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Sammanfattning 
 
Titel: Investeringsprocesser i storbanker – en undersökning på tre svenska storbanker 

 

Författare: Anna Shariat 

 

Handledare: Björn Ljunggren och Lars Svensson 

 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva hur storbankerna 

genomför sina investeringsprocesser. 

 

Metod: Uppsatsen har en abduktiv ansats, en kombination av en induktiv och deduktive 

ansats. En kvantitativ undersökning har gjorts på tre svenska storbanker. 

Undersökningen är byggd på tidigare forskning som genomförts inom detta 

område och empirin jämförs och analyseras med den tidigare forskningen samt 

investeringsteori.  

 

Slutsatser: Det finns ingen generell arbetsgång som kan stå för hela organisationen, svenska 

storbankers tillvägagångssätt av alla investeringsprocesser. Det är inte en fråga 

om investeringsprocessen, utan snarare en fråga om investeringsprocesser. Hur 

investeringsprocesserna genomförs beror helt på vilken typ och storlek av den 

aktuella investeringen, vilken enhet processerna sker i och vilken situation 

banken befinner sig i. Det finns en skriven mall som beskriver hur de olika 

processerna ska genomföras och vilka kalkylmodeller som ska användas men 

användning av dessa mallar kan ifrågasättas.  
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Executive summary 
 

Title: The investment processes in the major banks – a research on three major 

Swedish banks 

 

Author: Anna Shariat 

 

Supervisors: Björn Ljunggren and Lars Svensson 

 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 ECTS 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate and describe how the major banks in 

Sweden operate their investment processes. 

 

Method: This paper has an abductive approach, a combination of an inductive and 

deductive approach. A quantitative study has been done on three major Swedish 

banks. The source of this study comes from earlier studies that have been done 

in this subject and the empirical information is compared and analyzed on the 

earlier research and investment theory.  

 

Result: There are no general working processes that can stand for how all the 

investment process is preceded in the organization of major Swedish banks. It is 

not a question of investment process but rather a question of, investment 

processes. How these investment processes operates depends totally on the type 

and size of the current investment, which unit that is operating the processes and 

what situation the bank currently finds itself in. There is a written form that 

describes how the different processes should be operated and which capital 

budget models that should be used but the usage of these forms can be 

questioned.  
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1 Introduktion 
Efter ett intresse inom investeringar i större företag och användningen av de klassiska 

metoderna för investeringsbeslut gjordes en sökning av tidigare forskning gjord i detta ämne. 

Där saknades det en beskrivning av hur investeringsprocesser genomförs i de svenska 

storbankerna och därifrån kommer grunden till denna studies syfte.  

1.1 Bakgrund 
I detta inledande kapitel redogörs det kort om hur dagsläget ser ut för den svenska 

bankvärlden samt lite om vad som är sagt om investeringar och investeringsmetoder. 

 
Banker är en viktig del av samhällets infrastruktur och de är motorn i Sveriges ekonomi.  En 

av landets viktigaste tillväxtbranscher är just den finansiella. Den utgör cirka fyra procent av 

landets BNP och förser arbete till över 140 000 personer (Svenska Bankförening, 2010a). 

 

Vid utgången av år 2008 hade bankerna 46 procent av den totala balansomslutningen på 

finansmarknaden. Av dessa har Svenska Handelsbanken och Nordea båda 19 procent och 

Swedbank 20 procent av inlåningen från den svenska allmänheten. (Ibid.) 

 

Idag står vi inför en bankvärd som är stadd i förändring. Samarbeten inom EU-länderna leder 

till en ökad globalisering och dagens framsteg inom IT och elektronik har gjort 

förändringstakten inom bankväsendet hög. Denna utveckling har satt bankerna i en helt ny 

konkurrenssituation. (Framtidens Bank, 2007)  

 

Med de ökande förändringarna står det klart att om bankerna vill överleva i den hårdnade 

konkurrensen och vara med och kämpa om marknadsandelar som minskar kan de inte förlita 

sig på gamla knep (Framtidens Bank, 2007b). Kraven på bankerna ökar kontinuerligt med 

tiden i strävan att behålla sina kunder och samtidigt locka till sig nästa generations kunder. 

Det är en stor utmaning de ska anta och investering i ny teknik kan vara i form av utveckling 

av kompetens i företaget (Framtidens Bank, 2007c). Med mycket som händer runt bankerna 

nu och stora investeringar som krävs är det kritiskt att de är väl valda investeringar 

(Framtidens Bank, 2007d).  

 

En investering är en aktuell förpliktelse i utbyte mot pengar eller något annat av värde (Bodie 

m fl., 2009).  Termen används för en resurs som anskaffas och förbrukas vid något senare 
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tillfälle med en livslängd på åtminstone några år. Oftast när investeringar nämns, går tankarna 

till anläggningstillgångar i form av maskiner och fastigheter men de finns även i immateriella 

tillgångar i form av uppbyggnad av försäljningsorganisation, kompetensutveckling, 

utveckling av patent eller införandet av ett nytt informationssystem. Investeringens kassaflöde 

avgör om investeringen är lönsam eller inte. (Greve, 2003) 

 

Det har utvecklats en hel uppsättning av finansiella modeller för företag att påverka 

kassaflöden i önskad riktning. Beslutfattare kan använda modellerna som underlag och den 

rationella beslutfattaren antas att efter jämförelse och värderande av de olika alternativ, välja 

det som förväntas ge högsta grad av måluppfyllelse. Modellerna visar vilket alternativ som 

bör väljas och det är viktigt att verkligen utnyttja modellerna då de behövs. (Greve, 2003) 

 

En hörnsten i investeringsteori är, enligt Jansson (1992), kalkyler. Det är i kalkylerna som 

alternativen radas upp. Han använder Honko (1980) som påstår att under tidens gång har 

kalkylerna utvecklats och blivit allt mer sofistikerade eller mer komplicerade. Idag hittas 

metoder som bygger på förväntningar som är säkra, de som är osäkra, de som hanterar mer än 

bara lönsamhet, de som kan hantera skatternas effekt på en investering samt effekten av 

inflation och utbudet kapital. Han refererar även till Yard (1987) som säger att de 

investeringskalkyler som hittas idag i läroböcker har sin grund redan från början av 1960-

talet. (Jansson 1992) 

 

Investeringskalkylernas primära syfte är att bedöma ifall investeringen är lönsam genom att 

räkna ut om summan av betalningsöverskotten, belastat med en kalkylränta, är större än 

grundinvesteringen. Lönsamhetskalkylerna brukar innefatta nuvärdeskalkylen, 

slutvärdeskalkylen, annuitetskalkylen och internräntekalkylen. Dessa skiljer sig från den 

vanliga payback-kalkylen som egentligen inte är någon lönsamhetsmätning utan beräknar 

investeringens återbetalningstid. Tillsammans med kalkylerna hittas i investeringsteorin 

beslutmatris, beslutsträd och känslighetsanalyser som skall hjälpa beslutsfattaren att fatta rätt 

beslut.  (Greve, 2003) 

 

Enligt traditionell investeringsteori som lärs ut till ekonomistudenter använder beslutsfattaren 

de olika lönsamhetskalkylerna när de ska välja mellan olika investeringar och väljer då 

rationellt den investering som är mest lönsam. 
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1.2 Problemdiskussion   
Detta delkapitel avser att lyfta fram de problem som ska behandlas i uppsatsen samt ge 

läsaren en inblick på rubriker som senare blir behandlade i teorin.  

  
Som tidigare nämns säger Greve att investeringar, materiella som immateriella, beslutas 

genom att beslutsfattaren använder sig av investeringskalkyler. Det finns även 

beslutsmatriser, beslutsträd och känslighetsanalyser som beslutsfattaren kan använda sig av 

som hjälpmedel vid beslutsprocessen. I kalkylerna förekommer en kalkylränta som är 

ledningens avkastningskrav. Investeringsteorin menar att alla investeringsbeslut går till i stort 

sett på samma sätt i alla företag. Tillgänglig information samlas in för att bedöma varje 

alternativ och dess konsekvenser. Beslutsfattarna förmodas använda dessa kalkyler vid varje 

investeringsbeslut och ibland med hjälp av de andra verktygen som beslutsmatris och 

beslutsträd fatta rationella beslut. (Greve, 2003)  

 

Segelod (2000) anser att investeringar i professionella tjänsteföretag är speciellt intressanta, 

detta för att branschen är växande och har blivit mer kunskapsintensiv. Många företag i denna 

bransch investerar lika mycket som produktionsföretag men med skillnad att professionella 

tjänsteföretag främst investerar i träning och kompetensutveckling medan produktionsföretag 

främst investerar i maskiner och utrustning. Mycket av tidigare forskning som finns har avsett 

produktionsföretag och materiella investeringar. Många studier har även gjorts på 

investeringars olika karaktär men inte många som relaterar den forskningen till de 

professionella tjänsteföretaget. Litteraturen som är använd i Segelods studie (Dulman, 1989 

och Baldwin & Clark, 1994) påstår att de metoder, som är framtagna för tillverkande företag, 

även kan tillämpas på immateriella investeringar och tjänsteföretag. Det ska då finnas i åtanke 

att dessa metoder började användas 1950 och avsågs för materiella investeringar och 

tillverkande företag. Därför är det intressant att titta på investeringsprocesser i de 

professionella tjänsteföretagen.  

 

Lordh och Masterson (2000) säger i sin studie att nu för tiden är konkurrensen för många 

företag högre, utbudet av produkter har ökat, det har även möjligheten för kunder att ställa 

konkurrenter mot varandra och dessutom har samhällets förändringstakt ökat. Alla dessa 

förändringar har gjort det svårare för företagen idag att räkna ut konsekvenserna för deras 

investeringar. Därför finns det idag ett större utrymme för beslutsfattarens känsla för vad som 

är bäst för företaget i investeringsbeslutet. Den klassiska investeringskalkylens rangordning 
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har blivit ersatt av vad beslutsfattarens magkänsla säger är bäst för företaget. Karlsson och 

Vikberg (2009) har utfört en studie på investeringsprocesser i små företag och även de fann 

att erfarenheter, andra irrationella metoder och magkänsla var en fas i deras 

investeringsprocesser.  

 

En bank fanns med i den undersökande delen av Segelods (2000) studie och den var placerad 

i branschen standardiserade tjänsteföretag. Pang och Coskun (2008) menar att det inte är 

omöjligt att banker behandlar varje kund individuellt och då är det inte så glasklart att banker 

faller i kategorin standardiserade tjänsteföretag som till exempel snabbmatskedjorna hamnar i 

(Segelod, 2000). Storbankerna idag erbjuder sina kunder förutom klassiska banktjänster även 

bl.a. rådgivning, hjälp med bostadskalkyler, fondplacering och aktieköp, pension och 

försäkring och juridisk konsultation (Nordea, 2010, Handelsbanken, 2010, Swedbank, 2010, 

SEB, 2010). Segelods undersökning påbörjades 1996 (Segelod 2000) och det kan antas att 

bankernas tjänster vid den tiden såg annorlunda ut. Dagens tjänster som storbankerna erbjuder 

är av den arten som i litteraturen går under företagsformen, professionella 

serviceorganisationer (Anthony och Govindarajan, 2007). Därför är det kanske inte helt fel att 

påstå att man numera kan placera de stora bankerna i gruppen professionella tjänsteföretag.  

 

Vidare i sin studie har Segelod (2000) även studerat investeringsprocesser i sig, var besluten 

tas och hur ledningen kan påverka investeringsbeslutet. Tidigare diskuterades det om att 

modellerna är gjorda för materiella investeringar för tillverkning av produkter. Informationen 

som behövs för användningen av dessa modeller, kan vara produktionskostnad och 

marknadsföring. För att få bättre förståelse till hur investeringsprocesser går till i 

tjänsteföretag, där investeringens reslutat inte alltid kan mätas, är det då intressant att använda 

sig av ett bredare fält av information än endast de kalkylrelaterade. Segelod (2000) hänvisar 

till Goold och Campbells undersökningar som menar att investeringsprocesserna går olika till 

beroende på till exempel typ av investering som ska göras, en ekonomiskt stor investering ska 

godkännas av ledningen, mindre investeringar kan beslutas utan ledningens styrning. I andra 

exempel spelade investeringsstorleken ingen roll, då det fanns en enighet i företaget om vilka 

sorts investeringar som fick bestämmas utan ledningens inblandning. Fler exempel var 

investeringar som påverkade företagets strategi, de skulle oftast hänvisas till styrelsen och de 

som inte påverkade strategin, bestämdes på mer lägra nivå, även om den ansågs vara av 

betydande storlek. Segelods egna undersökning (2000) visade en distinkt skillnad mellan 

professionella tjänsteföretag och tillverkande företags investeringsprocesser. De tillverkande 

9 
 



  Investeringsprocessen i storbanker 
Anna Shariat 

 
företagen i undersökningen använde sig av en mer traditionell investeringsprocess med 

nuvärdesmetod och en skriven rutin mall med instruktioner, vem som var ansvarig för vad i 

processerna och hur beslutsprocesserna skulle se ut. De professionella tjänsteföretagen 

saknade dessa mallar, inga nuvärdesmetoder och rutinerna varierade mycket från företag till 

företag. (Segelod, 2000)   

 

Investeringsteorin förutsätter ofta att beslutsfattaren står inför flera val av investeringar och 

använder sig av nämnda verktyg för att besluta sig för vilken investering som ska väljas 

(Greve, 2003). Det har dock visat sig att detta inte alltid är fallet (Segelod 2000, 2002). Enligt 

en undersökning av Jansson (1993), på olika organisationer, ägnade sig projektledarna åt ett 

investeringsprojekt åt taget. Han fann inte att de tog sig an många investeringar på en och 

samma gång.  

 

Segelod (2002) visar att investeringsbeslut blir påverkade av andra faktorer än bara 

kalkylrelaterade och hur mycket de påverkas av de faktorerna är branschrelaterat, olika 

branscher hanterar investeringar på olika sätt. Resultatet av Segelods forskning (2000, 2002) 

för professionella tjänsteföretag visade bland annat att det inte fanns någon formell arbetsgång 

för investeringsprocesser mer än restriktioner av hur stora investeringar enhetschefer hade rätt 

att godkänna. Han fann även att det var mycket sällan som lönsamhetsmått användes och det 

enda investeringskriteriet var återbetalningstiden. Det finns många andra forskare som påstår 

att de ”lättare” kalkylerna som payback-kalkylen används mest, även bland stora svenska 

börsnoterade företag (Bramstedt och Nicklasson, 2005).  

 

Segelod (2002) har även kartlagt investeringsprocesser och faktorer som påverkar 

resursallokeringen i professionella tjänsteföretag som till exempel investeringens tidshorisont 

och mätbarhet. Det visade sig att det var svårt för professionella tjänsteföretag att mäta deras 

investeringar. Vilket ledde till att denna företagsform använde en styrning som är mer baserad 

på sociala och marknadsförhållanden, alltså en prestationsbaserad styrning, än den 

byråkratiska styrningen som är baserad på de klassiska kalkylerna. Jernström och Kock 

(2006) beskrivit dessa styrningar i deras studie av Ouchi (1979) och påstår att företag som har 

en hierarkisk organisationsbild brukar ha en byråkratisk styrning. Marknadsstyrning tillåter 

divisioner att styra utan större påverkan av ledningen och är att föredra om deras prestation 

kan mätas och de alla strävar mot samma mål. Sjukhus tillhör de organisationer som 
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vanligtvis har en social styrning. I sjukhus är den individuella prestationen svår att mäta och 

begrepp som värdering och tradition är centrala.  

 

Tidshorisonten är ofta låg hos investeringar gjorda av professionella tjänsteföretag, vilket 

visade sig i investeringskriterierna. Kriterierna var i stort sett endast en kort payback-tid, vissa 

accepterade inte en återbetalningstid på mer än ett år och därför spelar så kallade 

företagsgrupper och mellanchefer en mycket större roll för bestämmandet av investeringar 

(Segelod, 2000, 2002).  

 

I teori kapitlet redovisas den klassiska investeringsteorin och hur den lär oss om alla de 

metoder som finns som hjälpmedel vid beslutunderlag i investeringsprocesser. Det kan sen 

ifrågasättas till vilken grad kalkylerna används och till vilket ändamål. Det finns argument 

som säger att de enklare metoderna är populärare eller att de alla är mest en del av en 

institutionell teori som förklarar organisationers användning av dem. 

 

Det finns mycket skrivet inom investeringsteorin som påstår hur saker och ting ska skötas i 

investeringsprocesser (Greve, 2003, Ross m fl., 2008). Vidare finns det undersökningar på 

investeringsprocesser i olika branscher (Segelod, 2000, 2002) och påverkan av faktorer som 

är utmärkande för respektive bransch och investering. Storbankerna i sin tur är företag som 

spelar stor roll i den svenska bankvärden och i de svenska hushållen (Svensk Bankförening, 

2010a).  

 

Segelod (1986, 1991, 2000, 2002) visar hur organisationers beslutsprocesser går till genom att 

undersöka andra faktorer än dem kalkylerade och hittade många skillnader i processerna 

mellan de olika branscherna och typ av investering som gjordes i branscherna. Det kan påstås 

att hans undersökningar ifrågasatte den klassiska investeringsteorin och att dem 

undersökningarna täcker många branscher med alla sorters investeringar och under många 

tänkbara situationer med mer än en sorts förutsättning, dock inte på enskilda företag.  Det är 

där denna uppsats träder in. Segelods undersökningar är visar tendenserna kring de 

branschernas investeringsprocesser men storbanker har en väldigt liten representation i de 

undersökningarna. Även Lordh och Masterson (2000) tar upp i sin studie att fler aspekter än 

de ekonomiska måste tas till hänsyn när en investering ska bedömas. De strategiska, 

marknads, sociala och miljömässiga aspekter spelar en stor roll i investeringsprocesser.  
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Faktum är att idag saknas det empirisk kunskap om investeringsprocesserna i storbankerna 

och hur de förhåller sig till den klassiska investeringsteorin. Därför är syftet med denna 

uppsats att i första hand kartlägga investeringsprocesserna i storbankerna genom att beskriva 

dem efter de undersökningarna som Segelod redan har gjort (2000, 2002) och i andra hand att 

hitta relationen mellan vad investeringsteorin och tidigare undersökningar säger om 

investeringsprocesser. För denna kartläggning behövs det en utredning av hur bankerna 

förhåller sig till den klassiska investeringsteorin, vilken roll de teorierna har i deras 

investeringsprocesser. Detta nås bäst genom att skapa en bild i hur storbanker fungerar som 

företag för att få en förståelse för vad de anser är viktigast att tänka på under 

investeringsprocesser.  

 

Denna diskussion visar att det är mycket skrivet om investeringar, de olika typerna av 

investeringar, kriterierna kring dem, besluten, kalkylerna, teorier, tidigare studier samt de 

olika processerna. Mycket talar för att de olika beståndsdelarna i investeringsteorierna ser 

olika ut för olika branscher och företag. Trots att den klassiska investeringsteorin är relativ 

enformig och sägs tillämpa till alla investeringsprocesser, visar de många studier som 

genomförts i investeringsprocesser att detta är högst osannolikt. Frågeställningen för denna 

uppsats är att få förståelse för hur storbankerna i Sverige genomför sina investeringsprocesser 

och ha alla de olika beståndsdelarna i åtanke.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva hur storbankerna genomför sina 

investeringsprocesser. 
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2 Metod 
Detta kapitel avser att beskriva för läsaren tillvägagångssättet av insamlingen och 

bearbetningen av det data som blir redovisar i empirikapitlet.  

2.1 Val av metod 
Det kvalitativa perspektivet sätter individen mitt i omvärlden, som en del av den. Det handlar 

om att gå in på djupet av undersökningen för att se hur individen formar och tolkar 

verkligheten den befinner sig i. Process är ett av orden som märks ut i det kvalitativa 

perspektivet, process karakteriserar perspektivet och sätter forskaren närmare det subjekt som 

ska undersökas. Ett bra sätt att undersöka det sökta fenomenet är att utföra en fallstudie som 

är till för att undersöka problemet i dess realistiska miljö. Fallstudier är lämpliga i fall där det 

söks förklaring, förståelse eller beskrivning av stora organisationer eller händelser. Det 

kvantitativa perspektivet är en mer objektiv bild av verkligheten där den beskrivs och mäts 

med naturvetenskapliga instrument. Det perspektiv som uppsatsen är byggd på behöver inte 

vara samma som den metod som är vald för den uppsatsen. Användandet av till exempel en 

kvalitativ metod i ett kvantitativt perspektiv är möjligt och vice versa. (Backman, 1998) 

 

Den induktiva metoden lägger fokus på insamling av primär data som den empiriska delen för 

att formulera en hypotes, utan att dra en från befintlig teori. Vid användning av den deduktiva 

metoden läggs fokus på att en formulering som beskriver omständigheten med hjälp av 

teorier. (ibid.)  

 

En blandning av dessa två metoder kallas den abduktiva metoden (Le Duc, 2007). I en 

abduktion kombineras deduktion och induktion genom att bygga studien med till exempel 

intervjuer för att sedan koppla sekundära data till den funna empirin i resultatet (Hörte, 1998). 

I denna uppsats kommer den abduktiva metoden användas då den primära fokusen landar på 

insamling av data med intervjuer av respondenter som sedan analyseras av teoretiska 

kopplingar från studier som redan har gjorts (bilaga 1, 2, 3, 4).  

 

Denna studie har ett kvalitativt perspektiv, där beskrivning av investeringsprocesser söks i 

storbankernas miljö. Den sökningen görs med en kvantitativ fallstudie, då det söks efter 

variabler som redan hittats i tidigare forskning. Fallstudien kommer att göras via intervjuer 

(bilaga 5) av rörande personer i respektive bank.  

 

13 
 



  Investeringsprocessen i storbanker 
Anna Shariat 

 
Denna metod valdes för att ha en bra grund till uppsatsens analys. Kvantitativ forskning är en 

bra metod att använda vid jämförelser och kvalitativ är en bra för beskrivningar och 

tolkningar av den insamlade data (Kvale, 1997). Med hjälp av Segelods tidigare forskning 

(2000, 2002) var det lättare att veta vilka frågor att ställa för att på bästa och lättaste sätt 

kunna urskilja vad som är utmärkande för storbankernas investeringsprocesser.  

 

Anledningen till att den abduktiva valdes för att den ansågs vara mest passade för att lära sig 

hur storbankernas investeringsprocesser genomförs för att det inte fanns tidigare forskning om 

storbankernas investeringsprocesser för att använda endast en induktiv eller deduktiv metod. 

Att få stöd från både teori och empiri då respondenternas svar analyserades ansågs som den 

bästa metoden.   

 

2.2 Urval och val av intervjupersoner 
Det finns fyra banker som faller under kategorin, storbank i Sverige och eftersom studien 

handlar om investeringsprocesserna i de stora bankerna i Sverige, kontaktades just de fyra 

bankerna och tre av dessa valde att ställa upp på intervju.  

 

Efter att ha hört mitt syfte gjorde bankerna själva den bedömningen av vilken person som 

skulle passa bäst för intervjun. Alla resor började med att huvudkontoret blev kontaktade och 

sedan gick ärendet genom ett flertal personer, som hänvisade vidare tills det till slut landade 

hos den valda intervjupersonen som av den personen själv, eller av personer innan, ansåg att 

han eller hon var lämplig till undersökningen.   

 

Respondenterna var från Svenska Handelsbanken, Lotta Svennewall, chef för 

verksamhetskontoret som granskar IT-investeringar. Roland Lingvide, inköpsansvarig på 

Swedbank. Samt Rickard Lindell från Nordea som jobbar på strategienheten på Sverige-

Norden ledningen. Respondenternas position i bankerna var olika men efter sammanställning 

och tolkning av de svar som framkom under intervjuerna har det troligtvis ingen påverkan på 

resultatet av denna studie. 

 

2.3 Metod för insamlig av primärdata 
Intervjupersonerna fick det inledande kapitlet och frågorna skickade till sig en dag före 

intervjun så de hade lite tid till att förbereda sig samt veta mer om bakgrunden och syftet med 
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denna uppsats. Med frågeformuläret skickat till respondenter innan hoppades jag på en öppen 

dialog, mer än en styrd intervju. Alla intervjuer blev bandinspelade, för hjälp vid 

sammanställning av svaren. Vid eventuell osäkerhet av svaren skulle det följas upp med 

frågor genom e-post eller telefon. Efter att deras svar hade blivit sammanfattat, fick 

respondenterna en kopia sammanfattningen och analysen av den skickade till sig, för att få 

veta deras synpunkter på tolkningen av deras svar och göra de eventuella ändringarna. En 

respondent valde då att göra några mindre ändringar på sammanfattningen av intervjun. 

Ändringarna var inte av betydelse för studiens resultat. När uppsatsen blev klar, fick de en 

kopia av det avslutade arbetet.  

 

2.4 Val av intervjufrågor 
Frågornas (bilaga 5) grund kommer från uppsatsens syfte men är samtidigt uppbyggda så att 

svaren ska kunnas jämföras i Segelods tabeller (bilaga 1, 2, 3, 4) som förekommer i hans 

tidigare undersökningar (2000, 2002).  

 

Frågorna är uppbyggda så att Kvales (1997) olika dimensioner, skall hittas, i utformningen av 

dem: 

• Inledande frågor, för att lägga en bra grund till de andra dimensionerna. 

• Uppföljningsfrågor, genom att kunna fånga upp vad som är viktigt för intervjupersonen. 

• Sonderande frågor innebär utveckling av ett svar som givits.  

• Specificerade frågor, om intervjuaren vill, kan ännu specifikare uppföljning av frågor som inte 

är det primära syftet i undersökningen. 

• Direkta frågor, efter att intervjupersonen har fått ge sina egna beskrivningar kan forskaren 

betona vad som är det centrala i undersökningen. 

• Indirekta frågor, för att till exempel få reda på andras inställningar till frågan. 

• Strukturerade frågor, skall användas om intervjun börjar leda till orrelevant fakta för 

forskaren.  

• Tystnad, använda små tystnads pauser för att reflektera.  

• Tolkande frågor används till sist för att klargöra att man har förstått intervjupersonen rätt. 

Förutom dessa nio punkter, lägger jag själv till en tionde som jag kallar avslutande frågor, där 

jag frågar ifall personen som blir intervjuad har något att tillägga eller tycker det är något jag 

har glömt som han eller hon anser är viktigt.  
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Det visade sig vara bra att vara förberedd med många frågor då de användes som stöd genom 

hela genomförandet av intervjuerna.  

 

2.5 Etniska ställningstagande  
Under etniska riktlinjer diskuterar Kvale (1997) tre riktlinjer för forskning. De riktlinjerna är 

informerat samtycke, konfidentialitet samt konsekvenser.   

 

Informerat samtycke innebär att de personer som ska bli undersökta har blivit informerade om 

studiens generella syfte, fördelarna och nackdelarna av deras deltagande i undersökningen. 

Det betyder även att deras deltagande i undersökningen är frivilligt och de har rätt att dra sig 

ur när de vill. Konfidentialitet innebär att om information som framkommer under 

undersökningen kommer att publiceras, godkänns den först av undersökningspersonen. 

Konsekvenserna som en intervju kan innebära för undersökningspersonen måste informeras 

och uppmärksammas för undersökningspersonen. Det kan hända att informationen som 

framkommer under intervjun kan orsaka konsekvenser för intervjupersonen eller den grupp 

han eller hon representerar och de konsekvenserna måste forskaren ha i åtanke. ( Kvale, 1997) 

 

Undersökningspersonerna var informerade innan om studiens syfte och som nämnt innan 

skickades uppsatsens inledande kapitel till dem tillsammans med frågorna innan intervjun 

genomfördes. Deras frivillighet för intervjun diskuterades inte men det ansågs vara ganska 

självklart. Innan intervjun förekom e-post- och telefon kontakt med undersöknings personerna 

där de informerades hur många frågor som skulle ställas under intervjun samt exempel på 

frågor som skulle ställas under intervjun. Där betonades det även från mig att intervjun inte 

innebar att skulle detaljerat beskriva vilka investeringar som skulle väljas eller hade blivit 

valda, utan processerna kring dem. Detta på grund av att det framgick väldigt tydligt från 

bankerna att de var måna om att inte avslöja för mycket av investeringar som ännu inte var 

publika. Respondenterna blev informerade om att deras svar skulle användas för att svara på 

studiens syfte och att uppsatsen skulle skickas till dem innan den publiceras, för deras 

eventuella synpunkter. Som nämnt innan har respondenterna även varit med under loppet som 

kapitel 4 (empiri) har utformats, där några synpunkter av en respondent togs till hänsyn och 

några ord ändrades. Även de bilagor som sammanställer respondenternas svar gentemot 

tidigare forskning (bilaga 1, 2, 3, 4) skickades ut för eventuella kommentarer från 

undersökningspersonerna. Samma respondent som hade några mindre synpunkter på några 
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ord från sammanställningen från intervjun, hade några synpunkter på några ord i en av 

bilagorna (1,2,3,4). När kapitel 4 (empiri) och bilagorna (1,2,3,4) skickades ut till 

respondenterna, var det endast deras svar som var synliga för dem. Undersökningspersonernas 

svar var inte synliga för varandra förrän den versionen av uppsatsen som skickades ut till 

opponenterna. Detta för att respondenterna själva och jag skulle vara de enda som skulle ha 

tillgång till den information som kom från respektive respondent, så de hade en chans att ge 

sina synpunkter och godkännande innan andra skulle få tillgång till det. Några konsekvenser 

om undersökningspersonernas deltagande diskuterades inte och det ansågs inte finnas några 

av större betydelse i och med att ingen information som respektive undersökningsperson inte 

hade godkänt hade blivit tillgänglig för andra i denna studie.  

2.6 Validitet 
Validitet visar hur hållbar undersökningen är till verkligheten. Det talas alltså om studiens 

giltighet, eller gällande kraft i praktiken. Det talas för att valid vetenskaplig kunskap kan 

härstamma från kvalitativa undersökningar. Validitet väcker frågan om sanningen i 

undersökningen, ute i det verkliga livet och vad för roll teorin har i den sanningen. Validitet 

handlar även om mätningen och analysen av den valda mätningen, samt sambanden mellan 

dem. Denna process kräver att relevant data samlas in för att göra en tolkning av materialet. 

(Kvale, 1997) 

 

Det är svårt att påstå att denna undersökning skulle ha någon direkt gällande kraft i 

verkligheten, på grund av att det är en ganska liten undersökning. Dock representerar den tre 

av de totalt sett fyra bankerna i deras kategori samt teori som mätningen är grundad på, är 

bland annat undersökningar som redan är gjorda för samma syfte som denna uppsats har fast 

tillämpad på andra respondenter. Den undersökningen som har genomförts har kunnat svara 

på uppsatsens syfte.  

 

2.7 Reliabilitet 
Reliabilitet talar om konsistensen i resultatet av forskningen, genom att ifrågasätta 

tillförlitligheten i det undersökta materialet. Om två undersökningar, gjorda på två olika 

tillfällen görs på samma material och resultaten är nära varandra, visar detta på en hög 

reliabilitet. Om resultat skiljer mycket visar det då på en låg reliabilitet. (Kvale, 1997) 
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Empirin innehåller primärdata i denna uppsats och teorin är uppbyggd av teorier som bland 

annat används som kurslitteratur för högskolestudenter, samt tidigare undersökningar som är 

gjorda för samma syfte som denna uppsats har fast i ett större branschperspektiv. Insamlad 

primärdata har sedan blivit jämförd med den tidigare forskningen och teorierna.  Därför vill 

jag påstå att reliabiliteten i undersökningen är relativt hög.   

 

2.8 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet talar om det går att hitta någon allmän slutsats i de undersökningar som 

gjorts. Om den slutsatsen som har hittats kan ge oss någon förväntning om att det kommer att 

ske i liknande fall eller med liknande personer inblandade. Den sätter den humanistiska synen, 

om att varje situation är unik mot den naturvetenskapliga, som ständigt söker regler och lagar 

för varför beteenden ser ut som de gör. Generaliserbarhet tar också upp att, målet av 

generalisering, kan vara olika från början till slut, det som söktes kanske inte hittades, för 

annan slutsats kunde dras istället.  (Kvale, 1997) 

 

Det kommer att visas i analyskapitlet att det finns en stor grad av generaliserbarhet i denna 

uppsats mellan de olika företagen som ställ upp i undersökningen och både en prägel av den 

humanistiska synen och den vetenskapliga synen kan hittas i resultatet. 

 

2.9 Metodkritik 
I efterhand när intervjumaterialet blev sammanställt och analyserat insågs det att det vore 

kanske lättare att dela upp banker på enhetsnivå när man gör undersökningar på dem. Det 

finns ingen generell arbetsgång som kan stå för hela organisationens tillvägagångssätt av alla 

investeringsprocesser. En undersökning på en specificerad typ av investering på en enhet hade 

nog gett en tydligare bild på exakta steg i investeringsprocesser men den undersökningen hade 

som noterat inte kunnat tala för hela banken.  
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3 Teori  
Detta kapitel inleds med en kort redovisning av den svenska bankmarknaden samt de tre 

storbankerna som empirin bygger på. Därefter följer en presentation av teorier som är 

relevanta till studien.  

3.1 Svenska Bankmarknaden 

3.1.1 Finanssektorn  
En allmän definition av finanssektorn är, företag som arbetar uteslutande med finansiella 

tjänster. Banker idag kan hantera alla de uppgifter som sker i finanssektorn i Sverige, de 

tillhör kärnan i sektorn och är det vanligaste exemplet på företag som kommer på tal när det 

talas om den sektorn. Finanssektorns förbättringsvärde har ökat med cirka 55 procent sedan 

1993 och är en av de effektivaste branscherna i landet till den grad att den kan jämföras 

internationellt, mycket tack vare svenskarnas användning av Internetbank, svenska bankers 

expansion och deras dotterbolag i länder över världen.  (Svensk Bankförening, 2008) 

 

3.1.2 Banksektorn 
Marknaden för de svenska bankerna har en oligopolistisk struktur då ett fåtal, stora aktörer 

dominerar marknader. Många nya aktörer har tagit sig in i sektorn och idag delas bankerna i 

tre grupper, fristående sparbanker, nischbanker och utländska filialer samt storbanker och den 

sista gruppen har, med en balansomslutning på cirka 80 procent av den totala omslutningen ett 

stadigt grepp om sektorn. (Konkurrensverket, 2005a) 

 

3.1.3 Svensk bankhistorik 
Svensk bankhistorik har under senaste 50 åren genomgått stora förändringar. I mitten av 

1980-talet pågick en avregleringsprocess i landet som gjorde det möjligt för utländska banker 

att sa sig in på marknaden. Under den här tiden som många sammanslagningar och uppköp 

skedde mellan bankerna föddes de fyra bankerna som är dem stora aktörerna på 

bankmarknaden idag. SEB, var en sammanslagning mellan Stockholm Enskilda Bank och 

Skandinaviska banken på 1970-talet som bildade Skandinaviska Enskilda banken och som 

sedan blev SEB, när de köpte Trygg Hansa och Trygg Banken. 1990 köpte Handelsbanken 

upp Skånska banken men blev Svenska Handelsbanken 1919, efter ytterligare 

sammanslagning med banker i Södra Sverige. Nordea började som statliga PK-banken, som 

blev Nordbanken efter ett uppköp av Bohusbanken och Svea Banken från Gota Bank, som 
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1997 även köpte finska Merita. 1997 var också året som Sparbanken Sverige och 

Föreningssparbanken slogs ihop, idag Swedbank. (Konkurrensverket, 2005b)  

 

3.1.4 De fyra storbankerna 
Det finns 1 722 bankkontor i Sverige, 1 336 av dem tillhör någon av de fyra stora bankerna. 

Den totala balansomslutningen av svenska aktiebolag samt utländska bankers filialer i Sverige 

når 6 751 413 mkr och storbankerna utgör 5 682 263 mkr av den summan. I tabellen nertill 

kan man se att de två som kommer efter de fyra första ligger en bra bit efter (tabell 2).  

(Svensk Bankförening, 2010b) 

 
Tabell 2       

Bankaktiebolag 

2009-12-31 

      

Svenska 

bankaktiebolag 

samt utländska 

bankers filialer 

i Sverige 

Antal 

kontor i 

Sverige 

Antal 

anställda i 

Sverige 

Utlåning 

allmänheten 

(mkr) 

Inlåning 

allmänheten 

(mkr) 

Eget 

kapital 

(mkr) 

Balans-

omslutning 

(mkr)  

SEB 169 6 950 732 475 490 850 65 623 1 595 916 

Handelsbanken 461 6 895 723 056 522 503 57 521 1 560 270 

Swedbank 381 8 321 413 350 394 054 58 218 1 310 857 

Nordea Bank 325 7 798 296 395 355 520 159 187 1 215 220 

Danske Bank, 

filial 

56 1 198 244 004 114 459 - 549 260 

Länsförsäkringar 

Bank 

116  99 22 963 37 481 4 699 82 136 

Bank och finansstatisktik, 2010b sid.3 
 
I följande delkapitel ska det ges bakgrundsinformation på tre av de fyra storbankerna som den 

empiriska delen av studien kommer grundas på, Svenska Handelsbanken, Swedbank och 

Nordea. 

 

3.1.4.1 Svenska Handelsbanken 
Svenska Handelsbanken föddes genom Stockholms Handelsbanken som grundades 1871 och 

hade redan i början ”den egentliga bankverksamheten” som primär fokus och efter bara ett par 

lyckosamma år var Stockholms Handelsbank en stark ställningstagare bland bankerna i 

Stockholm. Under 1900-talet gjorde Stockholms Handelsbank några förvärv som expanderade 
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rörelsen i landet och slutligen 1919, efter en sammanslagning med Bankbolaget Södra Sverige 

blev banken Svenska Handelsbank. Hädanefter kommer Svenska Handelsbank endas refereras 

som Handelsbanken i denna uppsats. Under 1990-talet fortsatte Handelsbanken expandera och 

öppnade kontor i de samtliga nordiska länderna, samt lade grunderna för de kontor de har i 

Storbritannien nu. Utanför Norden och Storbritannien har organisationen representantkontor i 

17 andra länder tack vare Handelsbanken International. (Handelsbanken, 2010) 

 

Det mål som Handelbanken har idag, formades redan på 1970-talet då organisationen började 

fokusera mer på lönsamhet än volym och att deras räntabilitet ska vara mer än vad de övriga 

börsnoterade banker har i genomsnitt (Ibid.). Detta mål har banken lyckats uppnå under 38 år 

i följd och idag är lönsamhet fortfarande viktigare än volym (Handelsbanken, 2010b).  

 

De har en decentraliserad affärsfilosofi, där affärsbeslut rörande den enskilde kundens relation 

med banken, är kontorets ansvar. Affärsaktivitet och lönsamhet följs upp på kontorsnivå av 

företagets styr- och uppföljningssystem som är centraliserade. Budgetar avskaffades 1972, då 

banken inte anser att budgetar fungerar till deras fördel, eftersom risker är en stor del av 

verksamheten. Ändå praktiserar de en låg risktolerans och genom att ha en affärsmodell som 

inte är beroende av konjunkturcykel förändringar, strävar Handelsbanken till att minska alla 

makrorisker. (Handelsbanken, 2010b).    

3.1.4.2 Swedbank 
Swedbanks historia började redan 1820 i Göteborg där den första sparbanken bildades, följt 

av flera år av nybildningar och namnbyte för att sedan, i november 1997 bilda 

FöreningsSparbanken som nästan 10 år senare, i september 2006 byter namn till Swedbank. 

2005 började banken expandera internationellt genom att köpa 98 % av baltiska banken, 

Hansabanken som nu heter Swedbank, i tre av de länderna de är verksamma. Swedbank har 

även sträckts sig ut mot Ukraina, genom ett förvärv med TAS-Kommerzbank. Sverige, 

Estland, Lettland och Litauen är hemmamarknader men banken är aktiv i Ryssland, Ukraina 

och 14 andra länder. (Swedbank, 2010)  

 

Tillgänglighet, kundvänlighet, lätt att komma i kontakt med och en långsiktig kundrelation är 

några av huvudtankarna bakom Swedbanks affärssyfte. Swedbanks grundideologi kommer 

från sparbankrörelsen och är att den är en lokalt förankrad bank för alla, som bildades för att 

genom finansiell planering, ge en tryggare tillvaro och kontribuera till ökat välstånd. (Ibid.) 
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Swedbanks värdegrund vilar på fyra faktorer. De är, enkelhet av deras tjänster till kunderna.  

Omtanke, genom att ha hjälpsamma, serviceinriktade och pålitliga medarbetare. Öppenhet i 

form av att vara öppen nya idéer med ärlighet och hållbarhet, genom att, med hög etik 

bedriva verksamheten miljömässigt, socialt och ekonomiskt. (Ibid.) 

3.1.4.3 Nordea 
Nordeas bakgrund sträcker sig ända till 1820 och den banken hette Sparekasse for København 

og Omegn och är den äldsta Nordeabanken. Sveriges Kreditbank och Postbanken slogs ihop 

1974, blev PKbanken och Nordbanken kom till efter en fusion, 1986 mellan Uplandsbanken 

och Sundsvallbanken. När PKbanken 1990 köpte Nordbanken, övertog de namnet. Efter 

diverse sammanslagningar och uppköp av banker i norden och de baltiska länderna landar de, 

år 2000 i den stora koncernen Nordea. Koncernens stam är fyra nordiska banker från Finland, 

Sverige, Norge och Danmark och tillsammans med kontor i norden och de Baltiska länderna 

är Nordea presenterade i 19 länder runt om i världen. (Nordea, 2010, Nordea 2010b) 

 

Nordeas mission ”gör det möjligt” återspeglas i deras namn – ”Nordic” och ”ideas”, alltså 

nordiska idéer och de är den största finansiella koncernen i Norden idag. Deras vision är att 

skapa betydande värde för aktieägare och kunder, vara erkänd för sina medarbetare och att 

vara en ”great European bank”. (Nordea, 2010b) 

 

Deras värderingar vilar på tre huvudmål som är positiva kundupplevelser, genom att för 

kundens bästa agera och förstå dens behov och förväntningar på ett professionellt sätt samt 

skapa varaktiga relationer. Människors delaktighet, genom att inse värdet av människorna i 

organisationen. Nordeatemet, laganda, genom att jobba tillsammans i hela organisationen, 

med tillit och ansvar gentemot varandra samt skapande av regler som är lätta och tydliga. 

Deras resultatorientering grundar på orden kostnad, risk och kapital. (Nordea, 2010b) 

 
 

3.2 Definition av investering 
Bodie m.fl. (2009) använder följande definiering för att definiera investeringar, 

  

”An investment is the current commitment of money or other resources in the 

expectations of reaping future benefits.” (Bodie m fl. 2009, s 1) 
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Investeringar kan se olika ut och ha olika ändamål men alla delar en utmärkande egenskap 

som är central för alla investeringar, nämligen att något av värde offras med förväntningen att 

det ska generera en nytta till investeraren (Ibid.). 

 

3.2.1 Olika investeringar 
Förutom materiella och immateriella investeringar finns det andra typer av fördelningar av 

investeringar, som till exempel: 

• Objekt, i form av finansiella tillgångar 

• Ändamål som är kopplade till den verksamheten branschen är aktiv i 

• Funktion som till exempel marknadsföring 

• Omfattning, i form av strategiska investeringar 

(Greve, 2003) 

3.3 Investeringsprocesser  
 
Forskare är inte helt ense om beskrivningen av investeringsprocesser och generellt finns det 

ingen accepterad beskrivning av investeringsprocesser. Medans en del påstår att 

investeringsprocesser består av faser som inte pågår samtidigt, menar andra att de faserna är 

mer som delprocesser som pågår samtidigt. (Lordh & Masterson, 2000) 

 
Jansson (1992) har använts sig av March (1988) och den rationella beslutsmodellen för att 

beskriva organisationers tillvägagångssätt av investeringar: 

Formulering av mål → Hitta handling för de olika alternativen → Undersöka konsekvenserna 

för varje alternativ → Välja det alternativ som ger högsta måluppfyllelse tack vare dess 

konsekvens. Med hjälp av kalkyler kan man analysera de konsekvenserna olika alternativ ger. 

  

Eriksson-Zetterquist m fl. (2006) redogör i sin bok med hjälp av en studie av Bower (1970) 

om hur resurser till investeringar allokeras i företag och fann flera delprocesser i 

investeringsprocesser: 

Definitionsprocessen där behovet för investeringen bestäms → motivationsprocessen där 

chefer blir upplysta om investeringsbehovet → manipulationsprocessen, där ledningen styr 

investeringen i viss riktning. (Eriksson-Zetterquist m fl., 2006) 

 

23 
 



  Investeringsprocessen i storbanker 
Anna Shariat 

 
Alpenberg och Karlsson (2005) använder förutom Bowers (1970) tankegångar om 

investeringsprocesser även Junnelius (1974) som använder:  

Initieringsfas, där idé blir till förslag → bedömningsfas, där kalkylerna är inblandade för 

bedömning av investeringar → fastställningsfas där de olika alternativens konsekvenser ställs 

kontra företagets resurser → realiseringsfasen där investeringen verkställs.  

 

Bramstedt och Nicklasson (2005) hänvisar i sin studie bland annat till Yard (2001) när de 

redovisar om investeringsprocesser. Yard använder sju faser för att beskriva 

investeringsprocesser och menar att deras inflytande på genomförandet av investeringen är 

olika. De olika faserna är: 

Initieringsfas → Utvecklingsfas → Förankringsfas → Framdrivningsfas → Beslutsfas → 

Genomförande fas → Uppföljningsfas 

En annan forskare inom investeringsteori som Bramstedt och Nicklasson (2005) använder sig 

av för att beskriva investeringsprocesser är Junnelius (1974) som använder följande faser: 

Initiering → Bedömning → Fastställning → Realisering 

Initieringsfasen innehåller alla steg tills investeringen formellt är framställt, därefter tar 

bedömningsfaser över där ett beslut tas om investeringens godkännande. De investeringar 

som blir godkända utvärderas i fastställningsfasen, där de beslutas om de ska genomföras eller 

inte. Investeringar som beslutas för att genomföras verkställs i realiseringsfasen där även 

uppföljningen av investeringar sker.  

 

3.3.1 Investeringskalkyl 
Investeringskalkylerna är beslutmodeller som används vid investeringsbedömning (Greve 

2003). Tack vare dem kan beslutsfattaren rita en matematisk bild av verkligheten för att fatta 

ett rationellt beslut om investeringen (Jansson 1992).  

 

3.3.2 Syftet med investeringskalkyler 
Investeringskalkylen måste kunna svara på två frågor för att uppfylla dess syfte, om en 

enskild investering är lönsam och vilken investering som ska väljas om det finns mer än ett 

alternativ (Ross m fl., 2008). 
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3.4 Metoder för investeringskalkylering 
I denna detta delkapitel ska kalkylerna och hjälpmedel till dem redovisas för. 

 

Fyra kalkyler kommer att redovisas i detta delkapitel. De tre första kalkylerna, nuvärdes-, 

slutvärdes-, annuitets-, och internräntekalkylen är lönsamhetskalkyler och utgår från samma 

krav på lönsamhet, nämligen att investeringens betalningsöverskott ska täcka företagets 

kapitalkostnad. Vilket betyder att om man betraktar lönsamheten hos en investering kommer 

resultatet bli detsamma oavsett kalkyl, om en av de kalkylerna visar att investeringen kommer 

att generera lönsamhet kommer den investeringen vara lönsam enligt de tre andra kalkylerna 

också.  Payback kalkylen är inte definierad som en lönsamhetskalkyl men är en populär 

investeringskalkyl. (Greve, 2003) 

 

3.4.1 Nuvärdeskalkyl 
Denna metod går ut på att först diskontera framtida betalningar med hjälp av en 

nuvärdesfaktor som sätts med en räntesats. Vid investeringskalkylering är räntesatsen lika 

med företagets kalkylränta. Med andra ord förflyttas betalningarna till tidpunkten noll, till 

början av kalkylperioden för att bli jämförbar med grundinvesteringen. Samma sak görs med 

investeringens restvärde.  När överskottens samt restvärdes nuvärde är beräknade, subtraheras 

de från grundinvesteringens värde för att få fram ett kapitalvärde. Kapitalvärdet anger om 

investeringen är lönsam eller inte, vad investeringen ger utöver avkastningskravet.  Ju högre 

kapitalvärde, ju större lönsamhet. Ett kapitalvärde på noll visar att den når exakt upp till 

avkastningskravet på grund av att det finns redan ett avkastningskrav inbyggt i kalkylräntan 

som användes i kalkylen och därför visar ett kapitalvärde på noll att investeringen är lönsam.  

(Greve, 2003) 

 

Tumregel för denna metod är att en investering med ett positiv kapitalvärde ska accepteras 

men inte investeringar med negativt kapitalvärde. Vid val mellan flera investeringsalternativ 

ska den med högst kapitalvärde antas. (Ross m fl., 2008) 

 

3.4.2 Slutvärdeskalkyl 
I denna metod förflyttas alla betalningar till slutet av investeringens livslängd och blir jämföra 

tack vare en slutvärdes-faktor och det värdet bestäms av kalkylräntan. Samma sak görs med 
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grundinvesteringen. För att investeringen ska vara lönsam ska slutvärdet av inbetalningarna 

och restvärde vara större än grundinvesteringens slutvärde, alltså ett positivt nettovärde. 

Denna kalkyl används knappt i praktiken för lönsamhetsbedömningar, då den ger samma svar 

som nuvärdeskalkyl men den sistnämnda är mer vanlig bland företag. (Greve, 2003) 

 

3.4.3 Annuitetskalkyl 
Slutvärde och nuvärdesmetoden beräknar investeringens totala resultat under dess hela 

livslängd. I annuitetsmetoden räknas de årliga betalningsöverskotten till lika stora delar, 

(kallas annuiteter) och grundinvesteringen slås ut över hela investeringens livslängd för att 

beräkna det årliga överskottet. Avkastningskravet framgår med hjälp av en kalkylränta och 

detta krav ingår i annuiteterna, eftersom alla annuiteter diskonteras med kalkylräntan. När 

uträkningarna är gjorda ska annuiteterna sammanlagt vara högre än grundinvesteringen. Ju 

högre annuitet kalkylen visar desto lönsammare är investeringen.  (Greve, 2003) 

 

3.4.4 Internräntekalkyl 
Denna metod, är i skillnad från de tre nämnda innan ett mått på lönsamhet visad i ett 

räntabilitetsmått. Här söker användaren vilken diskonteringsränta som ska sättas för att få ett 

kapitalvärde som är noll. För att veta om investeringen är lönsam görs en jämförelse med 

kalkylräntan. Om internräntan är högre än kalkylräntan är investeringen lönsam. (Greve, 

2003) 

 

3.4.5 Payback 
I denna metod används sambanden mellan betalningsöverskotten och grundinvesteringen för 

att beräkna vilken återbetalningstid investeringen har. Betalningsöverskotten slås ut över 

betalningsöverskotten och det visar när investeringen har betalat tillbaka grundinvesteringen. 

Återbetalningen bör vara så kort som möjligt och därför rangordnas investering med kortast 

återbetalningstid först. Som nämnt tidigare är det inte tal om någon lönsamhet. Investering 

som aldrig återbetalas är självklar inte lönsamma men det innebär inte att alla investeringar 

som återbetalar sig är lönsamma heller. Den ger inga svar ifall två investeringar har samma 

återbetalningstid, vilken som är bäst att välja då. Eftersom denna metod visar den 

likviditetsmässiga prognosen för investeringen och inget bevis för lönsamhet, är denna metod 

en likviditetskalkyl och inte en lönsamhetskalkyl. Att den är populär bland praktiker kan bero 
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på det faktum att den är enkel att använda. Användningen av payback anses vara det första 

hindret en investering bör klara för den ska gå vidare till närmare granskning. (Greve, 2003) 

 

3.4.6 Kalkylernas begränsningar  

Investeringsbeslut handlar inte alltid om ifall en investering är lönsam eller inte, utan vilken 

investering som är mest lönsam. Det är inte helt överraskande att kalkylerna med lönsamhet 

som mått inte ger samma rangordning som payback-kalkylen. Men även 

lönsamhetskalkylerna kan ibland ge olika rangordningar av investeringsalternativ. Greve 

(2003) har tagit upp följande problem som kan orsaka detta: 

 

• Kapitalvärde eller internränta: Båda är olika mått på investeringens lönsamhet och betyder att 

nuvärdesmetoden och internräntemetoden kan rangordna investeringar olika. I detta fall ska 

nuvärdeskalkylens svar användas och orsaken är för i kapitalvärdet ger den optimala 

rangordningen.  

• Olika ekonomisk livslängd: I och med att nuvärdeskalkylen flyttar överskotten till år noll 

och annuitetskalkylen slår ut överskottet per år kan dessa kalkyler rangordna olika i en 

situation där valet står mellan olika investeringsalternativ som har olika ekonomisk 

livslängd. I ett sådant läge är, ur ett teoretiskt perspektiv, annuitetskalkylens 

rangordning den rätta.  

• Olika grundinvesteringar: En investering som har en mindre grundinvestering kan visa ett 

mindre kapitalvärde men kan också ses som ett överskott i form av mellanskillnaden i 

grundinvestering från den investeringen med högre grundinvestering. Avgörande här är 

ledningens prioriteringar. Om vinstmaximering är en prioritering bör investeringen med högst 

kapitalvärde antas.  

• Skattekonsekvenser: Skattekonsekvenser kan uppstå när till exempel ett företag står mellan 

valet att leasa eller köpa en maskin, då avskrivningarna påverkar skattebetalningarna. Dock 

väljer företag oftast att avstå från att ta hänsyn till en investerings skattekonsekvenser i 

kalkyleringen.  

 

Payback metoden anses vara särkilt attraktiv bland stora företag vid små investeringsbeslut. 

Kostnadsfrågan är en viktig anledning till att många gör det, många gånger kan kostnaden av 

att göra en lönsamhetsanalys vara högre än den möjliga förlusten av ett misstag. Även om en 

investering med låg återbetalnings tid skulle visa sig ha ett positivt kapitalvärde, finns det i 

praktiken ingen riktig ekonomisk rationalitet att denna metod ska användas i första hand när 
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det ska göras ett val mellan olika investeringar. Denna metod har flera brister i jämförelse 

med till exempel nuvärdesmetoden, då ingen hänsyn till pengars tidsvärde eller ränta tas och 

kan inte heller jämföra någon nivå av skillnad i risk mellan de olika investeringsalternativen, 

och slutligen, all överskott som dras in för investeringen efter dens payback-tid ignoreras 

totalt. (Ross m fl., 2008)  

 

Ett problem med användningen av internräntekalkylen är att om betalningsöverskotten är 

växlande mellan positiva och negativa överskott kan kalkylen finna två interna räntor för den 

investeringen (Ross m fl., 2008). 

 

Kalkyler kan aldrig ge det definitiva svaret till vilken investering som bör väljas, utan är till 

för att ge den undersökande en uppskattning av vad svaret kan bli, resultatet kan variera 

väldigt mycket (Ross m fl., 2008). Alpenberg och Karlsson (2005) nämner skillnaden av 

utfallet i förkalkylerna och efterkalkylerna där efterkalkylerna visade ett avsevärt sämre 

resultat. De använder sig av Segelod studie (1986) som visar att av de 189 projekten som 

undersöktes, blev nästan 60 procent av dem dyrare än vad kalkylen hade visat.  

 

Det finns vissa lägen då undersökning av en investering med hänsyn på pengars tidsvärde inte 

hjälper beslutsfattaren. Det kan vara när investeringen är så attraktiv, som till exempel en 

maskin som avsevärt sänker kostnader och som är återbetald inom loppet av ett år. Eller i till 

exempel nya produkter, där det inte finns någon bra datainsamling att använda sig av och då 

är det antagligen bättre att förlita sig på återbetalningstiden istället för lönsamheten. Det kan 

också vara när investeringens primära mål inte är lönsamhet, utan till exempel ökad säkerhet 

för anställda. Eller tvingande investeringar som måste göras på grund av exempelvis nya 

miljölagar. (Anthony och Govindarajan, 2007) 

 

Ännu ett faktum som kan vara viktig att ha i åtanke angående kalkylerna är att även om 

kalkylerna visar att en investering är lönsam, visar den inte hur eller på vilka grunder den 

investeringen är lönsam (Alpenberg och Karlsson, 2005).  

 

3.5 Osäkerhet och risk 
I komplexa beslutssituationer kan det finnas skäl till att grundligare analysera den enskilda 

investeringen för att veta risksituationen man befinner sig i för olika alternativ, inte minst för 
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att kartlägga vilka återgärder som är sammanlänkande och dess utfall. I vissa investeringar, 

till exempel, strategiska nyinvesteringar förekommer det även en osäkerhet vid 

investeringskalkyleringen. De är skillnad på beslutsfattande under risk som kartläggs med 

stokastiska modeller och beslutsfattande under osäkerhet som kartläggs med deterministiska 

modeller. Den senaste tar hänsyn till risk eller osäkerhet som kan tas utanför modellen. En av 

varje modell kommer att återspeglas i följande delkapitel. (Greve, 2003) 

 

3.5.1 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen är den deterministiska modellen och ger beslutsfattaren svar på vilka 

faktorer som kan vara av särskilt värde i en investeringssituation.  Till exempel, hur mycket 

kapitalvärdet påverkas om en variabel ändras med en marginal, eller vid vilket värde 

efterfrågad volym kommer skapa likvärdighet för de båda investeringsalternativen. För att 

kunna räkna på flera alternativ samtidigt kan beslutsfattaren finna ett intervall, där 

kapitalvärdet troligtvis ligger inom, genom att göra investeringskalkyl för ett pessimistiskt, ett 

realistiskt och ett optimistiskt alternativ. För att inte få ett för stort intervall är det viktigt att 

inte göra för pessimistisk eller optimistisk kalkyl. Med hjälp av känslighetsanalyser av denna 

typ hittas de variabler som är strategiskt viktiga och som ger stor påverkan på lönsamhet 

redan vid små förändringar. Samtidigt får beslutsfattaren en riskuppfattning, risken ökar ju 

mindre kontroll beslutsfattaren har av de variablerna. (Greve, 2003) 

 

En annan funktion med känslighetsanalyser är när en variabel är osäker. Värdet på variabeln 

är inte det viktiga, utan rangordningen av de olika alternativen och tack vare 

känslighetsanalysen, uppges det kritiska värdet vid där rangordningen ändras. 

Känslighetsanalys kan göras på de kalkyler som har orsaksvariabler med i uträkningen och då 

kan den göras på en variabel i taget. Dessa variabler kan vara pris, volym, restvärde och 

kalkylränta. (Greve, 2003) 

 

3.5.2 Beslutsmatriser och beslutsträd 

Med en beslutsmatris kartläggs de olika handlingsalternativen. Ett beslut om en investering 

idag kan, medföra att man tvingas ta ställning för den investeringen igen om ett år. Besluten 

är beroende av varandra och därför länkas de till varandra i beslutsmodellen genom att 

upprätta ett beslutsträd. (Greve, 2003) 
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För att använda sig av en beslutsmatris krävs det en situation där man ska välja mellan 

åtminstone två alternativ. Alternativen, tillsammans med utfallen utgör de olika 

dimensionerna i beslutsmatrisen. För varje handlingsalternativ prognostiseras ett utfall för 

respektive tillstånd och för varje tillstånd är det möjligt att ange en sannolikhet (tabell 1). 

Summan av alla sannolikheter är alltid lika med ett. Genom att multiplicera för varje tillstånds 

sannolikhet, med motsvarande utfall kan man få ett värde ut av matrisen och tumregeln är att 

det alternativet med högsta värde ska väljas. (Ibid.) 

 

Tabell 1 Tillstånd 1 

Sannolikhet P(1) 

Tillstånd 2 

Sannolikhet P(2) 

Alternativ A Utfall A1 Utfall A2 

Alternativ B Utfall B1 Utfall B2 

   

 

Förväntat värde alternativ A = P(1) x A1 + P(2) x A2 

Förväntat värde alternativ B = P(1) x B1 + P(2) x B2 
    (”Beslutsmatris”, Greve, 2003, s.152)

  

En beslutsmatris ger en ganska enkel bild av ett beslut och det är sällan så definitivt som den 

visar. Alla investeringsbeslut kan påverka varandra, ett som tas idag kan orsaka nya i 

framtiden och utfall av dagens beslut kan vara beroende av beslut som tas vid morgondagen.  

För att få struktur på dessa sammanläkningar kan beslutstagaren rita ett beslutsträd som är en 

utveckling av beslutmatrisen med grenar som står för beslutsalternativen och tänkbara 

tillstånd som kan beräknas och jämföras. (Ibid.) 

 

3.6 Kalkylernas användning i praktiken 
Graham och Harvey (2001) har gjort en undersökning på 392 ekonomichefer på både stora 

och små företag i USA, om hur deras investeringsbedömning gick till och resultatet visade att 

de undersökande valde nuvärdesmetoden och internräntemetoden som den kalkyl som 

användes mest. Cirka 76 procent av de undersökande använde internräntemetoden i nästan 

alla fall och cirka 75 procent svarade detsamma om nuvärdesmetoden. Förutom internränte- 

och nuvärdesmetoden var payback-metoden den metod som användes mest. Bland dem som 

använde nuvärdesmetoden var det mer stora företag än små.   
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En annan undersökning på amerikanska företag visade att cirka 80 procent av de 

undersökande svarade att de oftast använde payback-metoden. Nuvärdesmetoden fick cirka 68 

procent och internräntemetoden fick cirka 66 procent vid den frågan. Då denna metod gjordes 

innan Graham och Harveys (2000), visar det på en ökad användning av investeringskalkylerna 

i USA. (Moore och Reichert, 1983) 

 

Björklund och Norén (2009) har med hjälp av Löfsten (2002) visat de olika metoders frekvens 

som följande: 

• Enbart användning av kalkylräntebaserade, 20 procent 

• Enbart användning av payback, 19 procent 

• Användning av räntebaserade primärt, payback sekundärt, 37 procent 

• Användning av payback primärt, räntebaserade sekundärt, 23 procent 

 
Studier som gjorts om investeringskalkylerna användning i praktiken är ganska eniga om att 

payback-metoden är den som används mest frekvent. Även om de andra kalkylernas 

användning har ökat bland företagen och många använder payback-metoden tillsammans med 

en av de något mer utförliga kalkylerna behåller den, med din enkelhet, sin position som 

favorit bland företagen (Jansson 1993).  

 

3.7 Andra faktorer 
Problemdiskussionen nämner att det finns spår i tidigare studier som visar att det 

förekommer andra överväganden att ta till hänsyn, än den kalkylrelaterade i 

investeringsprocesser och de därför visas en kort överblick av dem här.  

 

3.7.1 Contingency teorin  
När det söks efter faktorer som kan påverka organisationers investeringsbeteenden, leder 

tidigare studier till ”contingency” ansatsen, denna teori går hand i hand med hur det enskilda 

företaget hanterar investeringar (Alpenberg och Karlsson, 2005).  

 

Areskoug m fl. (2004), har gjort en studie på att, utifrån några situationsfaktorer analysera 

företags budgetanvändning, för att se ifall ekonomistyrningen påverkades, när det 

analyserades med contingency teorin. De kom fram till att ju osäkrare omgivningen är, desto 

mer framåtdrivande strategi hade företaget, säkrare omgivning resulterade i en strategi som är 
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mindre framåtdrivande och detta i sin tur hade viss påverkan av budgeteringsprocesser. 

Resultatet innebär att omgivning skulle vara en dominerande situationsfaktor men några 

direkta bevis att denna dominerande situationsfaktor skulle vara självklar, upptäcktes inte.   

 

Segelods (1986, 1991) studier om kalkylering och värdering av investeringar och resulterade i 

en hel del beslutssituationsfaktorer som kan påverka investeringsprocesserna. Olika 

beslutstagare är involverade i olika faser av investeringen, till exempel är ledningen oftast inte 

involverad i första fasen, där en idé skapas, eller i den andra, som är planeringsfasen, utan 

hamnar hos dem efter för ett eventuellt godkännande. Marknadsförutsättningar kan påverka, 

då en ändring i marknaden kan leda till en tveksam ledning och då kan investeringen hamna i 

idéfasen igen. Kompetensen i ett företag kan påverka om företaget befinner sig i en situation 

där en investering ska göra men erfarenheter av liknande investeringar gjorda tidigare, saknas. 

Organisationens struktur och normer, påverkar genom att alla enskilda organisationer har en 

praxis som kommer påverka alla deras processer. Om motivet till investeringen är någon form 

av lagstiftning, är kalkylering kanske inte lika viktigt. Däremot kan de vara viktiga om de 

ekonomiska förutsättningarna i företaget inte är det optimala och igen mindre viktiga om de 

ekonomiska förutsättningarna är det.  

 

Segelod (2000, 2002) har även gjort en rad studier genom kartläggning av investeringar för 

olika branscher med situationsfaktorerna investeringens karaktär, tidhorisont, mätbarhet, 

synlighet i strategiska investeringar samt koordinationsbehov och resultaten visade en klar 

skillnad mellan de olika branscherna. Vidare har han försökt förklara investeringsprocesser i 

de professionella tjänsteföretagen, genom att jämföra den med tillverkande företag. Vissa 

slutsatser kan dras av hans studier som till exempel att professionella tjänsteföretag investerar 

i stora, immateriella projekt, som har korta tidshorisonter, om det inte rör sig om en strategisk 

investering, som då har en längre. Mätbarheten är låg i deras investeringar, vilket kanske är 

anledningen till att formella investeringskalkyleringssystem inte existerar. Vidare påverkar 

dessa vilken sorts styrning som dominerar i företaget. Eftersom beslutsfattandet i 

professionella tjänsteföretag ofta sker på en decentraliserad nivå, ligger fokusen mycket på 

marknads och social styrning, som går ut på att kontrollera varje divisions prestation hellre än 

byråkratisk styrning som innebär kontroll över hela investeringsprocesserna framtill 

mätningen av det slutliga resultatet. 
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3.7.2 Institutionell teori 
Varje organisation blir påverkad av dens specifika situation den befinner sig i. Institutionell 

teori handlar om att se mer på vad som sker runt om organisationen, samt hur saker har skötts 

innan, för att med hjälp av det, förklara hur organisationen beter sig. Bakgrunden bakom 

denna teori är att, för att undvika oordning och kaos, anpassar människor och organisationer 

till det beteendet som anses vara det mest lämpliga. Alla institutioner har regler, som nya 

tillträdanden får lära sig, för att veta vad som gäller där. Institutionell teori visar att 

organisationer är en institutionaliserig, som är värderingsladdade och anpassade. Därmed talar 

den emot de tidigare studierna som säger att organisering är en process som är 

effektivbevakande, målorienterad och rationell. Denna teori går alltså ut på att visa samhällets 

innerbörd i organisationsteorin, i en tid där politiska, sociala och ekonomiska institutioner har 

blivit viktigare och större i samhället. Organisationerna påverkas i sina organisationsfält, 

vilket är de organisationerna som de jobbar närmast med och därför är deras beslut påverkade 

av varandra och konsekvenserna av dessa fält blir att de kommer likna varandra allt mer. 

Tillsammans bygger de dessa informella regler och håller dem sig inom dessa regler, på så 

sätt minskar dem deras osäkerhet. En organisation som inte kan ansluta de normer och 

värderingar som är bestämda kommer inte bli framgångsrikt. Denna teori kan kopplas till 

beslutteorin och visa varför företag alltid gör som de har gjort innan, oberoende av vilken 

uppgift de ska ta itu med. Det som kan vara viktigt att ha i minnet, är att den institutionella 

teorin inte säger att samhället runt företaget tvingar det enskilda företaget att handla på ett 

visst sätt men har ett visst tryck på organisationen. (Eriksson-Zetterquist m fl., 2006) 

 

Jansson (1992) använder sig av denna teori när han förklarar viss aktivitet som skedde på de 

företag han undersökte i sin studie. Det han kom fram till var att, investeringsprocesser gick 

till på ett sätt som, av de inblandade ansågs vara lämpliga, utan att de egentligen hade fått 

några vidare direktiv av huvudmän eller ledning. Dock var dessa lämplighetsregler inget 

specifikt för enskilde organisationen. Investeringsprocesser kunde förflyttas från koncern till 

dotterbolag, från regionala intressenter till projektorganisation men samma lämplighetsregler 

användes. Den hände inte heller på vägen att någon ifrågasatte dessa lämplighetsregler. 

Varför det var på detta sätt, använder han sig av institutionen för att svara. Att de ger en 

bestämd form till aktiviteterna, att saker och ting görs som de görs på grund av hur saker har 

gjorts tidigare. Det handlar alltså inte egentligen om andra faktorer, eller att kalkylerna inte 

används, utan till vilket syfte de används och Jansson kom fram till att i många fall användes 

de, just för att de alltid hade gjorts innan.  
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3.7.3 Garbage can 
En annan modell som ofta kommer upp vid ifrågasättning av klassiska rationella 

beslutsmodeller är garbage can, eller soptunnemodellen. Denna modell anser att 

beslutsfattarprocessen inte är så renodlad som tidigare teorier påstår, utan är mer komplex. 

Till skillnad från den rationella beslutsmodellen, som är visad innan, går garabage can 

modellen ut på att: 

Identifiera ett problem eller behov i organisationen → Identifiera lösningar till de olika 

problemen som hittades → bidrag av problematisering och identifiering av lösningar av 

deltagare i beslutsprocessen → regelbundet, upprepande beslutstillfällen, då beslut förväntas 

att fattas av organisationen. (Eriksson-Zetterquist m fl., 2006) 

 

Organisationens beslutsprocesser är då, inte den linjära typen som går från problem till beslut, 

utan beslutet kommer av att företaget har flera lösningar som slupmässigt förhåller till 

varandra. Deltagarna från olika delar av organisationen möts i soptunnan, går igenom flera 

problem och lösningar, då ett problem för en del av företaget behöver inte vara ett problem för 

en annan del av företaget. På så sätt försvinner vissa deltagare och problem, under tiden som 

nya tillkomme under processens gång och utifrån de regler som är fastställda enligt 

organisationen, fattas beslut. Denna teori är viktigt för förståelse för att många beslut tas 

under osäkerhet och att kunna se komponenternas koppling i beslutsfattandet.   
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4 Empiri 
I detta kapitel ska jag redovisa en kort sammanfattning av de intervjuer som gjordes på 

respektive bank. Detta kommer ske efter vad som kallas meningskoncentration där forskaren 

ska kortfattat och sammanfattande beskriva vad som uttrycktes under intervjun samt hitta det 

centrala som rör undersökningens syfte (Kvale, 1997).  

 

4.1 Intervju Handelsbanken 
Från Handelsbanken träffade jag Lotta Svennewall som är chef för verksamhetens 

projektkontor. Det är den enheten som granskar investeringsbesluten för IT-investeringar 

innan det fattas ett beslut om att påbörja utvecklingen.  

 

Handelsbanken är en decentraliserad organisation och det avspeglas även i styrningen 

gällande investeringsprocesserna. Varje enhet fattar sina egna investeringsbeslut och 

Svennewalls enhet ser till att de följer bankens utvecklingsmodell.  

 

Handelsbanken har en egen utvecklingsmodell, kallad UMOD. Modellen har en tydlig formell 

arbetsgång och gäller alla IT-investeringar. Den täcker hela utvecklingsprocessen kring IT-

investeringar, från utredningen av en idé till införandet av genomförd utveckling. Varje steg i 

Handelsbankens modell har flera resultat som ska uppfyllas. Effektmål ska finnas vid varje 

investeringsbeslut och bankens utvecklingsmodell kräver en nuvärdeskalkyl på två år efter 

produktionssättning alla projekt samt uträkning av återbetalningstid.  

 

Investeringskraven kommer från olika håll i organisationen. Många kommer från 

produktägarna, det vill säga, de som äger tjänsterna som säljs i bankkontoren med också från 

övriga medarbetare via bankens förslagsverksamhet. Besluten tas generellt av enhetscheferna. 

 

Det är ganska svårt att ge en klar bild av vad banken investerar mest i. Alla Handelsbankens 

IT-investeringar betraktas som materiella innan investeringsbeslutet, därefter görs en extra 

genomgång gällande redovisningsregler för att se vilka av deras investeringar som faller inom 

ramen för immateriella investeringar, enligt gällande redovisningsregler. Klart är att 

Handelsbankens mål på bättre lönsamhet än genomsnittet för banker på deras 

hemmamarknader avspeglar sig i karaktären av deras investeringar då de tvingas vara så 
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kostnadseffektiva som möjligt och det gör att företagskulturen är väldigt stark och synlig i 

investeringsprocesserna.  

Investeringarna ska hålla länge, med en tumregel på en ekonomisk livslängd på minst tio år 

men tidshorisonten för genomförandet av ett investeringsprojekt är ganska kort med ett snitt 

på ca ett år. Den decentraliserade styrningen kräver ett behov av att koordinera 

investeringarna så att till exempel olika enheter inte utvecklar samma sak. Mätbarheten i 

investeringar är kanske den viktigaste faktorn eftersom den visar effektiviteten och därför 

anses kalkylerna vara väldigt viktiga för investeringsbeslut. Även tvingande myndighetskrav, 

som det investeras en hel del i nu går igenom de formella investeringsprocesserna med 

skillnad att de kraven kommer från ett helt annat håll.  

 

4.2 Intervju Swedbank 
Från Swedbank träffade jag Roland Lingvide som jobbar som CPO – chief project operation 

och är ansvarig för inköp som banken gör och det är en verksamhet på cirka 10 miljarder per 

år. Lingvides roll i investeringsprocesser är att granska det investeringsbeslut som tagits för 

att se om det är formellt korrekt, om det är vad det skulle i enlighet med vad som bestämdes i 

början av projektfasen och om investeringen höll sin budget eller om det finns andra till 

exempelvis mer kostnadseffektiva sätt att besluta sig för en investering.  

 

Swedbank har en decentraliserad organisationsstruktur, därför sker investeringsprocesser på 

enhetsnivå, där enhetschefer fattar investeringsbesluten med undantag av investeringar som 

rör IT, de har en centraliserad styrning i företaget. Alla investeringsprocesser i företaget ska 

ske med enlighet med Swedbanks huvudtankar och affärssyften.  

 

Investeringsprocesser antas som ett projekt med en projektmall som visar hur detta projekt ska 

utvecklas. Projektmallen påminner om ett beslutträd men dock anses denna inte vara riktigt 

formell och den följs sällan till punkt och pricka. De största kraven en investering ska ha är att 

den ska vara kostnadseffektiv, ha en så låg återbetalningstid som möjligt och spegla 

organisationens strategi. Därför är payback-kalkylen den enda som används och den används 

mest som en grov sållning i vad som kan kallas en förkalkyl. Den krävda återbetalningstid är 

på cirka tre år till investeringar som inte rör strategin, de fick ha en längre payback-tid. 
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Projekten sköts på olika ställen i företaget, beroende på vilken sorts investering det är. IT-

investeringar beslutas efter vilka prioriteringar som görs i organisationen för tillfället. Akuta 

investeringar, till exempel vid snabba marknadsförändringar och myndighetskrav har nästan 

inga formella arbetsgångar. När det däremot kommer till vad de kallar gemensamma projekt, 

vilket kan innebära organisationsförändringar blir hierarkin mer betydande och ledningen blir 

då inblandad i investeringsprocesser. ”Vanliga” investeringar på enhetsnivå, sköts av den 

enheten den berör och beslutas av den enhetschefen.  

 

De flesta investerings, -initiativ, -planering och -beslut tas på enhetsnivå av respektive chef så 

länge de håller sig inom sin budgetram. Dock granskas alla investeringar under processernas 

gång och efter att beslut tagits. Någon formell investeringsgranskning efter projektets slut 

finns inte.  

 

Någon direkt delning mellan materiella och immateriella görs inte mer än i redovisande syfte 

men det kan sägas att företaget mest investerar i materiella investeringar som är 

kostnadsmedvetna och baserade på magkänsla. Swedbank tror inte på att hemlighålla några 

investeringsprocesser för organisationen i helhet, därför är även de strategiska 

investeringsprocesserna väldigt synliga för hela organisationen hela vägen fram till att 

beslutet tas. Tidshorisonten av projektens utveckling är väldigt olika för investeringar men 

tämligen låg och den decentraliserade strukturen leder till ett högt koordinationsbehov av 

investeringar.  Storlek i form av kostnad och stora organisationsförändringar är den viktigaste 

faktorn vid en investering, för att större investeringar innebär större risk och ger mest ångest. 

 

4.3 Intervju Nordea 
Från Nordea intervjuades Rickard Lindell som jobbar på enheten Strategi i Sverige-Norden 

ledningen under Retail-delen på Market Meeting. Rickard Lindell har ingen större roll vid 

investeringsbeslut men sitter med under investeringsprocesser och har bra överkoll på den 

processen.  

 

Investeringar i Nordea ses i stort sett på som projekt och hela deras drift och förvaltning är 

”outsourced”, därför sker en investering genom en beställning till Nordic Process som är 

ansvarig för den outsourcingen.  
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Företaget har en decentraliserad struktur på organisationen och de olika områdena gör de 

prioriteringar de vill. De bildar även beslutsgrupper som beslutar för enheten så länge 

investeringen inte överskrider vissa högre belopp eller har den karaktären som påverkar hela 

koncernen. Investeringskravet kommer från både topp och underifrån i organisationen.  

Nordea anser att den höga företagskulturen är en framgångsfaktor och därför påverkar deras 

värderingar, som att vara kundorienterade, fokuserade på människorna i företaget och att 

inrikta på teamarbeten, hur deras investeringsprocesser fungerar.  

 

Nordea har en väldefinierad arbetsgång gällande investeringar som är olika beroende på 

investeringens storlek. Projekten följer skrivna mallar som täcker hela processutvecklingen, 

från det att ett behov upptäcks i företaget till att förslag till behovet hittas och sedan görs en 

kostnadskalkyl och beroende på investeringens storlek utformas ett projekt. Alla faser i 

projektet, som planeringsfasen, verkställandefasen, mätningen och uppföljningen efteråt har 

skrivna riktlinjer som ser olika ut beroende på typ och storlek på investeringen.  

 

Inför nästan alla projekt görs en förkalkyl för att se ifall investeringen går vidare och den 

kalkylen är riktad till beställaren av projektet. Sedan görs en huvudkalkyl för beslutsunderlag 

och finansiell planering till personerna i beslutgrupperna och avslutningsvis görs en 

efterkalkyl som redovisning av det förväntade resultatet som oftast är riktade till 

affärsrörelsens controller. Vid undantag av små, lokala investeringar används alltid 

kostnadskalkylerna, nuvärdeskalkylen och payback-kalkylen. Även hjälpmedel till kalkylerna 

används och är mest vanliga vid dyra investeringar då man är mer försiktig.  

 

Definiering av materiella och immateriella investeringar var väldigt svår och inget som 

organisationen direkt gjorde. Karaktären av investeringar är att de är väldigt medvetna, 

kundorienterade, konsekvensmedvetna och nästan lite för styrda och därför var tidhorisonten 

något hög. Mätningen av investeringarna är väldigt viktig där en klar målsättning ska finnas 

med i början. Nordea är ett transparant företag där strategiska investeringar har hög synlighet, 

både internt och externt. Koordinationsbehovet är högt på grund av den matrisbild 

organisationen har. Storlek och karaktär är de viktigaste faktorerna för en investering, då de 

bestämmer vilken process-, planerings- och utförandesmall som ska användas för 

projektutvecklingen.  
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4.4 Sammanfattning av empirin 

Även om det fanns vissa skillnader i svaren från de olika respondenterna var likheterna många 

fler och här nedan är de mest centrala likheterna. 

• Luddig definiering av investeringar och talas mest för att det är vanligare att investera i 

materiella investeringar. 

• Investeringar kallas för projekt. 

• Det finns en skriven formell arbetsgång för investeringar.  

• Det finns inte en och samma process för alla typer av investeringar. 

• Företag i denna bransch är väldigt liknande en matris med decentraliserad styrning av deras 

investeringar, där enhetscheferna har en stor roll vid beslutsfattandet. 

• Koordinationsbehovet är högt. 

• Mätningen och storleken av investeringen är mycket viktiga. 

• Ledningens största roll vid investeringar är budgetfördelningen, dock har de en större roll vid 

startegiska investeringsbeslut men inte i förarbetet.  

• Kalkyler förekommer och även om många är till för beslutsunderlag ska de i många fall 

presenteras vidare. 

• Investeringsbehovet kommer från olika nivåer i organisationen, från att något kontor uppfattar 

ett behov hos kunder till ledning.  

• Företagskulturen är väldigt betydande i investeringar och speglas i investeringsprocesserna. 

Det förväntas att alla projekt sker i enlighet med företagets grundläggande värderingarna och 

mål. 

• Det talas mycket om att de så kallade tvingande investeringarna.  

 

De viktigaste skillnaderna kan redovisas som följande. 

• Hur väl definierad den formella arbetsgången för investeringar är, är olika och hur pass 

viktig användningen av den är, är också olika. 

• Kostnaden av investeringen var inte alltid lika viktig. 

• Det verkade vara olika kriterier för accepterande av en investering. 

• Hur stor roll magkänsla och sunt förnuft hade investeringsprocesser, från ganska stor roll hos 

en respondent, till helt frånvarande hos en annan respondent. 

• Synligheten av de startegiska investeringarna var olika. 

• Investeringsprocessers tidshorisont såg olika ut.  
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5 Sammanfattande analys 
I följande kapitel analyseras den insamlade empirin och analyseras från tidigare forskning 

och kopplas till teorin från kapitel 3.  

 

Analys är till för att få ordning på data så den blir överskådlig och systematisk. Ur denna 

analys skall det vara möjligt att ta fram en tolkning som kan kopplas till den 

problemdiskussion som förekom i början. Det gäller att försöka få fram en helhetsbild med de 

viktigaste faktorerna (Backman, 1998). Däremot är det viktigt att komma ihåg att det också 

finns plats för beskrivning och tolkning i den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997). 

Min analys kommer att vara baserad på att empirin blir tolkad och jämförd på Segelods 

tidigare undersökningar (bilaga 1,2,3 och 4) och använd teori (kapitel 3). 

 

Investeringar är inte så enkla att definiera som teorin annars hävdar (Greve 2003), hos 

storbanker görs ofta den definieringen i slutskedet så att investeringen blir redovisad i rätt 

post. 

 

Hos mer än en respondent vid styrningen av investeringar, fanns en stark vilja att tro att deras 

styrning var hellre en kombination av mer än en sort av de Segelod (2000, 2002) använder i 

sin undersökning (bilaga 4). Det är svårt att genaralisera en styrning som tillämpar alla 

storbanker, trots att de såg väldigt lika ut i uppbyggnad och jobbade med samma sorts 

verksamhet ansågs olika mått vara viktiga. Detta antagligen för den decentraliserade 

organisationsbilden storbanker har. Ingen styrning förekom hos alla tre respondenter enligt 

dem själva men marknads- och administrativ styrning verkar dominera. Varje enhets 

prestation är mätbar och strävar mot samma mål men det finns upprättade regler för dem som 

är förväntade att följas. Reglerna låter enhetscheferna fatta de beslut utan inverkan av 

hierarkin. Investeringar som överskred budget blev mer övervakade av högre mellanchefer 

men hade fortfarande en marknadsbaserad styrning. Den administrativa styrningen tog vid när 

det kom till strategiska och IT-investeringar där den förstnämnda ligger i hierarkins händer 

och den andra är beslutade och övervakade centralt. Teamwork är viktigt i banker och det 

brukar inte förespråka för en social styrning.  

 

Rutinerna kring investeringsprocesser för storbankerna som ställde upp i undersökningen 

liknar mer traditionella tillverkande företag, än de professionella tjänsteföretagen, där det 

förekom en skriven formell rutinsmall kring processutvecklingen.  Den skrivna mallen bestod 
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av bland annat riktlinjer som skulle följas och kalkyler som skulle fyllas. Sedan kunde 

betydelsen av den mallen ifrågasättas. Hos någon respondent var mallen inte av större 

betydelse och användes inte så ofta, hos en annan betonades den ständiga användningen av 

den vid varje investeringsprocess, även vid de så kallat tvingande investeringarna. Detsamma 

gällde investeringsgranskningen som förekom hos alla tre banker, dock hur väldefinierad och 

utförlig den granskningen var, såg den olika ut hos de undersökta. Planeringsprocessen inför 

investeringar såg ganska lika ut när det kom till årlig budgetsättning av ledningen. Det fanns, 

hos mer än en respondent, olika system för hur investeringsplanering i enheterna skulle se ut 

och de sköttes alla på enhetsnivå utan ledningens inblandning efter bekräftad budget. Det 

fanns inget som visade att ledningen ens visste om vad som egentligen investerades i på varje 

enhet. Istället hade enhetscheferna och mellancheferna ett stort ansvar att investeringar som 

genomfördes på enheterna var i enhetlighet med företagets vision och mål.  

 

Vidare visade det sig att den banken som höll hårdast på att följa den formella arbetsgången, 

också hade den högsta tidshorisonten på investeringsprocesser. Ibland kunde den 

tidshorisonten vara väldigt lång på grund av att de var för noggranna med att följa mallarna. 

Det var också den banken som inte nämnde ordet kostnad när de bads beskriva karaktären hos 

deras investeringar, utan hade mer fokus på ordet konsekvens. De bankerna som påstod ha en 

låg tidshorisont på investeringsprocesser ansåg att deras investeringar var ganska 

kostnadsfokuserade. Investeringsbeslut blev generellt fattade av enhetscheferna, vid undantag 

av de som skulle överskrida enhetens budgetram eller vara av vad som ansågs vara ett högt 

belopp. Investeringsprocessers beslut var inte så renodlad och lätt som Marchs (1988) 

rationella beslutsmodell som Jansson (1992) har använt i sin avhandling. En respondent 

visade bilden på deras formella rutinsmall, som visade sig vara ett hav av spindelväv som 

överlöste varandra. Det kanske inte är helt fel att påstå att den rationella beslutsmodellen 

möjligtvis är en allt för enkel metod att tillämpas på storbankerna. Andra modeller av Bower 

(1970) som redogörs i Eriksson-Zetterquist m fl., (2006) visar att enklare delprocesser i 

investeringsprocesser inte alltid tillämpar företag som är så pass decentraliserade att ledningen 

ofta inte har koll på vilka investeringar som sker lokalt i de olika enheterna.  

 

Kalkylanvändningen var också lägre hos den undersökande banken som inte följde den skriva 

arbetsgången så frekvent, där användes i stort sett bara payback-kalkylen. Nuvärdeskalkylen 

var mera vanlig, ofta ett krav hos de som följde företagets skriva investeringsmallar 

tillsammans med en uträknad återbetalningstid. Därför såg kriterierna för acceptering av en 
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investering olika ut hos storbankerna. Även om respondenterna som använde mer än payback-

kalkylen ansåg att kalkylerna användes som beslutunderlag i investeringsprocesser så kom 

kravet för att de skulle användas av de enheterna som granskade investeringsbesluten. Så i 

praktiken var en enhet tvungen att upprätta en nuvärdeskalkyl för att redovisa även om 

enheten ansåg att det inte gjorde dem någon nytta för beslutsfattandet. Det sades att 

kalkylerna även användes vid investeringsbeslut som inte blev granskade även om kravet inte 

fanns då.  

 

Att kalkylerna finns med i bilden råder det inga tvivel om, däremot gör deras roll som 

beslutsunderlag. Greve (2003) och Ross m fl., (2008) säger att kalkylernas syfte är att hjälpa 

beslutsfattaren välja rätt investering med hjälp av kalkylerna. Dock visar undersökningen att 

deras roll kan variera och ibland användas för att redovisa, eller för att manualen kräver det 

vilket stödjer till viss del Janssons (1992) studie kring kalkylerna. Som mycket av teorin 

påstår (Björklund och Noren 2002, Jansson 1992, Alpenberg och Karlsson 2005) är payback 

en populär kalkyl att använda tillsammans med de räntebaserade kalkylerna. Även om det inte 

var ett krav att hjälpmedel till kalkylerna skulle användas, förekom viss användning av 

känslighetsanalyser av en respondent vid investeringar som innebar större risktagande, som 

teorin påstår (Greve 2003). 

 

Vart investeringskravet kom från såg väldigt olika ut, beroende på vilken sorts investering det 

handlade om. Önskemål kunde komma från ledning, till respektive enheter, från en enhet till 

en annan, från kunder till enhet, eller från enheter till ledningen. Mycket talar för att det 

handlade om att kravet kom från olika håll beroende på vilken typ av investering som är 

aktuell. Till exempel verkar det högst osannolikt att någon mer än respektive enhet skulle 

kräva ny kontorsutrustning till en annan enhet medans det verkar mer sannolikt att till 

exempel mellanchefer var mer inblandade i att en enhet skulle börja erbjuda nya kreditkort till 

sina kunder. Processer kring strategiska investeringar sköttes alltid av ledningen och 

synligheten av den var olika bland respondenterna. Hos en respondent var den ganska osynlig 

och blev tillkännagiven till hela organisationen när beslutet var fattat. Hos de andra två 

respondenterna var den väldigt synlig för hela organisationen under hela processer. Annars 

verkade synligheten hos alla investeringar (med undantag de strategiska för en respondent) 

vara hög för de anställda i storbankerna. Anställda har tillgång till ett system där alla 

genomförda investeringar för banken finns registrerade.  
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Koordinationsbehovet av investeringarna var högt, kanske med tanke på den decentraliserade 

organisationsstrukturen storbankerna har och förekom på en central nivå i företaget. 

Mätbarheten hos investeringarna var också en viktig faktor för alla de svarande 

respondenterna och ofta fungerande mätningen av en genomförd investering som grund för en 

framtida investering. Undersökningen visade att mätbarheten ha en mycket större roll än vad 

Segelod (2000, 2002) kom fram till. En investering ska enligt undersökningsobjekten vara 

mätbar, för att kunna följa upp målen som sattes när processen började, kolla över den 

verkliga kostnaden av investeringen och använda den fakta som kommer av mätningen som 

återkoppling och grund till framtida investeringar.   

 

Segelods congentency spår kan hittas i bankerna i form av marknadsförutsättningar som kan 

påverka och orsaka så kallade akuta investeringar. Även organisationens struktur har en stark 

påverkan, då alla de undersökande företagen visade en stark decentraliserad struktur som i 

högsta grad påverkar att investeringsprocesser sker på enhetsnivå.  En annan avgörande faktor 

var investeringens storlek i form av kostnad och täckning. En investeringsprocess som skulle 

kosta företaget mer, eller påverka mer än en enhet, innebar en mer försiktig ansats. 

Lagändringar och myndighetskrav som till exempel en ny reglering har även de en stor 

påverkan och skapa så kallade tvingande investeringar. Under intervjuerna verkande den 

sistnämnda vara den som hade störst påverkan nuförtiden med alla nya EU regleringar som 

bankerna måste ta hänsyn till. De tvingande investeringarna kalkylerades inte alltid och om de 

gjordes, så är inte resultatet lika viktiga att betrakta, då investeringen måste göras i alla fall.  

 

Alla tre bankerna gjorde det mycket klart och tydligt att företagskulturen genom de normer 

som var uppsatta, de värderingar som de trodde på och som affärsnyttan var byggd på samt 

den aktuella strategin visade sig ha en väldigt stor roll i investeringsprocesser. Detta sätt att 

arbeta påminner mycket om den institutionella teorin (Eriksson-Zetterquist m fl., 2006), där 

bankerna verkar vara så påverkade av varandra att deras arbetssätt påminner mycket om 

varandra. Detta kan bero på att de samtliga är banker som har varit med i branschen under en 

längre period, följt varandras utvecklingar och lärt av varandra, samtidigt som de vill alla 

utmärka sig på marknaden. Alla nya som tillträder dessa företag, förväntas att arbeta med 

investeringar på samma sätt som den innan har gjort, för att de förväntas arbeta under de 

regler som finns i företaget. Även samhället runt om dessa företag tvingar de att handla på ett 

visst sätt. Dessa sätt kan vara genom myndighetskrav och förväntningar av kunder. Att 

tillhöra de fyra största bankerna leder till att kunderna ständigt har högre förväntningar. 

43 
 



  Investeringsprocessen i storbanker 
Anna Shariat 

 
Samtidigt som nischbankerna och de utländska bankerna ökar på den svenska bankmarknaden 

(Svenska Bankföreningen, 2010a), vilket kan göra det lätt för kunderna att vända sig till andra 

banker om de inte får sina förväntningar bemötta.  

 

Empirin visar viss garbage can process (Eriksson-Zetterquist m fl., 2006), där ofta problem 

identifieras först i verksamheten innan ett mål. Sedan fastställs vilka deltagare (enhet) som 

skulle ta hand om detta problem och om den lösningen som enheten kom fram inte var det 

optimala för problemet hittades det nya lösningar till problemet. Denna arbetsgång visade sig 

i undersökningsobjekten men att deltagare eller enheter skulle ersätta varandra under 

beslutsprocesserna fanns det inga bevis för. Det var heller inte så vanligt att de personerna 

som jobbade med investeringsprocesserna kom från olika enheter.   
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6 Slutsats 
Slutsatskapitlet kommer att besvara uppsatsens syfte samt ge lite förslag för vidare forskning.  

6.1 Studiens slutsats 
Först ska det påpekas att bankerna inte nödvändigtvist såg sig själva som just professionella 

tjänsteföretag eller som renodlade produktionsföretag. Det verkade mest som att de såg sig 

själva ligga lite mellan dessa två företagsformer. Därför tror jag, att deras svar många gånger 

liknar de som i Segelods undersökningar svarades av produktionsföretag, för att i andra 

gånger likna de professionella tjänsteföretagens svar (bilaga 1,2,3,4).  

 

Det kan konstateras att det i alla tre banker fanns tydligt skrivna manualer på hur 

arbetsgången skulle se ut vid investeringsprocesser men att kunna exakt beskriva den är 

väldigt svår då denna arbetsgång såg olika ut, beroende på investeringens karaktär, storlek och 

i vilken enhet investeringsprocesserna genomfördes. Det finns också manualer som beskriver 

hur investeringsbeslutet ska granskas, följas upp och verkställas. Vidare kan det konstateras 

att, användningen av dessa manualer sker i olika utsträckning. Vid en grov sammanfattning 

kan det fastställas att en respondent använde mallarna jämnt, noggrant och nästan för mycket, 

en annan respondent använde dem nästan jämt och alltid med sunt förnuft medans en tredje 

respondent gick hellre på magkänsla än att alltid följa manualen. Detsamma kunde sägas om 

kalkylerna. Det hittas bevis för att de användes, men till vilken grad och anledning var olika 

beroende på bank och typ av investering. Spår av den klassiska investeringsteorin, genom till 

exempel kalkylanvändning och hjälpmedel till kalkylerna finns tydligt i de undersökande 

företagen men kanske inte på samma sätt.  

 

Fördelningen av investeringar, vart de hamnar och hur de behandlas, är inte baserad på ifall 

det är en materiell eller immateriell investering, utan vilken typ av investering det är, om den 

är strategisk, tvingande, eller på enhetsnivå som till exempel om det handlade om nya datorer 

till ett kontor.  

 

Det är ganska tydligt bland de tre företagen att när det talades om investeringar handlade 

mycket nuförtiden om de tvingande investeringarna i form av myndighetskrav, mycket tack 

vare de nya EU-regleringarna och den finanskrisen som drabbade världen nyligen.  
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Vad som mer lades märke till var att de flesta investeringsbeslut som togs i organisationerna 

togs på enhetsnivå, där varje enhet jobbade ganska enskilt som ett eget företag, så länge det 

låg i viss ram för en budget och inte handlade om väldigt stora investeringar som skulle 

förändra strategin. Granskningarna av investeringar skedde av en annan enhet, som då 

granskade investeringarna över hela företaget. Även här, kan det ifrågasättas hur väl varje 

beslut granskas men huvudsaken är att det faktisk finns en arbetsgång för hur 

investeringsbesluten ska skötas. Någon generell arbetsgång som kan beskriva storbankers 

tillvägagångssätt finns inte. För att få den exakta bilden av investeringsprocesser måste typ av 

investering och enhet väljas ut och undersökas.   

.  

Med det sagt så talar det stark för Segelods (2000, 2002) argument att branschpåverkan, 

organisationens struktur och investeringens karaktär är ytterst viktigt i investeringsprocesser 

men kan ifrågasätta valet att placera storbanker i en kategori som innehåller någon annan 

företagsform än de själva, i och med att banker jobbar i en ganska annorlunda bransch. 

Storbanker står dagligen inför uppdrag att tillfredställa sina kunder men också många 

regleringar, myndigheter och aktieägare som pressar dem ganska hårt. Samtidigt som ett 

lönsamt företag, som tjänar pengar ska drivas och att vara bland de fyra största innebär en 

konkurrenskraftig marknad där nästan allt går att kopiera väldigt fort. 

  

Att svara på frågan hur investeringsprocesser går till i storbankerna är inte en enkel fråga. Det 

är viktigt att ha i åtanke att det inte en fråga om investeringsprocessen, utan 

investeringsprocesser.  Varje enhet har byggt sitt egna sätt, mycket likt den institutionella 

teorin som finns redovisat för i 3.6.2. Svaret blir alltså, att det finns inte bara ett svar, eller en 

process, utan beror helt på situation, typ av investering, i vilken enhet processen ska göras och 

storlek av investering. Det finns en grundtanke bakom hur varje enhet ska jobba vid 

investeringsprocesser men utformningen kan se väldigt olika ut, beroende på svaret på de 

faktorer som är nämnda här ovan.  

 

6.2 Exempel på investeringsprocesser 
Som redovisat för under analysen av empirin kan investeringsprocesser se väldigt olika ut. 

Nedan följer några exempel på det: 
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• IT-investeringar hanterades centralt på storbankerna av en enhet som var ansvarig för 

investeringar som rörde IT. Investeringsprocesserna gick ut på att respektive enhet redovisade 

för en central enhet som fattade beslutet om investeringen. Det fanns tydliga mallar som 

visade arbetsgången för IT-investeringar och alla två av tre respondenter krävde en noggrann 

upprättad nuvärdeskalkyl medans en bank krävde en payback-kalkyl.  

• Investeringar som rörde strategin hanterades centralt på storbankerna av ledningen. Det 

framgick inte tydligt vilka de exakta kraven för dessa sorters investeringar var och vilka 

kalkyler som användes.  

• Investeringsprocesser som avser ”vanliga” investeringar (exempelvis ny datautrustning till en 

enhet) som inte överskrider vad som storbankerna anser som större summor sker på den 

enheten den berör. Hos alla de tre respondenterna fanns det mallar som tydligt visar 

arbetsgången och de kalkyler som ska upprättas men användes mindre i praktiken av en 

respondent än hos de två andra. De kalkyler som skulle upprättas var nuvärdeskalkylen och 

payback-kalkylen, där den banken som använde mallarna mindre i praktiken mest förlitade 

investeringsbeslutet på återbetalningstiden. Investeringsbeslutet fattades av respektive 

enhetschef.  

• De ”vanliga” investeringar som överskrider vad som anses vara av större summa har en 

liknande investeringsprocess som de som inte överskrider. Skillnaden är att det slutliga 

beslutet då inte tas av enhetschefen, utan av en mellanchef som har en högre chefstjänst och 

som oftast är inblandad i budgetupprättandet av investeringar.  

• De så kallade ”tvingande” investeringar ska i teorin följa samma mallar som de icke 

tvingande gör. Skillnaden är att initiativet till investeringen kommer exempelvis från statliga 

myndigheter och att kalkylernas resultat inte påverkar beslutet av investeringen. Dessa 

investeringen behandlades mest centralt i organisationen. De två bankerna som använde 

nuvärdes- och payback-kalkylen för de andra, vanliga investeringar gjorde det för denna typ 

av investeringar med. Skillnaden var att kalkylernas resultat var för att redovisa hur mycket 

företaget vann eller förlorade på den investeringen och inte för beslutunderlag.  

 

6.3 Vidare forskning 
Denna studie har tagit upp lite om de myndighetskraven som orsakar tvingande investeringar 

och att de blir allt vanligare för storbankerna. Under intervjuerna verkade de investeringarna 
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avvika mest från hur den klassiska investeringsteorin beskriver processer samt bankernas 

formella arbetsgång, rörande investeringsprocesserna. Det vore kanske intressant att studera 

just investeringsprocesser för den typen av investeringar hos storbankerna. Mycket talar för 

att den typen av investeringar sker på en och samma enhet, så länge den inte är av mindre 

ekonomisk betydelse. Därför kan en sådan undersökning kanske få ett mycket detaljerat 

beskrivande av investeringsprocesser av tvingande investeringar orsakade tack vare 

myndighetskrav.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 Traditional 

manufactur
ing groups 

Professio
nal 
service 
groups 

Handelsbanken Swedbank Nordea 

 
Important 
means of 
control in 
groups of 
companie
s 

 
Administra
tive control 
(the capital 
budgeting 
system) 
and market 
control 
(the 
performanc
e 
measureme
nt system 
uses 
financial 
performanc
e 
indicators). 

 
Market 
control 
(the 
performa
nce 
measurem
ent 
system 
uses both 
financial 
and non-
financial 
performa
nce 
indicators
) and 
social 
control 
(the 
executive 
team 
system). 

 
Kombination av 
alla tre. 
Marknadsfokusera
d styrning i form av 
enhetsresultat, 
Social styrning i 
form av 
produktionsresultat 
och administrativ i 
form av att 
kalkylerna är 
viktiga. 

 
Generellt en 
marknadsbase
rad styrning. 

 
Kombinatio
n av 
administrati
v och social 
styrning. 
Viktiga 
mått som 
kundnöjdhe
t och värde 
i 
varumärket
. 

 
Planning 
processes 

 
A business 
planning 
system and 
a 
budgeting 
control 
system. 

 
Varies 
widely 
from 
group to 
group, but 
there is 
some 
form of 
business 
planning 
system 
and a 
budgeting 
control 
system. 
 

 
Årlig 
investeringsram 
sätts av ledningen. 
Sköts på varje 
enhet och kan 
variera men bör 
täcka 
utvecklingsmodelle
n. 

 
Årlig budget 
sätts av 
ledningen. 
Annars sköts 
resten på 
enhetsnivå. 

 
Årlig 
budget sätts 
av 
ledningen. 
Sköts på 
enhetsnivå 
men finns 
en mall för 
planering. 
 

Definition 
of 

Most 
investment

Most 
investmen

Önskemål kommer 
ofta från de olika 

Ofta kunder 
som kräver det 

Förslag 
kommer 
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investmen
ts 

s are 
initiated 
and 
defined by 
engineers 
on business 
level. 
Corporate 
level 
managers 
from 
time to 
time may 
sponsor 
strategic 
initiatives. 

ts are 
initiated 
and 
defined 
by 
consultant
s on a 
business 
level. 
Corporate 
level 
managers 
may 
from time 
to time 
sponsor 
strategic 
initiatives
. 
 

affärsområdens 
produktägare. Men 
inte ovanligt att det 
kommer via 
”förslagslådan”. 

av enheter, 
eller enheter 
som kräver av 
andra enheter. 

både 
uppifrån 
och 
nedifrån i 
organisatio
nen 

The 
identificat
ion of 
strategic 
investmen
ts 

Strategic 
investment
s are 
separated 
and 
referred 
upwards 
for 
approval. 
 

Strategic 
investmen
ts are 
separated 
and 
referred 
upwards 
for 
approval. 
 

Strategiska 
investeringar sköts 
av ledningen och 
har låg synlighet i 
företaget.  

Strategiska 
investeringar 
sköts av 
ledningen och 
har hög 
synlighet i 
företaget. 

Strategiska 
investeringa
r sköts av 
ledningen 
och har hög 
synlighet i 
företaget. 

Pre-
approval 
control 

A well-
developed 
system of 
preapprova
l 
review 
exists. The 
requests 
have to be 
approved 
by a large 
number 
of 
executives 
and staff 
representati
ves 
on the way 
upwards in 
the 

There are 
no staff 
units 
scrutinizi
ng the 
requests. 
All 
requests 
pass 
through, 
and 
are 
discussed 
and 
approved 
by, the 
executive 
team 
system. 

Sköts på 
enhetsnivå.  

Sköts på 
enhetsnivå och 
enhetscheferna 
håller sig inom 
sin budgetram. 

Sköts på 
enhetsnivå 
så länge det 
inte handlar 
om högre 
belopp. 
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hierarchy. 
 

Written 
capital 
budgeting 
routines 

Relatively 
important 
for the 
control of 
investment
s and to 
create a 
common 
language to 
discuss 
investment 
issues. 
 

Does not 
exist. 

Finns en formell 
och utförlig 
utvecklingsmodell 
som är 
copyright’ad och 
innehåller alla krav 
som måste 
uppfyllas för ett 
investeringsbeslut. 

Finns formell 
projektmall 
som liknar ett 
beslutsträd. 
Verkar inte 
användas i 
största 
utsträckning. 

Finns en 
väldefiniera
d som följer 
fram till 
beslut med 
vilka medel 
som ska 
användas 

Investme
nt criteria 
for 
tangible 
investmen
ts 

The PBP 
criterion 
and a DCF 
criterion 
such as the 
NPV or 
IRR 

The PBP 
criterion. 

Nuvärdeskalkylen 
och payback är 
generellt ett krav.  
 

Payback tid på 
cirka 3 år och 
längre vid 
strategiska. 

Nuvärdeska
lkyl och 
payback är 
ofta 
förekomma
nde. 
 

The PBP 
as a 
measure 
of the 
time 
horizon 

1.5–3 years 
for 
ordinary 
investment
s; 
3–7 years 
for 
strategic 
investment
s in 
new areas. 

Mostly 
not more 
than 1 
year for 
ordinary 
investmen
ts; 2–4 
years for 
strategic 
investmen
ts in new 
areas. 
 

Återbetalningstid 
på i snitt 2 år vid 
investeringar som 
inte rör strategin. 

Återbetalnings
tid på cirka 3 
år, längre vid 
strategiska.  

Beroende 
på storlek. 

Co-
ordination 
of 
investmen
ts 

Handled 
centrally 
by middle-
managers 
and 
corporate 
staff. 

Handled 
both 
centrally 
by 
executive 
teams, 
and 
decentrali
zed 
through 
both 
formal 
(Intranet, 
cross-unit 
groups) 

Sköts mest på en 
central nivå.  

Mest på en 
central nivå 
med undantag 
av mindre 
investeringar.  

Central 
nivå.  
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and 
informal 
(personal 
networks) 
means of 
knowledg
e transfer. 
 

Investme
nt review 

Usually 
decentraliz
ed in 
Swedish 
groups. 
Capital 
investment 
projects of 
a certain 
size 
are 
monitored 
and 
sometimes 
also post 
audited. 
Corporate 
level 
sometimes 
reviews 
investment
s as a part 
of 
strategies 

Projects, 
but not 
investmen
ts, are 
monitored
, 
document
ed, and 
the data 
dissemina
ted 
throughou
t the 
organizati
on. 
Corporate 
level 
sometime
s reviews 
investmen
ts as a 
part of 
strategies 

Finns enhet som 
sköter 
investeringsgransk
ningen som sker 
före att beslutet 
tagits för att bl. a. 
se till att bankens 
infrastrukturella 
regler följs 
 

Ingen formell, 
större 
granskning 
görs vid 
undantag av 
prestationsmät
ning som kan 
användas till 
beslut av 
framtida 
investeringsbe
slut. 

Finns 
väldefiniera
d, skriven 
process för 
granskning 
av 
investeringa
r.  

Segelod, E (2002), Resource allocation in a few industries: Determinants and trends s.5 –
”Determinants of the resource allocation systems of six types of companies” jämförd med egen 

undersökning (fet stil) 
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Bilaga 2 

  

 Segelod E, 
(2002), Resource allocation in a few industries: Determinants and trends s.3 –”Determinants of 

the resource allocation systems of six types of companies” 
 
  

Determina
nts 
and types 
of 
companies 

Pharmaceuti
cal 
companies 

Forest 
companies 

Engineeri
ng 
companie
s 

Knowledgeinten
sive 
engineering 
companies 

Standardis
ed 
service 
companies 

Professional 
service 
companies 

 
The 
character 
of 
investment
s 

 
Very large 
investments 
in 
R&D 
(approximat
ely 
15–20%) the 
results of 
which drive 
investments 
in 
production 
and 
marketing 

 
Recurrent 
large 
investments 
in 
production 
equipment 
(approximat
ely 
10%); small 
investments 
in 
R&D and 
marketing 

 
A mixture 
of 
large and 
small 
investme
nts in 
R&D, 
productio
n 
equipmen
t, and 
marketing 

 
As in 
engineering 
groups, but 
larger 
investments in 
R&D, training 
and 
competence 
development 

 
Total 
investmen
ts 
small 
compared 
with 
the other 
types 
of 
companies 

 
Large 
investments 
in 
training and 
the 
developmen
t 
of new 
business 
concepts 
(approximat
ely 
10%) 
predominate 

 
The time 
horizon 
 

 
Long  

 
Long 

 
Medium 

 
Medium 

 
Short  

 
Short 

The 
measurabil
ity 
of 
important 
investment
s 
 

Medium  
 

High High Medium Medium Low 

The 
visibility 
of strategic 
investment
s 
 

High High Medium Low  Medium Low 

The need 
to 
co-ordinate 
investment
s 
 

Low Low Medium High Medium High 
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Bilaga 3 
   

Sammanställd utifrån egen undersökning för jämförelse med bilaga 2 
 
  

Determinants 
and types 
of companies 

Handelsbanken Swedbank Nordea 

The character of 
investments 

Handelsbankens 

övergripande mål, 

kostnadseffektiva, 

företagskultur 

Kostnadsfokuserade, 

magkänsle-

fokuserade, 

strategimedvetna, 

företagskultur 

Medvetna, 

kundorienterade, 

väldigt styrda, 

konsekvensmedvetna, 

företagskultur  

The time 
horizon 

Låg Låg Hög 

The 
measurability 
of important 
investments 

Hög Hög Hög 

The visibility 
of strategic 
investments 

Låg Hög Hög 

The need to 
co-ordinate 
investments 

hög Hög Hög 
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Bilaga 4 
 

 
Segelod E, (2002), Resource allocation in a few industries: Determinants and trends s.6 

– “Control in different types of companies”-jämförd med egen undersökning (fet stil) 
  

Type of 
company 
and control 

Groups of 
independent 
companies 

Functionally 
organized  
companies 

Divisionalised  
groups 

Knowledge- 
Intensive  
groups 

Handelsbanken Swedbank Nordea 

Administrative  Important Important  Viktig  Viktig 
Market   Important Important Viktig Viktig  
Social Important   Important Viktig   Viktig 
 Decentralized 

decision-
making 
trough 
independent 
actors 

Centralized 
hierarchal 
decision-
making 

Partly 
decentralized 
decision-
making 

Decentralized 
decision-
making in a 
network of 
co-operating 
units 

Decentraliserad 
beslutsfattning 
I enheter 

Decentraliserad 
beslutsfattning 
I enheter 

Decentraliserad 
beslutsfattning 
I enheter 
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Bilaga 5 
 
Intervjufrågor 

1. Vad är er befattning i företaget? 

2. Vad har ni för roll i investeringsprocessen?  

3. Gäller er roll både materiella och immateriella investeringar? 

4. Kan ni beskriva en materiell investering som företaget har investerat i?  

5. Kan ni beskriva en immateriell investering som företaget har investerat i? 

6. Investerar företaget i mest materiella eller immateriella investeringar? 

 

7. Har ni någon formell arbetsgång för investeringar, kan denna arbetsgång beskrivas? 

8. Vad är era investeringskriterier? 

9. Vad har ni för styrning gällande investeringsprocesser? 

10. Hur går investeringsplaneringar till? 

11. Vart kommer investeringskravet från? 

12. Hur synlig är en strategisk investering? 

13. Hur går investeringsbeslutet till? 

14. Vem gör investeringsbeslutet?  

15. Hur går investeringsgranskningen till? 

16. Hur går investeringsuppföljningen till? 

17. Hur verkställer ni era investeringar i företaget? 

 

18. När använde ni en kalkylmodell senast? 

19. Vilka kalkylmodeller använder ni? 

20. När använde ni ett hjälpmedel till kalkylmodellerna a, som till exempel beslutsmatris, 

beslutsträd eller känslighetsanalys senast? 

21. Vilka hjälpmedel använder ni? 

22. Vilket underlag ligger till grund för dessa kalkyler? (volymberäkning, efterkalkyler etc.) 

23. Vartill syftar kalkylerna? Vilket val utgör de? (finansiell planering? Utgifter till bransch 

organisation? etc.) 

24. Vem bedömer kalkylerna? 

 

25. Kan ni beskriva storleken på era investeringar? 

26. Vad är karaktäristiskt för era investeringar? 

27. Hur mäter ni resultat på era investeringar? 

28. Hur viktig är mätbarheten hos en investering? 

29. Hur är synligheten i era investeringar? 
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30. Kan ni beskriva era investeringars tidshorisont? 

31. Hur är investeringars koordinationsbehov? 

32. Hur sker avvägningen och mellan vilka faktorer – mätbarhet, storlek, mätbarhet, synlighet, 

tidshorisont, koordinationsbehov – utövar störst inflytande över investeringens process och 

beslut?  

 

33. Vilka är deltagarna i beslutsprocessen? 

34. Vilka olika avdelningar är inblandade i beslutsprocessen? 

35. Bearbetar ni flera investeringar på samma gång eller en i taget? 

36. Går investeringsprocessen alltid till på samma sätt?  

37. Har ni någonting mer att tillägga eller är det något som jag har glömt som ni själv tycker är 

viktigt? 
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