4 4 

C 3,5 2,5 2,5 2,5 2,8 2 3 3 3 2,8 

D 3,5 3 3,5 2 3 2 2 3 2 2,3 

E 4 3,5 4,5 3,5 3,9 4 3 4 2 3,3 

Snitt totalt  3,7 3,2 3,5 3 3,4 3 3,2 3,8 3,2 3,3 

           

Finansiering Utlänska Svenska Hypotek Privata Snitt Utlänska Svenska Hypotek Privata Snitt 

A 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4,3 

B 3,5 3 3 3 3,1 4 4 4 4 4 

C 4 3,5 3,5 2,5 3,4 4 3 2 3 3 

D 4 3 4 2 3,3 2 4 3 4 3,3 

E 4,5 4,5 4 3 4 3 1 3 1 2 

Snitt totalt  4 3,6 3,7 2,9 3,6 3,6 3,2 3,2 3,2 3,3 

           

Placering Försäkringar Fonder Aktier Räntebärande Snitt Försäkringar Fonder Aktier Räntebärande Snitt 

A 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 3 4 4 3,8 

B 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

C 3 2,5 3 2,5 2,8 4 3 4 3 3,5 

D 4 3 3,5 2,5 3,3 3 2 4 2 2,8 

E 4 3 4 3 3,5 4 2 5 3 3,5 

Snitt totalt  3,5 3 3,4 2,9 3,2 3,8 2,8 4,2 3,2 3,5 

           

           

           

 



 
Övriga anställda          

           

Kunskapen om arbetsuppgiften,  (a + b)/2    Variation i arbetsuppgiften c)   

           

Betalningar Utlänska Inhemska Företag Privata Snitt Utlänska Inhemska Företag Privata Snitt 

A 1 4 3,5 4 3,5 3,8 3 2 4 2 2,8 

A 2 3 2,5 2 2 2,4 5 5 5 5 5 

A 3 4 3,5 4 3,5 3,8 4 4 4 4 4 

B 1 4,5 4,5 4 3,5 4,1 2 3 2 2 2,3 

B 2 5 4 3,5 3,5 4 4 4 3 4 3,8 

B 3 4,5 3 3 3 3,4 5 5 5 5 5 

C 1 4,5 4,5 5 4,5 4,6 5 5 5 5 5 

C 2 4 4 3,5 3,5 3,8 4 4 3 3 3,5 

D 1 4 3,5 3,5 3,5 3,6 2 2 3 3 2,5 

E 1 4 3 4 3,5 3,6 2 3 4 4 3,3 

E 2 5 4,5 4 3 4,1 3 2 3 3 2,8 

E 3 4 4 3,5 3,5 3,8 3 2 3 3 2,8 

Snitt totalt  4,2272727 3,72727 3,6364 3,36363636 3,7 3,5 3,416667 3,6667 3,58333333 3,5 

           

Finansiering Utlänska Svenska Hypotek Privata Snitt Utlänska Svenska Hypotek Privata Snitt 

A 1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5 

A 2 5 2,5 3 2,5 3,3 1 1 1 1 1 

A 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

B 1 5 4,5 4 4 4,4 4 3 2 2 2,8 

B 2 5 4 4 4 4,3 5 4 4 4 4,3 

B 3 5 4,5 4,5 4,5 4,6 5 5 5 5 5 

C 1 5 5 4,5 4,5 4,8 5 5 5 5 5 

C 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3,3 

D 1 4,5 4 4 4 4,1 2 2 4 4 3 

E 1 5 4 4 4 4,3 2 2 4 4 3 

E 2 4,5 4,5 4 4 4,3 4 4 4 4 4 

E 3 4 4 4 3,5 3,9 3 3 2 2 2,5 

Snitt totalt  4,6818182 4,13636 4,0455 3,95454545 4,2 3,6666667 3,416667 3,5833 3,58333333 3,6 

           

Placering Försäkringar Fonder Aktier Räntebärande Snitt Försäkringar Fonder Aktier Räntebärande Snitt 

A 1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5 5 5 5 5 

A 2 3 1 4,5 5 3,4 5 5 5 5 5 

A 3 4,5 3,5 4 3,5 3,9 4 4 4 4 4 

B 1 2,5 2,5 3,5 3,5 3 4 3 3 3 3,3 

B 2 4 3,5 3,5 3,5 3,6 4 3 4 3 3,5 

B 3 4,5 3,5 3,5 3,5 3,8 5 5 5 5 5 

C 1 3 3 3,5 3,5 3,3 5 5 5 5 5 

C 2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 

D 1 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 

E 1 5 3 4 3 3,8 3 4 4 3 3,5 

E 2 4 3 3,5 3,5 3,5 5 4 5 4 4,5 

E 3 3,5 2,5 3,5 3 3,1 4 4 5 4 4,3 

Snitt totalt  3,6818182 3 3,6818 3,59090909 3,5 4,1666667 4 4,25 3,91666667 4,1 

 



 
Hur upplevs styrningen av arbetsuppgifterna (övrig personal) 

      

Betalningar Utlänska Inhemska Företag Privata Snitt 

A 1 3 3 3 3 3 

A 2 2 2 4 4 3 

A 3 3 3 3 3 3 

B 1 3 3 3 3 3 

B 2 4 3 4 3 3,5 

B 3 5 5 5 5 5 

C 1 4 4 4 4 4 

C 2 3 3 3 3 3 

D 1 2 2 2 2 2 

E 1 3 4 4 3 3,5 

E 2 4 4 4 4 4 

E 3 2 2 3 3 2,5 

Snitt totalt  3,1666667 3,16667 3,5 3,33333333 3,29 

      

Finansiering Utlänska Svenska Hypotek Privata Snitt 

A 1 3 4 4 4 3,75 

A 2 1 4 4 4 3,25 

A 3 3 3 4 4 3,5 

B 1 1 1 1 2 1,25 

B 2 4 4 4 4 4 

B 3 4 4 4 4 4 

C 1 4 4 4 4 4 

C 2 3 3 4 4 3,5 

D 1 2 2 3 3 2,5 

E 1 2 3 4 4 3,25 

E 2 3 3 3 3 3 

E 3 2 2 3 3 2,5 

Snitt totalt  2,6666667 3,08333 3,5 3,58333333 3,21 

      

Placering Försäkringar Fonder Aktier Räntebärande Snitt 

A 1 4 4 4 4 4 

A 2 4 4 4 4 4 

A 3 4 4 4 4 4 

B 1 3 3 3 3 3 

B 2 3 3 3 3 3 

B 3 4 4 4 4 4 

C 1 3 3 3 3 3 

C 2 4 4 4 3 3,75 

D 1 2 2 2 2 2 

E 1 4 4 3 2 3,25 

E 2 2 2 3 2 2,25 

E 3 3 3 3 3 3 

Snitt totalt  3,3333333 3,33333 3,3333 3,08333333 3,27 

 
 
 


