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Sammanfattning 
 

Examensarbetets titel: Lönsam Decentralisering? -Hur ser sambandet ut mellan 

decentralisering, nöjda medarbetare, nöjda kunder och lönsamhet? 

 

Seminariedatum: 2012-05-31 

 

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Författare: Sara Berneheim, Rana El-Hajj Moussa och Malin Hammarlund 

 

Handledare: Rolf Larsson  

 

Fem nyckelord: Ekonomistyrning, banksektorn, balanserat styrkort, decentralisering, 

medarbetar- och kundnöjdhet.  

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att belysa hur decentralisering påverkar människor och lönsamhet. 

Mer specifikt vill vi undersöka hur bankens styrning påverkar nöjda medarbetare, nöjda 

kunder och lönsamhet. 

 

Metod: För att uppnå syftet i vår uppsats har vi använt en kvantitativ metod, där data har 

samlats in genom enkätundersökningar, marknadsundersökningar och årsredovisningar. 

Undersökningen är en tvärsnittsdesign där vi studerat relationen mellan de olika variablerna; 

decentraliseringsgrad, medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet och lönsamhet, för att hitta 

sambandsmönster. Vi har använt Spearmans rangkorrelation för att hitta samband mellan 

variablerna. 

 

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen är baserad på tre huvudområden; Kaplan 

& Nortons balanserade styrkort, Decentralisering enligt Södergren och Jan Wallanders teorier 

och praktiska tillämpningar av decentralisering. Kritik mot det balanserade styrkortet har även 

behandlats från bland annat Hanne Nörreklit. 

 

Empiri: Studieobjekten i undersökningen är de fyra storbankerna i Sverige; Nordea, 

Handelsbanken, SEB och Swedbank. Empirin består av data som är insamlad för respektive 

variabel i sambandet för alla de fyra storbankerna. Värdet som vi fått på 

decentraliseringsgraden, medarbetarnöjdheten, kundnöjdheten och lönsamheten har 

rangordnats från 1-4. Decentraliseringsgraden har sedan ställts i relation till variationen för 

nöjda medarbetare, nöjda medarbetare har ställts i relation till variationen för nöjda kunder, 

nöjda kunder har ställts i relation till variationen i lönsamhet. Resultaten är presenterade i 

spridningsdiagram. 

 

Resultat: Studien visade att det inte fanns något samband mellan decentralisering, nöjda 

medarbetare, nöjda kunder och lönsamhet. Dock kunde ett positivt samband identifieras 

mellan nöjda kunder och lönsamhet. Det finns också indikationer på att en mer centraliserad 

bank har nöjdare kunder. 
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Abstract 

 

Title: Profitable Decentralization? -What is the connection between decentralization, 

employee satisfaction, customer satisfaction and profitability? 

 

Seminar date: 2012-05-31 

Course: FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 

Undergraduate level, 15 University Credits Points (UCP) or ECTS-cr) 

 

Authors: Sara Berneheim, Rana El-Hajj Moussa and Malin Hammarlund 

 

Advisor: Rolf Larsson 

 

Key words: Financial control, Banking sector, Balanced Scorecard, Decentralization, 

Employee- and customer satisfaction 

 

Purpose: The purpose of this essay is to illustrate how decentralization affects people and 

profitability. More specifically, we aim to examine how decentralization affects employee 

satisfaction, customer satisfaction and profitability. 

 

Methodology: We have used a quantitative method where data has been collected through 

surveys, market research and financial statements, to be able to fulfill our purpose. The study 

is a cross-sectional design, where we studied the relation between the different variables; 

degree of decentralization, employee satisfaction, customer satisfaction and profitability, to 

find possible connections. We have used Spearman´s rangcorrelation to determine the 

relationship between the variables. 

 

Theoretical perspectives: The theoretical framework is based on three main areas: Kaplan & 

Norton's Balanced Scorecard, Decentralization according to Södergren and Jan Wallander´s 

theories and practical applications of decentralization. Criticism of the balanced scorecard has 

also been addressed by Hanne Nörreklit and others. 

 

Empirical foundation: The study items of this paper are the four major banks in Sweden; 

Nordea, Handelsbanken, SEB and Swedbank. The empirical foundation consists of data 

collected for each variable in the cause-effect relationship, for all of the four banks. The value 

we got from the degree of decentralization, employee satisfaction, customer satisfaction and 

profitability has been ranked from 1-4. The degree of decentralization has been put in relation 

to the variation of satisfied employees, satisfied employees has been put in relation to the 

variation of Satisfied customers, Satisfied customers have has been put in relation to the 

variation in profitability. The results have then been presented in the scatter plot. 

 

Conclusions: The study showed that there was no link between decentralization, employee 

satisfaction, customer satisfaction and profitability. However, a positive connection was 

identified when we studied the last two variables between customer satisfaction and 

profitability. There were also indications that a less decentralized bank leads to more satisfied 

employees.  
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Förord 
 

 

Ett stort tack till vår handledare Rolf Larsson som har varit ett stort stöd för oss under vår 

uppsatsskrivning.  

Vi vill även tacka Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken som har gjort det möjligt att 

genomföra vår undersökning. Till slut vill vi också tacka Svenskt Kvalitetsindex och 

Finansförbundet för deras stöd och engagemang.  
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1.Inledning 
 

Inledningskapitlet kommer behandla bakgrunden till vårt arbete och denna kommer leda 

vidare till en problemdiskussion inom vårt valda ämne. Problemdiskussionen kommer sedan 

mynna ut i en frågeställning. Uppsatsens syfte och avgränsningar kommer också behandlas i 

detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 
 

Det är allmänt omtalat att decentralisering är positivt för företag. Det finns ofta höga 

förväntningar förknippat med decentralisering. Den förväntas öka den inre effektiviteten, till 

exempel effektivare beslutsfattande och ökad produktivitet. Decentralisering förväntas också 

öka den yttre effektiviteten, till exempel genom ökad flexibilitet och förbättrade 

kundkontakter. En annan vanlig föreställning är att decentralisering motverkar toppstyrning 

och byråkrati, det sägs att företagsledningen får bättre överblick och kontroll. Ökat 

engagemang, motivation och medinflytande hos personalen är också starkt förknippat med 

decentralisering. Något som speciellt fått stor uppmärksamhet är den klassiska motsättningen 

att inte kunna uppnå både arbetstillfredställelse och lönsamhet. Decentralisering förväntas 

nämligen kunna skapa intressanta och utvecklande arbetsuppgifter till medarbetarna samtidigt 

som det går att uppnå hög lönsamhet. (Södergren 1992, s. 2-3 och 1997, s.7) 

 

I mitten av 70-talet började många företag att arbeta med att införa decentralisering. Det var 

flera förändringar i omvärlden under denna tid som gjorde att ett nytt arbetssätt tvingades 

fram. Marknadsförutsättningarna förändrades genom hård internationell konkurrens, vilket 

gjorde att kunderna började kräva mer individanpassade produkter. Mer hänsyn till de 

mänskliga resurserna var en annan viktig förändring. Under 60- och 70- talet visade det sig att 

det inte var effektivt att använda hård styrning och långtgående specialisering. Personalens 

motivation, engagemang och arbetsglädje sjönk, vilket gjorde att företagen förlorade värdefull 

kompetens och idérikedom. Mer service och kunskapsintensiv produktion var en annan 

anledning. Den högre servicegraden gjorde också att mer självständighet krävdes av 

personalen som arbetade nära kunden. Krav på ökad snabbhet och den snabba tekniska 

utvecklingen var också anledningar till att företagen började decentralisera arbetsformerna. 

(Södergren 1997, s. 6-8) 

 

Svenska Handelsbanken (Handelsbanken / SHB) är ett praktiskt exempel på att ha tillämpat 

decentralisering. På 70-talet förändrade Jan Wallander Handelsbanken till att bli en av de 

mest framgångsrika bankerna. Wallander introducerade decentraliseringen, något som var 

radikalt annorlunda på den tiden. Under samma tid utvecklade företagsledare världen över 

strategiska avdelningar och effektiva budgetsystem för att uppnå stark central kontroll i sina 

organisationer. Decentraliseringen sågs som bankens framgång. Wallander stoppade all 

hantering av prognoser till analytiker, reklam stoppades och den centrala 

marknadsavdelningen stängdes ner. Dessa förändringar gjorde han för att möjliggöra 

decentralisering av ansvar och beslutsfattande. De lokala kontoren ökade och det centrala 

huvudkontorets personal minskades till en tredjedel. Från att ha varit en bank i kris under den 

senare delen av 60 talet, med sjunkande lönsamhet och kunder som lämnade banken, lyckades 

Wallander nu vända detta. (Wallander, 2003, s.7-8) 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Handelsbanken har på ett tydligt sätt profilerat sig som en decentraliserad bank. I deras 

årsredovisning är det väldigt mycket som pekar på att det decentraliserade arbetssättet leder 

till nöjda medarbetare, nöjda kunder och lönsamhet. (Handelsbankens årsredovisning 2011, 

s.14) Här följer några exempel.  

 

Handelsbanken beskriver decentraliseringens påverkan på medarbetarna såhär: 

 

“Decentraliseringen skapar således självständiga beslutsfattare. Denna vara och förmåga att 

fatta beslut - kombinerat med en frihet att lösa arbetsuppgifterna efter eget huvud- ger inte 

bara nöjdare kunder, utan också nöjdare, mer delaktiga, mer ansvartagande- och inte minst-

mer kompetenta medarbetare “ (Handelsbankens årsredovisning 2011, s.14). 

 

Det finns också mycket som tyder på att det är decentraliseringen som är nyckeln till 

Handelsbankens lönsamhet. Anledningen till detta skriver Handelsbanken, att det är på grund 

av att decentralisering möjliggör korta beslutsvägar där man kan utnyttja nya 

affärsmöjligheter. ( Handelsbankens årsredovisning 2011, s. 14) Vidare skriver de att i och 

med att affärsbesluten fattas nära kunden leder detta till bättre kundmöten och bättre beslut. 

Resultatet, menar Handelsbanken, att det blir nöjdare kunder.  

 

Handelsbanken använder decentraliseringen som en orsak till att de har nöjda och mer 

kompetenta medarbetare, men även att decentraliseringen positivt skulle påverka 

kundnöjdheten och lönsamheten. Det är därför intressant att studera detta fenomen i de andra 

tre storbankerna i Sverige. De har inte lika tydligt profilerat sig till att vara varken 

centraliserade eller decentraliserade. I Nordeas och Skandinaviska Enskilda Bankens (SEB) 

årsredovisningar nämner de inget om styrformerna. Båda bankerna har dock starkt fokus på 

sina kunder, medarbetare och lönsamhet. Swedbank däremot skriver att de är decentraliserad i 

sin årsredovisning. Swedbank menar att medarbetarna närmast kunden ska ha inflytande och 

delaktighet. (Swedbanks årsredovisning 2011, s 14). De beskriver decentraliseringens roll 

såhär: 

 

”En viktig del i att stärka relationen till kunderna är att decentralisera vissa beslut till 

kontoren och därmed stärka det lokala kontorets mandat både vad det gäller kundfrågor och 

Swedbanks roll i samhället” (Swedbanks årsredovisning 2011, s. 20) 

 

En intressant frågeställning är hur decentraliseringsgraden ser ut i respektive storbank och 

sätta detta i relation till hur medarbetare trivs, hur nöjda deras kunder är och hur pass 

lönsamma de är. Skiljer detta sig beroende på hur banken är styrd? Finns det något positivt 

samband med graden av decentralisering och de andra tre variablerna?  

 

Decentralisering diskuterades nyligen i the Economist Intelligence unit, februari 2012. En 

undersökning gjordes på beställning av Ricoh Sverige AB som visade på att organisationer 

går i riktning mot att bli mer decentraliserade. 63 procent av företagsledarna som tillfrågades 

tror på en utveckling där ansvar och beslutsfattande delegeras ner till den enskilde individen. 

Dessutom förutspås det att med nya tekniska framgångar kunna effektivisera arbetet i en 

decentraliserad organisation. Prognosen sträcker sig ända fram till 2020. (Ricoh Sverige AB:s 

hemsida, 2012) 
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Trots att decentraliseringen har fått stor framgång är forskningen bristfällig på hur 

decentraliseringen påverkar chefer och medarbetare längre ner i organisationen. Södergren 

gjorde en omfattande studie om decentralisering i början på 90-talet. Undersökningen 

behandlar delvis decentraliseringens påverkan på medarbetarna och företaget. (Södergren 

1992, s. 2-4) Studien omfattar ett fyrtiotal företag inom bland annat konsult- och 

rekryteringsbranschen. Dock finns inget specifikt om banksektorn. (Södergren, 1992, s.26-

31). 

 

Som tidigare nämnt förväntas decentralisering kunna skapa både intressanta och utvecklande 

arbetsuppgifter till medarbetarna samtidigt som det går att uppnå hög lönsamhet. Är det då så 

att decentralisering leder till nöjda medarbetare, nöjda kunder och som i sin tur påverkar 

lönsamheten positivt? Kaplan & Nortons teori om det balanserade styrkortet visar att det finns 

ett positivt samband mellan nöjda kunder och lönsamhet. De har även nämnt att det ska finnas 

ett samband mellan medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet. (Kaplan & Norton, 1999, s.37) Det 

finns en hel del annan forskning på sambandet mellan medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet, 

branscherna som har undersökts är dock begränsade. Det har gjorts en undersökning av inom 

banksektorn, dock kunde inte det empiriska materialet bekräfta sambandet. (Padmakumar, 

Bhargavi & Gantasala, 2011 s.124) 

 

Undersökningen som vi ska göra omfattar de fyra största bankerna i Sverige, Nordea, 

Handelsbanken, SEB och Swedbank. Studien som vi ska göra är att mäta graden av 

decentralisering i de fyra storbankerna och undersöka om det finns ett positivt samband med 

graden av decentralisering och nöjda medarbetare, nöjda kunder och lönsamhet. Har 

Handelsbanken och Swedbank rätt i sina årsredovisningar, då de menar att decentralisering 

har en sådan positiv påverkan?  Figur 1 nedan visar hela sambandet som vi vill undersöka. 

 

 

  

 
Figur 1 Sambandet mellan variablerna som ingår i denna undersökning 

 

 

1.3 Problemformulering 
 

- Hur ser sambandet ut mellan decentralisering, nöjda medarbetare, nöjda kunder och 

lönsamhet? 

 

1.4 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att belysa hur decentralisering påverkar människor och lönsamhet. Mer 

specifikt vill vi undersöka hur bankens styrning påverkar nöjda medarbetare, nöjda kunder 

och lönsamhet. 

 

 
 

 

 

Lönsamhet Nöjda kunder Decentralisering Nöjda medarbetare 
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1.5 Avgränsningar 
 

Vi har valt att titta på fyra svenska banker Nordea, SEB, SHB och Swedbank. Vi valde dessa 

eftersom de endast finns fyra banker som kategoriseras som storbanker i Sverige. Då vi vill 

mäta lönsamhet har vi valt att avgränsa oss till lönsamheten från koncernverksamheten.  

Detta eftersom lönsamhet för Sverigeverksamheten inte finns tillgängligt för alla fyra banker.  

Genom att använda lönsamheten för koncernverksamheten får vi ett mer jämförbart tal. För 

nöjda medarbetare och nöjda kunder kommer vi titta på Sverigeverksamheten med hjälp av 

Finansförbundet och SKI:s marknadsundersökningar. Dessa gäller endast Sverige. 
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2. Metod 

 

I metodkapitlet beskriver vi vilken metod vi har använt oss av, vårt tillvägagångssätt och 

urvalsprocess. Vi kommer även beskriva vårt bortfall och diskutera dess påverkan på 

undersökningens resultat. Upplägget i metodkapitlet kommer följa de olika variablerna, 

decentraliseringsgraden, nöjda medarbetare och nöjda kunder. Till sist kommer kritiken till 

metoden att behandlas. 

 

2.1 Val av metod 
 

Vi har valt en kvantitativ forskningsstrategi, eftersom data som vi samlar in är numerisk. En 

kvantitativ forskningsstrategi innebär bland annat att fokus ligger på siffror som samlas in och 

analyseras. Vi kommer att beskriva sambanden med hjälp av siffror. Den kvantitativ data har 

samlats in genom en enkätundersökning, analys av marknadsundersökningar och 

årsredovisningar. Vidare kännetecknas kvantitativ forskning av ett deduktivt synsätt vilket 

innebär att redan etablerad teori testas mot en eller flera hypoteser genom en empirisk 

undersökning. Vår undersökning utgår ifrån ett deduktivt synsätt eftersom vi testat teorier om 

decentralisering, nöjda medarbetare, nöjda kunder, lönsamhet och hur de förhåller sig till 

varandra i en empirisk undersökning. (Bryman & Bell, 2005, s. 23, 25,40) 

 

Vår undersökningsdesign är en tvärsnittsdesign. Detta innebär att data samlas in från flera 

olika fall och att relationen mellan olika variabler undersöks för att hitta sambandsmönster. Vi 

är intresserade av att hitta variationer mellan de olika bankerna för att ta reda på om vår 

forskningsfråga stämmer. De sambandsmönster vi letar efter är decentraliseringsgradens 

påverkan på medarbetarnöjdhet, medarbetarnas påverkan på kunderna och kundernas 

påverkan på lönsamheten. Eftersom vi letar efter sambandsmönster passar en tvärsnittsdesign 

vår undersökning. (Bryman & Bell, 2005, s.65-66) 

 

2.2 Datainsamling 

 

2.2.1 Tillvägagångssätt 

 
Vi har använt både primärdata och sekundärdata i vår datainsamling. Primärdata är data som 

vi har samlat in själv eller rådata som vi fått tilldelat. Sekundärdata är data som samlats in och 

bearbetats av andra forskare eller organisationer. (Jacobsen, 2002, s.152-153) 

 

Litteratursökning 

 

Vi började söka kring ämnet decentralisering i Summon, sökord vi använde oss av var bland 

annat decentralization, decentalized organisation, centralization, Jan Wallander. Vi fick ett 

flertal träffar på artiklar och böcker på författarna Birgitta Södergren och Jan Wallander. Vi 

använde även böcker från tidigare organisationskurser som grundläggande fakta. För att hitta 

dessa sökte vi i Lovisa (Lunds universitets bibliotekskatalog). Vidare har vi sökt teorier om 

samband mellan nöjda medarbetare, nöjda kunder och lönsamheten genom att använda 

sökorden balanserat styrkort, balanced scorecard, Kaplan & Norton, cause-and-effect 

realationship och orsak-verkan samband. Sambandet mellan nöjda medarbetare och nöjda 

kunder beskrivs inte tillräckligt utförligt av Kaplan & Norton. Vi gick därför vidare genom att 
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söka på customer satisfaction, employee satisfaction och sambandet däremellan i databaserna 

Summon, Business Source Complete och Blackwell Reference Online. 

 

Decentraliseringsgrad 

 

För att ta reda på decentraliseringsgraden i bankerna har vi använt oss av primärdata. Vi har 

skickat ut enkäter till de fyra största bankerna. Eftersom vi avser att mäta 

decentraliseringsgraden är enkätformulär en lämplig metod. Fördelen med denna metod är att 

det fungerar som ett mätinstrument då ord och beteckningar väljs ut för att mäta det vi avser 

att mäta. (Trost, 2010,s. 11) Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning eftersom det 

ger större möjlighet att nå ut till ett större antal respondenter, det är också tidsmässigt 

fördelaktigt. Vi har skickat ut enkäter till kontorschefer och 

distriktsbankschefer/regionbankschefer i de fyra storbankerna. Frågorna är baserade på 

Södergrens nio delkomponenter som beskriver decentralisering. Respondenterna hade 

möjlighet att gradera sig till hur pass stor eller liten del frågorna stämmer in på deras bank.  

Mer om enkätens utformning se kapitel 3.4.1 Operationalisering av decentralisering. Se 

enkätmall i bilaga 8.1 

 

Enkätundersökningen ger oss också möjlighet att täcka in ett större geografiskt område. Vi 

tror även på en större svarsfrekvens eftersom respondenterna själva kan disponera sin svarstid. 

Respondenten får möjlighet att kontrollera faktauppgifter angående de frågor vi ställt, vilket 

förbättrar kvaliteten på svaren. Dock finns det en risk att respondenterna misstolkar frågorna, 

därför har vi varit noggranna med formuleringen av frågorna och valt tydliga svarsalternativ. 

(Eljertsson, 1996, s.10-12) 

 

Nöjda medarbetare 

 

För att få fram information om nöjda medarbetare kontaktade vi Svenskt Kvalitetsindex 

(SKI). De data de hade tillgång till var branschspecifik, det vill säga data var inte redovisad 

per bank. Eftersom Finansförbundet är en av Sveriges största fackförbund (Finansförbundets 

hemsida) för bland annat bankanställda valde vi att kontakta dem istället, för att fråga om de 

hade någon undersökning om hur nöjda bankanställda är på sina arbetsplatser. Det 

Finansförbundet kunde erbjuda var delar ur deras medlemsundersökning som innehöll ett 

antal frågor om trivsel på arbetsplatsen. Vid första kontakten fick vi en PowerPoint-

sammanställning (för utdrag se bilaga 8.2). Den var inte tillräcklig då det endast fanns en bild 

som var bankspecifik. Vi tog därför kontakt med dem igen för att få deras underlag 

specificerad per bank. Inom ett par dagar fick vi rådata skickad per mail, se bilaga 8.3. 

Eftersom vi nu fick tillgång till rådata är denna att betrakta som primärdata. 

Finansförbundets undersökning gjordes i januari 2012 och behandlade vad deras medlemmar 

tycker om medlemskapet. Undersökningen gjordes via en webbenkät. (Bilaga 8.2) 

 

Nöjda kunder 

 

För att ta reda på kundnöjdheten i bankerna har vi använt oss av en undersökning från SKI. 

Via en sökning av “kundnöjdhet” på Google hittade vi SKI:s hemsida. Där kunde vi ta del av 

de kundundersökningar som de har gjort på bankkunder. SKI:s undersökning är sekundärdata 

eftersom SKI har samlat in data och bearbetat den för eget bruk. 

Den senaste undersökningen av SKI gjordes 2011. Undersökningen genomfördes via 

telefonintervjuer där respondenterna kontaktades upp till 8 gånger för att få möjligheten att 

knyta kontakt. Intervjun tog 15 minuter och som handlar om kundernas erfarenheter av sin 

huvudleverantör av en vara eller tjänst under de senaste 12 månaderna. (SKI:s hemsida) 
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Se utdrag från SKI:s undersökning i bilaga 8.4. 

 

Lönsamhet 

 

För att få fram bankernas lönsamhetsmått utgick vi från respektive banks årsredovisning från 

2011. Då detta är framtaget av företaget själv betraktar vi det som primärdata. Vi har själv 

gjort uträkningen med hjälp av siffrorna från bankernas balans- och resultaträkning för 

koncernen.  

 

2.2.2 Spearmans korrelation 

 

För att mäta om det finns något samband mellan de fyra variablerna har vi räknat på 

Spearmans korrelation, även kallad rangkorrelation (Dahmström, 2005, s. 213). 

Rangkorrelation lämpar sig för material på lägre datanivåer, då vanlig korrelation inte kan 

beräknas ( Körner & Wahlgren, 2002, s.173) Detta gör att Spearmans korrelation lämpar sig 

bäst för vår studie eftersom vi har ett litet antal företag. Rangkorrelationskoefficienten kan 

anta ett värde mellan 1 och -1. Både 1 och -1 visar på ett perfekt samband, det ena positivt och 

det andra negativt. Sambandet blir svagare ju närmre 0 det kommer. (Bryman & Bell, 2001, s. 

236-237) Rangkorrelationskoefficienten kan beräknas enligt formeln i figur 2:  

 

 
Figur 2 Formel för uträkning av rangkorrelationskoefficienten (Studentlitteraturs hemsida, 2012) 
 

 

För att beräkna hur mycket av den totala variationen i y som beror på x använder vi 

determinationskoeffecienten. För att ta fram determinationskoefficienten beräknas kvadraten 

på korrelationskoefficienten (r^2). (Körner & Wahlgren, 2002, s.166) 

Determinationskoeffecienten har vi använt för att beskriva variationen i variablerna, 

exempelvis för att beskriva hur mycket av variationen i medarbetarnöjdheten som beror på 

decentraliseringen. 

 

Variablerna är antigen beroende eller oberoende. Vi kommer ha den oberoende variabeln på 

x-axeln och den beroende på y-axeln. Den oberoende variabeln är den förklarande variabeln. 

Detta innebär att förändringar i y förklaras av förändringar i x. (Körner & Wahlgren, 2002, 

s.150) 

 

2.3 Urvalprocess 
 

Decentraliseringsgrad 

 

Val av företag: Vi har valt att undersöka de fyra största bankerna i Sverige, Nordea, SEB, 

SHB och Swedbank. I och med att det bara finns fyra storbanker på den svenska marknaden 

utgör vårt urval ett totalurval. I många fall är det svårt genomföra en totalundersökning men 

eftersom vår population endast består av fyra organisationer är detta genomförbart. 

(Eljertsson, 1996, s. 16) Då ett urval ska spegla populationen, det vill säga vara representativt, 

är denna typ av urval det bästa för vår undersökning. (Bryman & Bell, 2005, s. 111) 
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Val av respondenter: Då det är kontorens verksamhet vi frågar om, har vi valt att fråga 

distriktschefer/regionbankchefer. Anledningen till att vi valt denna nivå är att vi anser att de 

har god företagskunskap. De har bra information och erfarenhet om hur beslutsvägar och 

befogenheter går i banken. Bankerna har olika benämningar på de nivåer i hierarkin som finns 

över kontorschefen. I Nordea, SHB, Swedbank heter det regionbankschef och i SEB heter det 

distriktschef. 

 

Nöjda medarbetare 

 

Urvalet i undersökningen bestod av Finansförbundets 27 800 medlemmar.(Bilaga 8.2) 

 

Nöjda kunder 

 

SKI:s kundnöjdhets undersökning omfattade 23 000 intervjuer med privat- och 

företagskunder som genomfördes av EDB Business Partners under perioden 9 augusti - 23 

september 2011. Urvalet är slumpmässigt genererat från databaserna SPAR (Statens 

personadressregister) och Parad (näringslivsdatabasen). Individerna som har valts är mellan 

18-79 år gamla.( SKI:s hemsida) 

 

2.4 Bortfall 

 

Decentraliseringsgrad 

 

Risken med enkätutskick är att det oftast blir ett stort bortfall (Eljertssonon, 1996, s.11). Vi 

hade problem redan vid utskicken av enkäterna. Nedan kommer en beskrivning av bortfallet i 

storbankerna och det ändrade urvalet. 

 

Nordea: Vid besök av ett Nordeakontor i Malmö fick vi kontakt med kontorschefen som 

skickade vår förfrågan om regionbankschefernas medverkan vidare till Stockholm. Där 

behandlades vårt ärende av en speciell avdelning som sköter studentkontakter. Efter 1,5 vecka 

tackade de nej till att delta på regionbankschefsnivå. Vi fick ett 100 procentigt bortfall. Ett 

försök att kompensera för bortfallet gjordes genom att kontakta kontorschefer i Skåne. Vi fick 

endast tillbaka två av tio enkäter från kontorscheferna, vilket ger ett bortfall på 80 procent. 

 

SEB: Vi kontaktade ett SEB-kontor i Lund för att fråga hur vi skulle gå tillväga med 

enkätutskicken. De hänvisade oss vidare till en distriktschef. Efter ett par telefonsamtal med 

distriktschefen bestämdes det att enkäten skulle skickas till 4 av 17 distriktschefer i Sverige 

och nio kontorschefer i Skåne. Av dessa fick vi svar från de fyra distriktscheferna och sex 

kontorschefer, vilket ger ett bortfall på 33 procent av kontorschefernas svar. 

 

Handelsbanken: För att få kontaktuppgifter till regionbankscheferna tog vi kontakt med södra 

regionbankens personalavdelning. Då vi endast fick svar från 3 regionbankschefer valde vi att 

även skicka enkäten till 10 kontorschefer och 1 rörelsechef i södra regionbanken. Totalt fick 

vi ett bortfall på 50 procent av regionbankscheferna. 

 

Swedbank: Vi tog kontakt med en kontorschef i Malmö för att få hjälp att nå ut till alla 

regionbankschefer i hela Sverige. Vi fick tillgång till deras mailadresser som vi använde för 

att skicka ut vår enkät till alla regionbankschefer som totalt är fem stycken. Vi fick fyra svar 

vilket ger ett bortfall på 20 procent på regionbankscheferna. 
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Vi är medvetna om att bortfallet från det initiala urvalet var stort. Då vi upptäckte att det var 

svårt att få ut enkäterna till distrikts/regionbankscheferna försökte vi kompensera detta genom 

att skicka till kontorschefer i tre av bankerna. Det var mer framgångsrikt i SEB och 

Handelsbanken än i Nordea. Efter försök att kompensera bortfallet fanns det inte mer tid att 

tillgå för att på ett annat sätt få in enkätsvaren från Nordea.  

 

Vi är även medvetna om att bortfallet i Nordea är stort och den låga svarsfrekvensen kan 

påverka vår undersökning. Detta genom att det blir svårare att med säkerhet fastställa Nordeas 

exakta decentraliseringsgrad. Vi har tagit hänsyn till bortfallet i vår analys och diskussion. Det 

är ganska vanligt med stora bortfall i enkätundersökningar enligt Bryman & Bell (2005, s 

167). De menar på att man inte ska ge upp undersökningen även om bortfallet är stort. Med 

stort bortfall menar Bryman & Bell över 50 procent. 

 

Nöjda medarbetare 

 

I Finansförbundets undersökning fanns ett bortfall på 55 %, då 12 500 av 27 800 medlemmar 

besvarade deras enkät. (Bilaga 8.2) 

 

Nöjda kunder 

 

I rapporten från SKI nämner de inget om bortfall. (SKI:s hemsida) 

 

2.5 Kritik mot metoden 

 
Intern validitet 

 

Problemet med tvärsnittsdesignen är tidsaspekten eftersom data samlas in vid en och samma 

tidpunkt. Detta gör att det är svårt att avgöra vilken typ av samband man hittar. Det är inte 

helt självklart att sambandet kan beskrivas som kausala, den enda slutsatsen som kan göras är 

att variablerna påverkar varandra i någon riktning, inte exakt i vilken (Bryman & Bell, 2005, 

s.66). 

 

Då vår undersökning går ut på att hitta ett samband med en given riktning borde vi ha data 

från fyra olika tidpunkter som följer på varandra. Detta är av vikt för att kunna följa orsak-

verkan sambandet, eftersom det finns en viss fördröjning mellan variablerna. Det skulle 

innebära att undersökningen av decentraliseringsgraden gjordes först, sedan 

medarbetarnöjdheten, följt av kundnöjdheten och lönsamheten. Vi fick dock mäta 

decentraliseringsgraden i bankerna från hur det ser ut idag eftersom vi inte kunde hitta någon 

tidigare information. Vi utgick ifrån att detta inte ska påverka vår undersökning på ett negativt 

sätt eftersom organisationsförändringar ofta tar lång tid att genomföra. Bankens styrning antas 

därför vara densamma nu som ett par år tidigare. Angående nöjda medarbetare och nöjda 

kunder fick vi endast tillgång till Finansförbundets marknadsundersökningar från våren 2012 

och SKI:s kundundersökning från hösten 2011. Dock antar vi att om medarbetarna och kunder 

är nöjda nu har de varit det under en längre tid annars hade de inte erkänt sig nöjda. 
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Begreppsvaliditet 

 

För att höja begreppsvaliditeten i enkätundersökningen om decentraliseringsgraden, har vi 

utgått från Södergrens (1992) teori om att det finns ett antal delkomponenter som beskriver 

decentraliseringsgraden. Vi har valt ut de mest relevanta delkomponenterna som gäller för 

banksektorn. 

 

Det finns vissa problem med validiteten för nöjda medarbetare och nöjda kunder eftersom vi 

har använt undersökningarna som Finansförbundet och SKI har gjort. För att ha en hög 

validitet ska vi mäta det vi avser att mäta, men eftersom vi inte haft någon möjlighet att 

påverka innehållet eller undersökningsprocessen från Finansförbundet och SKI kan detta 

minska validiteten. (Bryman & Bell, 2005, s.48) Dock anser vi att trovärdigheten i vår 

undersökning inte kommer minska eftersom data har samlats in av stora väletablerade 

organisationer. De har också bra geografisk spridning vilket också höjer trovärdigheten. 

 

En nackdel med att använda Finansförbundet är att de inte har haft samma syfte som vi. Deras 

syfte var att undersöka vad deras medlemmar tycker om sitt medlemskap. Resultatet skulle 

sedan användas i deras verksamhetsplanering. Vi anser dock att det är användbart för vår 

undersökning eftersom Finansförbundets medlemmar är anställda inom bank. Det fanns 

dessutom frågor om hur de anställda upplever sin arbetsplats, vilket passar vårt syfte. 

 

SKI är en organisation som gör oberoende undersökningar av kundnöjdheten. Vi anser att SKI 

är en opartisk källa eftersom tre av fyra storbanker hänvisar till SKI:s undersökningar när de 

beskriver kundnöjdheten i sin bank. 

 

Extern validitet 

 

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning vi kan generalisera resultatet till andra 

grupper och situationer som inte varit aktuella i vår specifika undersökning. En viktig fråga är 

hur urvalet i undersökningen är gjord. (Bryman & Bell, 2005, s.49) Vårt urval är ett totalurval 

av alla storbanker, vilket gör att vi inte kan generalisera resultaten på exempelvis mindre 

banker. Det finns dock ett visst utrymme för att tolka resultaten till andra stora tjänsteföretag 

som kan ta lärdom från resultaten. 

 

Kritik mot eget arbete 

 

Vi har valt att delvis använda Jan Wallanders bok om hans tid i Handelsbanken i teorin. 

Eftersom han är känd för sitt decentraliseringsarbete i Handelsbanken finns det risk för att 

materialet upplevs som vinklat till fördel för Handelsbanken. Källan kan uppfattas som om 

den inte är tillräckligt objektiv. Vi anser dock att Wallander är en pålitlig källa för att kunna 

beskriva hur decentraliseringsarbetet har genomförts inom Handelsbanken. Wallander har 

varit docent och tf professor vid Stockholms universitet, vilket gör det att hans teorier och 

förändringsarbete har vetenskapliga belägg. (Wallander, 2004, s.1 Omslag) 
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3. Teori 
 

Teorikapitlet berör olika teorier som huvudsakligen handlar om decentralisering och Kaplan 

& Nortons balanserade styrkort som beskriver relationen mellan de olika variablerna i vår 

forskningsfråga. Kapitlet tar även upp andra relevanta studier som kompletterar 

huvudteorierna kring vårt sambandsmönster. Avslutningsvis följer en operationalisering av 

de olika variablerna i sambandet.  

 

3.1 Decentralisering 

 
Decentralisering och centralisering är två centrala begrepp i organisationslitteraturen. Det som 

avgör graden av decentralisering är på vilken nivå i organisationen som besluten fattas. I en 

centraliserad organisation flyttas beslutsmakten uppåt i hierarkin till ledningen, medan i en 

decentraliserad organisation flyttas beslutsmakten nedåt i hierarkin till den anställde. 

Organisationens struktur bestäms i huvudsak av två faktorer dels av “hur många ärenden som 

flyttas uppåt eller nedåt i hierarkin och dels på vilken nivå i hierarkin som ärendet avgörs 

på” (Jacobsen & Thorsvik, 2009, s.91). I en stark centraliserad organisation avgörs alla 

ärenden av den högsta chefen till skillnad från i en starkt decentraliserad organisation där alla 

beslut fattas på den lägsta nivån i hierarkin, det vill säga att de anställda bestämmer på egen 

hand vad som ska göras och hur deras arbetsuppgifter ska lösas. (Jacobsen & Thorsvik, 2009, 

s.90-92)  

 

Tanken med decentralisering är att verksamheten blir mer effektiv ”genom att beslut tas 

närmare kunden, där marknadskunskapen är större” ( Karlöf, 1994, s.102).  

Södergren (1997, s.7) beskriver en rad olika orsaker till varför organisationen ska 

decentraliseras. En av orsakerna är att decentralisering ökar den inre effektiviteten, vilket 

handlar om hur ekonomiska och mänskliga resurser används på bästa sätt. En annan är den 

yttre effektiviteten, vilket innebär hur väl organisationen bemöter krav från marknaden och 

kunder. Ökat engagemang, motivation och medinflytande hos personalen är andra skäl till att 

decentralisera. I en decentraliserad miljö är det lättare att ta till vara på och utveckla 

kompetens hos medarbetare på alla nivåer i hierarkin.  

 

 

3.1.1 Positiva och negativa effekter av decentralisering  

 

Det finns både för- och nackdelar med en decentraliserad organisation. Södergren (1992, 

s.145) har studerat innebörden och konsekvenserna av decentraliseringsprocessen i ett antal 

svenska företag. Studien visade övervägande positiva effekter av decentraliseringen som 

marknadsmässiga fördelar, ekonomiska fördelar, utvecklingsfördelar, styrnings- eller 

kontrollfördelar och rekryteringsfördelar. Det fanns även ett antal problem och svårigheter 

som studien visade vilka är; problem och förändrade karriär- och utvecklingsvägar, ökad risk 

för att medarbetare lämnar organisationen eller startar eget. Det finns också en risk för 

utarmning av företagets förmåga till långsiktig utveckling. (Södergren, 1992, s. 156) 
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Positiva effekter 

 

Förbättrad marknadsanpassning 

Det finns många positiva effekter av decentraliseringen, en av dem är att utnyttja kunskap och 

erfarenhet som underordnade har om lokala förhållanden. (Jacobsen & Thorsvik, 2009, s.92) I 

undersökningen som Södergren (1992, s.145) gjorde visade att en decentraliserad organisation 

leder till att medarbetarna får en närmare koppling till kunderna. Detta medför att snabba 

beslut kan tas tillsammans med kunden, vilket ger positiva fördelar som snabb 

handläggningstid och möjlighet till kundanpassning. Resultatet blir bättre service till kunderna 

och bättre kundkännedomen i den lokala enheten.  

 

Ekonomiska fördelar 

Kostnadsmedvetenhet och lönsamhetstänkande ökar till följd av det resultatansvar som ges till 

medarbetare/chefer längre ner i hierarkin vid decentralisering. Detta eftersom medarbetarna 

får bättre och mer fullständig information om vad som styr lönsamheten och hur kostnader 

påverkar resultatet. På så sätt blir chefer och medarbetare mer benägna att genomföra 

besparingar. Ökad handlingsfrihet och budgetansvar ger tillfälle till att utföra ekonomiska 

prioriteringar och vidta snabba åtgärder om problem uppstår, vilket är till fördel för 

organisationen som helhet. Det lokala lönsamhetstänkandet uppväger för de uteblivna 

stordriftsfördelarna i exempelvis administration, som en centralt styrd organisation vanligtvis 

har. (Södergren, 1992, s. 147) 

 

Utvecklings- och kreativitetsfördelar 

Decentraliseringsprocessen har visat sig ge positiva effekter när det gäller att stimulera 

idéutveckling, innovationer och kreativa lösningar. Möjligheten att kunna lösa problem 

omedelbart när de uppstår ger upphov till innovativitet i verksamheten. Vidare beskriver 

Södergren (1992, s.148) att när de anställda får ökad handlingsfrihet och budgetansvar 

förbättras förutsättningarna för nytänkande. På så sätt blir produkt och marknadsutvecklingen 

mer intensiv på den lokala nivån.  

 

Styr och kontrollfördelar 

Eftersom organisationen delas in i enheter som sedan utvärderas mot resultat eller 

avkastningskrav får ledningen överblick och möjlighet till att göra effektiva fördelningar av 

resurser. Ledningen får också en mer effektiv uppföljning på de enheter som inte är 

lönsamma. Decentralisering skapar också klara beslutsbefogenheter. Den goda kopplingen 

mellan ansvar, befogenheter och utvärdering förbättrar förutsättningarna för att styra 

organisationen. Möjligheten till självutvärdering skapar positiv inverkan på 

arbetstillfredsställelse och effektivitet. (Södergren, 1992, s. 148-149) 

 

Personalrekryteringsfördelar 

En decentraliserad organisation är mer attraktiv som arbetsplats eftersom arbetsuppgifterna är 

mer intressanta och utvecklande, detta gör det lättare för företagen att konkurrera om 

arbetskraften. I och med att de anställdas möjlighet till ansvarstagande och lärande ökar, 

minskar problem så som låg motivation, hög frånvaro och hög personalomsättning. 

(Södergren, 1992, s.149) 

 

Negativa effekter 

 

Problem med förändrade karriär- och utvecklingsvägar 

Trots att det finns många positiva effekter av decentraliseringen, finns det även ett antal 

problem som kan uppstå. En av dessa är att nya karriärs- och utvecklingsvägar skapas till 
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såväl chefer som medarbetare. De nya karriärsvägarna harmoniserar inte längre med den 

naturliga hierarkiska befordringsordningen. Detta kräver förändringar i formella 

belöningsstrukturer och i attityder till status och befordran. (Södergren, 1992, s.156) 

 

Risk för att medarbetare lämnar organisationen 

Decentraliseringen kan öka risken för företaget att förlora kompetens, då medarbetare lämnar 

företaget för att arbeta hos en konkurrent eller för att starta egen verksamhet. Detta beror på 

den ökande kunskap och ansvarstagande som chefer och medarbetare får i samband med en 

decentraliserad organisation. Om inte motiven för att tillhöra organisationen är starka, blir 

förutsättningarna stora för att vilja lämna organisationen. Det finns då även risk för att 

avhopparen tar kunderna med sig. (Södergren, 1992, s.163) 

 

Risk för kortsiktighet 

Ett annat problem är att decentralisering försämrar företaget att kunna nå långsiktig 

utveckling. Mindre möjlighet till gemensamma utvecklingssatsningar och faktumet att de 

lokala enheterna utvärderas på kortsiktiga finansiella mått gör att förutsättningarna för 

innovationer och utveckling av nya affärsidéer försämras. (Södergren, 1992, s.168) 

 

Risk för suboptimering 

En ytterligare nackdel med att decentralisera är att det finns en risk för suboptimering. 

Jacobsson beskriver suboptimering så här “underordnade fattar beslut för att realisera delmål 

utan att ta tillräcklig hänsyn till organisationens överordnade mål ” (Jacobsen & Thorsvik, 

2009 s. 92).  

 

Södergren (1992) och Jacobsen & Thorsvik (2009) har enligt ovan visat på en del problem 

och svårigheter som kan uppstå i samband med decentraliseringsprocessen. Det finns 

övervägande många positiva effekter av decentralisering, framförallt som har visat sig på de 

anställda. Södergren och Jacobson skriver; Decentralisering leder till ökad motivation och 

stimulans till att jobba kreativt. Det ger också ökad handlingsfrihet och delaktighet. 

Decentralisering ger också förbättrade förutsättningar för nytänkande och utveckling av 

kompetens. Ytterliga medarbetarfördelar kommer utvecklas och beskrivas i avsnittet om Jan 

Wallander. 

 

3.1.2 “The Bottom-up Empowerment”  

 

För att företaget ska kunna bemöta internationella krav på marknaden menar H. Thomas 

Johnson (1992, s. VIII-IX) att det krävs att företagen är mottagliga, lyhörda och flexibla. För 

att företaget ska kunna vara mottaglig och lyhörd krävs det att företaget jobbar med att bygga 

relationer som leder till nöjda kunder, leverantörer och medarbetare. Med flexibilitet menar 

Johnson (1992, s. VIII-IX) att det krävs att man ska ha ett jämt flöde av produkter och tjänster 

så att förseningar och överskott minskar. Dessa krav uppnås genom att ansvar och 

beslutsbefogenheter ges till anställda längst ner i organisationen (Johnson, 1992, s.95). Det är 

viktigt att medarbetarna får möjlighet att använda sina egna erfarenheter och kunskaper för att 

fatta beslut. Genom att ge medarbetarna längre ner i organisationen ansvar, leder detta till att 

de kan göra förbättringar som leder till ökad kundnöjdhet. 
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3.2 Jan Wallander och om hans tid i Handelsbanken  
 

Wallander menar att trivsel på arbetsplats beror på både den “inre” och “yttre miljön”. Med 

den yttre miljön menar Wallander att arbetsplatsen ska vara ren, fräsch och ha lämpliga 

arbetsställningar för medarbetarna. Det är den inre miljön som Wallander särskilt lägger vikt 

på. Att känna tillhörighet och delaktighet på sin arbetsplats, att ha bra relation till 

arbetsledningen och till kamraterna på arbetsplatsen är viktiga faktorer för att medarbetarna 

ska trivas. Det är också viktigt att skapa utrymme för medarbetarna att utvecklas och att ge de 

möjligheter att ta egna initiativ, och att ge medarbetare möjlighet att leda utvecklingen. Det 

finns alltså ett grundläggande behov av att ha goda relationer på arbetsplatsen, men också en 

strävan till självförverkligande. (Wallander, 2002, s.21) En annan förutsättning för att trivas är 

att visa mänsklig insikt och omtanke, att personalen känner sig “sedda”, då uppnås de bästa 

resultaten. Det är också viktigt att belöna med positiva reaktioner, ge beröm och uppmuntran. 

(Wallander, 2002, s. 17-18) Wallander beskriver det såhär:  

 

“Det är kontorschefernas främsta uppgift att se till att de som jobbar på hans kontor tycker 

att det är en fröjd att gå till arbetet i banken på morgonen.” (Wallander, 2002, s.18).  

 

Wallander lägger stor vikt på människans fundamentala drifter och behov för att förklara vad 

det är som gör att medarbetarna känner tillfredställelse i sitt arbete. (Wallander, 2002, s.13) 

Wallander tar upp Abraham Maslows primära och sekundära behov i behovstrappan, samt 

McGregors teori för att förklara de grundläggande mänskliga behoven.(Wallander, 2002, 

s.24) Maslows behovstrappa enligt följande: 

 

1.” Fysiologiska behov 

2. Trygghetsbehov 

3. Behov av kärlek och gemenskap 

4. Behov av självuppskattning 

5. Självförverkligande” 

 

Egen bearbetning av Maslows behovstrappa ( Tamm 2002, s.125) 

 

McGregor har lagt till en sista dimension, nämligen behovstillfredsställelse. McGregor menar 

att den styrs av den syn som cheferna har på sina anställda. Det är därför viktigt att 

organisationen tillgodoser och tillfredsställer behoven samt ger uppskattning till medarbetarna 

för sina insatser. (Wallander, 2002, s.24) 

 

Decentralisering   till nöjda medarbetare 

 

Förutom de materiella behoven som att ha en bra arbetsplats, finns det behov av att känna 

gemenskap, få uppmuntran och bli sedd. Det finns också behov av att kunna utvecklas, ta 

egna initiativ och få ökat ansvar. Behovet av identitet och mening är också drivkrafter bakom 

människans handlande. För att tillfredsställa de mänskliga behoven spelar graden av 

decentralisering roll. Det är av avgörande betydelse för hur mycket beslutanderätt och ansvar 

medarbetarna har för att kunna känna en hög grad av behovstillfredsställelse. Wallander 

menar att det är svårt att i en hårt centralstyrd organisation kunna tillgodose de mänskliga 

behoven. Den centrala ledningen kommer tänka ut vad som ska göras och hur det ska göras, 

utan att ta del av medarbetarnas resonemang längst ut i organisationen. Därför menar 
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Wallander att beslutanderätt och ansvar bör decentraliseras så långt som möjligt. (Wallander, 

2002, s. 25-26) 

 

Wallander menar att det är viktigt att belöna de anställda när de skapat något bra, det vill säga 

då de skapat ett merresultat åt banken. Merresultatet ska enligt Wallander inte endast gå till 

aktieägarna då det är medarbetarna som skapat mervärdet. Wallander skapade då Oktagonen, 

vilket är ett vinstandelssystem. Oktagonen består till stor del av Handelsbanken-aktien, detta 

för att Wallander tyckte att de anställda skulle bli delägare i banken och därmed få ett verkligt 

inflytande. Andelen betalas ut varje år Handelsbankens lönsamhet är högre än de övriga 

bankernas genomsnitt, utdelningen till de anställda är densamma oavsett lön och ställning. 

Utbetalningen sker vid pensionen. (Wallander, 2002, s.67-68)  

3.3 Balanserat styrkort 
 

Det balanserade styrkortet används för att se en organisations resultat både utifrån ett 

finansiellt- och ett icke finansiellt perspektiv. I det icke finansiella perspektivet ingår styrtal 

för kunder, de inre processerna och lärande. (Kaplan & Norton, 1999, s.17) De olika 

perspektiven ska komplettera varandra och driva organisationen framåt, dels på ett kortsiktigt 

och ett långsiktigt plan. (Kaplan & Norton, 1999, s. 154) Styrkortet ska byggas kring 

organisationens strategi. Sambandet mellan strategin och styrkortet bör vara så tydligt att 

strategin kan utläsas genom att titta på styrkortet. (Kaplan & Norton, 1999, s.140) Genom att 

ställa upp styrkortet som ett vertikalt samband går det att se orsak-verkan sambandet som 

strategin utgör. (Kaplan & Norton, 1999, s.37)  

 

Vidare bör styrkortet innehålla två typer av mått, drivande mått och utfallsmått. Drivande mått 

är specifika för företagets mål, vilken bransch organisationen jobbar i och vilken strategi 

denna använder. (Kaplan & Norton, 1999, s. 141) Utfallsmått mäter företagets prestation, till 

exempel lönsamhet, kundtillfredsställelse och medarbetarens färdigheter. Att endast använda 

en typ av mått skulle göra styrkortet oanvändbart. Drivande mått utan utfallsmått säger inget 

om huruvida ekonomisk framgång finns. Utfallsmått utan drivande mått säger inte något om 

hur målen ska uppnås. (Kaplan & Norton, 1999, s.38) 

 

3.3.1 De fyra perspektiven 

 

 

 
Figur 3 Kaplan & Nortons orsak- och verkan samband (Kaplan & Norton, 1999) 
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Finansiella perspektivet 

 

I det finansiella perspektivet mäts i vilken mån strategin bidrar till lönsamheten.(Kaplan & 

Norton, 1999, s.33) Det finansiella styrtalet ska vara något av en ledstjärna för de andra 

perspektiven. Det är viktigt att välja finansiella mått som speglar de andra tre 

perspektiven.(Kaplan & Norton, 1999, s.51) Vilka finansiella mått som är lämpliga beror på i 

vilket stadie av livscykeln som företaget befinner sig i. (Kaplan & Norton, 1999, s.52) 

 

Kundperspektivet 

 

Kundperspektivet handlar om att identifiera de kunder som organisationen har valt att sikta in 

sig på. Tidigare var kunden inte något som prioriterades men mer och mer börjar det handla 

om att hålla kunderna nöjda för att nå ett bra finansiellt resultat i det långa loppet. Vanliga 

utfallsmått är kundnöjdhet, hur benägen kunden är att komma tillbaka, kundvärvning och 

kundlönsamhet.(Kaplan & Norton, 1999, s.65) Eftersom både kundvärvning och hur benägen 

kunden är att komma tillbaka bygger på kundnöjdheten är det viktigt att företagen lägger stor 

vikt på att kunderna blir nöjda.(Kaplan & Norton, 1999, s.71) 

 

Processperspektivet 

 

Processperspektivet handlar om de processer som krävs för att nå kundmålen och de 

finansiella målen. Ofta sätts kundmålen före målen för processer för att företaget ska veta att 

de mäter rätt. På så sätt är det lättare att uppdatera målen för processperspektivet. 

(Kaplan & Norton, 1999, s. 91-92)  

 

Lärande perspektivet 

 

I lärandeperspektivet tittar företaget på vad en organisation behöver för att kunna nå de mål 

som ställts upp i de övriga perspektiven. Exempel på detta är mått på personalen, systemen 

och rutinerna. (Kaplan & Norton, 1999, s.35) Lämpliga utfallsmått på medarbetarna kan vara 

medarbetarnöjdhet, lojalitet och produktivitet. (Kaplan & Norton, 1999, s.121) 

 

3.3.2 Orsak-verkan samband  
 

Enligt Kaplan & Norton (1999, s.140) ska; ”Varje styrtal i ett Balanced scorecard ska vara 

en länk i en orsaks-kedja som förmedlar innebörden av företagets affärsidé till 

medarbetarna.” Alla styrtal som väljs ska både vara kopplade till strategin och till varandra. 

Strategin byggs genom att man ställer upp ett antal påståande av karaktären ”om vi gör x, så 

händer y”. Det är genom kopplingen till varandra som orsak-verkan sambandet kan ses. Detta 

samband bör kunna följas genom styrkortets alla perspektiv, från det lärandeperspektivet till 

det finansiella perspektivet via interna processer och kunderna. (Kaplan & Norton, 1999, s.36-

38) Se figur 4: 

 

 

 
Figur 4 Kaplan & Norton (1999), s.37, egen bearbetning 
 

Orsak-verkan samband, med endast tre perspektiv; medarbetare, kunder och lönsamhet 

Kaplan & Norton (1999, s. 40) menar att styrkortet endast bör ses som en mall och inte som 

något tvingande. Det finns inget bevis för att alla fyra perspektiven är nödvändiga, utan det 

Lärandeperspektivet Processperspektivet  Kundperspektivet Finansiella perspektivet 
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kan finnas färre eller fler perspektiv i styrkortet. Det finns ett antal företagsexempel som visar 

på att inte alla perspektiven nödvändigtvis måste vara med i styrkortet, Kaplan & Norton 

beskriver detta i bland annat Rockwater och Echo Engineering.  

 

Nöjda medarbetare  nöjda kunder 

 

Nöjda och engagerade medarbetare kännetecknas av att de är villiga att utföra ett bättre arbete 

än vad som krävs för att behålla jobbet. Nöjda medarbetare är en viktig framgångsfaktor, det 

är därför viktigt att ledningen identifierar de faktorer som krävs för att medarbetare ska förbli 

nöjda. Enligt empiriska undersökningar finns det en positiv koppling mellan nöjda 

medarbetare och deras arbetsprestation. Nöjda medarbetare som känner en stark relation till 

organisationen tenderar att stanna kvar. (Padmakumar et al. (2011 s.122-123) 

 

Det finns företag som visar ett tydligt samband på att nöjda medarbetare leder till nöjda 

kunder. Kaplan & Norton (1999, s.122) skriver om företaget Rockwater, som hittade ett 

samband mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder. De kunde se att de nöjdaste kunderna 

var de som träffade de nöjdaste medarbetarna. Exemplet visar att sambandet går direkt från 

lärandeperspektivet, där medarbetarna ingår, till kundperspektivet. I det här specifika 

exemplet tas inte processperspektivet med som en del av sambandet.  

Padmakumar et al. (2011, s.122, 124), som har gjort liknande empiriska undersökningar, 

visade att det finns en stark koppling mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder. Det har 

visat sig att positiva förändringar av medarbetarnas bemötande leder till positiva förändringar 

i kundnöjdheten. Det är därför viktigt att ledningen identifierar vilken servicenivå som 

kunderna förväntar sig. Utifrån den givna servicenivån rekryteras sedan medarbetare med 

motsvarande egenskaper. Vidare är det viktigt med löpande utbildning till de anställda för att 

kunna erbjuda kunderna bästa möjliga service. Det är viktigt att service policyn har blivit 

implementerad i organisationen för att medarbetaren ska kunna leva upp till denna. Detta är 

en förutsättning för att matcha kundernas förväntningar och på så sätt skapa nöjda kunder. 

 

Nöjda kunder  lönsamhet 

 

Sambandet mellan nöjda kunder och lönsamhet är lättare att urskilja eftersom den vanligaste 

uppställningen av orsak-verkan sambandet visar att kundperspektivet leder till det finansiella 

perspektivet. (Kaplan & Norton, 1999, s.37) Enligt Kaplan & Norton (1999, s.68-69) leder 

kundnöjdhet till kundlönsamhet, där kundlönsamhet definieras som nettovinst per kund med 

avdrag för de kostnader som kunden har fört med sig.  

En undersökning som Johan Adolphson, Jan Eklöf och Johan Parmler (Företagsekonomiska 

institutionen, Stockholms Universitet, april 2012) gjort på Svenska banker visar på en positiv 

samband mellan nöjda kunder och lönsamhet. Adolphson et al. menar att genom att jobba 

med kundnöjdheten kan lönsamheten höjas. Det finns en viss fördröjning mellan att kunder 

blir nöjda och att lönsamheten ökar, därför är det viktigt att ha kundnöjdhet som ett långsiktigt 

mål.  

 

Nöjda medarbetare  nöjda kunder  lönsamhet  

 

Företaget Echo Engineering testade hur starkt sambandet var mellan de olika perspektiven i 

styrkortet. Detta gjordes genom att göra en korrelationsanalys mellan de olika styrtalen. De 

fann ett positivt samband mellan medarbetarnas moral och kundnöjdhet. (Kaplan & Norton, 

1999) Det bör förtydligas att medarbetarmoral även innefattar medarbetarnöjdhet (McKnight, 

Ahmad & Schroeder, 2001, s. 467). Vidare fann de ett samband mellan nöjda kunder och 

lönsamhet då nöjdare kunder betalade sina fakturor snabbare än de missnöjda kunderna 
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(Kaplan & Norton, 1999). Det är viktigt att medarbetare som har direktkontakt med kunden 

känner motivation och en känsla av delaktighet för att det skapar en positiv och bra upplevelse 

för kunden. (Padmakumar et al., 2011, s.129-130) Om en kund blir bemött av en medarbetare 

som är otrevlig, försämras företagets rykte eftersom medarbetaren representerar företaget utåt. 

Då kundens tillförlitlighet minskar kommer företagets försäljningar att minska. Genom att 

ledningen jobbar med att behålla sina medarbetare nöjda skapar detta positiva arbetsmiljöer. 

Medarbetare med positiva attityder tenderar att bli uppmuntrade att ta kontakt med kunderna 

vid varje givet tillfälle. Detta leder i sin tur till att kunderna får en bättre upplevelse och 

relation till företaget, då har även företaget en chans att öka sin försäljning. (Padmakumar et 

al., 2011, s.124) 

 

Kritik mot sambandet 

 

Trots den framgång som det balanserade styrkortet har visat på finns kritik riktad till Kaplan 

& Nortons teori. Hanne Nörreklit (2000, s.73) anser att kopplingen mellan nöjda kunder och 

lönsamhet inte är ett orsak- verkan samband, utan ser kopplingen mer som ett logiskt 

samband. Undersökningar som också visar på att det är ett logiskt samband och inte ett orsak-

verkan samband. De menar på att om ett företag tjänar bra och har bra lönsamhet, är det 

självklart att företaget har kunder som tycker att deras produkter och tjänster är bra och 

överträffar konkurrenternas. Det finns alltså en logisk förklaring till kopplingen mellan nöjda 

kunder och bra lönsamhet.  

 

Ytterligare kritiserar Nörreklit (2000, s.74) Kaplan & Nortons teori för att det inte finns något 

orsak-verkan samband i det balanserade styrkortet, utan snarare att det finns ett logiskt 

samband. Kritiken utgår från ett neo-klassiskt ekonomiskt perspektiv där Nörreklit menar att 

produkter som tillgodoser konsumentens nytta är även de som konsumenterna är villiga att 

betala för. Pris och efterfrågan utgör ramarna för hur mycket konsumenten är villig att betala. 

Konsumenten kommer att uppleva större kundnöjdhet när nyttan av produkten de köper är 

högre än marknadsvärdet. 

 

Nörreklit (2000 s.75) kritiserar vidare att det balanserade styrkortet gör missvisande 

antagande gällande orsak-verkan sambandet. Det går inte att automatiskt anta att nöjda kunder 

leder till lönsamhet bara för att det är bevisat att missnöjda kunder leder till olönsamma 

affärer. 

 

De olika måtten från de fyra perspektiven utgör enligt Nörreklit (2000 s.75) ett “beroende av 

varandra” relation snarare än en orsak-verkan relation. Nörreklit (2000 s.75) menar att 

relationen mellan de olika perspektiven inte är enkelriktad där lärande och tillväxt driver 

interna processer som sedan driver nöjda kunder och finansiella resultat. Exempelvis är det 

nödvändigt med kapital för att kunna investera i lärande och tillväxt, dock förutsätter detta att 

företaget har goda finansiella resultat. Goda finansiella resultat förutsätter att företaget har 

investerat i lärande och tillväxt, vilket medför att orsakerna cirkulerar. Detta innebär att 

relationen mellan de olika perspektiven är mer likt ett “beroende av varandra” samband 

snarare än orsak-verkan samband. 
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3.4 Operationalisering 

 

3.4.1 Operationalisering av decentralisering 

 

Teoretisk definition: Decentraliseringsgraden beror i huvudsak på två faktorer; antalet ärende 

som skickas uppåt i hierarkin och på vilken nivå i hierarkin som besluten tas på. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2009, s.91) 

 

Operationell definition: Södergren (1992) går djupare in på vad decentralisering är genom 

empiriska studier om decentralisering i svenska företag. Studien resulterade i nio 

delkomponenter som beskriver decentralisering väldigt utförligt. I och med att Södergren har 

använt svenska företag i sin studie är de nio delkomponenterna väl anpassade och lämpliga till 

att applicera på svenska banker. 

 

Decentralisering beskrivs med hjälp av dessa nio delkomponenter: 

1. Uppdelning 

2. Helheter 

3. Indelningsgrund: marknad 

4. Resultatansvar 

5. Tvärfunktionellt ansvar 

6. Delegering 

7. Kontrollmekanism: målstyrning 

8. Få hierarkiska nivåer 

9. Interavreglering 

 

Uppdelning; Uppdelning innebär att organisationen delas in i självstyrande divisioner, som 

sedan delas in i mindre enheter. Uppdelning är av stor betydelse för decentralisering då 

gränsen mot resten av organisationen blir tydligare. Detta i kombination med att enheterna 

blir mindre bidrar till att skapa en bättre arbetsmiljö, högre effektivitet och flexibilitet. 

(Södergren, 1992, s. 51) 

 

Helheter; Uppdelningen får inte gå längre än att företaget har möjlighet till att överblicka och 

sammanhålla verksamheten. Vidare får inte enheterna bli så små att dem inte längre är 

funktionella och fyller en mening i det stora hela. (Södergren, 1992, s.52) 

 

Indelningsgrund: Marknaden; Vanligtvis sker indelningen av mindre enheter med marknaden 

som grund. Detta eftersom man vill öka organisationens möjlighet till anpassning på de lokala 

marknaderna. En annan anledning var att företaget anses kunna öka kunskapen och 

direktkontakten med kunden. (Södergren, 1992, s. 53) 

 

Resultatansvar; I varje enhet finns ett resultatansvar. Det vill säga att man har ansvar för 

enhetens intäkter och kostnader. Effekten av resultatansvaret är att den lokala 

verksamhetschefen får kontroll över sin verksamhet. Chefen får då möjlighet att påverka och 

förbättra resultatet. (Södergren, 1992, s.54) 

 

Tvärfunktionellt ansvar; Specialistfunktioner, så som personal och ekonomi, läggs ut på varje 

enskild enhet. Dock är det upp till enheten att själv avgöra hur mycket man vill använda sig 

av dessa funktioner. I och med att funktionerna läggs ut på varje enhet kan man säga att 

enheten representerar alla företagets funktioner, den blir tvärfunktionell. (Södergren, 1992, 

s.55) 
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Delegering; Till följd av uppdelning till självständiga enheter delegeras befogenheter och 

beslutsfattande. Detta görs till medarbetare och lokala chefer. På så sätt ökas chefernas och 

medarbetarnas möjlighet till att påverka den lokala enheten. En viktig fråga är till vilken nivå 

beslutsfattande delegeras, i en decentraliserad organisation anses det vara där 

direktkommunikation med marknaden finns. (Södergren, 1992, s.56) 

 

Kontrollmekanism: Målstyrning; Även om ansvar och befogenheter har flyttats ut på enheten 

finns ett behov av uppföljning och kontroll. Den viktigaste kontrollmekanismen är 

målstyrning. Det innebär att mål sätts upp för verksamheten där enhetschefen får full 

handlingsfrihet på vilket sätt det ska uppfyllas. Graden av decentralisering beror på hur 

mycket målstyrning organisationen har. (Södergren, 1992, s.57) 

 

Färre hierarkiska nivåer; Decentralisering karaktäriseras av få hierarkiska nivåer. I 

extremfallet skulle organisationen endast bestå av två nivåer, en verksamhetsnivå och en 

ledningsnivå. Detta är en följd av uppdelningen och målstyrningen. (Södergren, 1992, s.57) 

 

Intern avreglering; Intern avreglering innebär att rutiner, regler och policies tas bort eller 

minskar i omfattning. I en väldigt decentraliserad organisation skulle dessa förutbestämda 

regler och rutiner saknas helt och hållet. Anledningen till den interna avregleringen är att 

sådana regler inte är förenliga med målstyrning och självstyrning. (Södergren, 1992, s.57) 

 

Vi har valt följande fem delkomponenter, till enkäten, som vi anser vara särskilt viktiga för att 

beskriva decentraliseringsgraden i respektive bank. De fem delkomponenterna är:  

 

1) Resultatansvar 

2) Delegering 

3) Kontrollmekanism: Målstyrning 

4) Färre hierarkiska nivåer  

5) Intern avreglering. 

 

Delkomponenterna “Resultatansvar” och “Delegering” delade vi in i ett antal delfrågor. Detta 

eftersom delegering av beslut, befogenheter och ansvar är det som utgör den teoretiska 

definitionen av decentralisering. Vi ville dessutom specificera till hur stor del befogenheter 

och beslut delegeras till kontorschefen respektive medarbetare. I och med att vi är tydliga med 

till vem i kontorsrörelsen som befogenheter och beslut delegeras till blir decentraliseringen 

mer tydlig att urskilja. 

 

Vidare har vi ställt upp frågorna med inledningen “ Till hur stor del... ”Därmed får 

respondenten möjlighet att gradera sitt svar till hur stor eller liten del bankens verksamhet 

passar in på frågan. Skalan är indelad i 5 steg.  

 

De fem delkomponenterna är nedbrutna i nio frågor som vi använde till enkäten. Frågorna ser 

ut enligt följande:  

 

1) Resultatansvar: 

Till hur stor del har kontorscheferna ansvar för enhetens resultat? 

Till hur stor del kan kontorscheferna påverka enhetens resultat? 
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2) Delegering: 

Till hur stor del delegeras befogenheter/behörighet till lokala chefer? 

Till hur stor del delegeras befogenheter/behörighet till medarbetare? 

Till hur stor del delegeras beslutsfattande till lokala chefer? 

Till hur stor del delegeras beslutsfattande till medarbetare? 

 

3) Kontrollmekanism; målstyrning: 

Till hur stor del använder sig banken av målstyrning, extrem målstyrning skulle vara att ett 

mål sätts upp för verksamheten där kontorschefen får 100 procent handlingsfrihet på vilket 

sätt han/hon ska uppfylla detta? 

 

4) Färre hierarkiska nivåer: 

Hur många hierarkiska nivåer finns i organisationen? Från ledningsnivå till verksamhetsnivå. 

Vänligen namnge de olika nivåerna. T.ex. VD, regionschef, områdeschef, kontorschef. 

 

5) Intern avreglering: 

Till hur stor del finns det internt centrala förutbestämda regler att ta hänsyn till i det dagliga 

arbetet? OBS! Bortse från lagar och bankregler från t.ex. Finansinspektionen. 

 

Vid sammanställningen av svaren kommer vi rangordna bankerna beroende på hur pass 

decentraliserade de är. Graderingen av enkäten sker enligt bilaga 8.5 där ett högt tal betyder 

att banken är mer decentraliserad och ett mindre tal betyder mindre decentraliserad. Eftersom 

vi inte har lika många respondenter i alla bankerna kommer vi räkna ut ett medelvärde för 

varje bank.  

 

3.4.2 Operationalisering av medarbetarnöjdhet  
 

I Finansförbundets medlemsundersökning fanns tio frågor som beskriver hur väl 

bankanställda trivs med sin arbetsgivare. Frågorna som togs upp handlade om stress, rädsla 

för att bli av med jobbet och diskriminering Det finns tre frågor som berör stress, en fråga om 

rädsla att bli av med jobbet och sex frågor om diskriminering. Frågor som berörde stress 

handlade bland annat om hur svårt medarbetarna har att koppla bort tankarna från jobbet när 

de kommer hem och sömnsvårigheter kopplat till stress från jobbet. Diskrimineringsfrågorna 

handlade om till vilken grad man upplever diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. (Bilaga 8.3) 

 

För att kunna mäta vilken bank som har de mest nöjda medarbetarna har vi utformat följande 

mätregler: 

 

Frågor 1-4: Då frågorna var uppställda så att nej visade på något positivt, det vill säga högre 

medarbetarnöjdhet, fick varje fråga poäng efter hur många stor procent som svaret nej. På 

varje fråga fick bankerna poäng mellan ett och fyra, där fyra visar på flest procent som svarat 

nej. 

 

Fråga 5-10: Diskrimineringsfrågorna var intervallfrågor där vi valde att ge poäng på frågorna 

efter hur många procent i banken som svaret att diskriminering inte alls förekommer. Än en 

gång fick bankerna poäng mellan ett och fyra. Den bank där flest svarade att diskriminering 

inte förekommer alls fick en fyra, därmed representerar en hög siffra nöjdast medarbetare. 

Eftersom det fanns mycket fler frågor om diskriminering räknade vi ut ett medelvärde för 
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varje banks poäng. 

 

Slutligen ställdes alla banker och frågor upp i en tabell där vi sammanställde poängen från de 

olika frågorna se bilaga 8.6. Poäng från frågorna 1-4 som handlade om stress och oro samt 

medelvärdet för diskrimineringsfrågorna 5-10 summerades till en total. Den bank som fick 

högst totalpoäng rangordnades högst, det vill säga de fick en fyra vilket representerar den 

högsta medarbetarnöjdheten.  

 

3.4.3 Operationalisering av kundnöjdhet 

 

SKI:s definition av kundnöjdhet är; skillnaden mellan de förväntningar kunderna har på 

banken och den kvaliteten på servicen som kunden upplever på banktjänsterna. De 40-tal 

frågor som ingick i undersökningen handlade om tillgänglighet, image, prisvärdhet, lojalitet, 

antal klagomål och CSR.(SKI:s hemsida) 

 

SKI räknar ut kundindex för både privatkunder och företagskunder. Indexet kan anta ett värde 

mellan 1 och 100 där ett högre värde indikerar på nöjdare kunder. För att räkna ut vilken bank 

som har nöjdast kunder summerade vi värdet för företags- och privatkunder och räknade ut ett 

medelvärde. Den bank som fick högst medelvärde kodades som en fyra, näst högst 

medelvärde kodades som en trea osv. Den bank som hade minst nöjda kunder fick därmed en 

etta.(SKI:s hemsida) 

 

3.4.4 Operationalisering av lönsamhet 

 
Ett vanligt mått på lönsamhet är räntabilitet (Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s.30). När 

räntabiliteten räknas ut sätts resultatet i relation till kapitalet. Genom att använda ett företags 

räntabilitet kan man fastställa om företagets vinst är tillfredställande i förhållande till det 

kapital som finns i företaget. (Skärvad & Olsson, 1993, s. 374) Det finns flera olika typer av 

räntabilitetsmått, bland annat på totalt kapital och eget kapital. (Ax, Johansson & Kullvén, 

2001, s.583) Räntabilitet på totalt kapital mäter hur väl banken har förräntat allt kapital som 

banken har att tillgå, det vill säga både eget kapital och skulder.  

 

Räntabilitet på eget kapital räknar ut hur väl banken har lyckats förränta det kapital som 

ägarna har tillskjutit. Vi anser att räntabilitet på eget kapital ger en bra bild på bankernas 

lönsamhet eftersom det endast tar hänsyn till det egna kapitalet och inte skulderna (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2001 s.586). Formel för räntabilitet på eget kapital  

 

Resultat efter finansiella poster 

              Eget kapital  

 

(Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s.585): 

 

Att använda Årets resultat, i täljaren, i beräkningen av räntabilitet är inte fördelaktigt. Detta 

eftersom Årets resultat är påverkad av bokslutsdispositioner, vilket inte beskriver något om 

bankens resursförbrukning eller prestationer. (Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson & 

Rohlin, s.352) Vi väljer därför att använda resultat efter finansiella poster, på så sätt får vi ett 

bättre mått på bankernas resultat. 

 

Vi valde mellan att använda räntabilitet på allokerat kapital för kontorsverksamheten i Sverige 

och räntabilitet på eget kapital för koncernen för att beskriva bankens lönsamhet. 
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Decentraliseringsgraden, kundnöjdhetsindexet och nöjda medarbetarindexet gäller endast för 

Sverige menade vi att det är rimligt att också räkna lönsamheten på Sverigenivå. Dock 

redovisar endast tre av fyra banker räntabiliteten på allokerat eget kapital i sina 

årsredovisningar. För att inte få ett 25 procentigt bortfall och därmed inte kunna göra 

korrelationsanalysen fullständig, har vi valt att använda räntabilitet på eget kapital för hela 

koncernen. För att få en så jämförbar siffra som möjligt har vi valt att endast titta på 

lönsamheten för 2011. Detta är på grund av SEBs och Swedbanks stora förluster i Baltikum 

under 2010.  

 

För att få fram räntabiliteten på eget kapital (koncernen) väljer vi att själv räkna nyckeltalet. 

Detta eftersom bankerna använder olika resultatnivåer i sina beräkningar av räntabilitet på 

eget kapital, vissa har räknat med resultat före skatt och andra har räknat med resultat efter 

skatt. Det skulle därför inte vara jämförbart. Vi har valt att räkna på rörelseresultatet genom 

summa eget kapital för att få fram räntabiliteten på eget kapital, detta eftersom resultat efter 

finansiella poster inte finns att tillgå i årsredovisningarna för bankerna. Se bilaga 8.7. 
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4. Empiri 

 

I empirikapitlet kommer vi presentera vårt material och resultatet från de fyra 

delundersökningar. Upplägget kommer återigen följa de fyra variablerna.  

4.1 Sammanställning av empiri 
 

Decentraliseringsgraden 

 

Decentraliseringsgraden bygger på enkätsvaren. Ett medelvärde har räknats ut för respektive 

bank som visas i tabell 1 vilket utgör decentraliseringsgraden. Ett högre medelvärde visar på 

en mer decentraliserad bank. Kodningen visar vilken rangordning av decentralisering 

bankerna har fått, där den mest decentraliserade banken har fått den högsta siffran. Efter 

sammanställningen av enkätutskicken till de fyra bankerna fick vi följande resultat: 

     

Bank Decentraliseringsgrad Kodning 

SHB 39,08 4 

Swedbank 35,63 3 

SEB 34,04 2 

Nordea 31,50 1 
Tabell 1 Beskriver decentraliseringsgraden för respektive bank och dess kodning 
 

Som tabell 1 visar fick SHB det högsta talet vilket indikerar att de är den mest 

decentraliserade banken. Nordea visade sig vara den minst decentraliserade banken. I mitten 

kom Swedbank och SEB. De har endast en differens på 1,59 på medelvärdet, jämfört med 

SHB och Swedbank som har på differens 3,45. SHB och Nordea som är två ytterligheter 

(39,08 respektive 31,50) har hela 7,58 i skillnad på decentraliseringsgraden.  

 

Sammanställning av alla enkätsvar finns i bilaga 8.8. 

 

Medarbetarnöjdhet 

 

Medarbetarnöjdheten grundar sig på undersökningen från Finansförbundet. Den bank som 

fick högst totalpoäng har de mest nöjda medarbetarna. Kodningen i tabell 2 visar 

rangordningen av vilken bank som har nöjdast medarbetare, det högsta värdet på “nöjda 

medarbetare “ får därför en fyra, den banken som har minst nöjda medarbetare får då en etta. 

Sammanställningen av Finansförbundets undersökning visas i tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högst medelvärde =  

mest decentraliserad 
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Bank Nöjda medarbetare Kodning 

SHB 17,83 4 

Nordea 13,33 3 

SEB 13,17 2 

Swedbank 12,67 1 

Tabell 2. Beskriver medarbetarnöjdheten för respektive bank och dess kodning 
 

Undersökningen visar att SHB har ett värde på 17,83, det vill säga de är den bank som har 

högst medarbetarnöjdhet. Detta följt av Nordea som har 13,33. Väldigt nära Nordea ligger 

SEB, med endast 0,16 poängs skillnad. Undersökningen visar att Swedbank har minst nöjda 

medarbetare.  

 

Sammanställning av uträkning för nöjda medarbetare finns i bilaga 8.6.  

 

Kundnöjdhet 

 

Undersökningen från SKI var uppdelad på företagskunder och privatkunder. Vi har räknat ut 

ett medelvärde för att få fram den totala kundnöjdheten för bankerna. Ett högre medelvärde 

innebär nöjdare kunder. Den bank som har nöjdast kunder har vi kodat som en fyra, den bank 

som har minst nöjda kunder har då fått en etta.  

Utifrån SKI:s undersökning av nöjda kunder har vi fått fram resultatet enligt tabell 3. 

 

Bank Nöjda kunder Kodning 

SHB 75,55 4 

SEB 69,50 3 

Swedbank 68,45 2 

Nordea 68,00 1 
Tabell 3 Beskriver kundnöjdheten för respektive bank och dess kodning 
 

SHB har nöjdast kunder, med ett nöjdkundindex på 75,55. Nordea kommer på sista plats med 

ett index på 68. Häremellan ligger SEB (69,5) och Swedbank (68,45). Dock är skillnaderna 

mellan SEB, Swedbank och Nordea väldigt små. Denna enda bank som avviker är SHB. 

 

Sammanställning på uträkning för nöjda kunder finns i bilaga 8.9 

 

Lönsamhet 

 

Räntabilitet på eget kapital har beräknats med hjälp av respektive banks resultat- och 

balansräkning för koncernen, hämtad från årsredovisningarna för år 2011. Den bank som har 

högst procentsats på räntabiliteten är den bank som är mest lönsam. Vidare har den bank med 

högst lönsamhet kodats med en fyra och den bank som har lägst lönsamhet kodats med en 

etta. 

 

 

Högst värde = högst 

medarbetarnöjdhet 

Högst medelvärde på nöjda 

kunder= nöjdast kunder 
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Sammanställning av resultatet för lönsamheten finns i tabell 4. 

 
Bank Lönsamhet Kodning 

SHB 17,49 4 

Swedbank 15,72 3 

SEB 14,06 2 

Nordea 13,58 1 

Tabell 4. Beskriver räntabiliteten på eget kapital per bank och dess kodning 
 

Enligt räntabilitet på eget kapital är SHB den mest lönsamma banken med en lönsamhet på 

17,49 procent. Den bank som visar sämst lönsamhet är Nordea som ligger på 13,58 procent. 

Swedbank med 15,72 och SEB med 14,06 hamnar lönsamhetsmässigt i mitten av de fyra 

storbankerna. 

Sammanställningen på uträkningarna av lönsamheten finns i bilaga 8.7 

4.2 Resultat av empiri 
 

För att sätta de olika variablerna i relation till varandra har vi gjort rangkorrelationsanalyser. 

Vi har gjort en bivariat analys. Korrelationen är presenterad i diagram 1, 2 och 3. För att 

beräkna korrelationen har vi använt oss av kodningen för varje variabel, enligt tabell 1-4. Vi 

har rangordnat koderna för variablerna utifrån, bankernas decentraliseringsgrad, 

medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet och lönsamhet. Determinationskoefficienten har vi även 

beräknat för att kunna förstå hur mycket av den totala variationen i y som beror på x. 

 

Decentraliseringsgraden → Nöjda medarbetare 

 

I tabell 5 har vi beräknat rangkorrelationen för decentraliseringsgraden och nöjda 

medarbetare, där x är decentraliseringsgraden (den oberoende variabeln) och y är nöjda 

medarbetare (det beroende variabeln). Decentraliseringsgraden är den förklarande variabeln 

till bankernas nöjda medarbetare. 

 

Bank  (X)  (Y) x-y=d d^2 

Nordea 1 3 -2 4 

SEB 2 2 0 0 

SHB 4 4 0 0 

Swedbank 3 1 2 4 

Summa     0 8 

Korrelation: 0,2       

Determinations- 

koefficienten 

(r^2) 

 

4% 

      

 
Tabell 5 Uträkning av rangkorrelation för decentraliseringsgraden och nöjda medarbetare 

Högst procentsats = högst 

lönsamhet 

Decentraliseringsgrad=(X) 

Nöjda Medarbetare=(Y) 
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Resultatet av rangkorrelationen visas i diagram 1. 

 

 
Diagram 1. Spridningsdiagram; variabler decentraliseringsgrad och nöjda medarbetare 
 

Rangkorrelationskoefficienten är 0,2 vilket betyder att det inte finns något samband. 

Determinationkoefficienten är 4 procent som innebär att endast 4 procent av variationen i 

medarbetarnöjdhet förklaras av decentraliseringsgraden. Utifrån kodningen har Nordea låg 

decentraliseringsgrad och hög medarbetarnöjdhet, dock har Swedbank hög 

decentraliseringsgrad och låg medarbetarnöjdhet.  

 

Nöjda medarbetare → Nöjda kunder 

 

I tabell 6 och diagram 2 beräknas och visas korrelationen för nöjda medarbetare och nöjda 

kunder. Här är nöjda medarbetare (x) den oberoende variabeln och nöjda kunder (y) den 

beroende variabeln. Även determinationskoefficienten finns uträknad i tabell 6. 

 

Bank  (X)  (Y) x-y=d d^2 

Nordea 3 1 2 4 

SEB 2 3 -1 1 

SHB 4 4 0 0 

Swedbank 1 2 -1 1 

Summa     0 6 

Korrelation: 0,4       

Determinations- 

koefficienten 

(r^2) 

 

16 % 

      
Tabell 6 Uträkning av rangkorrelation för nöjda medarbetare och nöjda kunder 
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Resultatet av rangkorrelationen visas i diagram 2. 

 

 
Diagram 2 Spridningsdiagram; variabler nöjda medarbetare och nöjda kunder 
 

Mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder finns det en korrelation på 0,4. Detta innebär att 

det inte finns något samband. Determinationskoefficienten beräknades till 16 procent, vilket 

innebär att 16 procent av variationen i nöjda kunder beror på hur nöjda medarbetarna är. 

Korrelationen beror på att bankerna antingen hade de väldigt nöjda medarbetare men då 

väldigt missnöjda kunder, eller att de har väldigt missnöjda medarbetare men då nöjda kunder. 

 

Nöjda kunder → Lönsamhet 

 

I tabell 7 och diagram 3 beskrivs korrelationen mellan nöjda kunder och lönsamheten. Här är 

nöjda kunder (x) den oberoende variabeln och lönsamhet (y) det beroende variabeln. 

Uträkning för determinationskoefficienten finns i Tabell 7.  

 

 

Bank  (X)  (Y) x-y=d d^2 

Nordea 1 1 0 0 

SEB 3 2 1 1 

SHB 4 4 0 0 

Swedbank 2 3 -1 1 

Summa     0 2 

Korrelation: 0,8       

Determinations- 

koefficienten 

(r^2) 

 

64% 

      

 
Tabell 7 Uträkning av rangkorrelation för nöjda kunder och lönsamheten 
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Resultatet av rangkorrelationen visas i diagram 3. 

 

 
Diagram 3. Spridningsdiagram; variabler nöjda kunder och lönsamhet 

 

Korrelationen mellan nöjda kunder och lönsamhet beräknades till 0,8, vilket tyder på ett 

samband. Determinationskoefficienten blev 64 procent. Detta innebär att 64 procent av 

variationen i lönsamheten beror på kundnöjdheten. Diagram 3 visar, utifrån kodningen, att 

Swedbank har högre lönsamhet än SEB, dock är kundnöjdheten lägre i Swedbank än i SEB. 

SHB visar enligt vår kodning att de har lika hög lönsamhet som nöjda kunderna och Nordea 

har lika låg lönsamhet som de har nöjda kunder.  

 

Sammanställning av resultat se figur 5. 

 

Decentralisering 0,2 ---> 
4% 

Nöjda 
medarbetare 

0,4 ---> 
16% 

Nöjda 
kunder 

0,8 ---> 
64% 

Lönsamhet 

Figur 5.Sambandet med korrelation och determinationskoefficienten för varje delsamband. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer vår frågeställning analyseras och diskuteras utifrån teorin och 

empirin. 

5.1 Decentraliseringsgraden → Nöjda medarbetare →  

Nöjda kunder → Lönsamhet 
 

Vi kunde inte visa på att det finns något samband mellan decentralisering, nöjda medarbetare, 

nöjda kunder och lönsamhet. Eftersom korrelationen mellan decentralisering och nöjda 

medarbetare visade att inte fanns något samband (r=0,2) faller sambandet som helhet. Skulle 

vi endast studerat det samband som Kaplan & Norton (1999) menar finns, det vill säga nöjda 

medarbetare, nöjda kunder och lönsamhet, skulle vi möjligen sett ett samband. När vi 

kopplade Kaplan & Nortons teori till decentralisering bröts hela sambandet. Detta kan bero på 

att vi har tillfört sambandet ytterligare en variabel som inte var kompatibel med deras teori. 

5.2 Decentraliseringsgraden → Nöjda medarbetare 
 

Södergren (1992) menar att decentralisering skulle ha en positiv effekt på hur nöjda 

medarbetarna känner sig. Enligt Södergren finns det kontroll-, ekonomi- och 

marknadsmässiga fördelar med decentralisering men framförallt finns det mycket positiva 

effekter på de anställda. Södergren menar vidare att decentralisering ökar engagemang, 

motivation och medinflytande hos personalen. Dessa effekter skulle höja 

medarbetarnöjdheten. 
Utifrån vår undersökning kan vi inte se att det skulle finnas något samband mellan 

decentraliseringsgraden och hur nöjda medarbetarna känner sig. Alla de fördelar, som 

Södergren menar att det finns för anställda i en decentraliserad organisation, påverkar därmed 

inte huruvida medarbetarna känner sig nöjda. Hur nöjda medarbetarna känner sig beror därför 

på något annat. Det skulle kunna vara gemenskapen med kollegorna på arbetsplatsen som gör 

att man trivs. Det kan också vara lönenivån som gör att medarbetarna känner sig uppskattade 

och nöjda på jobbet. 
Johnson (1992) menar att ansvar och beslutsbefogenheter bör decentraliseras till medarbetare 

längst ner i organisationen. Genom decentralisering menar Johnson att företaget blir mer 

flexibelt då medarbetarna får möjlighet att använda sina egna erfarenheter och kunskaper för 

att fatta beslut. Detta leder i sin tur till nöjdare medarbetare. Eftersom det inte fanns något 

samband, stämmer inte Johnsons teori om decentralisering och nöjda medarbetare överens 

med resultatet från vår undersökning. Som nämnt ovan borde det finns något annat som 

påverkar medarbetarnöjdheten. 
Vid sammanställningen av empirin kunde vi utläsa ett negativt samband mellan 

decentralisering och nöjda medarbetare verkar finnas. Detta skulle motbevisa Johnsons och 

Södergrens teorier. Om vi studerade enbart Nordea, SEB och Swedbanks skulle vi fått en 
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korrelation på r=-1, vilket innebär ett perfekt negativt samband. Det innebär att en ökning i 

decentraliseringsgraden leder till samma minskning i medarbetarnöjdheten. Ett annat sätt att 

beskriva det perfekt negativa sambandet är att de som jobbar i en mer centraliserad 

organisation skulle vara mer nöjda än de som jobbar i en decentraliserad organisation. Frågan 

är då om sambandet vi hittade endast beror på slumpen eller om det ligger någon sanning i 

det. Då vi hade svårigheter med enkätutskicken och framförallt fick ett stort bortfall i Nordea 

finns det en möjlighet att rangordningen har blivit fel. Då skulle vi aldrig sett det negativa 

sambandet som pekar på att det är centralisering som leder till nöjda medarbetare. 
Wallander (2002) menar att decentraliseringen spelar roll för att kunna tillfredsställa de 

mänskliga behoven. Han menar att det är av avgörande betydelse för hur mycket 

beslutanderätt och ansvar medarbetarna får för att de ska kunna känna en hög grad av 

behovstillfredsställelse. För att kunna öka behovstillfredsställelsen och därmed 

medarbetarnöjdheten bör en organisation decentraliseras så mycket som möjligt. Wallanders 

teori om decentraliseringen inte kunde bekräftas i vår undersökning eftersom vi inte kunde 

hitta något samband mellan decentralisering och nöjda medarbetare. Handelsbanken utmärkte 

sig dock i undersökningen genom att de rankades som en fyra i alla variabler, se tabell 8. 
Ba 

Kodning: 
Decentralisering 

Kodning: 
Nöjda 
medarbetare 

Kodning: 
Nöjda 
kunder 

Kodning: 
Lönsamhet 

SHB 4 4 4 4 

SEB 2 2 3 2 

Swedbank 3 1 2 3 

Nordea 1 3 1 1 

Tabell 8 visar en sammanställning över storbankernas kodning. 

Eftersom vi inte kan säga att det är decentraliseringen som har lett till att Handelsbanken har 

nöjda medarbetare borde det vara något annat som tillfredsställer dem. En möjlig anledning 

till att medarbetarna känner sig nöjda är människosynen som Wallander etablerade i 

Handelsbanken. Wallander var väldigt mån om att ta hänsyn till och tillfredsställa 

medarbetarnas behov.  

En annan möjlig anledning är vinstdelningsprogrammet, Oktagonen. Avsättning till 

Oktagonen sker varje år då Handelsbanken är lönsammare än de andra bankerna i snitt. 

Eftersom vinsten betalas ut till medarbetarna först när de går i pension finns det incitament att 

presterar bra varje dag. Detta driver upp bankens resultat år efter år. Då alla medarbetarna får 

samma utdelning oavsett lön och ställning skapar detta gemenskap och arbetsglädje, vilket är 

en möjlig anledning till att Handelsbanken har väldigt nöjda medarbetare. Därmed skulle 

Handelsbankens nöjda medarbetare och framgång inte kunna förklaras av decentralisering 

utan av ett framgångrikt vinstandelssystem.  



37 

 

 

5.3 Nöjda medarbetare → Nöjda kunder 
 

Enligt Kaplan & Nortons (1999) undersökning av företag kunde de se att de nöjdaste 

kunderna var de som hade kontakt med de nöjdaste medarbetarna. Enligt vår undersökning 

kunde vi inte se något samband mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder. Korrelationen 

(r=0,4) var för svag för att säga att det finns ett samband mellan variablerna. Då endast 16 

procent av variationen i nöjda kunder beror på medarbetarnöjdheten måste det finnas fler 

variabler som påverkar kundnöjdheten. I det balanserade styrkortet finns processperspektivet 

mellan lärande perspektivet och kundperspektivet. Kaplan & Norton menar att det vanligtvis 

behövs någon form av processer för att göra kunderna nöjdare utöver att medarbetarna är 

nöjda. En möjlighet för att kunna få ett tydligare samband mellan nöjda medarbetare och 

nöjda kunder skulle vara genom att lägga till ytterligare en variabel som utgör processer. 

Detta skulle möjligtvis kunna förklara mer vad som gör kunderna nöjda. 
 

Padmakumar et al.(2011) har gjort undersökningar som visat att det finns ett starkt samband 

mellan de två variablerna. Padmakumar et al. menar på att förbättringar i medarbetarnas 

bemötande av kunder ökar kundnöjdheten, detta genom att medarbetaren känner motivation 

och delaktighet som upplevs positivt för kunden. Resultatet från vår empiriska undersökning 

stämmer inte överens med resultatet från Padmakumar et.al undersökning. Enligt vår kodning 

har bankerna antingen mindre nöjda medarbetare men då nöjda kunder eller att de har nöjda 

medarbetare men då mindre nöjda kunder. Detta kan möjligtvis förklaras av att kunderna har 

olika förväntningar på sina banker. SKI undersökte hur nöjda kunderna var i förhållande till 

vad de förväntade sig av banken. Hade kunderna då omotiverat höga förväntningar kommer 

de bli besvikna även om de blir väldigt välbemötta. Däremot en kund med låga förväntningar 

kommer bli väldigt nöjd även om denna blir bemött av samma medarbetare. Det kan orsaka 

en skev bild av kundnöjdheten. 

Banker som hade mindre nöjda medarbetare och mer nöjda kunder kan möjligen förklaras av 

att kunderna med långa relationer till bankerna fortsätter att vara nöjda även om de det senaste 

året blivit bemötta av mindre nöjda medarbetare. 

5.4 Nöjda kunder → Lönsamhet 
 

Vid en undersökning av Echo Engeering fann Kaplan & Norton (1999) att nöjda kunder 

betalade sina fakturor snabbare än missnöjda. Detta betyder enligt de att det finns ett orsak-

verkan samband mellan nöjda kunder och lönsamhet. I vår undersökning kan även vi se att det 

finns ett samband mellan nöjda medarbetare och lönsamhet. Korrelationen beräknades till 0,8 

vilket betyder att ett samband finns. Eftersom sambandet inte är perfekt finns det dock 

ytterligare någon variabel som påverkar lönsamheten. 
Det finns dock kritik mot att sambandet skulle vara ett orsak-verkan samband. Nörreklit 

(2000) menar att det är ett “beroende av varandra”-samband istället för ett orsak-verkan 

samband. Enligt Nörreklit går sambandet inte bara i en riktning, utan att det går runt. För att 

ett företag ska vara lönsamt krävs det att investeringar görs i lärandeperspektivet. Dock krävs 
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det att även att företaget har kapital, det vill säga är lönsamt, för att företaget ska kunna 

investera i lärande. Oavsett om det är ett “beroende av varandra”-samband eller ett orsak-

verkan samband som gör att nöjda kunder leder till lönsamhet bekräftar vår undersökning 

sambandet. Vi kan dock inte veta vilken typ av samband det är, endast att det finns ett 

samband mellan nöjda kunder och lönsamhet. 

Adolphson et al. (Stockholms Universitet, 2012) har även studerat sambandet mellan nöjda 

kunder och lönsamhet. De menar att det finns en viss fördröjning mellan variablerna och att 

det därför är viktigt att bankerna har med kundnöjdhet i sina långsiktiga mål. Vår 

undersökning visar, som tidigare nämnts, att ett samband finns mellan nöjda kunder och 

lönsamhet. Detta kan bero på att bankerna jobbar med långsiktiga relationer med kunder, 

något som Adolphson et al. menar är viktigt och något som alla banker nämner i sina 

årsredovisningar. 
Förutom långsiktiga relationer är det även viktigt att identifiera vilka kunder som är 

lönsamma kunder, det räcker inte med att endast ha nöjda kunder. Handelsbanken som har en 

låg risktolerans väljer sina kunder med omsorg, de är noga med att välja säkra kunder 

(Handelsbankens årsredovisning 2011, s.14). Swedbank däremot har gjort sig känd som att 

vara “En bank för de många”. (Swedbanks årsredovisning 2011, s.1) Risken här är att 

Swedbank riskerar att acceptera både lönsamma och icke lönsamma kunder. Detta kan 

förklara skillnader i lönsamheten mellan storbankerna. 

5.5 Sammanfattning 
Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Den svaga länken i vårt samband var den mellan 

decentralisering och nöjda medarbetare. På grund av att vi inte kunde bekräfta sambandet 

mellan dessa variabler föll hela sambandet från början till slut. 
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel kommer vi presentera slutsats för vår uppsats. Vi kommer även lämna förslag 

till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 

 

Studiens resultat kunde inte bekräfta att decentralisering har någon påverkan på människor 

och lönsamhet. Vi kunde inte finna något samband mellan de fyra variablerna. Vid 

undersökningen av sambandet mellan decentraliseringsgraden och nöjda medarbetare hittade 

vi ett negativt samband. Det visade på att en mindre decentraliserad, det vill säga en mer 

centraliserad, bank hade nöjdare medarbetare. Det enda delsambandet vi kunde bekräfta var 

sambandet mellan nöjda kunder och lönsamhet. 

Sammanfattningsvis kan vår studie inte visa på något samband mellan decentralisering, nöjda 

medarbetare, nöjda kunder och lönsamhet. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 

Sambandet som vi studerade var begränsat till storbankerna i Sverige. Till vidare forskning 

föreslås att en undersökning görs som omfattar en större geografisk marknad, till exempel alla 

de skandinaviska bankerna. Vidare är det intressant att studera om sambandet är 

branschspecifikt. Hur ser sambandet ut mellan de olika variablerna i andra tjänsteföretag, till 

exempel försäkringsbranschen och konsultbranschen? 

För att ta reda på decentraliseringsgraden och medarbetarnöjdheten i bankerna har vi samlat in 

data med hjälp av enkätutskick och data från Finansförbundets medlemsundersökning. Vi 

anser att personliga intervjuer istället skulle bidra till bredare kunskap och förståelse för vad 

det är som gör medarbetarna nöjda. Som ett komplement till enkätutskicken föreslår vi även 

här intervjuer med respondenterna, detta för att minska risken för egna tolkningar av frågorna. 

Ett annat förslag till vidare studier är att studera sambanden under en längre tid. Det var över 

40 år sedan som decentraliseringen introducerades i Handelsbanken. En intressant 

frågeställning skulle därför vara huruvida decentraliseringen och dess påverkan på de övriga 

variablerna har förändrats med tiden. En möjlig studie skulle kunna vara att mäta, i takt med 

att decentraliseringen fick sin framgång, effekten på medarbetare, kunder och lönsamhet. 

Förändras sambandens styrka år för år? Vidare sätta detta i relation till de andra tre 

storbankernas historiska utveckling. Hur såg medarbetarnöjdheten, kundnöjdheten och 

lönsamheten ut i de andra storbankerna som inte hade påbörjat decentraliseringsarbetet ännu? 
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8. Bilagor 

8.1 Enkätmall 
 

Hej! 

Vi är tre studenter som just nu skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi, vid Lunds 

Universitet. Studien omfattar en undersökning av de fyra största bankerna i Sverige. Syftet 

med uppsatsen är att se hur organisationens styrning påverkar medarbetare, kunder och 

lönsamhet. Urvalet vi har gjort är kontorschefer och regionbankschefen i södra Sverige.  

Det vi behöver hjälp med från Er är hur banken är styrd. Här kommer nio frågor som vi 

hoppas kunna få hjälp med! 

Vi önskar svar senast 11 maj. 

1. Hur många hierarkiska nivåer finns i organisationen? Från ledningsnivå till 

verksamhetsnivå. Vänligen namnge de olika nivåerna. T.ex. VD, regionschef, 

områdeschef, kontorschef. 

Antal:  

Namnge nivåerna: 
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Till 

väldigt 

stor 

del 

Till 

ganska 

stor 

del 

Till varken stor 

eller liten 

del/mittemellan 

Till 

liten 

del 

Till 

väldigt 

liten 

del 
           

2. Till hur stor del finns 

internt centrala 

förutbestämda regler att ta 

hänsyn till i det dagliga 

arbetet? OBS! Bortse från 

lagar och bankregler från 

t.ex. Finansinspektionen.         
3. Till hur stor del 

använder sig banken av 

målstyrning? Extrem 

målstyrning skulle vara 

att ett mål sätts upp för 

verksamheten och där 

kontroschefen får 100 % 

handlingsfrihet på vilket 

sätt han/hon ska uppfylla 

det.       
4. Till hur stor del 

delegeras 

befogenheter/behörigheter 

till kontorschefer?        
5. Till hur stor del 

delegeras 

befogenheter/behörigheter 

till medarbetare?        
6. Till hur stor del 

delegeras beslutsfattande 

till kontorschefer?        
7. Till hur stor del 

delegeras beslutsfattande 

till medarbetare?        
8. Till hur stor del 

ansvarar kontorschefen 

för enhetens resultat?        
9. Till hur stor del kan 

kontorschefen påverka 

enhetens resultat?      

Markera med ett kryss för det alternativ som stämmer in bäst på Er bank! 
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8.2 Utdrag från PowerPoint från Finansförbundet 
  

Ris och ros till Finansförbundet  
Finansförbundet genomförde tillsammans med Novus Opinion en medlems-undersökning i 

januari och februari 2012. Syftet var att ta reda på vad medlemmarna tycker om 

medlemskapet i en mängd viktiga frågor och att använda resultatet som en viktig del i 

planeringen av Finansförbundets verksamhetsinriktning 2012-2014. Den webbaserade 

undersökningen skickades till cirka 27 800 aktiva medlemmar och drygt 12 500 besvarade 

undersökningen, vilket motsvarade 45 % av de tillfrågade.  

Resultat från Finansförbundets medlemsundersökning 2012  
Resultatet visar generellt på en något lägre nöjdhet med medlemskapet än motsvarande 

undersökning 2010. 3 av 4 medlemmar anser att de är nöjda med innehållet i medlemskapet. 

Detta resultat är i underkant jämfört med andra fackliga organisationer, även om de flesta 

fackförbund har tappat i nöjdhet de senaste två åren. Flera saker pekar i rätt riktning, men det 

också finns en hel del utmaningar.  

Det som pekar i rätt riktning är att:  
Nöjdheten med den lokala informationen ökar  

Välkomnandet av nya medlemmar ökar  

Medlemmarna är något mindre stressade än genomsnittet av tjänstemän i övriga branscher  

Diskriminering på arbetsplasterna verkar minska  

De utmaningar vi står inför är att:  
Nöjdheten med medlemskapet minskar totalt sett  

Kännedomen om förbundet minskar totalt sett  

Lönefrågor är fortsatt viktigast och bör prioriteras högt  

Medlemsnyttan måste bli tydligare  

Synligheten och de lokala fackliga kontakterna måste öka  

Känslan av att medlemskapet och kollektivavtalet är prisvärt måste öka  

Förhandlingsstyrkan måste upplevas öka  
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8.3 Utdrag från Finansförbundets undersökning 
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Totalt Nordea SEB Handelsbanken Swedbank Övriga

Antal intervjuer 12557 2120 1728 1998 3687 3023

<*>Antal 

intervjuer 4297 694 622 685 1277 1019

1 Förekommer inte 

alls 61% 63% 65% 56% 63% 60%

2 13% 13% 12% 16% 12% 12%

3 9% 9% 8% 10% 8% 9%

4 7% 6% 6% 8% 7% 7%

5 Förekommer i 

allra högsta grad 3% 2% 2% 3% 3% 3%

Vet ej 7% 7% 7% 7% 7% 9%

<*>Antal 

intervjuer 4297 694 622 685 1277 1019

1 Förekommer inte 

alls 72% 73% 74% 68% 75% 68%

2 9% 9% 9% 9% 7% 9%

3 4% 4% 4% 5% 3% 5%

4 2% 1% 1% 1% 1% 2%

5 Förekommer i 

allra högsta grad 1% 1% 1% 1% 0% 1%

Vet ej 13% 11% 12% 16% 13% 14%

<*>Antal 

intervjuer 4297 694 622 685 1277 1019

1 Förekommer inte 

alls 74% 75% 75% 70% 77% 70%

2 7% 8% 7% 9% 7% 6%

3 3% 3% 4% 4% 3% 4%

4 1% 2% 0% 0% 1% 1%

5 Förekommer i 

allra högsta grad 0% 0% 1% 1% 0% 0%

Vet ej 14% 12% 12% 16% 13% 18%

<*>Antal 

intervjuer 4297 694 622 685 1277 1019

1 Förekommer inte 

alls 72% 74% 75% 68% 76% 68%

2 6% 6% 7% 9% 6% 5%

3 3% 3% 3% 4% 3% 4%

4 1% 1% 0% 1% 1% 2%

5 Förekommer i 

allra högsta grad 0% 0% 0% 1% 0% 1%

Vet ej 17% 15% 14% 19% 15% 20%

<*>Antal 

intervjuer 4297 694 622 685 1277 1019

1 Förekommer inte 

alls 74% 75% 76% 70% 77% 71%

2 7% 7% 7% 9% 7% 6%

3 3% 3% 3% 3% 2% 4%

4 1% 2% 1% 1% 1% 1%

5 Förekommer i 

allra högsta grad 0% 0% 0% 1% 0% 0%

Vet ej 15% 13% 13% 17% 14% 18%

<*>Antal 

intervjuer 4297 694 622 685 1277 1019

1 Förekommer inte 

alls 57% 57% 58% 60% 58% 54%

2 13% 12% 14% 16% 12% 13%

3 11% 13% 12% 9% 11% 10%

4 7% 6% 6% 5% 7% 7%

5 Förekommer i 

allra högsta grad 4% 3% 4% 2% 3% 6%

Vet ej 8% 8% 6% 8% 8% 10%

Ålder

I vilken grad upplever du att det förekommer diskriminering pga. följande kriterier på din arbetsplats?

Bank

Kön

Etnisk tillhörighet

Religion eller annan trosuppfattning

Funktionshinder

Sexuell läggning
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8.4 Utdrag från SKI:s undersökning 
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8.5 Gradering av enkätsvaren 
 

Hej! 

Vi är tre studenter som just nu skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi, vid Lunds 

Universitet. Studien omfattar en undersökning av de fyra största bankerna i Sverige. Syftet 

med uppsatsen är att se hur organisationens styrning påverkar medarbetare, kunder och 

lönsamhet. Urvalet vi har gjort är kontorschefer och regionbankschefen i södra Sverige.  

Det vi behöver hjälp med från Er är hur banken är styrd. Här kommer nio frågor som vi 

hoppas kunna få hjälp med! 

Vi önskar svar senast 11 maj. 

1. Hur många hierarkiska nivåer finns i organisationen? Från ledningsnivå till 

verksamhetsnivå. Vänligen namnge de olika nivåerna. T.ex. VD, regionschef, 

områdeschef, kontorschef. 

Antal:  

Namnge nivåerna: 

2 Nivåer = 6 

3 Nivåer = 5 

4 Nivåer = 4 

5 Nivåer = 3 

6 Nivåer = 2 

7 Nivåer = 1 
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Till 

väldigt 

stor 

del 

Till 

ganska 

stor 

del 

Till varken stor 

eller liten 

del/mittemellan 

Till 

liten 

del 

Till 

väldigt 

liten 

del 
           

2. Till hur stor del finns 

internt centrala 

förutbestämda regler att ta 

hänsyn till i det dagliga 

arbetet? OBS! Bortse från 

lagar och bankregler från 

t.ex. Finansinspektionen.  1 2 3  4  5 
3. Till hur stor del 

använder sig banken av 

målstyrning? Extrem 

målstyrning skulle vara 

att ett mål sätts upp för 

verksamheten och där 

kontroschefen får 100 % 

handlingsfrihet på vilket 

sätt han/hon ska uppfylla 

det.  5 4 3 2 1 
4. Till hur stor del 

delegeras 

befogenheter/behörigheter 

till kontorschefer?  5  4 3  2 1 
5. Till hur stor del 

delegeras 

befogenheter/behörigheter 

till medarbetare?  5  4 3  2  1  
6. Till hur stor del 

delegeras beslutsfattande 

till kontorschefer?  5  4 3  2  1  
7. Till hur stor del 

delegeras beslutsfattande 

till medarbetare?  5  4 3  2  1  
8. Till hur stor del 

ansvarar kontorschefen 

för enhetens resultat?  5  4 3  2  1  
9. Till hur stor del kan 

kontorschefen påverka 

enhetens resultat?  5 4  3  2  1  

Markera med ett kryss för det alternativ som stämmer in bäst på Er bank! 
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8.6 Sammanställning av nöjda medarbetare 

 
 

 

 

 

FRÅGA 1     
 

FRÅGA 5     
 

FRÅGA 

9     
Ja=dålig, 

Nej=bra 

Anta

l nej 

Poän

g 
 

Förekommer inte alls 

- högra= bättre     
 

Nordea 75% 2 

Nordea 57% 4 
 

Nordea 63% 3 
 

SEB 76% 3 

SEB 52% 3 
 

SEB 65% 4 
 

SHB 70% 1 

SHB 57% 4 
 

SHB 56% 2 
 

Swedban

k 77% 4 

Swedbank 52% 3 
 

Swedbank 63% 3 
    

  

  
     

FRÅGA 

10     

FRÅGA 2     
 

FRÅGA 6     
 

Nordea 57% 2 

Nordea 58% 3 
 

Nordea 73% 2 
 

SEB 58% 3 

SEB 58% 3 
 

SEB 74% 3 
 

SHB 60% 4 

SHB 61% 4 
 

SHB 68% 1 
 

Swedban

k 58% 3 

Swedbank 54% 2 
 

Swedbank 75% 4 
    

           FRÅGA 3     
 

FRÅGA 7     
    Nordea 67% 3 

 

Nordea 75% 3 
    SEB 65% 1 

 

SEB 75% 3 
    SHB 70% 4 

 

SHB 70% 2 
    Swedbank 66% 2 

 

Swedbank 77% 4 
          

        FRÅGA 4     
 

FRÅGA 8     
    Nordea 53% 1 

 

Nordea 74% 2 
    SEB 68% 3 

 

SEB 75% 3 
    SHB 92% 4 

 

SHB 68% 1 
    Swedbank 66% 2 

 

Swedbank 76% 4 
    

  
Fråga 

1 

Fråga 

2 

Fråga 

3 

Fråga 

4 

Fråga 

5 

Fråga 

6 

Fråga 

7 

Fråga 

8 

Fråga 

9 

Fråga 

10 

Medelvärde 

5-10 Totalt 

Nordea 4 3 3 1 3 2 3 2 2 2 2,33 13,33 

SEB 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3,17 13,17 

SHB 4 4 4 4 2 1 2 1 1 4 1,83 17,83 

Swedbank 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3,67 12,67 



51 

 

8.7 Urklipp från Årsredovisningar och uträkning av 

lönsamhet 
 

Nordea 

 

  

Räntabilitet på eget kapital = 3547/26120 = 0,1358 = 13,58% 

Källa: Årsredovisning 2011, s. 83, 85 

 

SEB 

 

 

Räntabilitet på eget kapital = 13345/109161 = 0,1406 = 14,06% 

Källa: Årsredovisning 2011, s. 72, 73 

 

SHB 

 

 

Räntabilitet på eget kapital = 16536/94524 = 0,1749 =17,49% 

Källa: Årsredovisning 2011, s. 67, 69 

 

Swedbank 

 

 

Räntabilitet på eget kapital = 15423/98133 = 0,1572 = 15,72% 

Källa: Årsredovisning 2011, s. 71, 73 
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8.8 Enkätsvar 
 

 

 

 

 

Nordea Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Totalt

1 2 2 4 4 3 5 5 5 4 34,00

2 1 2 4 4 3 4 3 4 4 29,00

Summa: 63,00

Medelvärde:31,50

SEB Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Totalt

Korrigerings-

värde Totalt

1 3 2 4 4 4 4 4 4 3 32,00 32,00

2 3 2 4 4 4 4 4 5 4 34,00 34,00

3 3 2 4 5 4 5 4 5 5 37,00 37,00

4 3 2 5 5 4 4 4 4 4 35,00 35,00

5 3 2 4,5 4 4 4 4 5 4 34,50 34,50

6 3 1 4 5 4 5 4 5 5 36,00 36,00

7 3 3 3 4 3 4 3 5 4 32,00 32,00

8 2 1 4 3 4 3 4 5 3 29,00 29,00

9 3 3 4 4 4 4 4 5 5 36,00 36,00

10 3 3 3 4 4 5 4 5 - 31,00 3,875 34,88

Summa: 340,38

Medelvärdet: 34,04

SHB Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Totalt

1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 42,00

2 4 3 5 5 4 5 5 5 5 41,00

3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 42,00

4 5 4 2 5 5 5 5 5 4 40,00

5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 39,00

6 3 1 2 5 5 5 5 5 5 36,00

7 5 3 1 5 4 5 4 5 4 36,00

8 5 2 3 4 4 4 4 5 4 35,00

9 5 2 5 5 4 5 4 5 4 39,00

10 5 1 5 5 4 5 4 5 4 38,00

11 5 3 5 5 5 5 5 5 4 42,00

12 5 3 1 5 5 5 5 5 5 39,00

13 4 2 5 5 4 5 4 5 5 39,00

Summa: 508,00

Medelvärde: 39,08
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Swedbank Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Totalt

1 4 2 4 5 4 5 4 5 5 38,00

2 4 1 2 5 4 4 3 5 3 31,00

3 4 1 4 5 4 5 4 5 5 37,00

4 3,5 3 3 5 4 5 3 5 5 36,50

Summa: 142,50

Medelvärde: 35,63
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8.9 Sammanställning nöjda kunder 
 

Företag   

Nordea 65,3 

SEB 69,5 

SHB 73,3 

Swedbank 66,7 

  Privat   

Nordea 70,7 

SEB 69,5 

SHB 77,8 

Swedbank 70,2 

  Privat och 

Företag   

Nordea 68 

SEB 69,5 

SHB 75,55 

Swedbank 68,45 

 

 

Bank Privat Företag Medelvärde 

Nordea 70,7 65,3 68 

SEB 69,5 69,5 69,5 

SHB 77,8 73,3 75,55 

Swedbank 70,2 66,7 68,45 

 


