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Sammanfattning 
 
 
 
 
 
Uppsatsens titel: Kunskapstillgångarnas roll vid beslut i en 
decentraliseringsprocess - En studie av medarbetarna på Förenings-

Sparbanken.  

 
Seminariedatum: Den 13 januari 2004 

 
Kurs: FEK 581 Kandidatseminarium 

 
Författare: Ulrika Jönsson, Kirsi Keränen, Anna Lundgren 

 
Handledare: Elisabeth Kjellström 

 
Fem nyckelord: Decentralisering, Kunskap, Kunskapstillgång, Personal, 
Beslut 
 
Sammanfattning: Syftet är att undersöka om kunskapstillgångarna stöder 
bankkassörer och banksäljare i FöreningsSparbankens decentraliserings-
process från slutet av 1990-talet fram till idag. För att uppnå detta syfte har vi 
huvudsakligen använt oss av en kvantitativ metod, kompletterat med två 
intervjuer. Den kvantitativa metoden är i detta fall en enkätundersökning, 
riktad till FöreningsSparbankens bankkassörer och banksäljare. Enkätsvaren 
och intervjuerna analyserar vi sedan tillsammans med utvald teori och får 
bland annat fram följande slutsatser: Majoriteten av medarbetarna anser att 
decentraliseringen till stor del uppfylls på de lokala kontoren och att 
kunskaps- och servicenivån har ökat. En stor del av respondenterna känner 
även att de har den närmaste ledningens stöd vid beslutsfattande vilket är 
extra viktigt under en decentraliseringsprocess. Samtliga medarbetare känner 
att de kan fatta rätt beslut i mötet med kunden. Detta innebär att 
FöreningsSparbanken, under decentraliseringen, över lag har lyckats med att 
utforma, och kontinuerligt förändra, flertalet kunskapstillgångar så att 
medarbetarna kan fatta rätt beslut utifrån dessa. Vi anser även att samtliga 
kunskapstillgångar, mer eller mindre, har förändrats sedan decentraliseringen.  
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Abstract 
 
 
 
 
 
Title: The importance of knowledge in decision-making during a 
decentralization process – a study of the employees at FöreningsSparbanken. 

 
Date: January 13th 2004 

 
Course: FEK 581, Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish 
Credits (15 ECTS) 

 
Authors: Ulrika Jönsson, Kirsi Keränen, Anna Lundgren 

 
Advisor: Elisabeth Kjellström 

 
Key words: Decentralization, Knowledge, Knowledge Assets, Employees, 
Decision-making 
 
Abstract: The purpose of this thesis is to find out if the banks’ knowledge 
assets support the employees in their decision-making during the 
decentralization process that the bank is currently going through. To achieve 
this purpose we have used mainly a quantitative method of research - a 
questionnaire answered by employees at six local FöreningsSparbanken 
branches. Among the conclusions drawn, we find that a majority of the 
respondents feels that they have the support of their closest manager when 
making decisions. This is essential, especially in a decentralization process 
like the one FöreningsSparbanken is going through. All the employees who 
answered the questionnaire feels that they are able to make the appropriate, 
and right, decisions when serving customers. This shows that Förenings-
Sparbanken successfully has managed, and continuously changed, their 
knowledge assets during the decentralization process.  
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1. INLEDNING 
 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 

 
De svenska bankernas affärsverksamhet har genomgått stora förändringar de 
senaste 25 åren. Avreglering av bankverksamheten har inneburit ökad 
konkurrens men också nya affärsmöjligheter. Lågkonjunkturer och 
finanskriser samt framsteg i teknik och informationsteknologi har tvingat 
många banker att omstrukturera sin verksamhet och förändra sättet på vilket 
de styrs och organiseras. Omstruktureringarna har varit nödvändiga för att 
bankerna ska kunna överleva i det nya samhället, där konkurrens och 
teknologi spelar en avgörande roll1. Av dessa anledningar valde ett flertal, 
tidigare självständiga Sparbanker att slå sig samman och bilda Sparbanken 
Sverige 1992. Efter sammanslagningen följde stora personalnedskärningar 
och organisationsstrukturen förändrades genom att vissa funktioner 
centraliserades samtidigt som en del arbetsuppgifter decentraliserades. När 
Sparbanken Sverige, 1997, gick samman med Föreningsbanken och bildade 
FöreningsSparbanken var detta ytterligare ett steg för att klara omvärldens 
krav2. Decentraliseringsprocessen, som startats tidigare, fördjupades och de 
fortsatte den interna omstruktureringen som ledde till att största delen av 
beslutsfattandet delegerades ned på kontorsnivå3. Bankens målsättning idag 
är att 99 % av alla affärsbeslut ska fattas i den lokala banken4. Målsättningen 
har underlättats genom utökandet av företagets kunskapstillgångar som 
exempelvis en intern hemsida (Kanal 1) och en supportfunktion på telefon 
(Användarstöd). 
 
Enligt FöreningsSparbanken är personalens engagemang och kunskap en 
förutsättning för att banken ska kunna utvecklas och växa5. En långtgående 
decentralisering medför att betydelsen av kunskap hos medarbetarna ökar i 
takt med att deras ansvar för beslutsfattande ökar. För att medarbetarna i en 

                                                 
1 Harvey, J. & Filiatrault, P. (1991) 
2 IDA, FöreningsSparbankens medbestämmandeavtal 
3 Theodorsson Göran, FöreningsSparbanken AB 
4 www.foreningssparbanken.se, 2003-12-12 
5 IDA, FöreningsSparbankens medbestämmandeavtal  
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organisation ska kunna få tag i nödvändig information och kunskap för att 
fatta dessa beslut, och därigenom ge bra service till sina kunder, krävs det att 
organisationen lyckas skapa väl fungerande informationsvägar och en 
omgivning där all kunskap som behövs finns tillgänglig. Att skapa bra 
kunskapstillgångar har underlättats av informationsteknologins snabba 
framsteg där utveckling har skett av kunskapssystem som underlättar 
möjligheten att snabbt och lätt få tag på nödvändig kunskap.  
 
 

1.1.1 Val av ämne 

 
Vi valde att skriva om FöreningsSparbanken av olika anledningar. För det 
första är bankbranschen en bransch som vi alla är intresserade av och vi 
visste att FöreningsSparbanken hade genomgått en långtgående 
decentralisering som vi tyckte var intressant att undersöka. För det andra har 
alla i gruppen på något sätt varit i kontakt med bankbranschen tidigare, och 
besitter därför redan en viss förståelse och kunskap. En medlem har arbetat i 
FöreningsSparbanken tidigare vilket har underlättat kontakten med 
FöreningsSparbanken. Dessutom har hon en del erfarenheter av hur 
medarbetarna upplevt förändringarna. En annan medlem sommarjobbar 
årligen på en bank i Finland6 och en tredje medlem har förvisso inte 
erfarenhet av bankarbete men har varit kund i FöreningsSparbanken i många 
år och bidrar till att se ämnet ur ett kundperspektiv.  
 
 

1.2 Problemformulering 

 
Decentralisering förutsätter ökad kunskap hos medarbetarna eftersom de ofta 
delegeras utökat ansvar för beslutsfattande, vilket överensstämmer med 
FöreningsSparbankens decentraliseringsmål. Denna målsättning är att 99 % 
av alla affärsbeslut ska fattas på lokal nivå7. Vi vill klargöra de konsekvenser 
som uppstår vid en decentralisering, speciellt vad avser medarbetarnas 
förmåga att utifrån de kunskapstillgångar som vi valt att studera - Kanal 1, 
Användarstöd, ledning, andra medarbetare och utbildning - utföra sitt arbete 
på ett tillfredsställande sätt. Vi ställer oss därför följande frågor: 
 

                                                 
6 Sampo Pankki Oyj, Oulu, Finland 
7 FöreningsSparbankens Årsredovisning 2002 
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• Kan medarbetarna, via de kunskapstillgångar som finns idag, fatta 
nödvändiga beslut i mötet med kunden? 
 

• Hur upplever medarbetarna att kunskapstillgångarna har påverkats av 
decentraliseringsbeslutet? 
 
 

1.3 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kunskapstillgångarna stöder 
bankkassörer och banksäljare i FöreningsSparbankens decentraliserings-
process från slutet av 1990-talet fram till idag.  
 
 

1.4 Begreppsdefinition 

 
Centralisering: Microsoft Encarta World English Dictionary 2000 definierar 
centralisering som: 
 
”concentration of power in few hands: the concentration of political or 

administrative power in a central authority with a resulting lack of power at 

local or subordinate levels.”8 

 
Makt och flertalet av befogenheterna finns alltså centralt förlagt i 
organisationen. Det finns inget beslutsfattande med avgörande betydelse på 
de lägre nivåerna i hierarkin. 
 
Decentralisering: Uppslagsverk och läroböcker väljer att definiera 
decentralisering som:  
 
”Decentralisering, delegering eller ”utflyttning” av beslutanderätt inom en 

organisation, så dess olika delar får större självständighet.” 

 
”Decentralization, in government, the effort to disperse or redistribute 

functions or powers from a central authority to regional and local 

organizations.” 

 

                                                 

8 Encarta® World English Dictionary © & (P) 1999 Microsoft Corporation. Developed for 
Microsoft by Bloomsbury Publishing Plc. 
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Båda uppslagsverken har lagt betoningen på hur besluten delegeras nedåt i 
hierarkin. Den kanske vanligaste ansatsen inom organisationslitteratur är att 
definiera decentralisering i termer av en förändrad organisationsstruktur. 
Decentralisering beskrivs då som att organisationen delas upp i divisioner 
eller enheter, vilka får ökad handlingsfrihet och ökade befogenheter vad 
gäller den operativa driften.9 
 
Kunskapstillgångar: Vi definierar kunskapstillgångar som kunskap om 
metoder och arbetssätt; d.v.s. vad som görs för att arbetet ska fungera 
effektivt. Hit hör kunskaper som utvecklas i en verksamhet över tiden t.ex. de 
olika informationsvägar som finns tillgängliga för att söka kunskap och 
information10. I vårt arbete använder vi ordet kunskapstillgång när vi pratar 
om FöreningsSparbankens Användarstöd, Kanal 1, internutbildning, andra 
medarbetare och ledning.  
 
Bankkassör respektive banksäljare: De medarbetare i banken som arbetar 
på golvet både med spontana och bokade kunder. Banksäljare, till skillnad 
från bankkassörer, jobbar med lån och placeringar och kommer inom en snar 
framtid att certifieras genom bankens interna utbildning. 
 
Användarstöd: I första hand ett stöd för drift och systemfrågor men även ett 
verksamhetsstöd för lån och inlåning. Med inlåning avses tjänster så som 
placera och betala, d.v.s. att exempelvis öppna konton samt använda sig av 
Internetbanken och giro. Användarstöd nås endast via telefon.11 
 
Kanal 1: FöreningsSparbankens interna hemsida med länkar till olika 
Internetsajter så som börsen, Gula Sidorna, Bankgirot etc. På hemsidan finns 
bl.a. nyheter, personaladministration, regelverk, pris och produktinformation. 
Kanal 1 finns tillgänglig på varje arbetsstation. 
 
MUPP: Står för Mål och uppföljning och är koncernens stödsystem där varje 
medarbetare kan sätta upp sina mål, följa sin försäljningsstatistik och se hur 
målen uppfylls. MUPP används även för att bankledning, chefer och 
affärsansvariga ska kunna följa upp försäljning på olika nivåer i banken.12  
 
Missing Value: De respondenter som inte har svarat på en fråga i enkäten. 

                                                 
9 Södergren, B (1992) 
10 Axelsson, B. (1998) 
11 Kanal 1, 2003-12-03 
12 ibid 
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2. METOD 
 
 
 
 
 

2.1 Val av metod 

 
För att få svar på våra två frågor i problemformuleringen har vi valt att göra 
en fallstudie av de anställda i FöreningsSparbanken. En fallstudies syfte är att 
förstå en liten del i ett händelseförlopp13. Den del vi vill undersöka, i 
FöreningsSparbankens decentraliseringsprocess från 1997 och framåt, är om 
de fem studerade kunskapstillgångarna stöder bankpersonalen i deras besluts-
fattande. Vår undersökningsmetod bygger på en enkätstudie som har 
kompletterats med intervjuer av kontorscheferna14 på två av kontoren där 
enkätundersökningen har gjorts. Intervjuerna har gjorts för att få mer 
utförliga svar på de frågor som uppkom under arbetets gång och är ett 
komplement till enkätstudien. Detta för att ge oss en djupare insikt i, och 
förståelse för, ämnet. För att dra nytta av metodernas starka sidor är det 
många gånger en klar fördel om olika metoder kombineras. Vi får på så sätt 
både det djup som intervjuer ger och den bredd som ges av enkäter i 
undersökningen15.  
 
 

2.1.1 Kvantitativ metod 

 
Genom att vi har valt att göra en enkätstudie för att besvara vår problem-
formulering blir metodvalet automatiskt av kvantitativ karaktär. En fördel 
med en kvantitativ studie är att den når ut till många människor. Den grund-
läggande skillnaden mellan den kvantitativa och den kvalitativa metoden är 
att i den förra omvandlas information till siffror och mängder och i den 
senare är vår uppfattning, och tolkning av information, grunden för arbetet16.  
 

                                                 
13 Ejvegård, R. (1996)  
14 Hansson, Anita samt Fredriksson, Tommy, FöreningsSparbanken AB. 
15 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997) 
16 ibid 
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Holme & Solvang17 anser att den kvantitativa metoden bör användas om man 
är intresserad av att säga något om den grupp urvalet gäller samtidigt som ett 
tvärsnitt av den företeelse som studeras möjliggör att det i arbetet går att göra 
jämförelser. Eftersom respondenterna får samma frågor kan vi skaffa oss en 
bred uppfattning om människors åsikter18. Enkäten riktar sig till bankkassörer 
respektive banksäljare och undersöker bankens kunskapstillgångar samt hur 
medarbetarna upplever att dessa har påverkats av decentraliseringsbeslutet. 
Eftersom deras arbetsuppgifter är likartade, utgår vi från att de söker och 
använder sig av samma typ av kunskap. Vi vill också ta reda på om ett 
samband finns mellan kunskapstillgångarna och om medarbetarna genom 
dessa kan få tag i rätt information och kunskap för fatta nödvändiga beslut. 
Med bakgrund av detta, samt med hänsyn till problemformuleringen, anser vi 
att den kvantitativa metoden bäst kan besvara de frågeställningar vi har.  
 
 

2.1.2 Kvalitativ metod 

 
En kvalitativ metod har primärt ett förstående syfte och kännetecknas av en 
närhet till källan. Den vill ge en helhetsbild av den person som undersöks. 
Fördelarna med metoden, i vårt fall intervjuer, är att de ger mer djupgående 
information än enkäter. Detta beror bl.a. på att det är lättare att få fram och 
förstå intervjuobjektets känslor och åsikter samtidigt som intervjuaren kan 
vara flexibel med sina frågor och direkt utreda missförstånd för att undvika 
fel. 
 
 

2.1.3 Deduktiv eller induktiv metod 

 
När information samlas in kan författarna välja att arbeta med en deduktiv 
eller en induktiv metod, även kallade bevisandets respektive upptäcktens 
väg19. Skillnaden mellan dessa båda metoder ligger i vilken utgångspunkt vi 
har. Den deduktiva metoden börjar med att den befintliga teorin studeras 
medan den induktiva metoden tar sin början i empirin för att sedan, ur detta, 
bygga upp en ny teori20.  
 

                                                 
17 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997) 
18 ibid  
19 ibid 
20 Artsberg, K. (2003)  
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Deduktiv metod  Induktiv metod 

Utgångspunkt i teorin Utgångspunkt i empirin 
Testa och utöka befintlig teori Bygga upp ny teori 
Teoretiskt intresse  Empiriskt intresse 

 
Bild 1, Deduktiv och induktiv metod. Artsberg, (2003) s.31 

 
 
Den metod vi använder i vårt arbete är en blandform av dessa två metoder, 
s.k. abduktion21. Abduktion har sin utgångspunkt i empirin, därefter gäller det 
att hitta en lämplig teori som kan användas för att testa verkligheten. I vårt 
fall såg vi ett fenomen som vi ville studera och sedan har vi letat och tagit 
fram kunskapsskapande-, beslutstagande- kundservice- och decentraliserings-
teori för att beskriva detta fenomen. Slutligen har vi använt oss av teorin 
genom att operationalisera den i en enkätstudie. 
 
 

2.1.4 Reliabilitet och validitet 

 
Reliabilitet anger hur tillförlitliga våra metoder och resultat är. Detta bestäms 
bland annat av hur vi utfört de mätningar vi baserar analysen och resultaten 
på samt hur noggranna vi varit vid bearbetningen av informationen. 
Reliabilitet vid en enkätundersökning kan uppnås och testas, genom att utföra 
olika och av varandra oberoende mätningar av ett och samma fenomen som 
ska ge samma eller ungefärligen samma resultat22. Vidare kan frågor som 
efterfrågar samma sak, s.k. kontrollfrågor, ställas i enkäten för att se ifall 
svaren är likartade23. Vi har i vår enkät enbart valt att ta med kontrollfrågor 
för att uppnå en högre reliabilitet eftersom oberoende mätningar är alltför 
tidskrävande. Frågor samt svarsalternativ har utvärderats av ett antal 
oberoende personer för att minimera feltolkningar och öka tydligheten i 
enkäten. Vi är dock medvetna om att respondenterna kan ha tolkat frågorna 
olika och att tillfälligheter kan ha påverkat deras svar. För att klargöra 
resultatet av enkäten, har vi gjort två personliga intervjuer där vi ställt sådana 
frågor som vi anser att inte enkäten täcker.  
 
Validitet är beroende av vad vi mäter och om detta är utrett i frågeställningen. 
Det svåra är att bedöma huruvida operationaliseringen av de teoretiska 

                                                 
21 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1999) använt i enlighet med Elisabeth Kjellström  
22 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997) 
23 Ejvegård, R. (1996) 
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variablerna är valid, d.v.s. att den mäter det den avser. För att förtydliga 
innebörden av validitet kan det förklaras som en måttenhet. Yta mäts t.ex. 
enkelt med hjälp av kvadratmeter. Eftersom vi ska mäta kunskap som är en 
kvalitativ företeelse måste vi bestämma oss för hur vi ska mäta detta och 
ställa de frågor vi anser kan ge oss svar på det vi vill veta.  
 
 

2.1.5 Metodkritik 

 
Nackdelen med enkäter är att de ofta ger ett stort svarsbortfall. Genom att vi 
personligen valde att lämna och hämta dem anser vi att vi förhindrade ett 
alltför stort svarsbortfall. Det är också svårt att motivera respondenterna att 
svara ordentligt. Dessa nackdelar uppkommer i större utsträckning om 
enkäten har för många frågor24. Det var en svår avvägning mellan att ställa 
det antal frågor som vi ansåg var nödvändiga för att kunna besvara våra 
frågeställningar och att inte göra undersökningen alltför omfattande. Det är 
svårt att beskriva kvalitativa frågor kvantitativt, vilket kan ge upphov till 
operationaliseringsproblem, vilket i sin tur innebär att författarna t.ex. har 
svårt att spegla känslor och upplevelser i frågorna. Detta medför att olika 
respondenter kan tolka frågorna på olika sätt. Operationalisering beskrivs i 
vår litteratur som: 

 
”…man försöker översätta eller operationalisera det abstrakta och 

egentligen omätbara begreppet till något konkret och mätbart. Med ett antal 

mätvärden försöker man alltså fånga in det som man anser vara centralt för 

det begrepp man använder.” 25 
 

”Även om vi utifrån våra egna uppfattningar har gjort en operationalisering 

av våra teoretiska utgångspunkter som vi anser vara både täckande och 

fruktbar, kan vi inte utifrån den sluta oss till att olika undersökningspersoner 

är av samma uppfattning.” 26 

 
Ytterligare en svaghet är att vi inte har någon garanti för att den information 
som samlats in är relevant för vår frågeställning, frågan kan ha misstolkats 
p.g.a. dålig formulering27.  
 

                                                 
24 Körner, K. & Wahlgren, L. (2002) 
25 Körner, K. & Wahlgren, L. (2002) s. 22 
26 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997) s. 159 
27 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997) 
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Decentraliseringsprocessen som vår undersökning bygger på, påbörjades i 
mitten av 1990-talet. Detta kan innebära att de som besvarat vår enkät och 
våra intervjuer har svårt att minnas händelser och värdera hur dessa har 
påverkat deras kunskap. Kunskap betyder olika saker för olika personer och 
därför kan det vara svårt vid formuleringen av frågorna att veta om 
respondenten definierar kunskap på samma sätt som vi gör. Det kan även 
vara så att de förändringar som vi uppfattar är en följd av decentraliseringen, 
även skulle ha framtvingats av utvecklingen inom teknologin. 
Decentraliseringsprocessen har pågått under en lång period och det kan 
därför ha varit svårt för medarbetarna att skilja på dessa två fenomen vid 
besvarandet av enkäten. 
 
 

2.2 Enkätavsnitt 

 
I metodboken Forskningsmetodik går författarna igenom ett antal faser som 
kan användas under en enkätundersökning28. Här kommer vi att berätta om 
vår undersökning med utgångspunkt i dessa fyra faser.  
 
Den första fasen, val och definition av problemområdet, utgörs av 
problemformuleringen som ligger till grund för hela arbetet. Från början var 
vår problemformulering vag och bred vilket bidrog till att det var svårt att 
hitta en användbar teori. Efter att ha diskuterat med handledare och Ing-Lise 
Gunnskog29 på FöreningsSparbanken valde vi en ny infallsvinkel. Både syftet 
och problemformuleringen har bearbetats om under arbetets framskridande. 
Den frågeställning vi har, sammanfattas av följande två frågor som återfinns i 
inledande kapitel30: 
 

• Kan medarbetarna, via de kunskapstillgångar, som finns idag fatta 
nödvändiga beslut i mötet med kunden? 

 

• Hur upplever medarbetarna att kunskapstillgångarna har påverkats av 
decentraliseringsbeslutet? 
 
Frågeställningen bör vara intressant både för författarna och för läsarna 
samtidigt som den bör ge oss ny kunskap. Vidare är det viktigt att avgränsa 
frågeställningen, dels för att undersökningen ska få ett resultat som är 

                                                 
28 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997) 
29 Gunnskog, Ing-Lise, FöreningsSparbanken AB 
30 se avsnitt 1.2 Problemformulering 
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intressant, dels för att inte alla problem, som finns på ett visst område, kan 
lösas med en och samma enkät 31. 
 
Uppläggning och strukturering är fas två i arbetet med enkätundersökningen. 
Körner & Wahlgren skriver i sin bok att det finns ett antal moment i denna 
fas som bör utföras32. Det första är ett beskrivande moment, vilket innebär att 
innan samband mellan olika företeelser kan förklaras är det viktigt att 
beskriva dessa företeelser var för sig. Detta gör vi genom att analysera varje 
fråga för sig innan vi fortsätter med en korsanalys där möjliga samband 
mellan olika företeelser kan ses. Det andra momentet är att bestämma 
population och urval. Av geografiska och undersökningsmetodiska skäl 
inriktar vi oss på kunskapen på FöreningsSparbankens lokala kontor i södra 
Sverige. Vår population är de anställda inom FöreningsSparbanken som 
arbetar som bankkassörer och banksäljare. Motiveringen av populationen är 
att de enligt vår mening utgör en enhetlig grupp. De är också den del av 
personalen som har en direkt kundkontakt där de flesta mötena är spontana. 
Detta gör att de är i behov av lättillgänglig och snabb information och 
kunskap. Bland FöreningsSparbankens kontor i Sverige har vi sedan gjort ett 
urval bestående av sex bankkontor i södra Sverige. Valet var inte slump-
mässigt, alltså en typ av icke-sannolikhets urval33. Vi har medvetet valt ut 
lokala, stora kontor dels för att få ett större underlag, dels för att de var lätta 
att nå ut till. Den kritik som kan riktas mot detta är att storleken på kontor 
kan vara en faktor som påverkar de anställdas kunskap. En skillnad kan vara 
att medarbetarna besitter mer kunskap på mindre kontor än större då det finns 
färre att sprida ut kunskapen på. Det kan också finnas skillnader mellan olika 
kontor som är geografiskt och kulturellt betingade. Det tredje momentet är 
operationaliseringen som innebär att ett abstrakt och egentligen omätbart 
begrepp översätts (operationaliseras) till något konkret och mätbart. Med ett 
antal mätvärden försöker författarna fånga in det som de anser vara centralt 
för det begrepp som används34. De måste alltid ha i minnet att olika fördomar 
och förförståelser35 påverkar hur olika respondenter, och vi som tar fram 
enkäten, tolkar enkätens innehåll. Det svåra för oss har varit att 
operationalisera begreppet kunskapstillgångar eftersom detta begrepp innebär 
olika saker för olika personer. Då enkäten är den slutliga operationaliseringen 
av vår teoretiska frågeställning36 har vi i enkäten definierat kunskaps-
tillgångar som de olika informationsvägar som finns i FöreningsSparbanken, 

                                                 
31 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997) 
32 Körner, K. & Wahlgren, L. (2002)  
33 ibid 
34 ibid 
35 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997) 
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Kanal 1, Användarstöd, andra medarbetare, utbildning samt företagets 
ledning. Det fjärde och avslutande momentet i fas två är själva utformningen 
av frågeformuläret. Innan vi tog oss an utformningen började vi med att läsa 
olika metodböcker för att få hjälp och råd med att skriva en bra enkät. När vi 
gjort första utkastet fick vi hjälp av Elisabeth Kjellström37 och Helge 
Helmersson38 på Företagsekonomiska institutionen med att omformulera och 
förtydliga frågor och svarsalternativ. Enligt metodböckerna är det viktigt att 
ett frågeformulär är grundligt genomarbetat, strukturerat, seriöst, välskrivet 
och inte för omfattande. Det bör inte heller innehålla oklara, konstiga eller 
ledande frågor och det är viktigt att svarsalternativen utesluter varandra. I 
slutet på enkäten kan även några frågor med helt öppna svar inkluderas, dessa 
ger ofta vinkar om bristfällig frågeteknik, oklara svarsalternativ, helt missade 
frågeställningar o.s.v.39. Frågeformuläret bör se snyggt ut, vara åskådligt, 
entydigt och enkelt för att minska bortfall40. 
 
Vi har beaktat samtliga råd och lagt mycket tid på att göra frågorna så korta 
och lättförståeliga som möjligt. Vi har en öppen fråga i slutet av varje avsnitt 
i enkäten för att ge respondenterna tillfälle att utveckla och klargöra sitt svar. 
Eftersom vi har varit angelägna om att få ut enkäterna så snabbt som möjligt 
gjorde vi ingen provundersökning. Istället lämnades enkäterna ut till 
kontorscheferna, på de sex kontor där undersökningen gjordes, för att 
inhämta deras åsikter. Dessutom har vi konsulterat Ola Ekholm, forsknings-
medarbetare, vid Statens Institut for Folkesundhed samt Ing-Lise Gunnskog, 
chef för personal och kompetensutveckling på FöreningsSparbanken för att 
se hur vi kunde förbättra enkäten ytterligare. 
 
Fas tre består av insamling av information. Insamlingen av enkäten gick till 
på så vis att vi personligen åkte ut till de sex kontoren där undersökningen 
skulle ske. Kontoren ligger i Halmstad, Helsingborg, Malmö och Växjö. 
Enkäterna lämnades ut för att efter några dagar hämtas upp igen. Avsikten 
med detta förfarande var att spara tid och öka svarsfrekvensen genom att vi 
fick tillfälle att presentera oss och vår undersökning .  
 
Den fjärde och sista fasen är bearbetning av information. Antalet utskickade 
enkäter var 55 st. och antalet besvarade var 48 st. Detta har medfört en svars-
frekvens på 87 % vilket är helt acceptabelt enligt Ejvegård, som anger en 

                                                                                                                              
36 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997) 
37 Kjellström, Elisabeth, Handledning 2003-11-27 
38 Helmersson, Helge, Handledning 2003-11-27 
39 Ejvegård, R. (1996) 
40 ibid 



Kunskapstillgångarnas roll vid beslut i en decentraliseringsprocess 
– En studie av medarbetarna på FöreningsSparbanken 

 

 17 

svarsfrekvens på 80 % som riktlinje41. Vår målsättning var att få in 50 
besvarade enkäter eftersom färre än 40 tillfrågade är mindre meningsfullt att 
bearbeta statistiskt42. Bearbetningen av enkätsvaren gjordes med statistik-
programmet Minitab43. Vidare fick vi hjälp av Ola Ekholm44 i arbetet med 
kodning och bearbetning av information. 
 
För att ta reda på ifall några av de samband som framkommit i korstabellerna 
är statistiskt säkerställda bör det göras någon typ av signifikanstest. Det 
vanligaste testet, och det vi blev rekommenderade att göra, är ett tji-två test45. 
Det visade sig emellertid att detta test inte var lämpligt för oss då det finns 
vissa krav på datamängden som inte vår undersökning uppfyllde eftersom 
antalet respondenter var litet. Vi fick rådet att istället göra ett Fisher’s exact 
test46. Detta test fungerar på korstabeller med fyra fält, d.v.s. två svars-
alternativ på varje fråga, vilket innebar att vi slog ihop vissa svarskategorier 
för att kunna utföra testet. Fisher-testet passar bra för att analysera små 
datamängder där det finns få eller till och med inga svar i vissa av fälten, vid 
dessa situationer fungerar inte tji-två testet. Genom Fisher-testet fås ett exakt 
P-värde som berättar om sambandet är signifikant eller inte. P-värdet 
representerar sannolikheten att göra ett typ 1 fel d.v.s. att förkasta noll-
hypotesen när den är sann47. Ju mindre P-värdet är desto mindre är risken att 
göra misstaget att förkasta nollhypotesen. Följande nivåer finns för p-värdet: 
 
P ≤ 0,001 – trestjärnig signifikans – vilket innebär ett starkt stöd för 
mothypotesen och att vi förkastar nollhypotesen. Det finns ett samband 
mellan studerade fenomen. 
 
P ≤ 0,01 – tvåstjärnig signifikans – vilket även detta innebär ett starkt stöd 
för mothypotesen och att vi förkastar nollhypotesen. Det finns ett samband 
mellan studerade fenomen. 
 
P ≤ 0,05 – enstjärnig signifikans – innebär att ett (inte lika starkt som 
tidigare) stöd för mothypotesen finns och att vi förkastar nollhypotesen. Det 
finns ett samband mellan studerade fenomen. 
 
Det är viktigt att analysera bortfallet eftersom det ger en vägledning hur 

                                                 
41 Ejvegård, R. (1996) 
42 ibid  
43 www.minitab.com, 2003-12-02 
44 Ola Ekholm, Statens Institut for Folkesundhed, 2003-12-11 
45 svensk stavning enligt Körner, K. & Wahlgren, L. (2000)  
46 www.uoregon.edu använt i enlighet med Ola Ekholm, Statens Institut for Folkesundhed 
47 Körner, K. & Wahlgren, L. (2000)  
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svarsfrekvensen ska bedömas, t.ex. kan det vara så att en viss grupp har låtit 
bli att besvara enkäten. I vårt fall anser vi att bortfallet beror på 
respondenternas tidsbrist då svarsperioden var kort och skedde under 
arbetstid. Vad gäller obesvarade frågor i enkäten, s.k. internt bortfall, var det 
en fråga som en fjärdedel missade att svara på. Vi tror att det beror på att 
frågan var olyckligt placerad och missades av respondenterna. I några frågor 
fanns det en stor andel som kryssat i svarsalternativ ”vet ej”. Detta var något 
vi hade tagit med i beräkningen eftersom vi visste att vissa av de svarande 
inte hade upplevt decentraliseringsprocessen då de har varit anställda under 
en kortare tid. 
 
 

2.3 Primära och sekundära källor 

 
Vi vill i detta avsnitt gå närmare in på vilka källor som vi valt att använda i 
vårt arbete samt ställa oss kritiska till dessa val genom att uppmärksamma 
vilka brister valen kan ha tillfört slutresultatet av vårt arbete. Generellt kan 
sägas att primärkällor är bättre än sekundärkällor. Som sekundärkälla anses 
redan befintlig information som inte har insamlats för vårt syfte. Det är därför 
viktigt att en mer kritisk hållning intas till dessa källor. Som huvudregel bör 
primärkällor användas för att ta reda på viktiga fakta. Detta för att i 
möjligaste mån göra sig oberoende av sekundärkällor48. I vår undersökning 
av FöreningsSparbanken har vi använt oss av enkät och intervjuer som 
primärkällor. Några av de sekundärkällor vi använt oss av är artiklar vi 
hittade i databaserna ABI Inform och ELIN, genom att söka på: fulltext, 
preview, decentralisering, kunskap, beslut och organisation. Samma sökord 
användes i sökandet av litteratur i databasen Lovisa. Vi har även använt oss 
av internt material från FöreningsSparbanken så som årsredovisningar och 
faktabroschyrer.  
 
 

2.3.1 Källkritik 

 
Ejvegård har ställt upp fyra kriterier i sin metodbok för att bedöma källors 
tillförlitlighet nämligen oberoendekrav, samtidighetskrav, färskhetskrav och 
äkthetskrav49. Dessa krav använder vi oss av för att göra en bedömning av 
våra källor. Det är viktigt att avgöra vem eller vilka som står bakom de källor 

                                                 
48 Ejvegård, R. (1996) 
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som används för att kunna avgöra deras användbarhet50 ett s.k. oberoende-
krav51. Av detta skäl har vi medvetet använt oss av artiklar skrivna av 
etablerade auktoriteter inom olika ämnesområden, likaså är litteraturen vald 
på samma kriterium. Vi tar trots detta inte för givet att författarna är 
objektiva. Vi inser att material från FöreningsSparbanken så som års-
redovisningar och bankens hemsidor kan vara vinklade till bankens fördel. 
Företagspresentationen baseras helt på deras eget material52. Det är i 
allmänhet bättre att gå till en nyare källa än till en äldre eftersom en färskare 
källa bör innehålla nyare rön. Dock anses en källa mer adekvat desto närmare 
i tiden ett händelseförlopp beskrivs. Dessa två krav, färskhetskravet och 
samtidighetskrav, kan alltså strida mot varandra. Det är därför upp till 
författaren att bedöma vad som är relevant för arbetet53. Vad gäller att finna 
teori om decentralisering, har det varit svårt att hitta aktuella källor. Mycket 
av det som har skrivits om decentralisering skrevs på 1970-talet då 
decentraliseringstrenden startade. Motivet för decentralisering då, var 
nödvändigtvis inte det samma som idag. Vi har valt att lägga tyngdpunkten 
på Birgitta Södergrens böcker eftersom hon har skrivit om decentralisering i 
största allmänhet i utgåvor publicerade i slutet av åttiotalet och i början av 
nittiotalet. Vi finner att detta är en tillräckligt nära tidsmässig koppling till 
bankens decentraliseringsprocess. Vi anser att det inte finns några skäl att 
betvivla äktheten i de källor vi har valt och utgår från att källorna uppfyller 
Ejvegårds sista kriterium, äkthetskravet, d.v.s. att materialet inte är förfalskat.  
 
I vårt val av kunskapsteori fann vi endast ett fåtal källor som passade vårt 
syfte, mycket av teorin baseras på artiklar. Det vore önskvärt att hitta fler 
men de vi funnit har inte uppfyllt de krav som diskuterats ovan. 
 
 

2.4 Reflektioner 

 
Vi har genom vår utbildning och erfarenhet skapat en viss förståelse för det 
som ska studeras. Varje författare har egna värderingar och mer eller mindre 
fasta övertygelser. Dessa kommer i stor utsträckning att påverka på vilket sätt 
vi som författare väljer att studera problemet och lägga upp studien54. Hur vi 
väljer metod är bl.a. beroende av vilket vetenskapligt förhållningssätt vi har.  

                                                                                                                              
49 Ejvegård, R. (1996) 
50 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997) 
51 Ejvegård, R. (1996) 
52 Se. Kap. 4 
53 Ejvegård, R. (1996) 
54 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997) 
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Problemformuleringen har präglats av att en gruppmedlem har jobbat på 
FöreningsSparbanken både före och efter 1997. Det har funnits flera fördelar 
med detta bl.a. att det har varit lättare att identifiera bankens kunskaps-
tillgångar och hitta kontaktvägar i banken. En nackdel kan ha varit att de två 
övriga medlemmarnas åsikter kan ha påverkats av hennes erfarenheter av 
decentraliseringen och hennes bild av banken.  
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3. TEORI 
 
 
 
 
 

3.1 Decentralisering 

 
Enligt Södergren är det svårt att beskriva decentralisering som ett isolerat 
fenomen. Decentralisering kan beteckna olikartade förändringar, alltifrån 
personlig delegering till genomgripande reformer som berör hela organisa-
tionen. I företagssammanhang innebär ordet vanligen att besluts-befogenheter 
och/eller arbetsuppgifter omfördelas från centrala nivåer till lokala arbets-
enheter55.  
 
En decentraliserad organisation kännetecknas enligt Södergren av att 
verksamheten organiseras om i mindre delar som är självständiga och 
marknadsorienterade. Decentraliseringen kan nå olika djupt genom att den 
riktar sig till t.ex. divisioner eller affärsområden. Vanligast är dock att den 
avser mindre enheter och då påverkar förändringarna både medarbetarna och 
kärnverksamheten avsevärt.56 En grundläggande tankegång för 
decentralisering är att det medarbetarna personligen tar ansvar för, sköter de 
och förbättrar. Det är viktigt att få dem att känna att de ”äger” sina 
arbetsuppgifter. Det är optimalt med en lärande organisation där med-
arbetarna själva tar ansvar för utvecklingen; identifierar problem, ger förslag, 
skaffar kunskap och genomför lösningar57. 
 
Målet för en organisation som opererar i en föränderlig värld är flexibilitet på 
lägsta nivå, vilket förutsätter hög kunskap på låg organisatorisk nivå som i 
sin tur förutsätter en lärande organisation. medarbetarna måste ha rätten att ta 
nödvändiga beslut och besitta sådan kunskap som ger dem möjlighet att 
anpassa sin arbetssituation och arbetsplats till rådande omständigheter. 
Kravet på flexibilitet, som är en följd av behovet att kunna hantera såväl ett 
bredare utbud av produkter som nya sociala omständigheter, har lett till 
ökade anspråk på arbetsinnehåll och utvecklingsmöjligheter. Ett lärande 
beteende förutsätter ett fritt internt informationsflöde i företaget. Om de 

                                                 
55 Södergren, B. (1997) 
56 Södergren, B. (1987) 
57 Kilbo, P. & Eklöf, M. (1992) 
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anställda ska kunna delta och påverka är information en förutsättning.58 
 
En decentraliserad organisation är marknadsstyrd och inte produktionsstyrd. 
Varje enhet har ansvar för sin egen affär eller marknad. Syftet med en sådan 
indelning är att det ska bli lättare att anpassa varorna eller tjänsterna efter 
marknadernas krav och att möta lokal konkurrens. En indelning i profit 
centers eller resultatområden är ett nödvändigt krav för att tala om 
långtgående decentralisering. Varje enhet sköter sig själv både i den dagliga 
driften och i ärenden som kräver specialistkompetens.59 
 
En organisation är decentraliserad först när dess verksamhet påverkas starkt 
av beslut fattade långt ned i hierarkin. Beslutsprocessen blir mest effektiv om 
besluten fattas på den nivå där mesta delen av problemen uppstår och 
direktkommunikationen med marknad eller omvärld sker. Här finns nämligen 
den mest kritiska informationen och kunskapen om verksamheten. Genom en 
sådan decentralisering elimineras dessutom onödig byråkrati. Engagemanget 
och kunskapen växer i företaget om flera människor får chans att delta i 
besluten.  
 
Platta och decentraliserade organisationer ställer högre krav på ledning och 
ledarskap. Istället för att leda genom att planera, styra och kontrollera ska 
ledningen verka genom informera, utbilda, visa, fråga etc. Den faktiska 
styrningen sker inte genom daglig kontroll utan genom målformulering, 
uppföljning och utvärdering. Företagsledning eller överordnade griper in i 
verksamheten först om det sker avvikelser. Det är viktigt att företags-
ledningen sätter upp klara och tydliga mål samt skapar en gemensam vision 
som når alla medarbetare.60  
 
 

3.1.1 Decentraliseringsprocessen – hur långt har den nått? 

 
I en undersökning Södergren gjorde gavs inget enhetligt svar. 
Decentraliseringsprocesser föreföll inte att följa någon speciell ordning, 
varken uppifrån och ned, eller nedifrån och upp. De kan äga rum på olika 
hierarkiska nivåer, samtidigt eller vid olika tidpunkter och ofta oberoende av 
varandra. Decentralisering förefaller i hög grad vara en fråga om personliga 
initiativ. Sannolikheten är att lokala verksamhetsaktörer vill skapa en egen 
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decentraliseringsvariant utifrån de lokala förutsättningarna. Långtgående 
decentralisering kunde förekomma lokalt och tämligen isolerat även om 
företaget i övrigt inte var särskilt decentraliserat. En officiell organisatorisk 
policy kan dock ha betydelse för att främja lokala, partiella decentraliserings-
processer och initiera förändringar, som annars kanske inte skulle bli av.61 
 
Renodlad decentralisering, d.v.s. att ansvar för alla verksamhetsrelaterade 
frågor decentraliseras till samma nivå, existerar inte. Istället förskjuts 
ansvaret för olika frågor olika långt nedåt i hierarkin, något som kallas 
selektiv decentralisering62. Begreppet betecknar en blandning mellan 
centraliserat och decentraliserat beslutsfattande. Åsikterna till varför 
decentralisering är selektiv går isär, en del hävdar att det är av strategiska 
skäl eller nödvändigt för företaget som helhet. Södergren anser att fenomenet 
kan vara oavsiktligt, omedvetet eller t.o.m. oönskat, d.v.s. att även om 
avsikten var att införa en mer komplett decentralisering blev resultatet en 
selektiv decentralisering. 63 
 
Två grundläggande perspektiv finns enligt Södergren på decentraliserings-
processen, nämligen ett policyperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
Personer med ett policyperspektiv ser decentraliseringen huvudsakligen som 
en förändring i organisationsstruktur och organisationspolicy. På policynivån 
är decentralisering som utvecklingslinje väl förankrad. Södergren menar att 
policyaktörer ofta anser att verksamhetsaktörer har ett snävare kunnande. 
Framför allt menar de att verksamhetsaktörerna har begränsade möjligheter 
till helhetssyn. Verksamhetsaktörer är de som arbetar med den operativa 
verksamheten t.ex. medarbetare. De definierar ofta decentralisering i termer 
av ändrade arbetsuppgifter och rollförväntningar och kopplar oftare 
decentraliseringsåtgärderna till konkreta utfall som produktivitet, flexibel 
bemanning, kundkontakter, förbättrad problemlösning o.s.v. 64 
 
 

3.1.2 Förändringar i en decentraliseringsprocess 

 
Att arbeta i en decentraliserande riktning innebär att operativ, lokal 
verksamhet sätts i fokus för resurstilldelning, kunskapsuppbyggande och 
uppbyggnad av resurser för beslutsfattande. Det förefaller att det görs i stor 
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utsträckning på bekostnad av högre hierarkiska nivåer och specialistnivåer65. 
Decentralisering ger upphov till och förutsätter förändringar i flera 
mekanismer, se bild 2. Förändringar i formella befogenheter, kontrollsystem 
och organisationsstruktur är en del i förändringen. En svårighet är att 
lämpliga kontrollsystem måste behållas utan att de uppfattas som ett miss-
troende eller övertagande av det direkta ansvaret66. Decentraliserings-
processen anses dock underlätta skapandet av klarare beslutsbefogenheter, 
med en god koppling mellan ansvar och befogenheter. Förbättrad utvärdering 
och ökade möjligheter till självutvärdering har visat sig ha gynnsam effekt 
både på arbetstillfredsställelse och effektivitet67. En annan förändring äger 
rum genom förändrade arbetsroller och kunskapsprofiler. En tredje är 
förändringar i attityder och prioriteringar, som ger upphov till en förändrad 
syn på hur resurser ska fördelas i organisationen och hur arbetet bör 
organiseras68. En attitydmässig förändring har visat sig ofta kunna ske i de 
övre skikten i hierarkin. Tilltron till lokala aktörers förmåga att agera korrekt 
i olika situationer kan öka69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2, Samverkande förändringsmekanismer vid decentralisering. Södergren, (1992) s. 190  

 
 
Arbetsrolls- och kunskapsförändringar är lika betydelsefulla som formella 
ändringar i organisationen och dess struktur. Ett sätt att förstärka eller 
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genomföra decentraliseringsprocesser är att tydliggöra och underlätta dessa 
rollförändringar och det är viktigt att erkänna att de innebär ett omfattande 
lärande såväl i form av rena sakkunskaper som träning i nya roller. Även 
kringsystem, så som belöningssystem, ekonomi- och informationssystem, 
måste anpassas efter dessa nya rollförväntningar och kunskapsmönster70. 
Oavsett formella beslut äger decentralisering rum endast i den takt människor 
ändrar sina arbetsroller, sina kunskaper och sitt agerande71. Hänsyn måste tas 
till individers och gruppers förmåga och önskemål om takt och nivå i 
förändringen. Alla är inte beredda och/eller kapabla att direkt ta på sig ett 
växande ansvar72. 
 
I samband med en decentralisering förstärks vissa specialistfunktioner medan 
andra försvagas. I den mån specialisterna finns kvar får de en ny rådgivande 
och stödjande roll i stället för beslutande. Specialister som anställts lokalt når 
inte samma kunskapsnivå som om de vore centralt placerade. Det finns inte 
tillräckligt många kvalificerade problem att lösa på det lokala kontoret och 
det finns inte tillgång till samma resurser.  
 
Kunskapsbasen förändras vid en decentralisering, men inte nödvändigtvis till 
det sämre. Affärsrelaterad kunskapsutveckling stimuleras, den direkta 
kunskapen om affärerna ökar och kunskapen sprids på flera medarbetare. 
Företag med intensiva kundkontakter är vanligen mer decentraliserade än 
andra. Ju större behovet av direktkontakt med kunden är, desto mer allsidig 
måste varje medarbetare vara. Kunden väntar sig handlingskraftig och kunnig 
personal samt ett personligt bemötande.73  
 
En decentraliseringsprocess kan, men måste inte, leda till en förändrad 
arbetssituation. Inte sällan antas decentralisering leda till betydande 
förändringar för medarbetare på golvet. Decentralisering förknippas med 
demokratisering, ökat medinflytande, ökad handlingsfrihet, mer motiverande 
arbetsuppgifter o.s.v. Den undersökning Södergren gjorde i början av 1990 
talet, visade att förändringarna för medarbetarna i vissa fall var tämligen 
obetydliga, trots att decentralisering vanligen anses syfta till att sätta 
personalen i centrum. Resultaten var dock inte entydiga. Däremot kunde 
decentraliseringsprocesser mer entydigt sägas vara en ”chefernas revolution”. 
Att satsa på lokala chefer ansågs som ett naturligt första steg. I de situationer 
där förändring skedde för medarbetarna innebar denna arbetsbreddning 
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(möjlighet att rotera mellan olika arbetsuppgifter) och arbetsutvidgning (nya 
arbetsuppgifter tillkommer och medverkan i problemlösande och 
utvecklingsarbete på arbetsplatsen ökar). Dessa situationer pekar på en direkt 
koppling mellan breddade arbetsuppgifter, ökat ansvartagande och ökade 
kunskapskrav.74 
 
 

3.2. Kunskapsskapandeprocessen  

 
Nonaka m.fl. förklarar kunskap som ”justified true beliefs”, som fritt översatt 
betyder rättfärdigad sann övertygelse. De pratar om kunskap som en 
dynamisk mänsklig process som bevisar personlig övertygelse på vägen mot 
sanningen. Kunskap är dynamisk eftersom den skapas genom social 
interaktion mellan individer och organisationer. Kunskap är specifik i ett 
visst sammanhang eftersom den kräver att det finns en specifik plats och tid. 
Utan ett sammanhang finns bara information, inte kunskap.75 Det är viktigt 
att skilja på data, information och kunskap. Data är det som t.ex. finns i 
manualer. Inte förrän en individ tar data i användning i en riktig situation, 
omformuleras det till information för att sedan omvandlas till kunskap. 
Kunskap bildas inte bara genom att sprida organisatorisk fakta genom olika 
kanaler utan det krävs också en mottagare som kan hantera informationen.76 
 
Det är allmänt känt att kunskap är en viktig källa för att skapa 
konkurrensfördelar. Vetskapen om hur en organisation på bästa sätt kan 
skapa och kontrollera kunskap, är dock inte så stor. Detta beror delvis på att 
vi inte har någon generell förståelse för kunskap och processen för att skapa 
den. Den kunskapsstyrning som affärsmän och andra kunniga pratar om 
handlar oftast om informationsstyrning. Detta synsätt fångar inte den 
dynamiska process som kunskapsskapande innebär. De kunskapstillgångar 
som en organisation har spelar stor roll för att skapa konkurrensfördelar, men 
ännu viktigare är förmågan att kontinuerligt skapa ny kunskap ur existerande 
organisationsspecifika kunskapstillgångar, vilket är en viktig uppgift för 
ledningen. Nonaka m.fl. förespråkar en modell för att skapa och underhålla 
kunskap, kunskapsskapandeprocessen, bestående av tre delar: SECI 
processen, Ba och kunskapstillgångar vilka kommer att diskuteras nedan. Vi 
väljer, i texten, att benämna Ba som kunskapskanal. De ovannämnda tre 
elementen måste interagera med varandra för att skapa en kunskapsspiral som 
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i sin tur skapar kunskap. Kort förklarat kan det sägas att genom att använda 
kunskapstillgångar organisationen redan har, skapar den ny kunskap genom 
SECI processen, som sker i en kunskapskanal.77 
 
Kunskap kan delas in i explicit- och tyst kunskap. Explicit kunskap kan 
uttryckas i ord och siffror och består av t.ex. data, specifikationer och 
manualer. Den är kvantifierbar och kan relativt lätt behandlas, överföras och 
lagras. Tyst kunskap finns i stället djupt begravt i vårt sätt att agera, i vår 
intuition, i procedurer, rutiner, värderingar och ideal. Den är svår att 
kommunicera, uttrycka, beskriva och dela med sig av till andra. Tyst kunskap 
har två dimensioner. En teknisk dimension som innehåller de personliga 
kunskaper och know-how som en person besitter. Den andra dimensionen är 
kognitiv och består av individens tro, ideal, värderingar, känslor och mentala 
modeller som ofta tas för givet.78 Explicit och tyst kunskap kompletterar 
varandra och båda typerna är viktiga för att skapa kunskap79.  
 
 

3.2.1 SECI processen: Fyra former av kunskapsskapande 

 
Genom att explicit och tyst kunskap interagerar med varandra och 
omvandlas, ökar båda typerna av kunskap i både kvalitet och kvantitet. Det 
finns fyra former av kunskapsskapande80: 
 
Delade erfarenheter kan omvandlas till tyst kunskap genom vad Nonaka m.fl. 
kallar socialisering. Tyst kunskap kan förmedlas endast genom delade 
erfarenheter som att spendera tid ihop eller att arbeta i samma miljö. 
Socialisering uppstår t.ex. genom observation, övning och imitation, samt vid 
informella möten utanför arbetsplatsen där personer skapar och delar med sig 
av tyst kunskap81. Detta sker både inom och utöver organisationsgränserna. 
 
Externalisering är den process som omvandlar tyst kunskap till explicit, 
vilket i sin tur gör att kunskapen lättare kan överföras till andra människor 
och forma en bas som sedan leder till ny kunskap. När en individ är kapabel 
att överföra sin tysta kunskap till explicit, delar hon med sig av sin kunskap 
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till resten av organisationen82. Ett exempel på detta är om de anställda får 
göra förbättringar på sin arbetsplats och i arbetsprocedurer, genom att de kan 
förklara och artikulera den tysta kunskap de fått genom sitt arbete. När tyst 
kunskap ska omvandlas till explicit är det till stor hjälp om metaforer, 
analogier och modeller används83. 
 
Kombination innebär att explicit kunskap kombineras, integreras och 
behandlas för att sedan omvandlas till ny, mer komplex och systematisk 
explicit kunskap84. Den nya kunskapen delas sedan av medarbetarna i 
organisationen. Exempel på kombination är användning av datoriserade 
kommunikationsnätverk och stora databaser eller när explicit information 
sammanställs på ett nytt sätt för att forma ny explicit information. 
 
Explicit kunskap som omvandlas till tyst kunskap kallar Nonaka m.fl. för 
internalisering. Den explicita kunskapen som finns i organisationen tas upp 
och omvandlas till tyst kunskap av individer som använder den. Det är viktigt 
att företagen har kontroll över den explicita kunskap som flödar i 
organisationen eftersom de därmed påverkar vilken tyst kunskap som 
kommer att utvecklas inom individerna och som i sin tur påverkar de beslut 
som de sedan kommer att fatta.85 Ett exempel på internalisering är när en 
nyanställd lär sig saker genom att ta del av dokument och manualer om regler 
och arbetsmetoder86. Sådan här typ av tyst kunskap kan vara en bas för en ny 
spiral av kunskapsskapande när den delas med andra genom socialisering.  
 
Kunskapsskapande är en kontinuerlig process av dynamisk interaktion mellan 
explicit och tyst kunskap. Sådan interaktion skapas genom att skifta mellan 
de olika formerna av kunskapsskapande. Denna interaktion bildar den s.k. 
kunskapsspiralen. Interaktionen mellan explicit och tyst kunskap ökar genom 
att den går igenom de olika formerna i SECI processen.87 Spiralen ”snurrar” 
sedan ut i organisationen och kan öka i omfång både vertikalt och horisontellt 
när den rör sig genom enheter, divisioner och till och med över organisations-
gränser.  
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Bild 3, Kunskapsspiralen och de fyra olika formerna av kunskapsskapande. Nonaka & 

Konno. (1998) s. 43 

 
 

3.2.2 Kunskapskanalen: Det delade sammanhanget för 
kunskapsskapande  

 
Kunskap behöver en kontext för att skapas. För att kunskap ska skapas 
behövs en plats samt någon eller något som deltar i skapandet. Kunskaps-
kanalen, som Nonaka m.fl. kallar för Ba och som fritt kan översättas till 
engelskans ”place”, definieras som en delad kontext som är basen i kunskaps-
skapandet88, d.v.s. där kunskap kan delas, skapas och användas. Det är en 
plats där information kan tolkas för att senare bli till kunskap. Det behöver 
inte nödvändigtvis betyda en fysisk plats utan kan även betyda en specifik tid 
och rum. Kunskapskanalen kan vara ett fysiskt rum som exempelvis ett 
kontor, ett virtuellt rum t.ex. e-post, eller ett mentalt rum tex. delade ideal. 
Nyckelordet för att förstå kunskapskanalen är interaktion, eftersom kunskap 
skapas genom interaktion mellan individer eller mellan individer och deras 
miljö. Kunskapskanalen är som ett rum som delas av dessa individer. Den är 
komplex och förändras kontinuerligt. Den existerar på många olika nivåer, 
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t.ex. teamnivå och organisationsnivå, och kan sättas ihop för att forma en 
större kunskapskanal.  
 
I kunskapsskapandet, speciellt i socialisering och externalisering är det 
viktigt för individer att dela tid och plats för att kunna interagera med 
varandra. Om kunskap separeras från kunskapskanalen så är det endast 
information. Information finns i olika typer av media och nätverk och är 
konkret medan kunskapen som finns i kunskapskanalen är mer ogripbar. 
Nonaka m.fl. skiljer på fyra olika typer av kunskapskanaler som 
korresponderar med de olika stegen i SECI processen.89 Kunskapskanalerna 
definieras av två dimensioner. Den ena dimensionen är interaktion d.v.s. om 
kanalen är individuell eller kollektiv. Den andra är vilket media som används 
vid ett sådant interagerande, t.ex. ansikte mot ansikte, via manualer, e-post 
eller telefonkonferens. Varje typ är ett specifikt steg i kunskapsskapande-
processen. Om företaget ska kunna underhålla, bygga och använda kunskaps-
kanaler måste de veta hur de olika typerna skiljer sig från varandra och hur de 
interagerar med varandra. De fyra olika typerna av kunskapskanaler är90: 
 
Originating Ba, som definieras som individuell interaktion ansikte mot 
ansikte, är ofta en fysisk plats t.ex. ett kontor, där individer delar erfarenheter 
och känslor. Den erbjuder först och främst en omgivning för socialisering 
eftersom personlig kontakt är det bästa sättet att dela tyst kunskap. Ett 
exempel är då tyst kunskap om kunder fås genom att tala med dem och 
spendera tid med dem ute på golvet. På detta sätt skapas ofta en unik kunskap 
om lokala marknader och kunder. Det är i denna kunskapskanal som en 
företagskultur skapas. 
 
Dialoguing Ba definieras av kollektiv interaktion ansikte mot ansikte. Det är 
här som individernas mentala modeller och kunskaper delas och omvandlas 
till koncept som alla kan ta del av. Därför passar denna plats främst för 
externalisering. Denna kunskapskanal är ofta mer medvetet konstruerad än  
 

Originating Ba med utvalda individer som har den rätta mixen av kunskap. 
Möten för att diskutera och dra lärdom av anställdas tysta kunskap är ett 
exempel på denna kunskapskanal. 
 
Systemising Ba är en plats för kollektiv, virtuell interaktion och erbjuder en 
omgivning som passar för kombination eftersom explicit kunskap relativt lätt 
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kan överföras till ett stort antal människor i skriftlig form. Informationsteknik 
som t.ex. on-line nätverk och databaser erbjuder en bra miljö för denna typ av 
kunskapskanal.  
 
Slutligen finns Exercising Ba som definieras av individuell, virtuell 
interaktion och passar bra för internalisering då folk kan ta till sig och 
omvandla explicit kunskap till tyst sådan t.ex. genom användning av 
manualer och simulatorprogram men det kan också vara vidareutbildning av 
explicit kunskap som individerna sedan omvandlar till tyst.91 
 
 

 
 

 Bild 4, De fyra olika typerna av kunskapskanaler. Nonaka,  m.fl. (2000) s. 16 

 
 

3.2.3 Kunskapstillgångar 

 
Som bas för kunskapsskapandet finns de kunskapstillgångar organisationen 
redan har. Dessa är organisationsspecifika resurser som är oumbärliga vid en 
organisations värdeskapande. För att förstå hur kunskapstillgångar skapas 
och används föreslår författarna en uppdelning av tillgångarna i fyra grupper 
som utgör basen på kunskapsskapandeprocessen. För att kunna styra och 
använda kunskapen på ett bra sätt måste organisationen vara medveten om 
hur just den egna sammansättningen av dessa tillgångar ser ut. De måste dock 
också vara medvetna om att denna sammansättning kommer att förändras i 
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takt med att ny kunskap skapas92. De fyra grupperna av kunskapstillgångar 
är93: 
 
Experiental Knowledge Assets (erfarenhet som kunskapstillgång) som består 
av den tysta kunskap individer delar när de tillsammans får erfarenheter i 
organisationen. Detta kan ske mellan medarbetare men också mellan en 
organisation och dess intressenter. Specifika kunskaper och know-how som 
individer samlar på sig genom erfarenheter på jobbet är exempel på sådana 
kunskapstillgångar. Eftersom erfarenhet är en tyst kunskapstillgång är den 
svår att uppskatta och värdera vilket kan vara positivt då det ger konkurrens-
fördelar som är svåra att imitera. 
 
Conceptual Knowledge Assets (begreppsmässig kunskapstillgång) består av 
explicit kunskap, som förmedlas genom företagets image, logotyp och övriga 
symboler samt dess språk. De är tillgångar som baseras på kunders och 
medarbetares tankar om organisationen. Denna grupp av tillgångar är lättare 
att uppskatta än Experiental Knowledge Assets även om det dock fortfarande 
är svårt att uppskatta vad kunder och medarbetare har för uppfattning. 
 
Systemic Knowledge Assets (systematisk kunskapstillgång) innehåller 
systematiserad och paketerad explicit kunskap t.ex. teknologi, manualer, 
licenser och dokumenterad information om kunder och leverantörer. En sak 
som karaktäriserar dessa tillgångar är att de lätt kan förflyttas. Systemic 

Knowledge Assets är den mest synliga kunskapsgruppen. 
 
Routine Knowledge Assets (rutiner som kunskapstillgång) består av tyst 
kunskap som ligger nerbäddad i rutiner och beteende i organisationen. Know-
how, organisationskultur och rutiner för dagliga sysslor är exempel på denna 
grupp av tillgång, vars kännetecken är att den är praktisk. Att dela med sig av 
kunskap om företagets bakgrund och små historier om organisationen är bra 
sätt att skapa denna typ av kunskapstillgång. 
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Experiential Knowledge Assets 

Tacit knowledge shared through 
common experiences 

• Skills and know-how of individuals 
• Care, love, trust and security 
• Energy, passion and tension 

Conceptual Knowledge Assets 

Explicit knowledge articulated 
through images, symbols and 
languages 

• Product concepts 
• Design 
• Brand equity 

Routine Knowledge Assets 

Tacit knowledge routinised and 
embedded in actions and practises 

• Know-how in daily operations 
• Organisational routines 
• Organisational culture 

Systemic Knowledge Assets 

Systemised and packaged explicit 
knowledge 

• Documents, specifications and 
manuals 

• Database 
• Patents and licenses 

 
Bild 5, De fyra olika typerna av kunskapstillgångar. Nonaka et al, (2000) s. 20 

 
 

3.2.4 Att leda kunskapsskapandeprocessen  

 
Kunskap kan inte ledas på traditionellt sätt t.ex. genom att styra och 
kontrollera informationsflödet. Cheferna måste istället leda organisationen till 
kunskap genom att skapa förhållanden i företaget där lärande sker naturligt. 
Kunskap måste enligt Nonaka & Konno underhållas och tas om hand för att 
skapas94. Speciellt viktiga för kunskapsskapandeprocessen är mellancheferna 
som Nonaka m.fl. kallar kunskapsproducenter95. Dessa chefer har en position 
som förbinder de högsta cheferna med de övriga anställda. Deras roll är 
mycket betydelsefull eftersom deras uppgift är att sammanställa de flöden av 
tyst kunskap som finns i företaget och göra den explicit för att sprida den 
vidare. 
 
För att kontinuerligt skapa kunskap på ett bra sätt finns ett antal uppgifter 
som en ledare har. För det första behöver alla organisationer en 
kunskapsvision som synkroniserar organisationen. Kunskapsvisionen 
definierar vilken typ av kunskap som företaget ska skapa och var i 
organisationen det ska ske. För det andra måste cheferna göra kunskaps-
skapande möjligt genom att styra och leda de tre olika elementen i kunskaps-
skapandeprocessen, SECI, kunskapskanalen och kunskapstillgångarna. Den 
tredje uppgiften är att bygga, förena och ge energi åt kunskapskanalerna. Att 
ge energi åt kanalerna är viktigt för att de i sin tur ska ge energi och kvalitet 

                                                 
94 Nonaka, I. & Konno, N. (1998)  
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till SECI processen. För att detta ska ske måste mellancheferna tillhandahålla 
den rätta miljön för kunskapskanalerna att utvecklas i. Den fjärde och sista 
uppgiften är att förespråka SECI processen genom att underlätta alla fyra 
former av kunskapsskapande.96  
 
 

3.3 Kunskap i beslutssituationen 

 
I service- och kundinriktade branscher, där den traditionella, men även den 
moderna banken befinner sig idag, måste många gånger snabba beslut tas. 
Detta förutsätter att väl fungerande informationsvägar finns etablerade, och 
att kunskap finns om vilka kanaler som fungerar bäst i olika situationer. 
Behovet av data, information och kunskap i olika arbetssituationer varierar 
och det är därför viktigt att följa upp om utbudet och efterfrågan stämmer väl 
överens. 
 
Stora skalfördelar följer många gånger som resultat av att information idag 
finns inom räckhåll vid varje individs arbetsstation. Dock kan den till synes 
oändliga tillgången till information och kunskap även leda till att 
medarbetarna inte kan vara säkra på när de ska sluta leta och fatta beslut. Det 
finns vissa faktorer som bör beaktas vid beslutssituationer för att veta om 
kunskapstillgångarna faktiskt kan hjälpa till med att ta fram bättre underlag 
för beslut. Sådana faktorer är exempelvis vilken kunskap som är aktuell för 
just den beslutssituation man befinner sig i och om informella och personliga 
relationer inom organisationen är tillräckliga för att stödja kunskapsutbytet 
eller om formellt ansvar bör delas ut.97 
 
Medarbetarna inom service- och kundinriktade branscher konfronteras 
dagligen med oväntade situationer som kräver ställningstagande och besluts-
fattande. Dessa situationer kan inte alltid hanteras endast med hjälp av de 
regelbaserade och färdigtställda procedurer som finns, utan de måste kunna 
improvisera. Detta tillsammans med det faktum att den nya teknologin sätter 
helt andra gränser för de kunskapssökande, gör att arbetssituationen kan bli 
mer komplex än tidigare. Av samma skäl kan beslutsprocessen inte längre ses 
som enbart individuell, utan den bör ses i samband med den grupp individer 
som bidrar med kunskapen. Därför är det också viktigt att tänka igenom på 
vilket sätt hela organisationens individuella kunskaper kan föras samman så 

                                                                                                                              
95 Nonaka, I. m. fl. (2000) 
96 ibid 
97 Foote, N. m.fl. (2002) 
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att underlagen till de enskilda beslutssituationerna optimeras.98 
 
 

3.3.1 Viktiga kunskapsaspekter 

 
Foote m.fl. talar om fyra olika aspekter som väcker frågor och osäkerhet hos 
medarbetarna vad gäller relationen mellan organisationens sammanslagna 
individuella kunskaper och den individuella beslutsprocessen. Dessa är 
relevans, riklighet, reliabilitet och relationer.99 
 
Den ökade tillgången av information och kunskap medför att den som söker 
informationen måste lära sig att sortera, hitta och plocka ut det relevanta. 
Detta kan väcka oro hos den sökande då hon ibland kan ha svårt att 
bestämma sig för om hon i sin sökning vill vara fokuserad eller vill få med så 
mång-faldigt material som möjligt. I denna process kan den moderna 
informationsteknologin hjälpa till. System och databaser inriktade på 
speciella grupper med vissa informationsbehov är exempel på detta. Då 
möjligheterna med informationsteknologin existerar, bör företag tänka på 
vilka system som är mest relevanta för de beslutssituationer som individer 
inom just deras organisation ofta står inför. 
 
I och med att information och kunskap i moderna organisationer oftast flyttas 
från individ till individ via datorer och telefon, finns risken att viktiga delar 
försvinner i processen d.v.s. kunskapen förlorar i riklighet. Det är svårt att 
omvandla information så att alla inom en organisation ska kunna tillämpa den 
i sina beslutssituationer. Detta är inte endast svårt för de som söker 
information och måste formulera sin förfrågan på ett tydligt sätt, utan även 
för dem som står för distributionen. Distributörerna måste bestämma sig för 
om de ska försöka generalisera istället för att gå in i detaljer eller möjligtvis 
komma med principer och viktiga punkter istället för situationsspecifika råd. 
I databaser kan den enklare och generaliserbara informationen och kunskapen 
lätt dokumenteras, men oftast behövs det mer personliga kommunikations-
vägar för att få med den viktiga rikligheten. Det bör även has i åtanke att 
medarbetare ofta kan vara ute efter expertis. I många praktiska besluts-
situationer är det erfarenhet som väger tyngst. Inte heller detta är lätt att läsa 
ur den information och kunskap som finns i databaser. Det är därför viktigt 
för företag att undersöka vilka sätt att skaffa sig information och kunskap 

                                                 
98 Foote, N. m.fl. (2002) 
99 Foote, N. m.fl. (2002) 
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som fungerar bäst och bidrar mest till verkliga beslutssituationer. 
 
För att den information och kunskap som sprids via olika kanaler inom 
organisationen ska vara användbar i olika situationer är det viktigt att 
reliabiliteten är hög. Fokus på reliabilitet måste stå i centrum för 
informationssökandet då kontakten inte är personlig, och då det inte alltid kan 
vara säkert vem som verkligen står bakom källan. Av dessa skäl kan det vara 
viktigt för företag att hitta ett system som kan hjälpa till med att beteckna 
reliabiliteten av olika dokument. 
 
Personliga relationer till andra medarbetare kan ofta vara av god hjälp just för 
att avgöra informationens och kunskapens pålitlighet. Även under en kortare 
tid på ett företag hinner en person få en uppfattning om vem som innehar en 
viss information och kan på så sätt skapa olika nätverk för olika 
informations- och kunskapsbehov. Nätverk av olika slag eller listor på 
experter som kan kontaktas kan vara användbara. Om samtliga personer på 
en arbetsplats har tillgång till dessa bildas en gemensam bas för 
beslutstagande i olika situationer. Inte minst är detta viktigt för service- och 
kundinriktade branscher där kvaliteten av slutprodukten ofta beror på hur den 
levereras. Det finns vissa svårigheter med dessa relationer. Medarbetarna kan 
känna oro över att behöva ringa upp någon som de egentligen inte känner 
eller ha svårighet att välja vem de ska vända sig till. En lösning kan vara 
formella roller inom en viss expertis, då den informationssökande har lättare 
att välja vem hon ska vända sig till samtidigt som experten inte behöver 
känna irritation över att ofta blir konsulterad.  
 
 

3.3.2 Utformning av kunskapsbaserat beslutstagande 

 
För att medarbetarna ska kunna känna sig trygga i sitt beslutsfattande och 
basera sina beslut på rätt kunskap måste ofta organisationens verksamhet 
samt informations- och kommunikationsvägar anpassas. Foote m.fl. har tagit 
fram en modell med fyra nyckelfaktorer som bör beaktas100:  
 

• Beslut, vilket innebär att företaget ska gå igenom de beslutsprocesser som 
finns och fråga sig hur mycket tid det finns för att ta beslut, hur kostsamt det 
blir om felaktiga beslut tas, om kreativitet och anpassningsförmåga behövs i 
samband med besluten samt om ett beslut kan ångras. Om felaktiga beslut 

                                                 
100 ibid 
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t.ex. blir väldigt kostsamma, bör de tänka på att engagera alla de personer 
som har relevanta kunskaper i processen för att undvika onödiga kostnader.  

 

• Informationskällor, som går ut på att företaget noga definierar den grupp eller 
de grupper som har relevant kunskap och expertis och ställer sig frågan om 
de i själva verket ska ha kunskapsförmedling som sin arbetsuppgift. Här är 
det viktigt att tänka på vilka lösningar som blir mest kostnadseffektiva och se 
till att de som innehar dessa positioner inom organisationen har den rätta 
arbetsidentiteten och är tillräckligt motiverade för sitt arbete. 

 

• Kunskap, där företaget bör se till att de tagit hänsyn till de fyra kunskaps-
dimensionerna, relevans, riklighet, reliabilitet och relationer när information 
och kunskap förmedlas.  

 

• Utformning, vilket innebär att företaget ska ha de viktigaste 
kunskapsbehoven och dess dimensioner i åtanke när de beslutar om en 
investering i ett system eftersom detta ska fungera felfritt vid beslutstagande i 
olika situationer. 
 
 

3.4 Kundservice genom teknologi i en 
decentralisering 

 
Inom servicesektorn är hög servicekvalitet ett viktigt konkurrensmedel enligt 
Parasuraman m.fl. 101. Servicekvalitet beror mycket på servicepersonalen och 
de arbetsuppgifter som de utför samt den support de får av organisationens 
kunskapstillgångar. De snabba teknologiska förändringarna och den utökade 
konkurrensen har bidragit till att bankerna har ställts inför helt nya villkor. 
Bankindustrin är troligen en av de branscher där utvecklingen inom 
informationsteknologin och teknologiförändringar har påverkat mest. 
Bankerna måste försvara sin position genom att kontinuerligt förbättra 
servicekvaliteten. Harvey och Filiatrault skriver att bankerna tenderar att 
möta detta krav på olika sätt vad gäller i vilken utsträckning de bör 
centralisera supportfunktionen.102 
 

Det föreföll som om majoriteten av de tillfrågade i Harvey och Filiatraults 
undersökning var för en centralisering och menade att betydande skalfördelar 

                                                 
101 Parasuraman m.fl. (1985) använt i enlighet med Harvey, J. & Filiatrault, P. (1991) 
102 Harvey, J. & Filiatrault, P. (1991) 
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förelåg. De ansåg att kontoren skulle bli mer kundfokuserade eftersom 
supportavdelningen tidigare hade haft större utrymme än kundavdelningen 
vilket hade gjort att tonvikten automatisk hade hamnat på supporten. 
Dessutom passar inte alla anställda på supporten för kundnära 
arbetsuppgifter. Slutligen såg kunderna ofta dem, tillsynes göra ingenting, 
fastän det stod många och väntade vilket kunde göra att kunderna kände att 
banken inte prioriterade dem. De som inte var för en centralisering stödde 
framförallt sitt argument på att källan till mesta delen av kontorets expertis 
finns hos supportfunktionen. Det fanns t.ex. ingen som kan ingripa om något 
skulle gå fel. Om ett kontor inte klarar av att ge expertråd till kunderna när 
det behövs kan kunden få en känsla av att banken är okunnig. Vidare 
distanseras den centraliserade supporten från kärnan i bankverksamheten. Det 
slutliga argumentet för att inte centralisera var svårigheten att få samspelet 
mellan kundavdelningen och supportavdelningen att fungera.103 
 
Vissa teknologiska framsteg har haft inflytande över bankernas 
servicesystem. Ny teknologi har t.ex. gjort det lättare att centralisera 
supporten och att ersätta vissa anställda med teknologi. Andra teknologiska 
framsteg förefaller medföra att självständigheten i bankkontoren blir större. 
Dessa framsteg är t.ex. on-line tillgänglighet till bankens olika system. En 
stor databas kan göras tillgänglig direkt till samtliga arbetsstationer vilket 
medför att medarbetarna har supporten med sig hela tiden. Bankkassörer och 
banksäljare kan hjälpa kunden med det mesta utan att det behöver ta alldeles 
för lång tid vilket kan upplevas positivt dels för den snabba servicen och dels 
för att bankkassörer och banksäljare uppfattas som väldigt kunniga av 
kunden.104 

 

                                                 
103 Harvey, J. & Filiatrault, P. (1991) 
104 ibid 
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4. FÖRETAGSPRESENTATION 
 
 
 
 
 

4.1 FöreningsSparbanken 

 
FöreningsSparbanken bildades 1997 då Sparbanken och Föreningsbanken 
gick samman. Bankens gemensamma historia sträcker sig ända till 1820 då 
landets första sparbank bildades i Göteborg. Koncernen, som har ca. 16.000 
anställda, varav ca. 9.700 i Sverige, består av den svenska verksamheten, 
men även verksamheter i t.ex. Baltikum och Danmark samt filialer i London 
och Tokyo. FöreningsSparbanken Sverige är en modern heltäckande full-
servicebank med drygt 850 kontor över hela landet. Tillsammans med de 
fristående Sparbankerna och de delägda bankerna har FöreningsSparbanken 
6.1 miljoner privatkunder och drygt 350.000 företagskunder samt ett flertal 
kommuner, landsting och rikstäckande organisationer. 105 
 
Organisationens struktur är enkel och tydlig med möjligheter till central 
styrning och uppföljning kombinerat med ett decentraliserat beslutsfattande i 
affärsverksamheten. Målet är att 99 % av alla affärsbeslut ska fattas i den 
lokala banken, av dem som känner kunderna och den lokala marknaden.106 
Decentraliseringen är en förutsättning för ökad kundfokusering och ett 
tydliggörande av ansvarsområden inom banken107. 
 
 

4.1.1 Idé och vision 

 
Bankens affärsidé är ”att vara det självklara bankalternativet för 
privatpersoner, företag, lantbruk, kommuner, landsting och organisationer 
genom att erbjuda ett kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella 
tjänster”108. FöreningsSparbankens styrka anses vara den starka lokala 
förankring som finns genom det breda kontorsnätet, kompletterat med 

                                                 
105 www.foreningssparbanken.se 2003-12-11 
106 ibid 
107 FöreningsSparbankens Årsredovisning 2002 
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välutbyggd service genom Internet och telefon109. Detta, tillsammans med 
samarbetet med postkontor och butiker, gör FöreningsSparbanken till 
Sveriges mest tillgängliga bank110. Affärsidén verkar fungera, för banken är 
marknadsledande inom hushållsinlåning men också inom fondsparande, 
individuellt pensionssparande och bankkort111. I Finansbarometerns 
undersökningar om kundnöjdhet samt tjänste- och produktionsutbud hösten 
2003 kom FöreningsSparbanken på första plats. Dessutom var man den enda 
svenska bank som under 2003 ökat sin kundnöjdhet enligt Svenskt Kvalitets 
Index (SKI)112. 
 
FöreningsSparbankens vision, se nedan, innebär att banken skapar mervärde 
och möjligheter för kunder, aktieägare, personal och lokalsamhälle. 
 
”att vara den ledande banken för hushåll samt mindre och medelstora företag 

inom sitt verksamhetsområde – Nordikum, det vill säga länderna runt 

Östersjön”.113  

 
 

4.1.2 Bankens kunskapskrav 

 
FöreningsSparbankens kunder ställer ständigt nya och högre krav på sina 
bankkontakter. Då rådgivning på kontoren blir allt viktigare prioriteras 
kompetensutveckling för att bättre svara mot kundernas krav. Initialt ska 
1.200 privatrådgivare och 500 företagsrådgivare i FöreningsSparbanken 
certifieras. Därefter ska även banksäljarna certifieras. Detta i enhetlighet med 
den nya lagstiftning som träder i kraft sommaren 2004 vilken kräver att all 
rådgivning måste dokumenteras. Medarbetarnas kunskap om kundernas 
behov samt deras förmåga att överföra den kunskapen i erbjudanden som 
skapar värde för kunden betonas i företagets årsredovisning 2002 som en av 
bankens främsta framgångsfaktorer. Även vikten av att kontinuerligt arbeta 
med personalens kunskap betonas. 2001 genomfördes en identifiering och 
kravbeskrivning av yrkesroller i bankens kontorsrörelse. Dessa yrkesroller 
har år 2002 implementerats i samtliga lokala banker för att lättare kunna ge 

                                                                                                                              
108 www.foreningssparbanken.se 2003-12-11 
109 FöreningsSparbankens Årsredovisning 2002 
110 www.foreningssparbanken.se 2003-12-11 
111 ibid 
112 FöreningsSparbankens Kvartalsrapport 2003 
113 FöreningsSparbankens Årsredovisning 2002, s. 12  
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rätt service till varje kund.114 
 
Med ”världens bästa lärande” vill banken skapa och använda lärande-
situationer som ger maximal effekt på kortast möjliga tid utan att kostnaderna 
ökar. Det innebär att prioritera den kunskapsutveckling som ger mest nytta 
både för att åstadkomma nöjda kunder och motiverade medarbetare. För att 
uppnå detta har FöreningsSparbanken utvecklat ett kunskapssystem som 
beskriver vilka kunskapskrav de ställer på medarbetarna och identifierar 
deras kunskapsgap. Systemet gör det lättare att hitta bland koncernens olika 
utbildningar samt stöder olika former av lärande.115 
 

 

                                                 
114 FöreningsSparbankens Årsredovisning 2002 
115 ibid 
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5. ANALYS 
 
 
 
 
 

5.1 Presentation av urval 

 
Innan vi börjar analysen vill vi säga något om de personer som svarat på 
enkäten. Samtliga arbetar som banksäljare eller bankkassörer på Förenings-
Sparbanken och övervägande delen av de svarande är kvinnor över 50 år. 
(Andelen kvinnor utgör 85,4 % av de svarande, åldersfördelningen syns i 
diagrammet nedan.)  
 
 

 
Bild 6, Åldersfördelning 

 
 
Majoriteten har arbetat på banken sedan decentraliseringsförändringarna 
började i början på 1990-talet. Anställningstiden är uppdelad i 5 
svarsalternativ. Det första alternativet är under sju år, vilket innebär att dessa 
medarbetare startade samma år som sammanslagningen mellan Förenings-
banken och Sparbanken skedde. Det andra är 8-13 år vilket inte någon 
respondent fyllde i (Detta kan vara en tillfällighet men kan också tyda på att 
banken haft ett anställningsstopp några år före sammanslagningen.). De tre 
sista grupperna, 14-20, 21-30 och 31 år och över, började samtliga innan 
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1990 och har varit med om alla förändringar vi undersöker. 
 
 

 

Bild 7, Anställningstid 

 
 
Utbildningen de svarande hade innan de anställdes på banken, fördelade sig 
enligt cirkeldiagrammet nedan: 
 
 
 

 
Bild 8, Utbildning 
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Generellt kan det sägas att den äldre gruppen svarande i undersökningen hade 
lägre utbildningsnivå jämfört med den yngre gruppen. 
 
 

5.1.1 Förutsättningar för analys 

 
Vårt relativt lilla urval har medfört att vi har fått få statistiskt säkerställda 
samband. I de fall det finns ett samband kommer vi att nämna detta i texten. 
När de besvarade enkäterna redovisas, analyserar vi svaren utan att ta hänsyn 
till Missing Value116. Endast de som besvarat frågan analyseras alltså.  
 
 

5.2 Analys av problemformulering 

 
Vårt syfte med uppsatsen är, som bekant, att undersöka om företagets 
kunskapstillgångar stöder bankkassörer och banksäljare i Förenings-
Sparbankens decentraliseringsprocess från slutet av 1990-talet fram till idag. 
Ur problemformuleringens två frågor, som vi söker svar på, har vi härlett sex 
frågeställningar som bildar basen i vår analys och som ska hjälpa oss att 
besvara syftet. Under frågeställningarna analyseras de undersökta kunskaps-
tillgångarna, Kanal 1, Användarstöd, ledning, utbildning och andra med-
arbetare, tillsammans med enkätsvar, intervjusvar och applicerad teori. 
 
Ur problemformuleringens första fråga: ”Kan medarbetarna, via de kunskaps-
tillgångar som finns idag, fatta nödvändiga beslut i mötet med kunden?” 
härleder vi följande tre frågeställningar: 
 

1. Känner medarbetarna att de kan fatta rätt beslut i mötet med kunden? 
 

Vi kommer här att analysera personalens generella förmåga att fatta rätt 
beslut utan att specifikt analysera de undersökta kunskapstillgångarna. 
 

2. Kan medarbetarna fatta rätt beslut utifrån kunskapstillgångarna som finns i 
dag?  

 
Här analyseras hur de specifika kunskapstillgångarna som Förenings-
Sparbanken har hjälper till med medarbetarnas beslutsfattande. Vi kommer 

                                                 
116 Se begreppsdefinitionsavsnitt 1.4 
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att lägga extra vikt vid kunskapstillgången utbildning eftersom denna är 
speciellt viktig för att medarbetarna ska känna sig trygga i sitt 
beslutsfattande. 
 

3. Vad anser medarbetarna om de befintliga kunskapstillgångarnas 
tillgänglighet?  

 
Här redovisar vi medarbetarnas åsikter om kunskapstillgångarna med 
tyngdpunkt på hur tillgänglig informationen i tillgångarna är. Vi kommer här 
att se närmare på kunskapstillgångarna Kanal 1, Användarstöd och 
utbildning. Ledningen kommer att analyseras, tillsammans med 
decentralisering, i fråga fem. 
 
Ur problemformuleringens andra fråga: ”Hur upplever medarbetarna att 
kunskapstillgångarna har påverkats av decentraliseringsbeslutet?” härleder vi 
följande tre frågeställningar: 
 

4. Vad tycker medarbetarna om att använda kunskapstillgångarna? 
 

Denna fråga är liknande fråga tre. Här lägger vi emellertid tyngdpunkten på 
användning istället för på tillgänglighet. Vi kommer att se närmare på 
kunskapstillgångarna Kanal 1, Användarstöd, utbildning och andra 
medarbetare 
 

5. I vilken mån, om alls, har kunskapstillgångarna förändrats sedan 
decentraliseringen? 

 
Under denna frågeställning analyseras hur kunskapstillgångarna har 
förändrats för att stödja decentraliseringsprocessen. Tyngdpunkten i fråge-
ställningen läggs i stor utsträckning på ledningen eftersom de, enligt 
Södergren, har det största ansvaret för att få en decentraliseringsprocess att 
fungera problemfritt. I övrigt analyseras även de övriga kunskapstillgångarna 
 

6. Vad anser medarbetarna om decentraliseringen? 
 

Här undersöks, mer generellt och utan tyngdpunkt på kunskapstillgångarna, 
vad medarbetarna anser har förändrats under decentraliseringsprocessen. De 
frågor i enkäten som handlar om decentraliseringsprocessen och som inte var 
specifika för kunskapstillgångarna analyseras. 
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De sex ovanstående frågeställningarna förklaras av nedanstående matris. 

 

 Kunskapstillgångar Medarbetare 

Medarbetare 3, 4  

Beslut 2 1 

Decentralisering 5 6 
 

Bild 9, Matris för frågeställningar 

 
 

5.2.1 Kunskapsskapandeprocessen 

 
Nonaka m.fl. förespråkar kunskapsskapandeprocessen som en modell för att 
skapa och underhålla kunskap. Innan vi går närmare in på de ovannämnda 
frågeställningarna vill vi redogöra för hur FöreningsSparbankens kunskaps-
tillgångar kan definieras enligt denna modell, samt i vilka sammanhang de 
kan finnas. Detta för att vi lättare ska kunna undersöka om något kan 
förbättras på FöreningsSparbanken.  
 
De kunskapstillgångar som en organisation har spelar stor roll, men ännu 
viktigare är förmågan att kontinuerligt skapa ny kunskap ur existerande 
organisationsspecifika kunskapstillgångar117. För att kunna styra och använda 
kunskap på ett bra sätt måste FöreningsSparbanken vara medveten om hur 
deras sammansättning av kunskapstillgångar ser ut. De måste också vara 
medvetna om att denna sammansättning kommer att förändras i takt med att 
ny kunskap skapas. Vi anser att det är speciellt viktigt att ha kontroll över 
kunskapstillgångarna vid en decentralisering då kunskapen får en ökad 
betydelse längre ned i organisationen vilket Södergren tar upp. De fem 
kunskapstillgångar vi har undersökt vill vi analysera utifrån vilken typ av 
tillgång de är, samt hur och var de utvecklas. 
 
Socialisering innebär att tyst kunskap delas mellan människor och därför 
anser vi att andra medarbetare är den kunskapstillgång som passar bäst i detta 
sammanhang. Socialisering skapar know-how samt en känsla av trygghet och 
samhörighet. Undersökningen visade att det var denna tillgång som 
utnyttjades mest i FöreningsSparbanken, vilket kan bero på att den är lätt 
tillgänglig och tidssparande. Socialisering sker i det som Nonaka m. fl. kallar 

                                                 
117 Nonaka, I. m. fl. (2000) 
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Originating Ba. Eftersom personlig kontakt är det bästa sättet att dela tyst 
kunskap på, är denna kunskapskanal ofta en fysisk plats där individuell 
interaktion sker ansikte mot ansikte. Ett exempel på detta är att kassorna på 
FöreningsSparbankens kontor är i nära anslutning till varandra vilket gör att 
medarbetarna lätt kan rådfråga sina kollegor. Tyst kunskap, som bildas 
genom gemensamma upplevelser, kallas Experiental Knowledge Assets. 
 
Processen som omvandlar tyst kunskap till explicit kallas för externalisering. 
När tyst kunskap överförs till explicit blir den lättare att sprida till övriga i 
organisationen. Eftersom ledningen har tillgång till mycket information, som 
inte övriga medarbetare har, tycker vi att de har ett ansvar för att överföra 
delar av den tysta kunskap som organisationen besitter till explicit kunskap. 
Denna kunskapstillgång, ledningen, verkar i kunskapskanalen Dialoguing Ba 

som definieras av kollektiv interaktion ansikte mot ansikte. Ett exempel på 
denna kunskapskanal är veckomötena på de kontor118, vars kontorschefer vi 
har intervjuat, där varje medarbetares tysta kunskap förmedlas och 
dokumenteras. Ett annat exempel är Dialogen som är ett kommunikations-
forum på FöreningsSparbankens Internetbank där användare kan komma med 
synpunkter. Denna kunskap blir till en Conceptual Knowledge Asset som 
baseras på kunders och medarbetares tankar om organisationen.  
 
Ett sätt att utöka den explicita kunskapen i en organisation är kombination, 
vilket innebär att den kombineras, integreras och behandlas för att sedan 
omvandlas till ny och mer komplex explicit kunskap. Kunskapen utvecklas i 
Systemising Ba där kollektiv och virtuell interaktion sker. Av denna 
kunskapskanal krävs att explicit kunskap lätt kan överföras till ett stort antal 
människor i skiftlig form, därför passar ett on-line nätverk väl. Kanal 1 är 
därmed ett mycket bra exempel på en sådan kunskapskanal eftersom data kan 
bearbetas om och bilda ny information. För FöreningsSparbanken är Kanal 1 
en Systemic Knowledge Asset eftersom den karaktäriseras av att den 
innehåller systematiserad explicit kunskap, exempelvis regelverk, pris- och 
produktinformation, som lätt kan förflyttas.  
 
Den sista formen av kunskapsskapande, internalisering, innebär att explicit 
kunskap som finns i organisationen tas upp och omvandlas till tyst kunskap 
av medarbetarna. Med stöd av detta menar vi att de undersökta kunskaps-
tillgångar som är relevanta i detta sammanhang är framför allt Användarstöd 
och utbildning, men att även Kanal 1 tillhör denna kategori. Användarstödet 
har en rådgivande funktion som baseras på sakkunskaper och explicit 

                                                 
118 Södervärn och Triangeln, Malmö samt Järnvägsgatan, Helsingborg. 
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kunskap. Utbildning är explicit om den utgår från läromedel som t.ex. 
manualer och dokument. Båda förmedlas vidare till andra medarbetare som 
omvandlar delar av dem till tyst kunskap. Kanal 1 består av explicit kunskap 
som under en längre tids användning kan omvandlas till tyst kunskap hos 
användarna. Certifieringen av bankens personal sker delvis via Internet och 
är ett bra exempel på en typ av utbildning som sker via kunskapskanalen 

Exercising Ba vilken definieras som individuell och virtuell interaktion. Den 
tysta kunskapen som bildas genom internalisering är Routine Knowledge 

Assets. Denna kunskapstillgång är tyst kunskap som ligger nerbäddad i 
rutiner och beteenden i organisationen. Vi menar att utbildning, Användar-
stöd och Kanal 1 ingår i FöreningsSparbankens dagliga arbets-rutiner. I nästa 
stycke kommer de sex frågeställningar vi redogjorde för ovan att 
analyseras119.  
 
 

5.2.2 Känner medarbetarna att de kan fatta rätt beslut i mötet med 
kunden? 

 
När tillgången av information och kunskap ökar måste medarbetarna lära sig 
att sortera, hitta och plocka ut det relevanta. Det är viktigt att medarbetarna, 
speciellt i service- och kundinriktade branscher som bankbranschen, kan fatta 
snabba beslut eftersom de dagligen konfronteras med oväntade situationer 
som kräver ställningstagande och beslutsfattande. Detta förutsätter att väl 
fungerande informationsvägar finns etablerade, och att kunskap finns om 
vilka kanaler som fungerar bäst120. Av detta skäl är det viktigt för Förenings-
Sparbanken att undersöka vilka sätt att skaffa sig information och kunskap 
som är bäst att använda och bidrar mest till verkliga beslutssituationer för 
medarbetarna. Av de 48 svarande i undersökningen var samtliga positivt 
inställda till att de lätt kunde få hjälp om deras kunskap inte räckte till och att 
de kunde skaffa relevant kunskap för att ge kunderna bra service. Detta är ett 
bra betyg för FöreningsSparbanken då det visar att de i stort sett lyckats väl 
med sina kunskapskanaler. Trots alla positiva svar kommenterade dock en 
del respondenter att det kunde vara svårt att hitta bland all den information 
som fanns tillgänglig. 
 
I teoridelen presenterades en modell av Foote m.fl. för att utforma ett 

                                                 
119 se avsnitt 5.2. 
120 Foote, N. m.fl. (2002) 
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kunskapsbaserat beslutstagande121. Modellen har fyra olika nyckelfaktorer 
nämligen beslut, informationskällor, kunskap och utformning som diskuteras 
nedan. 
 
Det är viktigt att rätt beslut tas eftersom felaktiga beslut kan bli kostsamma. 
FöreningsSparbanken löser detta genom att, trots en för övrigt decentraliserad 
organisation, centralisera vissa ansvarsområden. I dessa fattas speciellt 
viktiga och ansvarsfyllda beslut, som t.ex. beviljande av lån. En positiv sak 
med detta är att medarbetarna kan känna sig trygga i sitt beslutstagande 
eftersom allt ansvar inte ligger på en individ.  
 

”Att centralisera ett ansvarsområde behöver inte vara negativt. Det innebär 

ju också en börda för den enskilde. Man behöver inte ensam ta ansvaret för 

ett omfattande beslut om det skulle gå fel. Detta är speciellt viktigt vid 

situationer som en lånesituation. Det innebär en trygghet att veta att man 

inte sitter ensam med ett sådant beslut.”122 

 
FöreningsSparbankens kunskapstillgångar kan ses som informationskällor 
enligt modellen. Dessa bör vara noga definierade grupper eller källor som har 
relevant kunskap och expertis. Enligt oss är Användarstödet ett bra exempel, 
då detta består av en grupp specialister som besitter sakkunskaper och kan 
nås via ett gemensamt telefonnummer som är känt för alla i organisationen, 
vilket skapar en gemensam kunskapsbas.  
 
Den kunskap, den tredje nyckelfaktorn i modellen, som kunskapstillgångarna 
besitter bör innehålla de fyra kunskapsdimensionerna relevans, riklighet, 
reliabilitet och relationer. För att underlätta dessa dimensioner kan den 
moderna informationsteknologin användas. System och databaser inriktade 
till speciella grupper med vissa informationsbehov kan hjälpa till med att 
distribuera relevant information och kunskap. Vi anser att Förenings-
Sparbankens interna hemsida Kanal 1 är ett bra verktyg som både tar hänsyn 
till relevans och riklighet då den enklare generaliserbara informationen är 
tillgänglig för alla. Vid behov av mer specifik information eller erfarenhet 
kan medarbetarna vända sig till Användarstöd eller andra kollegor. Det är 
FöreningsSparbanken själv som står för distributionen av information till 
Kanal 1, vilket medför en hög reliabilitet och användbarhet i olika besluts-
situationer. Personliga relationer som nätverk av olika slag eller listor på 
experter som kan kontaktas, kan också vara användbara. För att undvika 
irritation hos experterna över att ofta bli konsulterad kan formella roller inom 

                                                 
121 Foote, N. m.fl. (2002) 
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en viss expertis som t.ex. Användarstödet, vara en lösning som också 
underlättar informationssökandet. Ett exempel på ett nätverk är en 
observation vi gjorde vid ett besök på ett av FöreningsSparbankens kontor. 
En av medarbetarna löste en svårighet genom att ringa en kollega som hon, 
via en medarbetare, hört hade erfarenhet av detta ämne123.  
 
Modellens fjärde nyckelfaktor, utformningen av kunskapstillgångarna, bör i 
FöreningsSparbanken ses i ljuset av att 99 % av affärsbesluten ska fattas 
lokalt. Här spelar ledningen en viktig roll då de har huvudansvaret att 
förmedla detta mål till organisationen. Banken bör ha beslutet i åtanke när de 
utformar de övriga kunskapstillgångarna eftersom det ska ligga till grund för 
beslutstagande i olika situationer. Samtliga respondenter känner att de lätt 
kan skaffa relevant kunskap och en klar majoritet känner att de har den 
närmaste ledningens stöd vid beslutsfattande. Vi anser att detta tyder på att 
ledningen över lag har lyckats väl med att utforma kunskapstillgångarna 
 

 

5.2.3 Kan medarbetarna fatta rätt beslut utifrån kunskaps-
tillgångarna som finns i dag?  

 

Denna frågeställning anknyter till diskussionen ovan. Då samtliga tillfrågade 
känner att de lätt kan få hjälp och skaffa relevant kunskap tyder detta på att 
de kunskapstillgångar som används för att söka information, Kanal 1, 
Användarstöd och andra medarbetare, fungerar tillfredsställande för 
beslutsfattande. Vi anser att utbildning är ytterligare en viktig kunskaps-
tillgång som bidrar till att medarbetarna kan fatta rätt beslut. Därför vill vi här 
titta närmare på denna tillgång. 
 
Vid intervjuerna frågade vi på vilket sätt personalen erbjuds vidareutbildning 
och om de har inflytande över deltagande och utbildningstyp. Vi fick svaret 
att kontorscheferna har årliga utvecklingssamtal med personalen där de får 
komma med önskemål om sin utbildning. Dessa önskemål måste dock 
matchas med vad banken behöver.124 Så fungerar det på flertalet av 
FöreningsSparbankens kontor. För närvarande är kontoren i Helsingborg 
pilotbanker för ett nytt utbildningssystem, utöver certifiering, där 
medarbetarna själv får bedöma sina färdigheter. Anser de att de har brister 

                                                                                                                              
122 Hansson Anita, FöreningsSparbanken AB, Intervju 2003-12-16 
123 FöreningsSparbanken Gustav Adolfs Torg, Observation 2003-12-05 
124 Hansson Anita, FöreningsSparbanken AB, Intervju 2003-12-16 
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ska det finnas utbildningar som kompletterar deras färdigheter.125 Beträffande 
kontorschefernas vidareutbildning sker kontinuerlig uppföljning, punkt-
utbildning och ledardagar. Även kontorscheferna ska certifieras i framtiden.  
 
Enligt FöreningsSparbankens årsredovisning 2002 prioriteras kunskaps-
utveckling för att åstadkomma nöjda kunder och motiverade medarbetare. 
Medarbetarnas kunskap om kundernas behov samt deras förmåga att överföra 
den kunskapen i erbjudanden som skapar värde för kunden betonas i 
årsredovisningen som en av bankens främsta framgångsfaktorer.  
 
På frågan om hur ofta respondenterna deltar i företagsintern utbildning, 
svarade endast 14 av 47 att de deltar ofta medan 33 svarade sällan eller 
aldrig. När det gäller utbildningarnas omfattning och innehåll uppvisade 
dessa att endast 23 respektive 22 av 45 svarande var nöjda. Utifrån vad som 
sagts i intervjuer och i årsredovisningen kan antalet som utbildar sig tyckas 
vara för lågt. En anledning till det låga antalet kan vara att medarbetarna inte 
vill utbilda sig. Detta motsägs dock i enkäten, då 25 av 36 svarande anger att 
de vill ha mer utbildning Ett antal personer har fritt kommenterat att den typ 
av utbildning de önskar är bl.a. uppdateringar av sina arbetsuppgifter, lån och 
juridik. En andra anledning kan vara att ledningen inte uppmuntrar till 
utbildning. Detta kan vi inte påstå är fallet då vi inte direkt undersökt detta. 
Emellertid kommenterar vissa av de svarande att kommunikationen från 
ledningen inte alltid är tillfredsställande: 
 
”För mycket envägskommunikation, lite dialog.”126 

 
”För lite och framförallt för sent.”127 

 
Vid genomförandet av en decentralisering är det viktigt att kunskaps-
utvecklingen följer processen. Lärande krävs både i form av rena sak-
kunskaper som träning i nya arbetsroller. FöreningsSparbanken arbetar just 
nu med att förstärka och tydliggöra arbetsrollerna genom en omfattande 
certifiering av alla medarbetare med undantag av bankkassörer. Vi anser inte 
att utbildningsresultaten ovan stödjer detta arbete och inte heller det utökade 
behovet av utbildning som en decentraliseringsprocess medför. Under-
sökningen visar emellertid att oavsett hur ofta medarbetarna deltar i 
internutbildning känner samtliga svarande att de har tillgång till relevant 

                                                 
125 Fredriksson Tommy, FöreningsSparbanken AB, Intervju 2003-12-23 
126 synpunkt på ledningen 
127 synpunkt på ledningen 
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kunskap i mötet med kunden. Detta resultat antyder att fortlöpande 
internutbildning är en kunskapstillgång som har en mindre betydelse för 
kunskap i beslutssituationen. 
 
 

5.2.4 Vad anser medarbetarna om de befintliga kunskaps-
tillgångarnas tillgänglighet?  

 
Som diskuterades i frågeställningen ovan svarade majoriteten av 
respondenterna att de sällan eller aldrig deltar i företagsintern utbildning. De 
flesta svarande ville dessutom ha mer utbildning än vad de får. Av 
resonemanget i den andra frågeställningen vill vi dra slutsatsen att tillgänglig-
heten på utbildning sägs vara stor men i själva verket är ganska liten 
 
Enligt Harvey och Filiatrault har teknologiska framsteg, t.ex. on-line 
tillgänglighet, haft stort inflytande över bankernas informationssystem. En 
stor databas som Kanal 1 gör information tillgänglig till alla arbetsstationer 
vilket medför att bankkassörer och banksäljare har lättillgänglig information 
för att ge god och professionell service. I undersökningen angav 40 av 46 att 
de ofta hittar den information de söker efter i Kanal 1 och 43 av 46 tyckte 
också att informationen är förståelig.  
 
”Mycket bra, mycket info, lätt att söka och hitta”128 

 
”Snabbt, oftast enkelt, klart och tydligt”129 

 
Den omfattande tillgången på information som finns i olika 
kunskapstillgångar kan emellertid leda till att medarbetarna inte vet när 
informationen de har är tillräcklig för att fatta beslut. I en ideal situation vet 
varje medarbetare vilken information de vill få tag på och var de kan hitta 
den. Detta var inte riktigt fallet i undersökningen. Trots det positiva omdömet 
Kanal 1 fick ovan, var det ett stort antal respondenter som fritt kommenterade 
att det var svårt att hitta rätt bland all information. 
 
”Ibland en jäkla djungel – mycket ostrukturerat”130 

 

                                                 
128 synpunkt på Kanal 1 
129 synpunkt på Kanal 1 
130 synpunkt på Kanal 1 
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”Är ganska svår att hitta i vissa lägen”131 

 

Med Användarstödet och en stor databas som Kanal 1 finns risken att 
informationen förlorar i riklighet eftersom den överförs via datorer och 
telefon. Det är svårt att omvandla information så att alla inom en organisation 
ska kunna tillämpa den i sina beslutssituationer enligt Foote m.fl. 
Utformningen är svår både för de som söker information och måste formulera 
sin förfrågan på ett bra sätt och för dem som står för distributionen. 
FöreningsSparbanken måste bestämma sig för hur utformningen av 
kunskapstillgångarna ska gå till för att göra informationen tillgänglig och 
förståelig. I enkäten visade det sig att FöreningsSparbanken förefaller att ha 
lyckats med att omvandla och utforma information eftersom flertalet 
anställda är nöjda med både Kanal 1 och Användarstödet. Majoriteten av 
respondenterna, närmare bestämt 42 respektive 44 av 46, finner att de får ett 
snabbt svar respektive rätt och förståelig information när de ringer 
Användarstödet. Av de 42 som får svar snabbt tycker 41 att de ofta får rätt 
information från Användarstödet och av de 44 som anser sig få förståelig 
information tycker 41 att de får ett snabbt svar.  
 
”Mycket alerta och kunniga”132  

 
”Bra att det finns och att man snabbt får det svar man behöver”133 

 
Trots det positiva resultatet är medeltalet för användning av Användarstödet, 
i förhållande till andra medarbetare, Kanal 1 och övriga kunskapskanaler, 
endast 17,1 % och det fanns även vissa negativa kommentarer om Användar-
stödet: 
 
”De tar hand om för många områden och kan ibland inte mer än oss. Varje 

produktområde borde ha en egen helpdesk”134 

 
”Långa svarstider”135 

 
 

                                                 
131 synpunkt på Kanal 1 
132 synpunkt på Användarstöd 
133 synpunkt på Användarstöd 
134 synpunkt på Användarstöd 
135 synpunkt på Användarstöd 



Kunskapstillgångarnas roll vid beslut i en decentraliseringsprocess 
– En studie av medarbetarna på FöreningsSparbanken 

 

 54 

5.2.5 Vad tycker medarbetarna om att använda kunskaps-
tillgångarna? 

 
Optimalt för en lärande organisation är att medarbetarna själva tar ansvar för 
utvecklingen genom att identifiera problem, ge förslag, skaffa kunskap och 
genomföra lösningar136. Det är därför viktigt att medarbetarna använder sig 
av de kunskapstillgångar som finns tillgängliga. Av de kunskapstillgångar vi 
undersökte konsulterades andra medarbetare 44,7 % utav tillfällena medan 
den näst mest använda tillgången, Kanal 1, användes 34,3 %. Som nämnts 
ovan användes Användarstödet 17,1 % av tillfällena. Även om Kanal 1 var 
den kunskapstillgång som utnyttjades näst mest så använde endast 12 av de 
43, som ansåg att informationen i Kanal 1 var förståelig, den mer än 50 % av 
de gånger man söker hjälp. Respondenterna angav att den information de 
sökte oftast i Kanal 1 var senaste nytt samt adresser och telefonnummer 
vilket 85 % respektive 71 % av de svarande använde ofta.  
 
Som diskuterats tidigare deltar endast knappt 1/3 av respondenterna ofta i 
internutbildningar. Av dessa 14 anser 10 att innehållet och omfattningen är 
tillfredsställande. Av de som deltar sällan eller aldrig är en mindre andel 
nöjda med innehållet och omfattningen. Detta kan vara en förklaring till att 
de inte vill utbilda sig i lika stor utsträckning som de som deltar ofta. De som 
har arbetat på banken kortast tid, d.v.s. i minde än 7 år, var mer benägna att 
vilja utbilda sig och det finns ett enstjärnigt137 statistiskt säkerställt samband 
mellan anställningstid och i vilken utsträckning de vill ha mer intern-
utbildning. Det finns dessutom ett tvåstjärnigt statistiskt säkerställt samband 
mellan variablerna ålder och i vilken utsträckning respondenterna vill ha mer 
internutbildning. Samtliga 14 som besvarade frågorna i den yngre gruppen 
vill ha mer utbildning medan det i den äldre gruppen var lite mer än hälften. 
En trolig förklaring till detta kan vara att de medarbetare som arbetat i 
organisationen länge, känner att de redan har den kunskap och erfarenhet de 
behöver. En annan förklaring kan vara att en stor grupp respondenter är i 
åldern 51 och över. Denna grupp är kanske inte lika motiverad till vidare-
utbildning då de eventuellt inte planerar att arbeta så många år till.  
 
 

                                                 
136 Kilbo, P. & Eklöf, M. (1992) 
137 Se förklaring i enkätavsnitt 2.2 
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5.2.6 I vilken mån, om alls, har kunskapstillgångarna förändrats 
sedan decentraliseringen? 

 
FöreningsSparbankens målsättning är att 99 % av alla affärsbeslut ska fattas 
på det lokala kontoret. Anita Hansson138 är av den meningen att denna 
decentraliseringsprocess har pågått under en lång tid men tydliggjordes 1997 
och uppfylls idag i hög grad. Även Tommy Fredriksson139 anser att processen 
påbörjades före 1997. Vidare menar han att den moderna teknologin har 
inneburit ökade kontrollmöjligheter som ger en möjlighet till utökad 
delegering vilket stödjer decentraliseringsprocessen. Enligt undersökningen 
ansåg 31 av 47 att 99 % målsättningen uppfylls väl på deras kontor. 
Decentraliserade organisationer ställer enligt Södergren högre krav på 
ledning och ledarskap. Med detta avses att ledningen ska verka bl.a. genom 
att informera och utbilda. Detta påpekar också Tommy Fredriksson som 
säger att chefskapet generellt har förändrats genom att det ställs större krav 
på social kompetens och att större hänsyn till medarbetare måste tas. Det är 
viktigt för företagsledningen att sätta upp klara och tydliga mål som når alla. 
I undersökningen tyckte 19 av 46 att ledningen på ett bra sätt lyckats 
förmedla målsättningen och 19 tyckte att de lyckats någorlunda bra. Det 
fanns även några personer som tyckte att målsättningen hade förmedlats 
dåligt eller inte hade någon uppfattning alls: 
 
”Har ej vetat om denna målsättning.”140 

 
Decentraliseringsprocessen leder till ett ökat anspråk på arbetsinnehåll och 
utvecklingsmöjligheter vilket ställer krav på organisationens kunskaps-
tillgångar. Kunskapstillgångarna måste anpassas till de omständigheter som 
uppkommer vid en decentralisering, så att medarbetarna kan skaffa sig 
aktuella kunskaper som de kan basera nödvändiga beslut på. Detta för att de 
ska kunna hantera ett eventuellt bredare utbud av produkter och nya sociala 
omständigheter. Utifrån detta är det positivt att enkäten visar att 35 av 45 
känner att de har ledningens stöd när de fattar beslut. Det finns ett enstjärnigt 
statistiskt samband mellan variablerna uppfyllning av 99 % målsättningen på 
respondenternas kontor, och att respondenterna känner att de har ledningens 
stöd vid beslutsfattande. Av de 31 som ansåg att målsättningen uppfylls på 
deras kontor, anser 26 att de har ledningens stöd vid beslutsfattande. Detta är 
positivt eftersom ett stöd från ledningen underlättar att medarbetarna känner 

                                                 
138 Hansson Anita, FöreningsSparbanken AB, Intervju, 2003-12-16 
139 Fredriksson Tommy, FöreningsSparbanken AB, Intervju, 2003-12-23 
140 synpunkt på ledning 
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sig trygga i att fatta mer och viktigare beslut. 
 
Kringsystem så som belönings-, ekonomi- och informationssystem, måste 
enligt Södergren anpassas efter nya rollförväntningar och kunskapsmönster. 
Dessa kringsystem har på FöreningsSparbanken anpassats efter de nya roller 
och kunskaper som uppkommit i och med decentraliseringen. Vad gäller 
belöningssystem har kontoren i Malmö och Helsingborg interna små 
tävlingar för att motivera och uppmuntra personalen. Utöver detta har 
personalen sedan 1997 individuella löneförhandlingar istället för att 
arbetsgivarna förhandlar med facket som skedde tidigare. Detta kan ses som 
en förändring i belöningssystemet eftersom personalen nu kan påverka sin 
lön i större utsträckning. Den största förändringen för kontorscheferna141, vad 
avser arbetsuppgifter och befogenheter inom ekonomisystemet, är 
budgeteringen som de nu har huvudansvaret för i sina respektive affärs-
områden. Syftet med att varje enhet har ansvar för sin verksamhet är att det 
ska bli lättare att anpassa tjänsterna efter marknadens krav. Kontoren styrs i 
stor grad med hjälp av målstyrning, vilket enligt Södergren är det mest 
passande för en decentraliserad organisation142. Hon anser att den faktiska 
styrningen i en decentraliserad organisation inte bör ske genom daglig 
kontroll utan genom målformulering, uppföljning och utvärdering. 
FöreningsSparbankens övergripande mål sätts centralt och bryts ned i olika 
affärsområden, som har resultatansvar, vilket enligt Södergren är ett krav för 
att nå långtgående decentralisering. Mål och budget bryts sedan ned 
ytterligare på kontors- och personalnivå. Uppföljning av de ställda målen 
sker genom att de jämförs med budget. 
 
En långtgående decentralisering innebär enligt Södergren också att varje 
enhet är självständig i den dagliga driften och i ärenden som kräver 
specialistkompetens. Det sistnämnda kravet har dock inte Förenings-
Sparbanken anammat då vissa delar av specialistkompetensen istället är 
centraliserade. Tidigare fanns det en supportstab i anslutning till varje affärs-
områdes huvudkontor. Användarstödet har delvis ersatt stabens roll men har 
istället en rådgörande funktion till skillnad från supportsstaben som även tog 
sig an arbetsuppgifter av mer utredande karaktär. Detta har lagts ut på 
kontoren där medarbetarna har tagit över ansvaret för olika specialist-
områden. Centralisering ställs mot decentralisering i en undersökning av 
Harvey och Filiatrault. De som här var för en centralisering menade att 
betydande skalfördelar förelåg exempelvis genom färre lokaler och mindre 
utrustning. De som däremot var för en decentralisering, stödde sitt argument 

                                                 
141 Hansson Anita och Fredriksson Tommy  
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framför allt på att källan till mesta delen av kontorets expertis skulle 
försvinna om specialistgruppen togs bort. Ett annat argument för att 
decentralisera var möjliga svårigheter att få samspelet mellan kund-
avdelningen och specialistavdelningen att fungera.143 För Förenings-
Sparbanken verkar detta inte vara ett problem då enkätundersökningen visar 
att samarbetet mellan det centraliserade Användarstödet och bankkassörer 
och banksäljare fungerar relativt friktionsfritt. 
 
Vi väljer att se utbildningen på FöreningsSparbanken som en del av det 
tidigare nämnda kringsystemet, informationssystem, där vi också placerar de 
övriga kunskapstillgångarna Användarstöd, andra medarbetare och Kanal 1.  
 
Användarstödet kan sägas ha tillkommit genom decentraliseringen eftersom 
det inte funnits tidigare. Denna specialistkunskap centraliserades samtidigt 
som resten av organisationen decentraliserades. Vad avser medarbetarna kan 
denna kunskapstillgång anses ha förändrats såtillvida att kunskapen de 
besitter har ökat genom decentraliseringen. Det är också möjligt att 
medarbetarna är mer beroende av sina kollegor idag, då de specialister som 
nu utgör Användarstödet inte längre finns kvar ute på kontoren. Teknologiska 
framsteg har, som tidigare påpekats, haft stort inflytande över bankernas 
informationssystem vilket i sin tur har medfört att självständigheten på 
bankkontoren har ökat. Då detta är vad som sker i en decentraliseringsprocess 
kan eventuellt även slutsatsen dras att Kanal 1 har förändrats genom 
decentraliseringen. Vi har dock inte specifikt undersökt förändringar i Kanal 
1 varpå vi inte med säkerhet kan uttala oss om detta. Slutligen måste 
utbildningssystemet anpassas efter de nya kunskapsmönster som uppkommer 
vid en decentraliseringsprocess. Enligt undersökningen anser drygt hälften att 
utbildningsutbudet och -kvaliteten har förändrats av 99 % beslutet. Det som 
framkom i enkäten var att det bara är 17 av 45 svarande som tycker att 
utbildningsutbudet har ökat och hela 15 som tycker att det är oförändrat eller 
har minskat. Vad gäller utbildningskvaliteten ansåg 19 av 45 att den har blivit 
bättre medan 15 tyckte att det var oförändrat eller hade minskat. Även om 
dessa siffror kan verka dystra anser ingen av de svarande att den allmänna 
kunskapsnivån har minskat efter målsättningens implementering. 
 
Vi anser att de som bäst kan bedöma den skillnad i utbildning som skett 
genom decentraliseringsprocessen är de 33 anställda i undersökningen som 
arbetade i banken före 1997. 19 av dessa tycker att utbildningskvalitet och –

                                                                                                                              
142 Södergren, B. (1987) 
143 Harvey, J. & Filiatrault, P. (1991)  
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utbud har förändrats. Undersökningen påvisar dessutom ett enstjärnigt 
statistiskt samband mellan variablerna utbildningskvalitet efter 99 % beslutet, 
och servicenivån efter 99 % beslutet. Resultatet visar att av de 19 som tycker 
att utbildningskvaliteten har blivit bättre tycker 17 också att servicenivån har 
ökat. Av dessa 19 som tycker att utbildningskvaliteten har blivit bättre sedan 
99 % beslutet tycker 15 också att kunskapsnivån har ökat. Här kan dock inget 
samband påvisas. 
 
 

5.2.7 Vad anser medarbetarna om decentraliseringen? 

 
I årsredovisningen 2002 nämns implementering av nya yrkesroller på de 
lokala kontoren. Anita Hansson anser att arbetsroller, formella befogenheter 
och attityder har förändrats i samband med decentraliseringen. Formella 
befogenheter har ökat och attityderna har förändrats genom att den enskilde 
medarbetarens yrkesroll har stärkts då banksäljare och bankkassörer numera 
har en bredare kunskap.144 Eftersom privatrådgivarna på Förenings-
Sparbanken inte sitter synligt, och därmed är svåra att rådfråga, måste de i 
kassan kunna delar av privatrådgivarnas område. Detta bidrar till den 
ovannämnda bredare kunskapen hos banksäljare och bankkassörer. Även 
Tommy Fredriksson nämner att det numera ställs högre krav på personalen, 
bl.a. har försäljning fått ökad betydelse145. Enligt honom har decentra-
liseringen även medfört bättre informationsflöden inom organisationen. På 
frågan om FöreningsSparbanken idag vill ha medarbetare med specialiserade 
kunskaper eller om de vill att alla ska kunna allt svarade Anita Hansson både 
ja och nej. Vissa har enligt henne speciella ansvarsområden, t.ex. kravrutiner. 
I övrigt förväntas att banksäljare och bankkassörer har en så bred kunskaps-
bas som möjligt för att kunna svara mot kundernas krav.146  
 
En decentraliseringsprocess kan leda till en förändrad arbetssituation och 
förknippas bl.a. med ökat medinflytande, handlingsfrihet och utökat arbets-
innehåll för medarbetarna. En undersökning av Södergren från början av 
1990-talet visade att förändringarna för medarbetarna i vissa fall var tämligen 
obetydliga147. FöreningsSparbanken har dock enligt oss lyckats med att 
involvera sina anställda i decentraliseringsprocessen eftersom under-
sökningen visar att den allmänna service- och kunskapsnivån har påverkats. 

                                                 
144 Hansson Anita, FöreningsSparbanken AB, Intervju 2003-12-16 
145 Fredriksson Tommy, FöreningsSparbanken AB, Intervju 2003-12-23 
146 Hansson Anita, FöreningsSparbanken AB, Intervju 2003-12-16 
147 Södergren, B. (1992) 
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Dessutom finns det ett samband mellan ansvar och beslutsfattande, vilket 
påvisas nedan. Banksäljare och bankkassörer har även fått utökade arbets-
uppgifter som grundas på en bredare kunskapsbas. 
 
33 av de svarande i undersökningen har varit med före 1997 då 
decentraliseringsprocessen började. Av dessa är det 24 som tycker att 
kunskapsnivån har ökat eller ökat mycket och endast 7 som tycker att den har 
varit oförändrad. 21 av de 33 tycker att servicenivån har ökat eller ökat 
mycket medan 6 tycker att servicenivån har minskat eller varit oförändrad. 
Vidare känner 31 av samtliga 48 respondenter att 99 % målsättningen 
uppfylls väl på deras kontor. Även Anita Hansson148 tycker att den allmänna 
kunskapsnivån har ökat mycket på hennes kontor som följd av bankens 
målsättning. Södergren anser att beslutsprocessen i en decentraliserad 
organisation blir mest effektiv om besluten fattas på den nivå där problemen 
uppstår och direktkommunikationen med kunderna. På banken får kunderna 
t.ex. snabb service genom att beslut kan tas direkt mot kunden.  
 
På frågan om de anställda tyckte att deras ansvar har ökat/minskat svarade 20 
av 46 att deras ansvar har ökat av 99 % beslutet medan 23 svarade att deras 
ansvar är oförändrat. 16 av de 20 som tycker att ansvaret har ökat tycker 
också att servicenivån samt kunskapsnivån har ökat sedan 99 % beslutet. Vi 
anser att beslut och ansvar går hand i hand vilket förstärks av att det finns ett 
enstjärnigt statistiskt samband mellan variablerna målsättningen uppfylls på 
mitt kontor, och målsättningen har gjort att mitt ansvar har ökat/minskat. 18 
av de 31 som tyckte att målsättningen uppfylls, tycker även att deras ansvar 
har ökat. Även enligt Södergren är en organisation decentraliserad när dess 
verksamhet påverkas av beslut fattade långt ned i organisationen. Får fler 
medarbetare chansen att delta i beslutsprocessen växer både engagemanget 
och kunskapen i företaget.  
 
I teorin talas om två grundläggande perspektiv på decentraliseringsprocessen, 
policyperspektiv och verksamhetsperspektiv. Vi anser att så också är fallet på 
FöreningsSparbanken där vi likställer ledningen med policyaktörer då de 
sätter de övergripande målen för organisationen. Dessa ser processen som en 
förändring i organisationsstruktur och -policy. Medarbetarna på kontoren 
liknar vi med verksamhetsaktörer som ser decentralisering mer som konkreta 
handlingar t.ex. ändrade arbetsuppgifter. De två perspektiven på Förenings-
Sparbanken verkar inte hela tiden dra i samma riktning, främst p.g.a. att 
åsikterna vad avser internutbildning skiljer sig markant mellan ledning och 
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anställda.  
 
 

5.3 Förändringsmekanismer vid decentralisering 

 
Slutligen vill vi, med hjälp av Södergrens modell om samverkande 
förändringsmekanismer vid decentralisering, se bild 10, få en helhetsbild 
över de förändringsmekanismer som sker i FöreningsSparbankens 
decentraliseringsprocess. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 10, Samverkande förändringsmekanismer vid decentralisering. Södergren, (1992)  

s. 190 

 
 
Södergren säger att renodlad decentralisering inte existerar. Istället förskjuts 
ansvaret för olika frågor olika långt nedåt i hierarkin s.k. selektiv 
decentralisering. Begreppet betecknar en blandning mellan centraliserat och 
decentraliserat beslutsfattande och speglar, anser vi, FöreningsSparbankens 
organisationsstruktur, som i huvudsak är decentraliserad men även har vissa 
centraliserade ansvarsområden som behandlats tidigare149. 
 
 
 

                                                 
149 se avsnitt 5.2.2 

A. Förändring i 
organisationsstruktur, formella 
befogenheter och kontrollsystem 

B. Förändringar i arbetsroller 
och kunskapsprofiler 
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och attityder till 
organisatorisk effektivitet 
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5.3.1 Förändringar i organisationsstruktur, formella befogenheter 
och kontrollsystem 

 
Formella befogenheter har förändrats på FöreningsSparbanken, bl.a. har 
kontorscheferna fått utökat ansvar genom budget- och resultatansvar. 
Informationsteknologin har möjliggjort att kontrollsystemet på Förenings-
Sparbanken har kunnat utvecklas genom användningen av MUPP, mål och 
uppföljning, som finns på bankens interna hemsida150. Uppföljning av budget 
sker kontinuerligt för att kontrollera att banken uppfyller de mål som ställs. 
Vad avser förändringar i organisationsstrukturen har vi inget konkret 
exempel eftersom det inte har varit föremål för vår undersökning. 
 
 

5.3.2 Förändringar i arbetsroller och kunskapsprofiler  

 
FöreningsSparbanken betonar vikten av att kontinuerligt arbeta med 
personalens kunskaper. 2001 genomfördes, som tidigare beskrivits, en 
identifiering och kravbeskrivning av arbetsroller i bankens kontorsrörelse. 
Arbetsrollerna i FöreningsSparbanken har förtydligats genom att vissa roller 
enligt lag måste certifieras. Den grupp vi har undersökt har valet att 
certifieras eller inte. Det ställs högre kunskapskrav på banksäljare än 
bankkassörer och därför måste säljarna följaktligen certifieras. Det nya 
kunskapssystemet, som ännu inte är i bruk, är ett led i den pågående 
decentraliseringsprocessen och ska förtydliga de anställdas kunskapsprofiler. 
Kunskapsprofilerna har redan förändrats genom att de anställda har fått 
utökat ansvar i beslutsprocessen. 
 
 

5.3.3 Förändringar i organisatoriska prioriteringar och attityder till 
organisatorisk effektivitet 

 
Tydliga kunskapsprofileringar och arbetsroller prioriteras på Förenings-
Sparbanken som resultat av decentraliseringen. Målsättningen ska leda till 
ökat beslutsfattande på kontoren och därmed ökad organisatorisk effektivitet. 
Organisatorisk effektivitet måste säkras genom att hänga med i den snabba 
teknologiska utvecklingen. Internetbanken och telefonbanken är exempel på 
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produkter som svarar mot kundernas behov och har stärkt kundlojaliteten, 
FöreningsSparbanken ser positivt på dessa två produkter. Förenings-
Sparbanken har förändrat både sin attityd och prioriteringar vad gäller sin syn 
på kunderna. Medarbetarna har på grund av detta fått en mer aktiv och 
rådgivande funktion. 
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6. SLUTSATSER 
 
 
 
 
 
Vi har, huvudsakligen med hjälp av en kvantitativ studie, studerat 
bankkassörer och banksäljare i sex av FöreningsSparbankens lokala kontor. 
Detta gör att vi inte kan dra några generella slutsatser, varken för 
FöreningsSparbanken eller för bankbranschen som helhet. Det sammanställda 
materialet från enkätundersökningen ger ändå antydningar om vissa samband 
mellan de studerade variablerna. I följande avsnitt kommer vi att svara på de 
två frågor som ställdes i problemformuleringen. Detta gör vi genom att 
besvara de sex härledda frågeställningarna som har diskuterats i analysen. 
 

• Kan medarbetarna, via de kunskapstillgångar som finns idag fatta nödvändiga 
beslut i mötet med kunden? 
 
Vi anser att frågeställningen, om medarbetarna känner att de kan fatta rätt 
beslut i mötet med kunden, kan besvaras positivt. FöreningsSparbanken har 
lyckats väl med att få medarbetarna att känna sig säkra på detta. Vi anser att 
FöreningsSparbanken har lyckats med att skapa ett kunskapsbaserat besluts-
tagande. Detta bygger vi på att samtliga som besvarade enkäten kände att de 
lätt kan få hjälp med att skaffa relevant kunskap för att ge kunderna bra 
service. 
 
FöreningsSparbankens selektiva decentralisering anser vi underlättar för 
medarbetarna att känna sig trygga i sitt beslutsfattande eftersom allt ansvar 
för speciellt ansvarsfyllda beslut inte ligger på en enskild person. En stor del 
av respondenterna känner dessutom att de har ledningens stöd då de fattar 
beslut vilket ytterligare stödjer vår synpunkt. 
 
FöreningsSparbanken har över lag lyckats väl med att utforma sina 
kunskapstillgångar så att medarbetarna kan fatta rätt beslut utifrån dessa. 
Kunskapen som finns i Kanal 1, Användarstöd och andra medarbetare anser 
vi innehåller de fyra kunskapsdimensionerna relevans, riklighet, reliabilitet 
och relationer och är på så sätt ett bra stöd för medarbetarna vid 
beslutsfattande. Den företagsinterna utbildningen motsvarar inte de 
förväntningar vi hade efter att ha pratat med kontorscheferna och läst i 
FöreningsSparbankens årsredovisning. Enkäten visar att 2/3 deltar sällan eller 
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aldrig i intern-utbildning och att lika många önskar sig mer. Resultaten tyder 
därmed på att utbildningsutbudet inte motsvarar medarbetarnas behov. Vi 
anser med stöd av de åsikter vi fått fram att FöreningsSparbankens 
internutbildning inte stödjer decentraliseringsarbetet. Undersökningen visar 
emellertid att fortlöpande internutbildning, tvärt emot vad vi förväntat oss, är 
en kunskapstillgång som verkar ha en mindre betydelse för beslutssituationen 
som den ser ut idag. Detta kan kanske i viss mån förmildra det dåliga 
resultatet men vi anser att FöreningsSparbanken bör tänka mer långsiktigt än 
så. Det är viktigt för ett fortsatt decentraliseringsarbete, och för att bibehålla 
konkurrensfördelar, att kontinuerligt utveckla alla sina kunskapstillgångar 
och inte nöja sig med de befintliga, då det är lätt att hamna efter i förhållande 
till sina konkurrenter. 
 
Som svar på frågan om de befintliga kunskapstillgångarnas tillgänglighet 
förefaller det som om medarbetarna anser att andra medarbetare, 
Användarstödet och Kanal 1 är lättillgängliga kunskapstillgångar. Dessa är ju 
också de tillgångar som finns i medarbetarnas omedelbara närhet. Även om 
de flesta av medarbetarna hittade det de sökte efter i Kanal 1 förefaller det 
ändå som den kan upplevas svårtillgänglig för ganska många. 1/4 av alla 
svarande har fritt kommenterat att den var svårnavigerad. Detta är något som 
FöreningsSparbanken bör ta i beaktande inför framtiden, speciellt om 
mängden information kommer att fortsätta öka i samma takt som under de 
senaste åren. Risken finns att Kanal 1 kommer att bli ännu svårare att hitta i 
och därmed oanvändbar som kunskapstillgång. I stället för att vara till hjälp 
kan den bli ett hinder vid beslutsfattande, då den väldiga mängden 
information gör det svårt att sortera vad som är relevant för beslutet. 
 

• Hur upplever medarbetarna att kunskapstillgångarna har påverkats av 
decentraliseringsbeslutet? 
 
När det kommer till medarbetarnas användning av kunskapstillgångarna kan 
sägas att ju större behovet av direktkontakt med kunden är, desto mer allsidig 
måste varje medarbetare vara. För bankbranschen är detta speciellt viktigt då 
kvaliteten av slutprodukten ofta beror på hur den levereras. Medarbetarna på 
FöreningsSparbanken anser sig kunna använda de tillgängliga kunskaps-
tillgångarna för att ge en bra, allsidig service. Undersökningen visar att andra 
medarbetare är den kunskapstillgång som konsulteras mest. Kanal 1 och 
Användarstöd får ett positivt omdöme men utnyttjas inte i lika stor grad. Att 
just de andra medarbetarna konsulteras mest är inte ett oväntat resultat 
eftersom de ofta kan ge ett omedelbart besked utan att den som frågar 
behöver vänta eller själv söka efter information. Den kunskapstillgång som 
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medarbetarna är minst nöjd med är utbildningen. I Kanal 1 var senaste nytt, 
adresser och telefonnummer det som eftersöktes mest. Vi anser att Kanal 1 
har stor potential och borde utnyttjas mer för sökning av annan information. 
Emellertid kan det vara så att svårigheten att finna det som söks gör att 
medarbetarna håller sig till att söka den information de vet att de lätt kan 
hitta, och söker annan information via de övriga kunskapstillgångarna. 
 

Kunskapstillgångarna måste anpassas till de omständigheter som uppkommer 
vid en decentralisering. Vi anser att samtliga kunskapstillgångar, mer eller 
mindre, har förändrats sedan decentraliseringen. Ledningens roll har 
förändrats, t.ex. genom ansvar för budgetering, målstyrning och resultat-
ansvar, vilket enligt Södergren är det mest passande för en decentraliserad 
organisation. Den faktiska styrningen bör inte ske genom daglig kontroll utan 
genom målformulering, uppföljning och utvärdering. Vi tycker, baserat på 
detta, att FöreningsSparbanken har lyckats väl med att utforma ledningens 
uppgifter utifrån decentraliseringsteorin. Användarstödet har tillkommit och 
övertagit den tidigare supportstabens roll. En fördel är att Användarstödets 
information är enhetlig och inte som tidigare påverkad av lokala företeelser. 
Det sistnämnda kan emellertid också ses som en nackdel eftersom lokal 
anpassning i vissa fall kan vara en konkurrensfördel. Kanal 1 är en tillgång 
som ständigt uppdateras och utökas i omfång. Några specifika förändringar 
kan vi dock inte uttala oss om eftersom vi inte direkt har undersökt detta. 
Medarbetarna har förändrats i det avseendet att kunskapen de besitter har 
ökat, bl.a. har de har fått utökade arbetsuppgifter genom övertagandet av den 
tidigare supportstabens specialistområden. När det kommer till utbildningen 
visade undersökningen att en knapp majoritet av respondenterna ansåg att 
den hade förändrats sedan decentraliseringen.  
 
Som svar på den sjätte och sista frågeställningen anser majoriteten, ca. 2/3, 
av medarbetarna att decentraliseringen, i alla fall med tyngdpunkt på 99 % 
beslutet, uppfylls till stor del. Ungefär 2/3 av de som varit med sedan beslutet 
märker också en ökning i kunskaps- och servicenivå på kontoret. Trots att 
signifikanstestet visar att någon form av samband finns mellan 
målsättningens uppfyllnadsgrad och graden av ökat ansvar, anser endast 20 
personer att ansvaret ökat, medan 23 anser att det har varit oförändrat. Detta 
är något FöreningsSparbanken bör förbättra då ökade beslutsbefogenheter bör 
följas av utökat ansvar. Ledningen anser att 99 % målsättningen uppfylls i 
stor grad genom en förändrad arbetssituation som innebär ökade formella 
befogenheter, förändringar i attityder och ökat informationsflöde. Det 
förefaller generellt vara en återkommande tendens att anställda och ledning 
har olika åsikter. Vi har sett detta i undersökningsresultaten om intern-
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utbildning och graden av ökat ansvar. 
 
Utifrån de kunskapstillgångar vi har undersökt, anser vi att bankkassörer och 
banksäljare i stor grad har stöd av dessa i sitt dagliga arbete. De tycks kunna 
finna den kunskap som behövs för att ge kunderna tillfredsställande service 
efter de förändrade omständigheterna som en decentralisering innebär. 
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Bilaga 1 

 

 

Enkät och medföljande brev 
 
 

Företagsekonomiska institutionen  2003-12-05 

Ekonomihögskolan  

Lunds Universitet 
 
 
 
 

Vi är tre studenter på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet som denna 

termin ska skriva vår kandidatuppsats på tio poäng som ska handla om kunskap 

och hur den påverkas vid en omorganisation. 

 

Eftersom 90-talet innebar stora förändringar för bankerna har vi intresserat oss 

för FöreningsSparbanken som vi vet har genomgått en omfattande 

omorganisation där både decentralisering och centralisering har genomförts. 

Enligt Föreningssparbankens hemsida är bankens målsättning att 99 % av alla 

beslut ska fattas på det lokala kontoret. Vi är intresserade av att undersöka hur 

detta beslut har påverkat personalens kunskaper. 

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni vill hjälpa oss med att fylla i denna 

enkät. 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Anna Lundgren 
Kirsi Keränen 
Ulrika Jönsson 
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1 Kön                      Kvinna Man  

 

2 Ålder  ≤30 år             31-40             41-50              ≥51  

 

3 Utbildning  Svar:______________________________________  

 

4 Anställningstid 

≤7 år   8-13          14-20           21-30     ≥31  

 

5 Befattning  Svar:_______________________________________ 

 

6-10 rör allmänna frågor om kunskap 

 

6 Jag kan lätt få hjälp om min kunskap inte räcker till i mitt arbete: 
 
Instämmer helt         Instämmer i stor grad          Instämmer i mindre grad            

Instämmer inte                      Ingen uppfattning 

 

7   Jag kan i mitt arbete skaffa relevant kunskap för att ge kunderna       

bra service: 

Instämmer helt         Instämmer i stor grad          Instämmer i mindre grad           

Instämmer inte       Ingen uppfattning 

 

8 Den allmänna kunskapsnivån har ökat/minskat på mitt kontor av 

bankens målsättning (d.v.s. att 99% av alla affärsbeslut ska fattas 

på lokal nivå): 

Ökat mycket            Ökat Oförändrad            Minskat  

Minskat mycket           Vet ej 

 

9 Servicenivån mot kunderna har blivit bättre/sämre av bankens 

målsättning (d.v.s. att 99% av alla affärsbeslut ska fattas på lokal 

nivå): 

Ökat mycket            Ökat Oförändrad                    Minskat       

Minskat mycket           Vet ej 
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10 Uppskatta hur ofta du använder de olika informationskanalerna när 

du behöver hjälp 

Kanal 1  _______% 

Användarstödet _______% 

Medarbetare  _______% 

Annat  _______%       Vad___________________________? 

Totalt  100 %   

 

11-14 rör bankens interna hemsida Kanal 1 

 

11   Jag hittar det jag söker efter i Kanal 1 

Mycket ofta         Ofta              Sällan            Aldrig             Ingen uppfattning 

 

12    Vad för information söker du i Kanal 1?  
      Ofta Ibland Aldrig 

 Prisinformation  

 Regelverket 

 Senaste nytt 

 Adresser och telefonnummer 

 Produktinfo   

Annat                      

Vad?_____________ 

 

13 Informationen är förståelig för mig: 

Instämmer helt         Instämmer i stor grad          Instämmer i mindre grad            

Instämmer inte            Ingen uppfattning 

 

14 Övriga synpunkter på Kanal 1: 

Svar:__________________________________________________________

__________  ___________________________________________________             
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15-18 rör bankens interna användarstöd 

 

15    Jag får svar snabbt/långsamt 

Mycket snabbt        Snabbt           Långsamt          Mycket långsamt                  

Ingen åsikt  

 

16 Jag får rätt information: 

Mycket ofta       Ofta                 Sällan            Aldrig            Ingen uppfattning 

 

17 Informationen är förståelig för mig: 

Instämmer helt         Instämmer i stor grad            Instämmer i mindre grad           

Instämmer inte       Ingen uppfattning 

 

18 Övriga synpunkter på användarstödet: 

Svar:__________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

19-25 rör bankens interna utbildningar 

 

19 Jag deltar ofta/sällan i företagsinternutbildning: 

Mycket ofta         Ofta                Sällan            Aldrig                   

Ingen uppfattning 

 

20 Jag är nöjd med innehållet: 

  Mycket nöjd      Nöjd          Någorlunda nöjd        Missnöjd       Ingen åsikt   

 

21 Jag är nöjd med omfattningen: 

 Mycket nöjd      Nöjd          Någorlunda nöjd        Missnöjd       Ingen åsikt   

 

22 Jag vill ha mer utbildning:                                      Ja        Nej 

 

a) Av vilken typ? 
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Svar:__________________________________________________________ 

 

22 Utbildningsutbudet och kvaliteten har förändrats av bankens 

målsättning (dvs. att 99% av alla affärsbeslut ska fattas på lokal 

nivå)                                                               

     Ja                                                Nej                                             Vet ej 

 

24   Utbudet har blivit större/mindre: 

Ökat mycket            Ökat Oförändrad            Minskat Minskat 

mycket           Vet ej 

 

25    Kvaliteten har blivit bättre/sämre: 

Ökat mycket            Ökat Oförändrad            Minskat Minskat 

mycket           Vet ej 

 

 

26-30 rör ledningen 

Dessa påståenden syftar på FöreningsSparbankens målsättning att 

99 % av alla affärsbeslut ska fattas på det lokala kontoret. 

 

26    Målsättningen uppfylls på mitt kontor: 

Instämmer helt         Instämmer i stor grad            Instämmer i mindre grad                

Instämmer inte         Ingen uppfattning 

 

27  Ledningen har lyckats förmedla målsättningen: 

Mycket bra   Bra Någorlunda bra  Dåligt        

Ingen uppfattning 

 

28 Jag har den närmaste ledningens stöd när jag fattar beslut: 

Instämmer helt         Instämmer i stor grad          Instämmer i mindre grad              

Instämmer inte          Ingen uppfattning 

 

 



Kunskapstillgångarnas roll vid beslut i en decentraliseringsprocess 
– En studie av medarbetarna på FöreningsSparbanken 

 

 75 

 

29 Målsättningen har gjort att mitt ansvar har ökat/minskat: 

Ökat mycket            Ökat Oförändrad            Minskat  

Minskat mycket           Vet ej 

 

30 Övriga synpunkter på ledningens sätt att ge information: 

Svar:__________________________________________________________ 

 

 

Öppen fråga 

 

FöreningsSparbankens målsättning är att 99% av alla affärsbeslut ska 

fattas på lokal nivå. 

 

31 Hur har detta förändrat din arbetssituation vad gäller tex. 

informationstillgänglighet, kunskapsnivå och ansvar? 

Svar:_______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 

Kodning av enkätsvar 
 

För att få korstabeller med endast två kolumner och två rader var vi tvungna att 
koda om de svar vi fått i enkäten. Detta för att kunna utföra ”Fisher´s exact test” 
för att se om de svar vi fått var statistiskt signifikanta. Vi kommer nedan att 
redogöra för uppdelningen av de olika variablerna 

 
Ålder delade vi upp i två grupper, Yngre (0-40 år) och Äldre (41 år och uppåt). 

 
Anställningstiden delade vi upp så att vi fick de som inte varit med om de 
största förändringarna i en grupp (under sju års anställningstid) och de övriga i en 
annan (över sju år). 

 
Frågorna 6, 7, 13, 17, 26 och 28 delade vi in så att de som instämde helt eller i 
stor grad blev grupp 1, medan de som instämde i mindre grad eller inte instämde 
blev grupp 2. De som inte hade någon uppfattning räknades som Missing Value 
(Man kunde behandla dessa på lite olika sätt men vi fick rådet av Ola Ekholm att 
göra så här). 

 
Frågorna 8, 9, 24, 25 0ch 29 delade vi in så att ökat och ökat mycket var i grupp 
1 medan oförändrad och minskat var i grupp 2. (De som svarade Vet Ej räknades 
som Missing Value.) 

 
Kanal 1 i fråga 10 (10A) delades så att 1-49 % var grupp 1 och resten var grupp 
2 

 
Frågorna 11, 16 och 19 delades så att mycket ofta och ofta blev grupp 1 medan 
sällan och aldrig blev grupp 2. (Ingen uppfattning var Missing Value.) 

 
Fråga 15 delas så att mycket snabbt och snabbt var grupp 1 och långsamt, 
mycket långsamt var grupp 2. (Ingen åsikt räknas som Missing Value.) 

 
I frågorna 20 och 21 blev mycket nöjd och nöjd grupp 1 medan någorlunda nöjd 
och missnöjd blev grupp 2. (Ingen åsikt är Missing Value.) 

 
I fråga 23 Är Ja fortfarande kodat som 1 och Nej som 2. (Vet ej har kodats som 
Missing Value.) 
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I fråga 27 är mycket bra och bra kodat som 1 och någorlunda bra och dåligt 
kodat som 2. (Ingen uppfattning har kodats som Missing Value.) 
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Bilaga 3 

 
 

Intervjufrågor 
 

• Vad anser du är FöreningsSparbankens styrka? 
 

• Anställningstid? 
 

• Har dina arbetsuppgifter och befogenheter ändrats i och med 
decentraliseringen? 
• Har organisationen plattats ut? 
 

• Vilken typ av ansvar har de lokala kontoren? (t.ex. resultats-, 
kostnads-, intäkts- och investeringsansvar) 
 

• I vilken utsträckning används målstyrning? 
• Hur uppföljs, utvärderas och motiveras denna målstyrning? 
 

• Í vilken grad uppfylls decentraliseringsmålsättningen på ditt kontor? 
Varför?  
 

• Är det någon skillnad mellan dina två kontor? (kultur, implementering, 
attityder etc.) 
 

• Hur förutsätts det från den högre ledningen att du implementerar 
målsättningen? Får du några speciella riktlinjer för hur du ska 
implementera den? 
 

• Har kringsystemen (Belöningssystem, ekonomi- och 
informationssystem) anpassats efter de nya roller och kunskaper som 
uppkommit i och med decentraliseringen?  
 

• Hur har arbetsroller, formella befogenheter och attityder förändrats i 
och med decentraliseringen? (det pratas om implementering av nya 
yrkesroller på de lokala kontoren i årsredovisningen2002) 
• Vill ni ha personal med specialiserade kunskaper eller vill ni att ”alla 

ska kunna allt”? 
 

• Har den allmänna kunskapsnivån har ökat/minskat på ditt kontor av 
bankens målsättning? 
 

• Har servicenivån blivit bättre/sämre på ditt kontor av bankens 
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målsättning? 
 

• Vad får kontorschefen för vidareutbildning? 
 

• På vilket sätt erbjuds personalen utbildning? Får de själv bestämma 
vilka de vill delta i etc.? 
 

• Har utbildningsutbudet och kvaliteten på utbildningen förändrats av 
bankens målsättning? 
 

• Har ni märkt av att den minskade kundkontakt som telefon- och 
Internetbank innebär har medfört några konsekvenser på kundlojalitet 
etc. 
 

• Hur mycket av de (decentraliserings-) förändringar som banken gått 
igenom den senaste tiden tror du hade skett ändå pga. teknologin?  
 

• Upplever du att vissa kunder föredrar hög teknologi medan andra vill 
ha personlig service och att samma kunder dessutom kan ha olika 
önskemål beroende på vilket ärende de har? 
 

• Har FöreningsSparbanken någon kunskapsvision, d.v.s. en vision om 
vilken typ av kunskap som ska skapas och var i organisationen 
 

• Använder du dig också av Kanal 1 och Användarstöd? 
 

• Vem uppdaterar Kanal 1? 
 
 
 
 

 


