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Abstract

Title: What is the interaction between information providers and

decision makers like? A case study on management accounting

in Swedbank.

Course: Master’s thesis in Business economics, 15 ECTS.

Date: 2009-06-01

Authors: Daoud Ghorbandi and George Tekmen

Supervisor: Paula Liukkonen

Language: Swedish

Purpose: The purpose of the paper is to study the relationship between

information providers and decision makers regarding the

quality of information for economic decision-making in

companies.

Method: The authors use the qualitative method approach. The essay's

primary data consists of data collected through interviews,

while the literature that the authors have made use of for the

interpretation and analysis of the paper form the essay’s

secondary data.

Theory: It includes a main theory and four other theories supporting the

paper. The main theory is the agent theory, while theories on

information quality, the theory of outsourcing of management

accounting, theories of calculation methods and regulations on

management accounting is to support the analysis and

conclusions made in the paper.

Empirical base: Interview Responses forming the essay’s primary data is

presented in its entirety in this chapter.

Conclusions: The authors conclude that there are no major problems or

obstacles in terms of internal management accounting in

Swedbank, at least not in the departments such as the HR and

the GF. The authors note that there are no significant

communication problems between information providers and

decision makers within Swedbank in particular between the

investigated departments. The information that the decision
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makers are provided with is considered as sufficient to base

rational decisions on, although there is a desire for improved

information. The authors have concluded that both agents and

principals within the investigated departments in Swedbank

behave professionally and responsibly. Information security

and quality of the information is taken very seriously in

Swedbank and there are established procedures and good

structure and culture within Swedbank guaranteeing secure

information with high quality. The authors also believe that the

code of conduct is more regulated by the law, sanctioning

punishments, than the American or British counterpart, which

reduces the risk of adventure thinking of corporate managers

and majority shareholders, not least in terms of Swedbank.

Key words: Internal Accounting, information quality, information

exchange.
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Sammanfattning

Titel: Hur ser samspelet mellan informationsgivare och beslutsfattare

ut? En fallstudie om internredovisning i Swedbank.

Kurs/ämne: Magisteruppsats i Företagsekonomi, redovisning, 15hp.

Datum: 2009-06-01

Författare: Daoud Ghorbandi och George Tekmen

Handledare: Paula Liukkonen

Språk: Svenska

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera relationen mellan

informationsgivare och beslutsfattare avseende kvalitetssäkring

av information för ekonomiskt beslutsfattande i företag.

Metod: Författarna använder sig av den kvalitativa metodansatsen.

Uppsatsens primära data utgörs av data samlade genom

intervjuer medan den litteratur som författarna har använt sig

av för tolkning och analys av uppsatsen bildar uppsatsens

sekundära data.

Teori: Det ingår en huvudteori och fyra stödteorier i undersökningen.

Huvudteorin utgörs av agentteorin medan teorier om

informationskvalitet, teorin om outsourcing av

internredovisning, teorier om kalkylmetoder och regelverk om

internredovisning fungerar som stödteorier i undersökningen.

Empiri: Intervjusvaren som utgör uppsatsens primärdata presenteras i

sin helhet under detta kapitel.

Slutsatser: Författarna kommer fram till att det inte förekommer några

större problem eller hinder när det gäller internredovisningen i

Swedbank, åtminstone i avdelningar HR och GF. Författarna

konstatera att det inte förekommer några nämnvärda

kommunikationssvårigheter mellan informationsgivarna och

beslutsfattarna inom Swedbank i synnerhet mellan de

undersökta avdelningarna. Informationen som beslutsfattarna

får, anses vara tillräcklig för att kunna fatta rationella beslut

även om det finns önskemål om förbättringar. Författarna har

kommit fram till att både agenter och principaler inom de
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undersökta avdelningarna i Swedbank beter sig professionellt

och ansvarsfullt. Informationssäkring och kvaliteten på

informationen tas på stort allvar i Swedbank och det finns

inarbetade rutiner och välfungerande struktur och kultur inom

Swedbank som garanterar säker information med hög kvalitet.

Författarna vidare anser att den svenska bolagskoden är mer

reglerad av lagstiftningen med straffbelägg än den amerikanska

eller brittiska motsvarigheten vilket minskar risken för

äventyrstänkandet hos bolagscheferna och majoritetsägarna inte

minst när det gäller Swedbank.

Nyckelord: Internredovisning, informationskvalitet, informationsutbyte.
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Förkortningar

ABL Aktiebolagslagen

AIG American International Group

EU Europeiska Unionen

GF Group Finance

HR Human Resources

Koden Svensk kod för bolagsstyrning

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

RBS Royal Bank of Scotland

Begreppslista

Benchmarking Då organisationer utvärderar sin verksamhet i jämförelse med

de organisationer som uppfattas som bäst inom branschen.

Internt innebär att ett företag jämför sig själv med sina egna

enheter t.ex. dotterbolag.

Enkelfallstudie Att undersöka enskilda fall benämns för enkelfallsstudie.

Goodwill Välvilja och gott rykte om företaget i samhället.

Group Finance Den gemensamma finansiella institutionen i banken som har

hand om bankens alla finansiella ärenden.

Human Resources En stab i Swedbank som har hand om vissa strategiska områden

t.ex. kompetens & lärande och kompensation & förmån.

Kontor De lokala filialer som är öppna till bankens allmänna (privata

och företags) kunder för vardagsärenden.

Outsourcing Att anlita andra företag och organisationer att sköta en eller

flera delar av verksamheten.

Regional kontor Är de lokala kontorens överhuvud och är avsett till bankens

interna ärenden.

Informationsgivare Informant, informatör – personer och avdelningar ansvariga för

framställning av underlag till beslutsfattare.
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1. Introduktion

_____________________________________________________________________

I detta kapitel görs en beskrivning av undersökningens bakgrund. Det förs en

diskussion om problemet i lite bredare perspektiv och en relativ preciserat syfte har

konstruerats. Avslutningsvis tar författarna upp en avgränsning av undersökningen

samt förklarar vissa begrepp.

___________________________________________________________

1.1 Bakgrund

Den allt för komplexa och omfattande affärssystem och företagens globala beroende

på andra företag även utanför deras egna verkningssfärer gör att den externa

redovisningen betraktas som otillräcklig för företagsledningen att grunda sina beslut

på. För att få en verklig bild av företagets position i branschen behövs även

internredovisning som ett komplement till affärsredovisning. Med intern redovisning

menas information avsedd för beslutsfattande och uppföljning av de fattade besluten

för att effektivt bedriva verksamheten. Många företag blir skrämda av själva idén att

ha internredovisning eftersom en internredovisning kan bli omfattande, djupgående

och kostsam.

Aktörernas intressen har en avgörande roll på utformning av internredovisning då hela

redovisningsinnehållet påverkas av partintressen.1 Exempel på aktörer är alla som har

någon sorts intresse i företaget. Dessa kan vara företagsägarna, -ledningen samt

myndigheter. Det finns företag som livnär sig på att utforma kontrollsystem. Dessa

kontrollsystem är till för att uppfylla aktörernas syften t.ex. att ha en lönsammare

verksamhet, konkurrenskraftigare priser och kvalitet. Majoriteten av dessa

kontrollsystem uppfyller inte de ställda kraven. Detta pga. de externa och interna

svårigheter som en verksamhet kan ha. Om det formella planeringssystemet utformas

så att företagens mål för en tidsperiod gällande försäljning, kostnader och vinster etc.

uppfylls leder det till en effektiv rapporteringssystem.2 Men om dessa mål inte

uppfylls går företagen miste om resurser bl.a. ineffektiva kontrollsystem. Detta kan

påsikt sätta företagens överlevnad på spel.

1 Paulsson, F., 1982. sid. 16.
2 Bhattacharyya, S. K., 1971. sid. 9.
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Tillskillnad från affärsredovisning som behandlar framförallt affärshändelser gällande

företagets inkomster, utgifter och finansiella transaktioner tar internredovisning även

hänsyn till de interna utbytena. Att registrera uttag av material från lagret, utfört

arbete i samband med förbrukad arbetstid och interna leveranser mellan avdelningarna

och inom koncernen.3

Formulation definieras som en process där resultatindikatorer så som företagets

försäljning, kostnadseffektivisering samt kompetensutveckling påbörjas när

nyckelpersoner erkänner behovet av dessa indikatorer som beslutsunderlag. Processen

avslutas med valda alternativ till vidareutvecklingen av organisationen. Även

beslutsfattandet påverkas av formulationen. Under formulationen tolkar individer

signaler som visar deras övertygelser och värderingar som resulterar till handling.

Beslutsfattarna ger direktiv som utformar framtida utveckling. Det svåra med

beslutsfattandet är att ge direktiv baserade på signaler som anses vara viktiga.4 Enligt

Nutt (1993) finns det mycket få studier om hur beslutsfattarna utför formulationen.

Utövningen av formulationen skiljer sig avsevärt mellan beslutsfattarna. De mest

framgångsrika taktikerna t.ex. bättre utbildning av personalen används sällan medan

dem minst framgångsrika taktikerna t.ex. kortsiktiga kostnadsbesparingar används

ofta.5

Informationssäkerhet beskrivs som en viktig del av en process som gör det möjligt för

informationsgivaren att ta fram underlag till beslutsfattaren. Informationsgivarens

uppgift är att förbättra informationsreliabilitet genom att undersöka information som

medarbetarna tillför. De kan också förbättra informationens relevans genom att

identifiera, producera och analysera viktig information genom företags rådgivning.

Eftersom behov av information skiljer sig mellan kunder, beslut och sammanhang,

måste informationsgivarna identifiera kundernas problem när det gäller

beslutsfattande och skapande av en modell innehållande viktiga ståndpunkter för att

därefter utveckla informationen. Informationsgivarna kan förbättra relevansen i alla

faser av beslutsprocessen. Dessa faser kan vara identifiering och beskrivning av

problem, bestämmandet av informationsbehov, utvecklandet av informationen,

3 Paulsson, F., 1982. sid. 17.
4 Nutt, P. C., 1993. sid. 226.
5 Ibid. sid. 246.
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analyserandet av informationen för att förenkla beslutsfattandet. Informationsgivarna

lyckas olika med dessa uppgifter beroende på vilken områdeserfarenhet de har.6

Två problem bland de ovannämnda är av större betydelse när det gäller relationen

mellan beslutsfattaren och informationsgivaren. Det ena problemet är utformningen

av kontrollsystem som ska skapa mervärde till företaget och det andra problemet är att

ta fram underlag för beslutsfattandet samt kvalitetssäkra underlagen gällande relevans

och reliabilitet.

1.2 Problemdiskussion

Det är mycket viktigt att företag gör grundläggande framtidsplaneringar. Oavsett vad

ett företag försöker uppnå är det osannolikt att de lyckas om inte beslutsfattarna har

tydliga framtidsvisioner.

Samarbetet mellan informationstagare och beslutsfattare

Det finns tre utvecklingsled för företagsplanering nämligen upprättandet av företagets

mål, identifiering av valmöjligheter samt värdering av dessa möjligheter och utifrån

dessa värderingar göra ett urval.7 I alla dessa led behövs ett närmare samarbete mellan

informationsgivare och beslutsfattare. Ett bristfälligt samarbete kan äventyra

företagets överlevnad. Beslutsfattarna använder formella beslutssystem interaktivt för

att forma nya strategier för beslutsfattande. Beslutsfattarna använder sig av formella

rutiner och processer där informationen används för att bibehålla eller förändra

strukturen inom organisationens aktiviteter. Systemen innehåller bland annat formella

vägledningar om planering, budgetering, kostnadskontroll och konkurrentanalys.8

Omoderna kalkylmetoder är ett problem

Det förs kritik mot att kalkylmetoderna som används i de flesta företag vid beräkning

av underlag är omoderna. Metoderna har använts sedan tidig 1900-tal trots att

företagens struktur och miljö förändrats avsevärt, inte minst som en konsekvens av

globaliseringen. Kritikerna menar att konsekvenserna av de gamla kalkylmetoderna

blir att informationsgivarna riskerar att fatta felaktiga beslut som indirekt kan leda till

6 Vera-Munoz, S. C. et al., 2001. sid. 406, 407, 411 och 422.
7 Atrill, P., 2006. sid. 24.
8 Simons, R., 1991. sid. 49.
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att även beslutsfattarna gör fel i sin bedömning av situationen. ”Två faktorer har

kraftigt förändrat förutsättningarna för produktkalkylering, marknads- och

teknologiutveckling”, som i förhållande till varandra leder till nya förutsättningar för

produktkalkyleringen. Kostnadsstrukturen är en väsentlig faktor för förändring av

förutsättningarna till produktkalkylering. Under 1900-talets första hälft bestod större

del av kostnadsandelen av de direkta kostnaderna.9

Värderad information och underlag

Företag spenderar mycket pengar på att samla, lagra och bearbeta data som sedan

skall användas av beslutsfattarna. Det finns andra kostnader förknippade med

informationsinsamling, t.ex. tar det tid att skilja värdefull information från de

oönskvärda. Det tar dessutom tid att bearbeta informationen som samlats in tills dess

att det kan användas klokt. Det finns metoder utvecklade för att värdera informationen

i både välstrukturerade beslutsmiljöer och icke-välstrukturerade beslutsmiljöer. De

metoder som är utvecklade i ”informations ekonomiska strategier” har använts

effektivt av välstrukturerade beslutssystem medan informationen som är utvecklade i

”upplevda värde strategier” avsett till icke-välstrukturerade beslutssystem har varit

mindre framgångsrik.10 Om informationen inte värderas korrekt kan det leda till att

beslutsfattarna får en fördomsfull uppfattning av andra tillhörande faktorer som i sin

tur kan leda till felaktiga beslut.

Integration av processer och beslutsnivåer

Det finns alternativa teorier tillhörande informationsprocesser som antingen

koncentrerar sig på organisationella eller individuella nivåer. Problematiken med detta

är att strategiska beslutsfattande blir ofullständiga. För att lösa problemet krävs en

integration av dessa två nivåer. Vilket innebär att förståelsen av strategiska

beslutsfattande kan förbättras genom en identifikation av partiskhet och även

möjliggör inflytandet av beslutsaktiviteter på dubbelnivå.11 Detta i sin tur förbättrar

insynen i företaget och ökar kontrollmöjligheterna, men även samarbetet mellan

informationsgivare och beslutsfattare utjämnas. En bidragande orsak av denna

9 Gerdin, J., 1995. sid. 9.
10 Conrath, D. W. et al., 1987. sid. 375.
11 Corner, P. D. et al., 1994. sid. 294 och 299.
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integration blir att beslut som fattas kan öka företagets vinstindrivning och

överlevnad.

Korrekt värdering av information

Från ovanstående diskussioner kan det konkluderas att korrekt värdering av

informationen är av avgörande betydelse för företagens överlevnad. Att

företagsledarna har en framtidsvision är en annan viktig dimension för huruvida

företagen skall lyckas. De existerande formella rutinerna och processerna om att ta

fram en budget, kostnadskontroll och konkurrentanalys skall fungera friktionsfritt. En

ytterligare huvudfaktor inom företagsöverlevnad är att förbättra insyn och samarbete

inom företaget främst samarbetet mellan informationsgivare och beslutsfattare.

1.3 Problemformulering

Vilken möjlighet har internredovisningen att generera informationsunderlag av säker

kvalité till beslutsfattanden? Hur sker kommunikationen mellan beslutsfattare och

informationsgivare? Vilka argument talar för och emot innehav av internredovisning

som ett redskap för att fatta rationella beslut? Har uppsatsens undersökningsobjekt

någon ändamålsenlig internredovisning för att säkra kvalitén på informationsflödet?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att studera relationen mellan informationsgivare

och beslutsfattare, avseende kvalitetssäkring av information för ekonomiskt

beslutsfattande i företag.

1.5 Avgränsning

Undersökningen skall omfatta relationen samt rutiner för informationsutbyte mellan

avdelningarna Group Finance och Human Resources inom Swedbank. Denna

undersökning skall begränsas till den information som framställs och utbyts internt.

Effekter av extern information och de makroekonomiska situationerna som företaget

befinner sig i utesluts. Författarna har inte för avsikt att undersöka relationen mellan

styrelsen och ledningen även om huvudteorin, nämligen agentteorin, är väl anpassad

för att kunna tillämpas på dessa relationer. Stödteorierna är inte tänkt att besvara
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speciella problem, utan skall stödja uppsatsens analys och bidra till ett berikat

analysen.

2. Metod

_____________________________________________________________________

Kapitlet handlar om de undersökningsmetoder och ansatser som används av

författarna för att kunna besvara frågorna om hur kommunikationen mellan

beslutsfattare och informationsgivare sker samt vilka argument talar för och emot

internredovisning. Här beskrivs undersökningsstrategin samt motiven bakom de valda

undersöknings- metoderna. Avslutningsvis har en kritisk granskning av metoderna

genomförts.

_____________________________________________________________________

Ett vetenskapligt påstående innebär att forskare påbörjar ett projekt med vissa

antaganden om hur de kommer att lära sig och vad de kommer att lära sig av

undersökningen.12 En undersökningsansats börjar med ett problem som skall

besvaras. Med problem menas inte ordets betydelse i vardagsbemärkelse. Här syftar

problemet till något som behöver förtydligas, undersökas och förses med fördjupad

kunskap.13

Författarna har utifrån problemformulering och undersökningssyftet identifierat några

teorier som anses vara nödvändiga för att genomföra undersökningen. Dessa teorier

används dessutom för att kunna analysera relationen mellan avdelningarna, Group

Finance (GF) och Human Resources (HR), som är i fokus för undersökningen.

Agentteorin är huvudteorin i undersökningen. Denna teori förklarar relationen mellan

agenten och principalen, som är den huvudsakliga faktorn i relationerna i en

organisation. Stödteorier som används av författarna syftar till att beskriva hur en

effektiv internrutin bör se ut samt ger en ökad förståelse för de interna rutinerna i

företaget. Dessa stödteorier är teorin om kvalitet, Outsourcing av internredovisning,

den svenska bolagskoden samt teorier om olika kalkylmetoder.

12 Creswell, J. W., 2003. sid. 53.
13 Patel, R och Davidsson, B., 2003. sid. 7.
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2.1 Forskningsstrategi

Undersökningen baseras på en kvalitativ forskningsansats, där tre intervjuer har gjorts

med personer ansvariga för informationsutbyte mellan avdelningarna, GF, HR och det

lokala kontoret, i Swedbank. Dessa intervjuer har genomförts i syfte att undersöka

vilka problem som förekommer när det gäller insamlandet av information och

användning av denna information, som underlag för att fatta viktiga strategiska beslut.

Syftet med detta var att få en djupare insyn i bankens verksamhet, struktur och

kommunikationsmöjligheter. Avsikten var att få svar på uppsatsens frågeställning om

internredovisnings möjlighet att generera beslutsunderlag med högkvalitet.

Författarna har läst 44 vetenskapliga artiklar om redovisningsrutiner, internkontroll

och kvalitetssäkring av redovisningsunderlag och även annan relevant ämneslitteratur.

Av dessa artikel- och litteraturstudier kan författarna konstatera att det förekommer

många problem, såsom utformandet av kontrollsystem, bristande erfarenhet i området,

saknandet av formella rutiner och processer, problem med analys och värdering av

information, bristande samråd i arbetet att utveckla bolagskoder samt

kalkylmetodernas begränsning. Avsikten var att genom intervjuer och genomförandet

av denna undersökning belysa några av dessa förekommande problem, t.ex. att veta

hur kommunikationen sker mellan beslutsfattare och informationsgivare – en kontroll

av interna rutiner och om undersökningsobjektet har en effektiv internredovisning för

att säkra kvalitén på informationsflödet.

2.1.1 Utbud av litteratur

Utbud av litteratur som behandlar kvalitetssäkring av information upplevde

författarna som mycket begränsat. Detta kan bero på att författarna inte har tillräckliga

kunskaper om sökmetoder inom ämnesområdet. En ytterligare svårighet var att inte

tidigare har skrivits uppsatser som behandlar ämnet som författarna har inriktat sig på.

Vetenskapliga artiklar skrivna om internredovisning som hittades i de olika

vetenskapliga tidskrifter var mer inriktade på specifika ämnen inom

internredovisning. Författarna har däremot en mer allmän syn på problem som

förekommer gällande internredovisning.
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2.1.2 Population

Populationen i uppsatsen omfattas av Swedbank, huvudsakligen avdelningarna GF

och HR samt det lokala kontoret i Huddinge. Detta av den enkla anledningen att

studerad organisation bör ha en komplex struktur som kan påverka

internredovisningen. I Swedbank antar författarna att internredovisning kan ha en

avgörande betydelse för företagets beslutsfattande och att den komplexa strukturen i

sig kan skapa både problem och möjligheter. Urvalet av populationen blev de GF, HR

och det lokala kontoret i Huddinge. Valet föll på banksektorn, då finanskrisen gjorde

banksektorn aktuell och intressant pga. att det måste ha förekommit felbedömningar

inom de stora bankerna i USA, som bidrog till de omfattande finansproblemen.

Författarna tror även att de svenska bankerna inte kan vara immuna mot dessa

problem och av denna anledning ansåg författarna att det är relevant att inrikta studien

mot den svenska banksektorn.

2.1.3 Urval av intervjuade företag

Urvalet av intervjuade företag blev slumpmässigt, då författarna upplevda det ganska

svårt att få respondenter i de andra bankerna att medverka i intervjuer. Författarna vet

inte säkert varför de andra bankerna inte ställde upp på några intervjuer. En förklaring

kan vara att de har en otydlig beskrivning av roller, då författarna hänvisades ständigt

till andra personer och hamnade upprepade gånger i telefonväxeln. En ytterligare

förklaring kan vara att dessa banker av sekretesskäl inte vill medverka i någon

intervju. Vissa banker har eventuellt inte problem av denna karaktär som under-

sökningen handlar om, vilket kan leda till ointresse att delta.

2.1.4 Access

Att Swedbank ville medverka kan ha flera förklaringar. En förklaring kan vara att

Swedbank är småspararnas bank och vill visa sig vänlig mot studenter och på detta vis

skapa goodwill inom detta segment. Swedbank har en vision som bygger på att ha en

hög andel nöjda kunder, bra avkastning och vara en attraktiv arbetsgivare. Detta kan

vara en anledning till att förmedla en image om öppenhet och hjälpsamhet till de som

vänder sig till banken. Av denna anledning inriktade författarna sig på en

enkelfallstudie av Swedbank, där tre intervjuer genomfördes med personer som har

informationsgivning och beslutsfattande som ansvarsområden. Att få intervjutider

med respondenterna på Swedbank var inte heller det allra lättaste, då författarna även
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där hänvisades till olika personer. Slutligen ställde Rolf Hultgren och Ann-Sofie von

Scheele upp på en intervju vardera. Rolf Hultgren arbetar som controller på

avdelningen GF och Ann-Sofie von Scheele tjänstgör på avdelningen HR. Vid

intervjun med Hultgren närvarade även Sofie Wiklund som är nyanställd som

controller på GF. Wiklund medverkade i intervjun i syfte att kunna lära sig och

självständig kunna ställa upp på liknande intervjuer i framtiden.

På von Scheeles begäran skickades intervjufrågorna ut i förväg. Följdfrågor och

klarläggande frågor ställdes spontant på plats.

På den lokala kontorsnivån intervjuades kontorschefen, Stefan Renold, på Huddinge

kontoret. Författarna hade för avsikt att genomföra minst två intervjuer med lokala

kontor, men pga. svårigheter att få kontorscheferna att ställa upp, kunde enbart en

intervju genomföras. Författarna kontaktade fyra kontor i Stockholms

kranskommuner och frågade kontorscheferna om de kunde medverka i en intervju,

men tre av kontorscheferna avböjde av någon okänd anledning att delta i någon

intervju. En orsak kan vara att på kontorsnivå har banken en helt annan

ansvarsstruktur som kan hindra medverkande i intervjuer.

2.1.5 Intervju utföranden

Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats i Stor-Stockholm. Intervjuerna

varade i drygt en timme per intervjutillfälle. Respondenterna erbjöd sig att bli

kontaktade via e-mail eller telefon om svårigheter eller nya frågor skulle dyka upp.

2.2 Forsknings- och undersökningsansats

Undersökningsmetoder har under de senaste två decennierna ökat till en grad där

forskare har flera alternativa tillvägagångssätt. Därför är det viktigt att ett ramverk där

alla delar av studien, från filosofiska idéer till utförlig datainsamling och

analysprocesser, utformas. Detta ramverk kan innehålla kvantitativa, kvalitativa eller

en blandning av metoderna.14 I och med att författarna ville undersöka förhållanden

som förekommer inom Swedbank gällande informationsutbyte och kvaliteten på

informationen, ansåg författarna att en djupgående kvalitativ undersökningsansats

14 Creswell, J. W., 2003. sid. 17 och 18.
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skulle ge bättre svar på de ställda frågorna. Då en enkättundersökning eller annan

kvantitativ undersökningsansats inte skulle ge möjlighet till följdfrågor. Det handlar

inte om kvantiteten på informationen utan kvaliteten på varje informationsutbyte.

Denna undersökning bygger på en enkelfallstudie av banksektorn, med Swedbank i

fokus. Forskningsansatsen bygger på kvalitativa intervjuer med följdfrågor till

respondenter för att få en djupare förståelse av fenomenet. Fokus ligger på att

förtydliga relationen mellan informationsgivare och beslutsfattare samt

kvalitetssäkring av informationen. Uppsatsen bygger på hermeneutistisk

förhållningssätt, då insamlade data från intervjuer och litteraturen skall tolkas och

förklaras i hänsyn till uppsatsens syfte. Författarna har ambitionen att genom

utförandet av undersökningen belysa förekommande förhållanden i Swedbank.

Uppsatsen bygger på en deduktiv undersökningsmetod, då slutsatser dras med

utgångspunkt i de befintliga teorierna inom samhällsvetenskapen, framförallt

agentteorin, teorier om kvalitetssäkting samt teorier om outsourcing av

internredovisning.

Vi anser att de data som samlas in genom intervjuer utgör uppsatsens primära data,

medan den litteratur som författarna har använt sig av för tolkning och analys av

uppsatsen utgör uppsatsens sekundära data.

2.3 Kritisk granskning av metoden

Begränsningar i ansatsen kan leda till att resultatet och slutsatser gällande

generalisering från populationen blir bristfälliga. Undersökningar om

internredovisning och metodansatsen som författarna har använt i denna uppsats

lämpar sig mest på tillverkningsföretag, då det förekommer ett rikt flöde av

informationsutbyte. Detta pga. att det finns många projekt och stor variation av

produkter och kostandsobjekt till skillnad från tjänsteföretag som har relativt

begränsade produkter och tjänster. Det vore en fördel om undersökningen vare mer

omfattande så att en generalisering av slutsatser till hela banksektorn i Sverige kunde

göras. Det går inte i det här fallet då denna undersökning är begränsad i tid och

omfattning samt att banksektorn i Sverige inte är homogen. Det förekommer stora

skillnader vad gäller organisationsstruktur, kultur och skillnader i bankernas



20

kärnverksamhet. Av denna anledning görs inga generaliseringar utifrån

undersökningen till hela banksektorn i Sverige, dvs. undersökningsresultatet och de

dragna slutsatserna gäller enbart Swedbank och särskilt de undersökta avdelningarna.

Säkrare slutsatser hade kunnat dras om antalet intervjuer utökats och inte enbart

gällde de undersökta avdelningarna i Swedbank, utan hela koncernen. Flera intervjuer

med folk i ledande positioner och inom flera avdelningar skulle leda till säkrare

slutsatser.

Agentteorin lämpar sig mest i undersökningen, eftersom agentens och principalens

roller är tydliga och väl beskrivna. Under undersökningens gång fann författarna att

dessa roller inte var tydliga inom finansbranschen, inte minst i Swedbank, där det

förekommer en blandning av roller dvs. informationsgivarna och beslutsfattarna är

ömsesidigt beroende av informationsutbyte. Detta innebär att en beslutsfattare

samtidigt är informationsgivare till avdelningar som han/hon får sin information och

sitt underlag ifrån för att fatta beslut. Det förekommer rollbyten från fall till fall, t.ex.

är GF för det mesta informationsgivare till avdelningen HR samtidigt som de fattar

vissa beslut baserat på information som de tar emot från HR. Kontoren är både

beslutsfattare och informationsgivare till organisationens regionala avdelningar.

2.3.1 Reliabilitet och validitet

Med en objektiv syn på undersökningens datainsamling kan man säga att datan är

tillförlitligt, då det ligger i respondenternas intresse att svara korrekt och sakligt,

dessutom är de kunniga inom frågeområdet. Respondenterna har bra kunskaper om

bankens verksamhet som helhet och är experter inom sina ansvarsområden. Ett

påpekande kan dock göras vilket är begränsande kunskaper hos författarna, när det

gäller insyn i Swedbanks struktur och rutiner som i sin tur kan leda till att

intervjufrågorna inte blir heltäckande. Respondenterna kan utnyttja denna svaghet hos

författarna och ge vilseledande svar som de senare kan försvara sig mot genom att

påpeka på författarnas ofärdigheter. Dock har inte författarna upplevt att

respondenterna hade sådana avsikter.
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Gällande undersökningens validitet, dvs. ”relationen mellan det generella fenomenet

som skall undersökas och den konkreta data”15, kan författarna konkludera att det är

en bra representation av det generella fenomenet som undersöks i Swedbank.

Författarna anser att det skulle kunna dras vissa generella men begränsade slutsatser

om hela Swedbank koncernen, även om det inte är en självklarhet att informations-

flödet mellan banken alla avdelningar sker smärtfritt. Det går självfallet inte som

påpekat tidigare att kunna dra slutsatser om hela banksektorn i Sverige baserad på

denna undersökning, men det har författarna inte heller för avsikt att göra.

Undersöknings resultat omfattar enbart förhållanden i Swedbank, främst de

undersökta avdelningarna.

15 Johannessen, A. och Tufte, P., 2003 sid. 47.
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3. Teori om internredovisning och dess processer

_____________________________________________________________________
Teoretiska referensramen, internredovisning, vad är kvalitet, agentteorin,

outsourcing, den svenska bolagskoden samt ABC-kalkylering beskrivs utförligt i detta

kapitel. Agentteorin är antagen som huvudteori, medan de resterande teorierna

fungerar som stödteorier i undersökningen. Dessa teorier anser författarna beskriver

olika förhållanden som kan förekomma i organisationer och beskriver olika moment

som kan ha avgörande betydelse för informationskvalitet.

_____________________________________________________________________

3.1 Internredovisning

Figuren nedan illustrerar internredovisningsprocesser. Figuren har konstruerats av

författarna. Internredovisning är en process som består av olika aktiviter enligt figuren

nedan.

Figur 3.1: Sammanställning av de teorier som används under olika faser i internredovisning.

Källa: Figuren har konstruerats av författarna.

Teorier som ingår i insatsdelen av internredovisning förklarar beslutssituationen innan

produktionen sätts igång, t.ex. vilka regler företaget skall hålla sig till och vad säger

lagen om att producera en vara eller tjänst etc. Den svenska bolagskoden är ett typiskt

Out-
sourcing

Tillv. i
egen regi

Insats Process Utfall

Bolagskoden Kvalitetssäkring
Kalkylmetoder

Tjänste-
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exempel på ett sådant regelverk. Därefter används teorier som beskriver hur

produktionen skall fungera i praktiken, t.ex. ställer företagsledningen sig frågan om

hur mycket, av vilken kvalitet och till vilka kostnader skall en viss produkt tillverkas.

Slutligen behandlas internredovisningsprocessen av teorier avseende utfallet av

produktionen. Där är det exempelvis viktigt att kvaliteten på tjänsten eller varan är av

önskat eller efterfrågat kvalitet. Insatsdelen av internredovisningsprocessen följer

efter en diskussion som författarna kallar förinsatsavsnittet i internredovisnings-

processer. Där bestäms det om produktionen skall göras i egen regi eller genom

outsourcing.

I detta kapital presenteras teorier som förklarar internredovisning och dess processer.

Författarna anser att agentteorin, den svenska bolagskoden, teorin om kvalitet, teorin

om outsourcing samt teorier om kalkylmetoder är viktiga för att kunna granska och

beskriva förekommande rutiner i en organisation. Dessa teorier anser författarna

beskriver olika förhållanden som kan förekomma i organisationer och beskriver olika

moment som kan ha avgörande betydelse för informationskvalitet, vilken

undersökningens syftar till. Detta menar författarna är nödvändiga för att information

av säker kvalitet skall flöda friktionsfri mellan organisationens olika avdelningar.

3.2 Kvalitet

Det forskningsmässiga intresset för kvalitet i allmänhet, framförallt om varukvalitet,

kan spåras tillbaka till USA och Japan under 1920- respektive 1930-talet. Däremot

forskning om tjänstekvalitet kom in betydligt senare, dvs. först under 1970-talet.

Anledningen till detta var att en expension av tjänsteverksamhet skede i industriländer

under denna period.16 De hittills bedrivna forskningen om tjänstekvalitet har varit av

marknadsorienterad karaktär. En konsekvens av detta blir att tjänstekvalitet definieras

som kundens upplevelser och förväntningar, dvs. ett subjektivt perspektiv avspeglas.17

3.2.1 Vad är tjänstekvalitet?

Tjänstekvalitet beskrivs som ett resultat av att kundens upplevelser av tjänsten,

övervägs med en kollektiv norm eller standard, som är allmänt accepterat i den sociala

16 Gustavsson, B-O., et al 1997 sid. 7.
17 Ibid. sid. 9.
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gruppen som individen tillhör. Av denna anledning bör ett tjänsteföretag placeras i en

social omgivning och studera förhållanden som reglerar individens uppfattningar om

tjänstens kvalitet. ”Produktionen av tjänster och uppfattningar om deras kvalitet är

sociala fenomen som uppstår i en interaktionsprocess.”18

Enligt Gustavsson et al finns det tre grupper av aktörer som ska beaktas nämligen

kunder, informationsgivare samt beslutsfattare i företaget. Det är viktigt att förstå hur

dessa tre gruppers behov, önskemål och krav utformas och förändras. För att kunna

uppnå total kvalitet måste de oftast motstridiga behoven och önskemålen av dessa

huvudaktörer uppfyllas. Då dessa tre huvudaktörer är tillfredställda samtidigt kan det

sägas att total kvalitet har uppnåtts.19 Figuren nedan illustrerar tjänstekvalitet ur

kundens, informationsgivarens och beslutsfattarens perspektiv.

Figur 3.1.1: En anpassad form av figuren ur Gustavsson, B-O, et al.

Enligt Gustavsson et al (1997) är kvalitetsbegreppet mycket svårdefinierat. Garvin (ur

Gustavsson et al, 1997) har klassificerat tjänstekvalitet i fem kategorier. I den första

kategorin beskriver han kvalitet som inneboende egenskaper (transcendent) och

menar att personliga uppfattningar och känslor gör det mycket svårbestämbart. Den

andra kategorin handlar om att kvalitet är produktbaserade och mätbara egenskaper

(product-based). Ur denna kategori kan det sägas att kvalitet beskrivs med hjälp av

specifikation. Olika komponenter är avgörande för kvalitets uppfattning av en

produkt. Ett exempel är att relativ detaljrik information kan uppfattas som en

18 Ibid. sid. 9.
19 Gustavsson, B-O., et al 1997 sid. 9.
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information av bättre kvalitet. Den tredje kategorin beskriver kvalitet som ett värde i

relation till pris (value-based). Det innebär att informationen kan ha olika värde ur

olika användares perspektiv. Ett annat sätt att beskriva kvalitet är egenskaper som är

tillverkningsbaserade och mätbara (manufacturing-based). De fastställda kraven på

produkter och tjänster skall uppfyllas för att uppnå kvalitet. Enligt den sista kategorin

är kvalitet en upplevelse hos kunden (user-based), vilket innebär att kvalitet uppnås

med tillfredsställelse hos användaren.20

Enligt Parasuraman et al (1990) finns det flera dimensioner som måste beaktas för att

användarna av tjänster och produkter skall uppnå total kvalitetskänsla. Dessa

dimensioner är fysiska företeelser (tangibles), tillförlitlighet (reliability), tillmötes-

gående (responsiveness), tillit (assurance) samt empati (empaty). Den fysiska

företeelsen omfattar alla fenomen som ingår i tjänster och som individer kan få en

perception om. I den fysiska företeelsen ingår allt som omfattar tjänsteproduktionen

såsom personal, utrustning och kommunikationsmaterial. Med tillförlitlighet menas

företagens förmåga att utföra utlovade tjänster korrekt och med stor pålitlighet. Den

tredje dimensionen är tillmötesgåendet där det förväntas av informationsgivaren att ha

viljan att hjälpa informationstagaren samt förse dem med en snabb service. I den

fjärde dimensionen tillit antas att informationsgivarna med sin kunskap, vänlighet och

trovärdighet bidra till tjänst av högre kvalitet. Den sista dimension är empati som

behandlar individualiserad omsorg och vårdande uppmärksamhet som informations-

givaren skall tillhandahålla informationstagaren.21

Enligt Parasuraman et al och Zeithaml et al (ur Lewis, 1993) definieras tjänstekvalitet

som ett gap mellan informationstagarnas förväntningar och deras uppfattning om den

verkliga tjänsten som levererats. Detta gap påverkas av fyra andra gap eller brister

som företagen måste identifiera och eliminera. 22

Gap 1: Informationsgivarnas perception om beslutsfattarnas förväntningar kan vara

annorlunda än vad beslutsfattarna verkligen behöver och önskar. Informationsgivarna

20 Gustavsson, B-O., et al 1997 sid. 20.
21 Parasuraman, A., et al 1990. sid. 35, 38 and 39.
22 Lewis, B. R., 1993. sid. 6.



26

förstår inte alltid vad beslutsfattarna förväntar sig och kan i vissa fall lägga resurser på

saker som inte är viktiga för informationstagarna.

Gap 2: Trots att informationsgivarna kan vara medvetna om beslutsfattarnas behov

kan de ändå inte sätta denna verklighet i lämplig handling. Detta kan bland annat bero

på bristfälliga kunskaper hos informationsgivarna.

Gap 3: Detta gap kallas för ”the service performance gap” och förekommer då den

levererade tjänsten skiljer sig från det som beslutsfattarna efterfrågat. Denna brist

beror på variationer i utförandet av tjänsten pga. de anställdas bristfälliga vilja eller

kunskap av önskad nivå.

Gap 4: Enligt detta gap skiljer sig kvaliteten på tjänsten som levererats från kvaliteten

som utlovats genom extern kommunikation.

Enligt Grönroos (1999) är förväntningar svåra att bedöma då dessa anses var i en

ständig förändringsprocess. Han kategoriserar kvalitet i två dimensioner, den

funktionella och tekniska. Den funktionella handlar om kundens upplevelser om den

levererade tjänsten medan den tekniska handlar om vad kunden får ut av tjänsten.23

För att få uppleva en positiv total kvalitet skall den tekniska dimensionen vara

uppfylld medan den funktionella dimensionen är viktig för tjänstens

konkurrenskraft.24

3.2.2 Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring innebär att kvalitetsledningssystem som är ett system för att

säkerställa tjänstekvaliteten hos företag och organisationer. Det omfattar

organisationers struktur, ansvar och aktiviteter. Det baseras på fastlagda

kvalitetspolicy, vilket innebär en noggrann genomgång av verksamhetens

dokumenterade rutiner som strikt skall tillämpas. Här ges även externa intressenter

möjlighet till insyn i kvalitetsarbete och dess resultat. 25

23 Grönroos, C., 1999. sid. 32.
24 Gummesson, E. och Grönroos, C., 1993. sid. 47.
25 Nationalencyklopedin.
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För att kunna säkra kvaliteten på tjänster är det ytterst viktigt att de anställda är med

och påverkar policybildning och tillämpa denna policy med egen vilja. De anställda

måste ha en hög arbetsmoral, vilket uppnås genom att vara involverade i företagens

beslut som påverkar dem.

Enligt Bergsjö (1994) har det ingen betydelse om företaget har många kontrollsystem,

då de anställda alltid kan hitta nya möjligheter till att undvika arbetet. Systemen som

skall kontrollera de anställdas beteende faller förr eller senare. Att kunna motivera,

belöna och stimulera anses av Bergsjö vara ett mycket bättre tillvägagångssätt än att

utöva kontroll och få bättre arbetsresultat.26

Bergsjö anser att det är viktigt med ett system som är till för kontroll och styrning som

skall byggas nedifrån. Systemet skall ta tillvara personalens kunskaper inom området.

Personalen måste ha förtroende för produktionsprocessen och i verkligheten få ansvar

för produkten och få belöning som följd. Brist på tilltro till produktionsprocessen

leder till bristande vilja hos personalen, vilket bidrar till en försämrad kvalitet på

tjänsten.27

Enligt Kahn (1993) tillbringar anställda i svenska företag 30 procent av sin tid för att

söka efter uppgifter, papper och fakta. Detta kan bero på att de anställda inte har gjort

rätt från början eller att företagen har bristande styrsystem. Vidare talar Kahn om

kvalitetsutveckling i företag som en total företeelse som skall komma från toppen,

dvs. det går inte att starta kvalitetsutveckling på endast en avdelning inom företaget.

En helhetssyn där företagets strategi och affärsidé skall utgöra basen för

kvalitetspolicyn, gällande hela företaget är viktigt för kvalitetsarbete. Detta innebär att

”hela företaget måste omfattas av denna kvalitetspolicy från styrelse och nedåt”.28

26 Bergsjö, B. och Svenska Kommunförbundet, 1994 sid. 25.
27 Bergsjö, B. och Svenska Kommunförbundet, 1994 sid. 26.
28 Kahn, A., 1993 sid. 36.
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3.3 Agentteori

Denna teori av Adams beskriver relationen mellan chefer som kallas agenter, ägarna

som benämns principaler och även externa intressenter så som långivare och

investerare. Teorin behandlar kontrollbehov och styrningssvårigheter i en organisation

utifrån dessa intressenters perspektiv. Relationen mellan agenter och principaler är av

ytterst vikt i denna teori. Agenterna förväntas att agera utifrån principalens intresse

och inte utifrån deras egna intressen. Denna teori inriktar sig på att i huvudsak skydda

principalens intresse, men kan tillämpas även på förhållandet mellan chefer och deras

subordinerade.29

Agentteorin är baserad på premissen att agenter har mer information i jämförelse med

principalen och denna informationsasymmetri påverkar principalens kapacitet att

övervaka sina intressen på ett effektivt sätt. Detta kallas enligt Adams ”adverse

selection”. Agentteorin antar även att agenten och principalen agerar rationellt för att

maximera sina tillgångar. Agentproblemet handlar om risken att vissa opportunistiska

agenter trots avtal agerar på ett sätt som uppfyller deras egna syften. Enligt Scapens

(ur Adams 1994) kallas detta för ”moral hazards”, som innebär moraliska risker. 30

Olika intressen regleras genom avtal för att undvika intressekonflikt av olika slag,

mellan agenter och principaler. Belöningar i form av olika bonusprogram förenade

med uppnådda mål specificeras i avtalet, allt i syfte att förena agentens och

principalens intressen. Av denna anledning blir informationen som kommer fram till

principalen mycket viktig. I och med att principalen inte kan ständigt fysiskt infinna

sig vid beslutsfattande tillfället och under verkställandet av fattade beslut blir

principalen ytterst beroende av den information som når honom för att kontrollera

sina agenter.31

29 Hatch, M. J., 2002. sid. 366.
30 Adams, M. B., 1994. sid. 8.
31 Hatch, M. J., 2002 sid. 366.
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Figur 3.2.2: Illustrerar kopplingen mellan agenten och principalen.32

Källa: http://maaw.info/ArticleSummaries/AgencyTheoryGraphic.gif.

För att minimera risken av bristfällig information betalar principalen för övervakning

av verksamheten och agenten efterfrågar interna revisioner och andra kontrollsystem,

t.ex. benchmarking, för att signalera till principalen att han agerar ansvarsfullt och i

enlighet med att gångna avtal.33

Agentteorin hjälper inte bara till att förklara förekomsten av internrevision inom

organisationen utan kan även hjälpa till att förklara några av egenskaperna på

internrevisions avdelning, t.ex. dess storlek och omfattning av dess aktiviteter såsom

finansiella eller operationella.34

Vid tillämpning av agentteorin i denna undersökning fick författarna reda på att GF är

agenten och informationsgivare till de andra avdelningarna, bland andra till HR. HR

och andra avdelningar, som är beroende av informationen framställda av GF, är

principaler. Kontoren, analyserat ur agentteorins synvinkel, är varken

informationsgivare eller beslutsfattare gentemot avdelningen GF. De kan vara både

informationsgivare och beslutsfattare gentemot det regionala kontoret, dock är det

32 http://maaw.info/ArticleSummaries/AgencyTheoryGraphic.gif.
33 Adams, M. B., 1994. sid. 8.
34 Ibid. sid. 8.
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tydligare att de är informationsgivare till det regionala kontoret. Detta kan innebära att

de blir agenter i jämförelse med den regionala avdelningen, då den regionala

avdelningen fattar beslut för alla kontor som ingår i regionen, dvs. att regionala

avdelningar blir uppdragsgivare till kontoren. Kontoren besöks av regionchefen som

inspekterar dem. Av denna anledning antas det att de regionala kontoren är principaler

gentemot de lokala kontoren.

3.4 Outsourcing av internredovisning

Outsourcing har under det senaste decenniet ökat explosionsartat. Outsourcing

förekommer i ett flertal stora företag oavsett branschtillhörighet. Outsourcing innebär

att ett företag anlitar andra företag att genomföra delar av egna verksamheten.

Fördelen med detta är att företaget kan fokusera sig på kärnverksamheten.

Det finns en stor variation av förklaring till varför outsourcing förekommer. Flertalet

av dessa argument är baserade på ekonomiska teorier. En av dessa förklaringar är att

chefer känner att det finns kostnadsfördelar med att hyra in utomstående. Enligt

Grover et al (ur Ang & Straub, 1998) är outsourcing ett beslut om att bilda ramverk

för företaget.35 Nackdelarna är att företaget förlorar viktig business know-how samt

går miste om värdefull träningsområden för utveckling av framtida ledare.36

Att lämna över ansvar till utomstående innebär förlust av kontroll över ”outsourced

operations”. Risken är att det anlitade företaget inte har samma nivå av engagemang

att uppnå de uppställde kraven i jämförelse med den interna personalen. Det finns

fundamentala skillnader i motivation, mål och attityd mellan företagets personal och

de andställda på det anlitade företaget.37 Enligt Widener och Selto (1999) ligger det i

företagets intresse att ha en internredovisningsavdelning inom företaget. På detta vis

kan företaget bibehålla unika kunskaper inom företaget. Företaget kan även använda

internredovisning i syfte att utbilda framtida ledare, skydda företagets

affärshemligheter, förbättra kontrollen och säkerställa de efterfrågade egenskaperna.38

35 Ang, S. och Straub, D. W., 1998. sid. 536.
36 Adams, M. B., 1994. sid. 11.
37 Axelrood, W. C., 2004. sid. 9.
38 Widener, S. K. och Selto, F. H., 1999. sid. 47 och 50.
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Företagens internredovisningsavdelningar, trots sina ekonomiska och kontrollmässiga

fördelar, har stora kostnader i form av vikariepersonal och tekniska system anknutna

till företaget. Kostnadsbesparingar fungerar som ett incitament för att företagen skall

anlita utomstående för att genomföra arbetet med internredovisning.

3.5 Den svenska bolagskoden

Fenomenet bolagsstyrning handlar om att styra bolag på ett sådant sätt som kan ge

effekt på avkastning och uppfyller kravet på investerade kapital, vilket i sin tur bidrar

till tillväxt och effektivitet i samhällsekonomin. Den svenska bolagskoden är en regel-

samling som är mer eller mindre frivillig att tillämpa. Det förekommer vissa

gemensamma riktlinjer för bolagsstyrning som OECD och EU rekommenderar.

Anledningen till att koden utformades är en ökad internationalisering av

aktiemarknaden, större förekomst av institutionellt ägande i publika företag samt flera

bolagsskandaler runt om i världen.39

Styrelsen i ett bolag har en central roll inom bolagsstyrning, men även andra

bolagsorgan och funktioner, t.ex. bolagsstämman och revisionsutskottet samt själva

revisionen av bolaget är viktiga för bolagsstyrning. Det finns inte något internationellt

definierat och allmängiltigt dokument om god bolagsstyrning, men i västvärlden har

flera vägledande regelverk om bolagsstyrning antagits i flertalet länder. På europeisk

nivå förespråkade EU-kommissionen ingen gemensam europeisk kod och ansvaret

lämnades till varje medlemsstat att fastställa egna nationella koder. Kommissionen

anser att dessa koder skall baseras på principen om följ eller förklara (comply or

explain).40 OECD har en mängd principer bestående av 18 principer och 48 ”codes

provisions”.41

Till grund för svensk bolagsstyrning ligger ABL (1975:1385). Flera frågor som i

andra länder behandlas i koder och liknande regelverk regleras i Sverige av ABL.

Näringslivets självregleringsorgan har format ett antal bestämmelser för

bolagsstyrning och StyrelseAkademin presenterade år 2003 en samlad beskrivning av

god praxis för styrelsearbete i svenska aktiebolag. Koden behandlar arbetsformer och

39 Svernlöv, C., 2005 sid. 3.
40 Ibid. sid. 3.
41 Short, H., 1998. sid. 60 och 63.
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samspelet mellan företagens olika organ. Dessutom behandlar koden om bolagens

rapportering till ägarna, kapitalmarknaden och omvärlden i övrigt.42

Några konkreta innehåll i koden är exempelvis majoritetsägarnas ansvar i de

börsnoterade bolagen, där det krävs att majoritetsägarna inte missbrukar sin ägarmakt

till skada för bolaget eller andra aktieägare. Ledningen i ett företag har till uppgift att

rapportera till styrelsen om bolagets utveckling, men skall även vara föredragande och

förslagsställare i viktiga frågor gällande bolagets utveckling (Koden 4.1).43 Bolaget

skall översiktligt beskriva vilka koder som har tillämpats och hur de har tillämpats

samt ange avvikelsen i jämförelse med det föregående räkenskapsåret (Koden

5.1.2).44 Vidare behandlar koden kvalitetssäkring av informationen. I

bolagsstyrningsrapporten skall det upplysas om säkerställandet av kvaliteten av den

finansiella rapporteringen (Koden 5.1.3).45

En viktig beståndsdel i koden är inblandning av de anställda. Det finns en förståelse

för att de anställda inom ett företag anser att bolagskoden är mer relevant om koden

utvecklas genom engagemang och utvecklingsarbete av företagets samtliga anställda.

På detta vis ökar de anställdas förtroende för koden och det underlättar för dem att

följa koden. Undersökning gjord av Svensson et al. visar olika inblandningsgrad i

utveckling av koder, t.ex. senior managers är till 70 procent inblandade i

utvecklingsarbetet medan styrelsemedlemmar som har till uppgift att kontrollera

företagens policy är involverade till 50 procent av utvecklingsarbetet.46

I de företag som är seriösa att implementera bolagskoden kan man förvänta sig ett

hänsynstagande till koden är en integrerad del av processen till strategiska

planeringar.47

42 Svernlöv, C., 2005 sid. 5.
43 Ibid. sid. 108.
44 Ibid. sid. 120.
45 Ibid. sid. 121.
46 Svensson, G. et al., 2006. sid. 548 och 549.
47 Ibid. sid. 562.
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3.6 Kalkylmetoder

3.6.1 ABC-metoden

Enligt Cooper och Kaplan (ur Babad och Balachandran, 1993) har ABC-metoden

nyligen vuxit fram som en överlägsen metod för att få en mer precis produktkostnad

och därigenom bättre företagsstyrning. Dessutom förser ABC-metoden mer insyn för

att analysera kundens vinstmöjligheter, distributionskanaler, försäljare och andra

områden som påverkar företagens vinstmöjligheter. Eftersom ABC-metoden kopplar

utfört arbete med särskilda aktiviteter och förbrukning av företagens resurser kan

inkomster matchas med de kostnader som tillverkningen innebär.48

Syftet är att få fram verkliga kostnader genom att först ta hänsyn till företagets alla

aktiviteter. Aktiviteterna är ömsesidigt uteslutande och gemensamt uttömmande.

Därefter identifieras de unika kostnadsdrivarna associerade med varje aktivitet, för få

fram kostnader per aktivitet. Slutligen ska kostnaderna för alla aktiviteter som

förbrukas av en produkt sammansätts och multipliceras med antal förekomster.49

Detta kan sammanfattas genom att ”det är aktiviteter som förbrukar resurser i syfte att

förädla företagets produkter”.50 Sambandet mellan resurser, aktiviteter och produkter

illustreras av figur 3.5.1.

Figur 3.5.1: Illustrerar olika samband i ABC-metoden.51

48 Babad, Y. M. och Balachandran, B. V., 1993. sid.564.
49 Ibid. sid. 564.
50 Gerdin, J., 1995 sid. 62.
51 Ibid. sid. 63.
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I och med att det förekommer ett stort antal aktiviteter i ett företag så är det inte

ekonomiskt fördelaktigt att identifiera och mäta en aktivitetsdrivare för varje aktivitet.

Av denna anledning slås flera aktiviteter samman och får en gemensam

aktivitetsdrivare. Företagen måste överväga av vilken natur en aktivitetsdrivare måste

vara, t.ex. tidsåtgången som aktivitetsdrivare kan vara dyrare än antal registrerade

aktiviteter, men den kan å andra sidan vara ett bättre mått på förbrukad resurs.52

Avgörande för en beslutsfattare är att överväga följderna av sina beslut och endast de

konsekvenser som gör skillnad i resultatet bör uppmärksammas i beslutssituationen.

Resursuppoffringar som inte påverkas av beslutssituationen behöver inte

uppmärksammas. Endast de situationer som på bästa sätt tar tillgängliga resurser i

anspråk bör uppmärksammas. De uppställda teoretiska kraven som är viktiga för

beslutsunderlag uppfylls knappast av ABC-kalkylering. ABC-kalkylen sägs vara en

”ögonblicksbild” av ”historiska” kostnader. Alltså är det viktigt att förstå att ABC-

kalkylen enbart utgör en grund för ett relevant beslutsunderlag.53

ABC-kalkyl är en bra metod för att ge underlag till situationsspecifik information.

Exempelvis kan det nämnas situationer där priset inte kan påverkas, bör företaget

välja de produkter som ger högst täckningsbidrag vid trångsektion.54

En informationsgivare står inför utmaningen att välja antal aktivitetsdrivare,

produkters relativa anspråk på aktiviteter och aktivitetens relativa kostnad för att

sammanställa sin kalkylerade information.

52 Gerdin, J., 1995 sid. 72.
53 Ibid sid. 125.
54 Ibid sid. 125.
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3.6.2 Påläggsmetoden

Det karakteristiska med den traditionella påläggsmetoden är att den totala kostnaden

fördelas mellan de direkta och indirekta kostnaderna. De direkta kostnaderna är

kostnader som direkt kan kopplas till en kostnadsbärare. Ett exempel är förbrukad

mängd läder vid tillverkning av en handväska. Kostnader som ett företag måste ha

oavsett om en vara tillverkas eller inte kallas för indirekta kostnader eller

omkostnader. Dessa kostnader kan dels skrivas på ett kalkylobjekt, dels är den

gemensam för flera kalkylobjekt.55 Exempelvis kan det nämnas lokalhyran för

tillverkning av flera produkter.56

Då de indirekta kostnaderna tilldelas till de olika kalkylobjekten används olika

påläggsbaser. Principen bygger på proportionalitet, vilket innebär att omkostnader och

påläggsbasen åtminstone på lång sikt varierar likartad. Dvs. om påläggsbasen ökar,

ökar omkostnaderna lika mycket. Påläggskalkylens huvudprinciper illustreras av

figuren 3.5.2.57

En kritik mot påläggsmetoden är att kostnadsstrukturen har förändrats avsevärt i

jämförelse med den tid då denna metod skapades. Andelen omkostnader har blivit

mycket stora jämfört med andelen direkta kostnader. I och med att de direkta

kostnaderna utgör påläggsbasen av omkostnaderna har påläggssatserna som en

konsekvens blivit betydligt mycket större. Detta leder till felaktiga produktkalkyler

55 Gerdin, J., 1995 sid. 22.
56 Ibid. sid. 24.
57 Ibid. sid. 24.
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Figur 3.5.2: En rekonstruktion av påläggskalkylens huvudprinciper ur Gerdin.
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som därigenom ger grund till felaktiga beslut. En ytterligare kritik som förs fram mot

påläggsmetoden är att arbetsintensiva produkter kan framträdas som relativt dyra att

producera.58

3.6.3 Divisionskalkyl

Enligt Ax (2005) är divisionsmetoden den enklaste kalkylen av självkostnadstyp. I

divisionskalkylen delar man den totala kostnaden för en tidsperiod med

verksamhetsvolymen för att få självkostnaden per styck. Två varianter av

divisionskalkylen används av företagen. I den ena varianten delar man upp kostnaden

på kostnadsställen och i den andra varianten görs ingen uppdelning på

kostnadsställen. Det finns en nackdel med varianten utan uppdelning på

kostnadsställen och det är bristen på information för kostnadskontroll. Detta beror på

att kostnaderna redovisas endast som en totalsumma. Det anses oftast vara viktigt med

en uppdelning på kostnadsställen, då vid en eventuell kontroll ger den information om

var i företaget kostnaderna har uppstått. Ax menar att vid en uppdelning på

kostnadsställen divideras kostnaden per kostnadsställe med verksamhetsvolymen i

respektive kostnadsställe. I ett tjänsteföretag kan antalet kunder och försäljning utgöra

verksamhetsvolymen och i ett industriföretag kan verksamhetsvolymen utgöras av

vikt, yta och antal framställda enheter.59

3.7 Sammanfattning

Dessa teorier kommer användas som underlag i vårt uppsatsarbete och de finns

redovisade i avsnitt 3.1. Som vi tidigare påpekade kommer teorierna att belysa rutiner

som förekommer i organisationen för ett friktionsfritt och säkert utbyte av

informationen. De förklarar relationen mellan beslutsfattare och informationsgivare

samt bidrar till en bättre analys. Det är viktigt att veta hur kommunikationen sker

mellan beslutsfattare och informationsgivare och vilka argument talar för och emot

innehav av internredovisning som ett redskap för att fatta rationella beslut.

58 Gerdin, J., 1995 sid. 25.
59 Ax, C. et al., 2005 sid. 176.
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4. Internredovisning

_____________________________________________________________________
I detta kapital redovisas intervjusvaren från respondenterna. Dessutom görs en kort

beskrivning av de personer som medverkat i intervjuerna samt vilka ansvarsområden

som ingår i deras respektive tjänst inom företaget.

_____________________________________________________________________

Tre personer inom olika avdelningar har intervjuats på Swedbank. Dessa personer

representerade avdelningarna GF, HR samt ett lokalt kontor. Rolf Hultgren och Sofie

Wiklund tjänstgör som controllers på avdelningen GF. Ann-Sofie von Scheele arbetar

som HR-controller, som i stora drag är informationstagare gentemot GF, medan

Stefan Renold är kontorschef på Swedbanks lokalkontor i Huddinge.

Vid utformningen av intervjuerna har speciell hänsyn tagits till uppsatsens huvudteori,

agentteorin. Intervjufrågorna har anpassats till respondentens ansvarsområde och den

roll som de skall uppfylla i enlighet med agentteorin.

4.1 Intervju med controllers på avdelningen Group Finance

Använder företaget internredovisning i syfte att fatta beslut?

Enligt Rolf Hultgren använder koncernen ett styrkort som handlar om lönsamhet,

kunder, medarbetare, risk, försäljning etc. Det genomförs en kontroll i alla kontor en

gång per månad, där koncernen mäter exempelvis antal nöjda medarbetare, nöjda

kunder och kontorens lönsamhet med hjälp av en enkät riktat till medarbetarna,

kundintervjuer i varje kontor. Detta används i syfte att skapa en intern tävling mellan

de olika kontoren som in sin tur ökar effektiviteten och förbättrar arbetsmiljön och

därmed koncernens lönsamhet. Detta innebär att internredovisning blir en viktig

ingrediens i resultatet, som i det här fallet syftar till lönsamheten i koncernen. Intäkter

och kostnader kommer via internredovisning och varje kontor är med och betalar för

de allmänna kostnaderna. Av denna anledning används internredovisning intensivt för

att fatta beslut. Mätresultaten skickas till varje kontor månadsvis förutom januari i

syfte att få information och möjlighet att förbättra kontorets resultat då inget kontor

vill vara sämst. Modellen nedan visar på koncernens styrstruktur. Pilarna i modellen
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visar informationsflödet samt bankens ambition och styrkrav. Det ställs krav att

antalet nöjda kunder skall uppfylla en viss minimumgräns, vilken skall avspeglas i

bankens lönsamhet.

Figur 4.1.1: Kontrollsteg för ökad kundtillfredställelse.60

Vilka möjligheter har internredovisning att generera information till beslutsfattarna?

Hultgren anser att internredovisning har stora möjligheter att generera information till

beslutsfattarna, då koncernen kör kontorsmöjliga resultat för att sedan bryta ner

informationen till kontorsnivå. Hultgren menar att en internkalkyl skapas som sedan

identifierar exempelvis kostnader förorsakat av ett specifikt kontor.

Är internredovisning tillräcklig för att generera information till beslutsfattandet? Om

inte tillräcklig hur löses problemen då?

Hultgren anser att det genereras till och med för mycket information. På Swedbank

skapas en databas tabell där företaget räknar antal transaktioner per månad, t.ex.

700000 transaktioner i genomsnitt. Internredovisning utgör en mycket stor avdelning

på Swedbank. Vidare anser han att internredovisning är mer än tillräckligt för att

generera information för beslut.

60 Hultgren, R. Muntlig källa.
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Vilken kalkyl metod använder företaget och av vilken anledning? (ABC,

påläggsmetoden, divisionskalkylen)

Beräkning av de kontorsvisa resultaten görs med påläggsmetoden. På Swedbank

använder man även divisionskalkylen, t.ex. för vissa kostnader inom kontoren.

Hultgren tar upp sig själv och sin arbetskollega Sofie Wiklund som ett typiskt

exempel där divisionskalkyl används. Han menar att det är svårt att avgöra hur

mycket av hans och Wiklunds resurser som används av varje kontor. Istället fördelar

man dessa personers resurser utifrån, tidsandel mellan kontoren. Att exakt räkna ut

hur mycket av deras tid som går åt till ett specifikt kontor kräver stor administration

och är inte rationellt. ABC-kalkylen, menar Hultgren, används när det gäller

kundresultat och inte kontorsresultat. Med kontorsresultat menas att man tittar på

kontorens lönsamhet, t.ex. direkta kostnader, medan kundresultat är mer generellt.

Förekommer det någon/några problem vid användning av dessa metoder och i så fall

vilka?

Problemen är att det är svårt att påverka interna transaktioner. Vad gäller

lönekostnader kan de påverkas genom att anställa fler eller inte säga upp folk som är

övertaliga. Hultgren menar att vissa kostnader kan påverkas, t.ex. lönekostnader, men

ett flertal andra kostnader är svårt att påverka. Problemen upplevs endast på

kontorsnivå, då det är kontoren som ansvara för allt sådant.

Vilken metod anser företaget är den mest idealiska att använda och varför?

Hultgren anser att det måste på något sätt finns en sorts rättvisa. Den ska vara

någorlunda lätt att förstå. Han anser att man kan hitta stora och matematisk

komplicerade kalkyler, men till vilken fördel. På Swedbank förespråkas enkelhet så

att alla förstår. Swedbank har ingen specifik metod och olika sorts metoder används i

olika sammanhang, dock betonas det på enkelhet. Enkelhet gör det möjligt för

företaget att inte missa hela styrningen.

Hur fungerar samspelet mellan informationsgivare och beslutsfattare? Hur

kommunicerar informationsgivarna och beslutsfattarna?

Det finns parametrar som används av beslutsfattare och informationsgivare i syfte att

kommunicera och samspela. Internredovisnings parametrar bestäms i regel en gång

per år och då förekommer diskussioner mellan informationsgivare och beslutsfattare.
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Som exempel nämner Hultgren diskussioner mellan GF, som är informationsgivare,

och HR som använder sig av information framtagen av GF. På liknande vis pågår

diskussioner mellan beslutsfattare på olika avdelningar och deras informationsgivare

som i det här fallet är GF. Vid dessa diskussioner bestäms det om

internredovisningsprinciper, som skall gälla i ett år fram till nästa årsmöte. När man

väl kommit överens om principerna behöver ingenting göras månadsvis. Dock kan

omvärldsbilden tvinga dem att träffas tidigare. Parametrarna kan bland annat vara

årsarbetare, arbetsplatser, inlåningsvolymer, affärsvolymer, kassatransaktioner och

utlåningsvolymer.

Förekommer det några problem att fatta beslut baserat på informationen som

beslutsfattarna får?

Hultgren anser att stora problem inte förekommer, men små problem förekommer

ständigt. Ibland behöver t.ex. beslutsfattarna mer underlag och emellanåt uppstår det

missförstånd. Hultgren menar att man har olika språk, t.ex. IT har sitt språk och GF

har sitt eget. Detta bidrar till att samma sak uppfattas på olika sätt och ger upphov till

missförstånd. Då behövs en beskrivning av exempelvis underlagens karaktär, dvs.

beslutsfattarna skall förklara vilken sorts information de vill ha.

Är problemen av praktisk eller teoretisk karaktär?

Det förekommer problem av både praktisk och teoretisk karaktär. Det gäller att hålla

dem på lagom nivå. Ett typiskt exempel på praktiska problem anser både Hultgren och

Wiklund är då beslutsfattarna behöver mer underlag. Dessutom om en avdelning vill

ha sitt underlag i hundra parametrar så vill GF förkorta de till två parametrar, som

också är exempel på praktiska problem. Däremot språkligt missförstånd, som

Hultgren talade om i svar på tidigare fråga, är exempel på ett teoretiskt problem. Det

förekommer som sagt problem av både teoretisk och praktisk karaktär, men för det

mesta är de av praktisk karaktär. Detta är inte ett återkommande fenomen då

problemen löses på årsmötet där en överenskommelse om internredovisningsprinciper

införs.
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Förekommer det konflikter mellan ledningen och ägarna pga. åsiktsskiljaktigheter

utifrån framtagen information?

Ägarna och styrelsen är nöjda när det gäller vår styrning och rapportering dvs. det

förekommer inga konflikter av denna karaktär.

Vad krävs av informationen för att kunna fatta ett rationellt beslut?

Informationen skall utgöra rätt underlag, dvs. den ska besvara de frågor som ställs.

Underlaget ska vara rätt på alla områden i styrmodellen.

Är företagets struktur ett hinder eller en möjlighet när det gäller kvaliteten på

informationen? Vilka kanaler går informationen genom för att slutligen hamna hos

beslutsfattaren?

Hultgren anser att Swedbank har en ganska stor kontorsrörelse och detta tycker han

och kollegan Wiklund är en möjlighet. De menar att ingen vill vara sämst på ranking,

vilket är bra. Med ranking menar de den tävlingsinriktade stämning mellan de olika

kontoren, som vill visa bäst resultat gällande kontorens alla områden såsom, t.ex.

ekonomiskt bra resultat och nöjda medarbetare. Struktur och rapportering hänger

enligt Hultgren ihop och han upprepar att företagsstrukturen på Swedbank upplevs

som en möjlighet. Han säger att ”vi har redovisat bra resultat. Vi har bra rapporter på

alla nivåer, dvs. kontorsnivå samt banknivå.” Enligt Hultgren och Wiklund får

kontorsföreståndare all information varje månad. Det finns även en regionchef som

kommer på besök och inspekterar kontorens affärer. Kontorsföreståndare är

kontorschef och är ansvarig för sitt kontors resultat. Hultgren påpekar att det kan

tyckas ”fult” med att ha en intern resultat tävling, men samtidigt tycker han att det är

mycket effektivt.

Hur säkras kvaliteten på informationen? Hur värderar företaget informationen?

På Swedbank stämmer man av internredovisning och summan av internintäkter som

förväntas bli lika med summan av internkostnader. Det skall bli +/- 0. Denna kontroll

görs varje månad. Vid denna kontroll uppmärksammas avvikelse som skall åtgärdas.

Slutsumman skall bli +/- 0 annars anser man att det har begåtts fel någonstans. Det

kontrolleras i olika led och det känns som att man har många ögon på sig, dvs. det

lämnas inget utrymme för fel. Internredovisning är en viktig del i verksamheten
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eftersom stora resurser läggs på den och den förväntas ge ett korrekt underlag till

beslutsfattaren.

Hur påverkas informationens kvalitet pga. att informationsgivare är i

beroendeställning?

Både Hultgren och Wiklund anser att det inte finns utrymme att informationen skall

påverkas av hierarkin. De menar att verklighet skall präglas. De betonar att det

kommer att märkas om någon på fel grunder påverkar informationen. De understryker

att det inte spelar någon roll om man är i beroendeställning eller ej då verkligheten

alltid kommer fram.

Hur ser belöningssystemet ut i Swedbank i synnerhet belöningar till GF? Vilka får del

av belöningen?

Enligt Hultgren ser belöningssystem i Swedbank ut följande: Belöning för samtliga

anställda utgår om lönsamheten för koncernen är bättre än för bankgenomsnittet.

Kontoren har dessutom ett ytterligare belöningssystem, som är beroende av

försäljningen av prioriterade produkter. Interna avdelningar typ GF har ingen speciell

belöningsmodell förutom den första, dvs. lönsamheten.
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4.2 Intervju med controller på avdelningen Human Resources

Hur ser er internredovisning ut? Hur får ni information?

Enligt von Scheele får HR ett e-mail som talar om att bokslutet är klart. Bokslutet

plockas sedan upp från intranätet och studeras. Brister eller uppgifter som saknas

efterfrågas så att en komplettering sker. Von Scheele menar att HR får sina uppgifter i

en resultaträkning med underspecifikationer. Endast i de fall det förekommer brister

efterfrågas mer information i annat fall antas det att allting är rätt.

Finns det brister kring informationen?

Von Scheele menar att till att börja med brukar HR inte veta om det finns brister. De

får hela resultaträkningen tillsammans med en lista över alla specifikationer. Det

föregår av tydliga noter kring vad som är interndebiterat etc. Slutligen menar von

Scheele att det inte förekommer några brister kring informationen.

Finns det önskemål om förbättringar av informationen?

Von Scheele är lite osäker om vad som skall förbättras. Intrycket författarna fick var

att bättre information är alltid önskvärt så länge man vet att det kan finnas delar som

ska förbättras. Vidare menare von Scheele att man kan gå ner till ”bokslutsordern” för

att få klarheter.

Vilka möjligheter har internredovisning att generera information till beslutsfattarna?

Det genereras information ständigt, vilket innebär att alla som har ett ansvar för ett

resultatställe måste färdigställa den. Även små resultatställen blir viktiga för att

färdigställa den slutliga gemensamma resultatet.

Om du råkar få information som du anser som otillräckligt hur kan du i så fall få den

önskade informationen? Görs det på ett ad hoc sätt eller finns det andra sätt att kräva

information?

Endast i de fall det förekommer något fel ringer HR den ansvarige och ber om

korrektur. Resultatet jämförs med de internt debiterade uppgifterna som sedan

avstäms. I och med att man får nästan liknande uppgifter varje månad, så vet man på

ett ungefär hur det skall se ut. Enligt von Scheele finns det inarbetade rutiner för att
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rätta förekommande brister, vilket innebär att det finns ett ad hoc sätt att kräva

information.

Anser du dig själv som informationsgivare eller beslutsfattare gentemot avdelningen

Group Finance?

På denna fråga svarar att von Scheele att hon inte är beslutsfattare utan endast är

controller. Det hon kommer fram till används som underlag för hennes chef vid

beslutsfattande. Hon menar att hon samtidigt är informationsgivare till GF. Det sker

en omfattande utbyte av information mellan HR och GF.

Vilken av kalkylmetoderna ABC, påläggskalkylen och divisionskalkylen anser du är

den mest idealiska att använda och varför?

Igen av dessa kalkylmetoder används av HR.

Hur fungerar samspelet mellan informationsgivare och beslutsfattare? Hur

kommunicerar Human Resources med avdelningen Group Finance?

Samarbetet på Swedbank fungerar bra och det finns inarbetade rutiner. Vid behov av

kommunikation ringer eller mailar man till den ansvarige. Det finns tidplaner, vilket

innebär att exempelvis von Scheele vet exakt när informationen till henne skall vara

klart. Trots detta får hon ett e-mail när informationen är klar. Det finns en

kontaktperson i GF som skall kontaktas vid behov. Erfarna medarbetare t.ex. von

Scheele känner till vilka som är ansvariga inom ett visst område och vet vem som

skall kontaktas då behov uppstår.

Vad krävs av informationen för att kunna fatta ett rationellt beslut?

För att fatta ett rationellt beslut menar von Scheele att alla uppgifter ska finnas med

och vara korrekta.

Är företagets struktur ett hinder eller en möjlighet när det gäller kvaliteten på

informationen? Vilka kanaler går informationen genom för att slutligen hamna hos

beslutsfattaren?

Det krävs en väl fungerande företagsstruktur i alla företag och organisationer för att

de skall fungera. En grundläggande förutsättning är att alla medarbetare skall veta

vem och hur man skall kontakta då behov av informationsutbyte uppstår. Vidare
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svarar von Scheele att det inte är aktuellt med informationskanaler då de kontaktar

varandra direkt.

Hur säkras kvaliteten på informationen? Hur värderar företaget informationen?

Informationen i form av redovisningsrapporter studeras noggrant och även den

anslagsförbrukning som framgår av informationen. Vid förekommande tveksamheter

reds de ut tillsammans med de ansvariga. Interna kostnader får HR en separat rapport

på. Detta möjliggör att kontakta den ansvarige personen som debiterade den

tveksamma kostnaden för vidare klarläggning. Externa kostnader kan man kontrollera

genom att gå igenom i huvudboken och jämföra med budgeten. Kostnaderna

analyseras och om det framgår av analysen att det är en faktura så kan man kontakta

personen som har godkänt den.

Värdering av information som sådant förekommer inte vid HR, där är det självklart att

godta informationen så som den är. Von Scheele var omedveten om att GF gjorde en

värdering av informationen. Enligt henne kan GF ta ställning till vissa kostnader. I så

fall kan GF göra ett case och ifrågasätta mängden pengar i relation till informationens

nytta. Systemet på Swedbank är gjort på ett sätt som kan ta ställning till sådana

situationer.



46

4.3 Intervju med kontorschefen på Huddingekontoret

Hur ser internredovisningen ut på Swedbank? Hur får kontoret information?

När det gäller hela bankens extern redovisning är den en offentlig handling, dvs. alla

har tillgång till samma information. Renold menar att kontorets internredovisning

endast kan ses av den egna personalen. Kontoret har inga specifika kalkyler utan en

budget för hela året.

Finns det brister kring informationen?

Det förekommer säkert brister, säger Renold. Han menar dock att det är svårt att

specificera bristerna. Vidare menar Renold att det förekommer ett stort

informationsflöde som alltid är anknutet till risker, vilket innebär att fel kan

förekomma. Kommunikationen i sig är svårt, anser Renold. Det är lätt att missförstå

varandra trots att man är tydlig. Det handlar om en tolkningsfråga då samma

information kan uppfattas på flera olika sätt av personer som är mottagare av

informationen.

Finns det önskemål om förbättringar av informationen?

Det finns alltid ett önskemål om förbättring av informationen. Renold menar att man

vill göra allt för att förbättra informationen men vet inte alltid hur. Enligt Renold har

personalen på kontoret ett delat ansvar och denna ansvarsfördelning är viktig. Han

exemplifierar detta och berättar att han endast skulle ha hunnit med hälften av

informationen om det inte hade funnits en ändamålsenlig ansvarsfördelning på

kontoret.

Vilka möjligheter har internredovisning att generera information till beslutsfattarna?

Internredovisningen förmedlar bara resultatet till kontoret. Han menar att han endast

kan uttala sig om sin enhet, dvs. kontoret i Huddinge, eftersom han inte har rätt att se

de andra kontorens resultat.

Enligt Renold är hela organisationen uppdelade i regioner som i sin tur är uppdelade i

rörelseområden. Kontorets rörelseområde är Stockholm sydväst. Vidare berättar han

att Huddingekontoret brukar ha sina möten i första hand med rörelseområdet eller

direkt med rörelseområdets chef där utbyte av information sker.
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Om du råkar få information som du anser som otillräcklig hur kan du då i så fall få

den önskade informationen?

Den person som lämnat informationen till Renold kontaktas i första hand för att få

klarheter kring informationen. Han menar att det är denna person som är mest lämpad

att i första hand fråga. Det är denna person som förväntas att förtydliga informationen

och på så vis får Renold sin information kompletterad.

Anser du dig själv som informationsgivare eller beslutsfattare gentemot avdelningen

Group Finance?

Renold har klarlagt det tidigare att kontoret inte brukar kontakta GF, utan kontaktar

istället rörelseområdet. Detta pga. organisationsstrukturen och ansvarsuppdelning.

Som en konsekvens av detta blir han varken informationsgivare eller beslutsfattare

gentemot GF.

Vad krävs av informationen för att kunna fatta ett rationellt beslut?

Den första förutsättningen är att beslutsfattaren har förstått budskapet i informationen.

För det andra förutsätts att informationen är fullständig, dvs. Att den är omfattande

och kommer fram i sin helhet. Ronald tar upp ett exempel på en typ av information

som kan innehålla två delar, A och B, och klargör att båda delarna måste komma fram

för att kunna fatta ett rationellt beslut.

Är företagsstruktur ett hinder eller en möjlighet när det gäller kvalitet på

information?

Renold svarar direkt att det inte är något hinder. Tvärtom, anser han att

företagsstrukturen är en möjlighet att förbättra kvaliteten på informationen. Han

tillägger att det görs ständiga försök att bygga organisationen så att var och en har sitt

ansvarsområde, vilket leder till förbättring och kvalitetssäkring av informationen och

som även är bra arbetsmässigt. Han betonar dock att det kan vara ett hinder om

ansvarsområdet blir för stort då informationen kan ”trilla mellan stolarna” och blir

svårbegripligt.



48

Hur säkras kvaliteten på informationen? Hur värderar företaget informationen?

Renold anser att det som bankledningen beslutar prioriteras och bedöms vara viktig

information. Enligt Renold skall denna information inte försvinna och den försvinner

inte heller. Han betonar att det inte tillåts att denna typ av information skall försvinna.

Resterande information är det svårt att uttala sig om, tycker Renold. Men det finns

alltid ett ansvarskännande gentemot all information som produceras.

Vad anses vara kvalitet inom internredovisningen?

Renold anser att informationen skall vara rätt från början, och inte vara preliminärt så

att justering i efterhand krävs. Han menar att man alltid vill uppnå god kvalitet i

informationen.

Enligt vissa teoretiska påståenden skall företagets styrsystem utformas nerifrån då de

anställda har bättre kännedom om verksamheten och vet hur man bör mäta

produktionens mål. Vad är din åsikt om denna beskrivning och hur ser styrsystemet ut

i Swedbank, det vill säga är det toppstyrd organisation eller styrs organisationen

nerifrån?

Renold instämmer inte med den teoretiska beskrivningen om att företagets styrsystem

utformas nerifrån. Han tycker att det är ledningen som ska ställa upp mål för

verksamheten, som sedan skall mätas och följas upp. Denna beskrivning menar han

stämmer både vad gäller försäljning och resultat. Renold tycker inte att det är rimligt

att påstå att ledningen inte har någon kännedom om verksamheten och vad som krävs

för att bli framgångsrik. Vidare påpekar han att hans personliga erfarenhet är att

styrsystem bestäms uppifrån.
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5. Analys av internredovisning och dess processer

_____________________________________________________________________
Här presenteras en analys av intervjusvaren baserad på de teorier som använts i

undersökningen. Kritiska frågor har ställts och en allmän uppfattning av

problematiken har därigenom bildats och skildrats.

_____________________________________________________________________

5.1 Analys av kvalitetssäkring

Av teorin framgår att den forskning som bedrivs om tjänstekvalitet är av

marknadsorienterad karaktär där kundens upplevelser och förväntningar står i fokus,

dvs. det subjektiva perspektivet beskrivs som tjänstekvalitet vilket mäts genom

kollektiva normer och standarder som dessutom är allmänt accepterade i individens

samhälle. Detta innebär att det måste finnas en sådan standard i den organisation som

undersökningen genomförs och även liknande organisationer där undersökningens

resultat tillämpas. Med kund i undersökningsobjektet, dvs. Swedbank, menas gruppen

som är beroende av informationen. Detta leder till antagandet att HR blir kund till GF.

Undersökningen i så fall kan baseras på HR som grupp och individer i HR och deras

förväntningar från GF och informationen som GF framställer.

I och med tjänsteprodukter och uppfattningar om dem är sociala fenomen och är en

konsekvens av interaktionsprocess mellan de inblandade grupper eller individer är det

viktigt att interaktionen mellan HR och GF skildras. Av intervjun med von Scheele på

HR kan slutsatser dras om det förekommer en väl fungerande interaktion mellan dem

och GF. Hon talade om att det finns goda möjligheter till kontakter mellan HR och

GF. Det finns även möjligheter till klargörande och förtydligande av informationen,

t.ex. vid otillräckligt eller oklar information kan von Scheele eller andra personer i

hennes avdelning kontakta den ansvarige och be om kompletteringar och

förtydliganden.

Von Scheele menar att samspelet på Swedbank fungerar bra och det finns inarbetade

rutiner vid behov av kommunikation. Det finns tidsplaner och andra kvalitetssäkrande

metoder som leder till tillfredsställelse, ur informationssynpunkt, hos HR och

individer verksamma inom avdelningen. Detta gällde även interaktionen mellan det

regionala kontoret och de lokala kontoren. Författarna har inte intervjuat någon person
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på det regionala kontoret som i detta fall är kunden men det gick ändå att få en

uppfattning om deras omdömen genom att ha intervjuat Renold som talade om att

hans uppdragsgivare dvs. det regionala kontoret i Stockholm är nöjd med deras

framställda information.

Att det finns en intern tävling mellan de lokala kontoren uppfyller ett syfte. Detta

syfte kan vara en sorts kvalitetssäkring och –förbättring av metoderna. Författarna är

av den uppfattningen att huvudsyftet med denna tävling är att uppnå bättre

tjänstekvalitet. Hultgren påpekade att ingen av kontoren vill vara sämst vid mätningen

gällande kundernas nöjdhet, samt uppdragsgivarnas och informationsgivarnas

tillfredsställelse. Då alla dessa behov, önskemål och krav är uppfyllda samtidigt kan

man tala om uppnådd totalkvalitet, vilket i detta fall positivt påverkar lönsamheten i

hela koncernen.

Men om allt är så bra som det framgår av respondenternas svar hur ska man då kunna

förklara att Swedbank är den banken i Sverige som redovisar störst problem i

finanskrisen. Exempelvis har Swedbank lånat ut ett stort belopp till den kollapsade

banken Lehman Brothers i USA. Hur kunde man inte inse problemet att låna ut

pengar till en bank som var i gränsen till en konkurs om beslutsunderlaget var så bra

som det påstås.

Ett annat exempel är bankens riskexponering i Estland och Lettland. Där har besluten

inte heller varit exemplariska och rationella. Antagligen kan beslutsinformation

inriktad mot lönsamhet kortsiktigt vara högkvalitativ, men i det långa loppet kan det

leda till stora ekonomiska problem.

Kvalitetsbegreppet uppfattas som mycket svårdefinierat. Garvin klassificerar

tjänstekvalitet i fem kategorier nämligen transcendent (inneboende egenskaper),

produktbaserad, värdebaserad, tillverkningsbaserad och användarbaserad. Författarna

gör ett försök att analysera respondenternas svar efter denna kategorisering av Garvin.

Slutsatser som klargör dessa förhållanden i de undersökta avdelningarna i Swedbank

dras. Transcendent som syftar till de inneboende egenskaperna - personaliga

uppfattningar och känslor. Alla respondenterna var nöjda och var av uppfattning att

det fungerar bra i Swedbank samt att informationen och tjänsteprodukterna är av hög
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kvalitet. Analyserad ur den andra kategorin dvs. egenskaper baserad på produkter kan

det sägas att kvalitet beskrivs med hjälp av specifikationer, dvs. komponenter är

avgörande för kvalitetsuppfattning. Detta medför att en detaljrik information uppfattas

som en information av högre kvalitet. Respondenterna anser att informationen som de

får från sina informationsgivare är kompletta och detaljrika, dvs. att de har en hög

kvalitet.

Kategorin som handlar om värde i relation till pris menar att samma information kan

ha olika värde ur olika användarperspektiv. Denna kategori anser författarna inte

behöver belysas då informationen i detta sammanhang riktas mot samma mottagare

och är framställd med hänsyn till mottagarens behov och dess värde. Manufacturing-

based information skall avspegla tillverkningsbaserad och mätbar information.

Uppnår Informationen eller tjänsten fastställda krav medför det att informationen eller

tjänsten har hög kvalitet. Informationen, t.ex. resultaträkning av internutbildning av

personalen eller den fastställde budgeten i detta syfte etc., som HR får från bland

annat GF uppfyller de fastställda kraven på informationskvalitet. Detta kan utläsas av

intervjun med von Scheele, t.ex. att hon får förväntad information varje månad, dvs.

hon vet på ett ungefär hur denna information skall se ut från månad till månad. Von

Scheele menar vidare att interna kostnader till HR redovisas i en separat rapport som

är ett ytterliggare bevis på att det finns fastställda krav på informationen i Swedbank.

Den sista kategorin kallas av Garvin för user-based som syftar till upplevelser hos

kunden. Vad Garvin menar är bra kvalitet på information och tjänster är uppnådd

tillfredsställelse hos kunden. Alla respondenter har genomgående påpekat att det

förekommer hög tillfredsställelse hos Swedbanks kunder. Detta tycker respondenterna

visas i de mättresultat som erhålls genom löpande kundundersökningar inom

Swedbank. Det vore intressant att kunna ta del av dessa kundundersöknings resultat,

men författarna har inte begärt att få ut dessa från banken. Författarna skulle kanske

inte få ut dessa även om de begärde det, då undersökningarna är ett internt material

som används i syfte att förbättra banken relationer till sina kunder och därför inte är

ett offentligt material.

Parasuraman et al tar upp i sin artikel ”Guidelines for conducting service quality

research” skildring av kvalitet på tjänster och information och menar att det finns flera
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dimensioner som skall beaktas för att användarna av tjänsten och informationen skall

uppnå total kvalitetskänsla. Dessa dimensioner är tangibles, reliability,

responsiveness, assurance och empaty. Denna beskrivning av Parasuraman et al kan

liknas den tidigare skildring och kategorisering av kvalitet i enlighet med Garvin. Av

denna anledning anser inte författarna att det är nödvändigt att analysera Swedbank ur

dessa dimensioners perspektiv. Författarna anser att det är självklart att informationen

skall vara tillmötesgående, tillförlitlig och användarna skall ha tillit till informationen.

Vidare menar Parasuraman et al och Zeithaml et al att tjänstekvalitet är fem gap

mellan informationstagarnas förväntningar och deras uppfattning om den verkliga

tjänsten som levererats. Det förväntas av effektiva och väl fungerande organisationer

att identifiera och eliminera dessa gap vilket leder till kvalitetssäkring av

informationen. Avdelningarna på Swedbank t.ex. HR, GF och de lokala kontoren

använder sig av parametrar som årsarbetare, arbetsplatser, inlåningsvolymer,

kassatransaktioner etc. för att värdera informationen som de får och fatta beslut

grundat på dess information. Intervju med respondenter visar en hög grad av nöjdhet

och tillfredsställelse inom dessa avdelningar, som visar att Swedbank har identifierat

och eliminerat det som beskrivs som gap av Parasuraman et al och Zeithaml et al.

5.2 Analys baserad på agentteorin

Den viktigaste frågan som agentteorin vill besvara är kontrollbehov och

styrningssvårigheter i en organisation. Informationsasymmetrin innebär att agenten

har informationen och principalen är i behov av denna information. Detta är det

viktigaste budskapet med agentteorin. Baserar man det företaget som skildras i denna

uppsats, nämligen Swedbank, på denna teori kan man säga att det förekommer många

informationsberoende relationer mellan olika avdelningar inom koncernen. Detta

illustrerar att vissa avdelningar är beroende av information som de skall få från andra

avdelningar. Denna informationsberoende kan även förekomma mellan enskilda

personer inom samma avdelning och med andra avdelningar. För att minimera skadan

som kan orsakas av personliga intressen eller avdelningsmässiga intressen skall

företaget formas och styras på ett sådant sätt att man kan ta hänsyn till problem av

denna karaktär. Agentteorin har till syfte att förklara förekomsten av sådana

svårigheter och bidrar med lösningsförslag t.ex. förslag om internredovisning,

internrevision och storleken på dessa avdelningar samt omfattning av aktiviteter.
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Företagsstruktur och –kultur är av stort intresse när det gäller att styra ett företag på

ett bra och effektiv sätt, där företagets mål och resultat kan mätas och uppnås.

Respondenterna ansåg att företagsstruktur och –kultur i Swedbank är viktiga för

bankens effektivitet. De var av åsikten att Swedbank har tagit hänsyn till dessa

problem och har en motsvarande struktur. I Swedbank betonas enkelhet och Hultgren

menar att enkelhet gör det möjligt att företaget inte missar hela styrningen. Strukturen

på Swedbank och den företagskultur som förekommer där tillåter inte att särintressen

prioriteras jämfört med bankens intressen. Detta kan självfallet ifrågasättas då det är

en stor utmaning i alla organisationer att kunna ha ett enkelt styrsystem och kunna

garantera att det fungerar. Dessvärre kan särintressen begränsas men inte elimineras

helt. Men om det kan ordnas på något sätt dvs. om det som respondenterna säger

stämmer, är företagsstruktur och –kultur verkligen en möjlighet i Swedbank.

För att förstärka sitt påstående, nämner Hultgren om ett koncernstyrkort som handlar

om lönsamhet, kunder, medarbetare och riskbedömning etc. Han menar att det

genomförs olika kontroller månadsvis där styrkortets alla aspekter mäts och

kontrolleras t.ex. antal nöjda medarbetare, nöjda kunder och kontorens lönsamhet för

att nämna några av aspekterna. För att få bukt med problemet som personliga

intressen har företaget skapat en god laganda mellan medarbetarna inom varje kontor

genom interna tävlingar mellan de olika kontoren som i sin tur kräver lagarbete för att

lyckas och det är främst detta som mäts och premieras. Exempelvis nämnde Renold

att arbetsuppgifterna delas upp mellan medarbetarna på Huddingekontoret och det är

det sammanställda resultatet som mäts. Han påpekar även att han inte skulle lyckas

med hälften av de viktigaste ärendena i banken om det inte fanns en fungerande

arbetsfördelning. Detta svar och även svaren från de övriga respondenterna, tydliggör

att det inte finns utrymme för eget intresse i Swedbanks organisation. Exempelvis

påpekade både Hultgren och Wiklund att ”verklighet skall präglas”.

För att hantera problemet med informationsasymmetrin har Swedbank sett till att alla

avdelningar skall generera viktig information och det skall göras inom en bestämd tid.

Hultgren svarar på frågan om internredovisning räcker till att generera nödvändig

information att det framställs mer information än nödvändigt genom

internredovisning i Swedbank. Von Scheele på HR nämnde t.ex. att hon vet vilken

information hon får och när hon skall få informationen. Hon påpekar vidare att trots
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denna klarhet så får hon ett meddelande när informationen som är riktat till henne är

klar, vilket kan anses som ett försök att förtydliga att systemet i Swedbank fungerar

bra. Hur skulle det skada Swedbank om det inte förekom några kontrollsystem,

effektiv organisationsstruktur och bra företagskultur? Det kan finnas ett flertal

negativa saker som förekommer i de företag som inte har effektivt kontrollsystem

eller bra struktur och kultur. Exempelvis missnöjda medarbetare, missnöjda kunder

och dåligt resultat som så småningom leder till att företaget kollapsar eller får

påpekande från myndigheter, såsom finansinspektionen eller andra relevanta

myndigheter. Men intervjusvaren, koncernens resultat som framgår exempelvis

årsredovisningar och författarnas egna observationer i koncernen under intervju-

tillfällena, visar att Swedbank är en informationseffektiv organisation. Denna

effektivitet är en konsekvens av ovan nämnda variabler såsom bra företagsstruktur

etc. som respondenterna svär vid.

Agentteorin påpekar vidare att principalen har begränsat möjlighet att övervaka sina

intressen, vilket kallas för ”adverse selection”. Beroende på den förekommande

relationen mellan HR och GF, där HR är för det mesta beroende av informationen

som de får från GF. Enligt denna beskrivning blir avdelningen HR principalen

gentemot GF som i detta fall passar in i beskrivningen som agent. Författarna ställde

några frågor till von Scheele på HR och fick veta att det inte är lätt för avdelningen att

veta om det finns brister i informationen. Hon antar att informationen som hon får inte

innehåller några allvarliga brister. Författarna fick intrycket att det alltid är önskvärt

att få bättre information, så länge det finns ett medvetande om brister. Det går att säga

att beskrivningen som agentteorin hävdar, dvs. att principalen har begränsad möjlighet

att bevaka sina intressen, stämmer bra även i en bra strukturerad organisation som

Swedbank.

På liknande sätt jämför författarna den förekommande relationen och

kommunikationen mellan det regionala kontoret och de lokala kontoren. Då det fattas

en klar beskrivning av roller om informationsgivare och beslutsfattare antar

författarna att det regionala kontoret är principalen och de lokala kontoren är

agenterna. Författarna grundar sina antaganden på det faktum att det regionala

kontoret är uppdragsgivare. Dessutom gör det regionala kontoret inspektioner av de

lokala kontoren och mäter deras uppnådda resultat. Det finns en effektiv mätapparat
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för att kontrollera de lokala kontorens resultat, vilket tyder på att kommunikationen

mellan dessa två avdelningar fungerar bättre i jämförelse med kommunikationen

mellan de föregående avdelningarna. En bidragande effekt av detta blir att

beskrivningen av agentteorin om begränsad information inte kan gälla fullt ut. Det

kan förekomma tillfälligt undanhållande av information, men så som författarna har

uppfattat intervjupersonerna kan det inte pågå länge. Frågan kan ställas varför kan det

inte sägas med säkerhet om det förekommer eller inte förekommer brister i

informationen mellan avdelningarna GF och HR? Det är inte lätt att svara exakt på

denna fråga. En förklaring till de förekommande skillnaderna kan vara att de uppfyller

olika funktioner, vilket gör det omöjligt att organisera och mäta resultaten på samma

sätt.

En viktig punkt i agentteorin är opportunistiska agenters intresse att maximera sina

intressen trots begångna avtal med principalen, vilket kallas för ”moral hazards”. För

att begränsa dessa agenters möjligheter att hitta kryphål i systemet för att missbruka

sin ställning till sin egen fördel och för att minimera skadeverkan i organisationen

rekommenderar agentteorin olika belöningssystem såsom bonusprogram för

agenterna. Dessutom rekommenderar principalen att betala en del av agenternas löner

i form av värdepapper i företaget. Författarna har ställt frågan om belöningssystem i

Swedbank i övrigt och särskilt om belöning till GF och fått svar att det förekommer

en belöning till samtliga anställda i Swedbank om koncernen uppnår en bättre

lönsamhet än bankgenomsnittet. Detsamma gäller även belöningar till GF. Det går

inte att jämföra detta belöningssystem med belöningssystem och bonusprogram som

är riktade till de allra högsta cheferna, men det framgår från respondentsvaren att det

finns ett belöningssystem trots allt som kan fungera som ett incitament att arbeta för

bankens intresse. Hur skulle det se ut utan ett sådant belöningssystem som agentteorin

betonar? Svaret är öppet för allmän diskussion och debatt. Det kanske går att få ett

svar genom att titta på historier om kollapsade företag och alla skandaler förknippade

med dessa kollapser, där giriga agenter utnyttjat företaget och prioriterat sina intressen

före företagens och principalens intressen. Man kan även titta på de kollapsade

företagens struktur, kultur och andra sociala och ekonomiska förhållanden för att

sedan jämföra det med agentteorin och dra egna slutsatser. Att det finns ett

fungerande och bra system i Swedbank visar att det är värt att företagen betalar för

övervaknings- och kontrollsystem av agenter såsom agentteorin påpekar.
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5.3 Kodens påverkan

Finansbranschen i Sverige har hittills klarat sig förhållandevis bra när det gäller

effekterna av pågående skandaler i bankväsendet i t.ex. USA, Storbritannien och även

Tyskland och Frankrike. I Sverige den enda åtgärden som staten hittills vidtagit med

hänsyn till den globala finanskrisen är att höja den privata insättningsgarantin i

svenska banker, från tidigare 250000 kr till dagens 500000 kr. Till skillnad från de

andra ovan nämnda länderna där staten gått in med stora räddningspaket för att hindra

att kollapsen av finansiella institutioner. I USA exempelvis räddades Funny Mae,

Freddie Mac & AIG av staten medan ett flertal andra finansiella institutioner inte

kunde räddas såsom Lehman Brothers. I Storbritannien tog staten över på liknande

sätt exempelvis ca 58 procent av RBS. Motsvarande aktioner har ännu inte behövts

här i Sverige. Detta leder till frågan om vilken betydelse har fenomenet att svensk

bolagsstyrning och även den svenska koden är lagstiftad i enlighet med ABL? Det

finns inget enkelt svar till denna fråga men till skillnad från att koderna är frivilliga i

länderna ovan är ABL sanktionerad med straffansvar i Sverige, vilket kan kräva större

ansvar av bolagsledningen och ägarna. I denna bemärkelse är svenska bolagsledningar

mer skötsamma i jämförelse med kollegorna i omvärlden.

Enligt den svenska koden skall de anställda vara inblandade och engagerade i

förarbeten för att framställa koderna för att de skall vara relevant och allmänt

accepterad. Det vill säga att det krävs engagemang och utvecklingsarbete av

företagets samtliga anställda för att kunna ha en så effektiv bolagsstyrning som

möjligt. Bilden är dock annorlunda i praktiken. En fråga om klarläggande av detta

ställdes till Stefan Renold, som ansåg att detta inte stämde i praktiken. Han tyckte att i

praktiken är det ledningen som utarbetar företagens mål. Det betonades även att de

anställda skall anpassa sig efter de beskrivna målen. Han ansåg att styrsystemet skall

byggas uppifrån och att han inte känner till några organisationer som utarbetade sina

styrsystem nerifrån, dvs. att de anställda formar styrsystem och företagets mål.

Renolds synpunkt stöds av Kahn som i sin artikel ”Målstyrd kvalitetsutveckling –

tankar och tips kring det praktiska kvalitetsarbetet” skriver att kvalitetsutveckling i

företag som en total företeelse skall komma från toppen. Varför förekommer en sådan

meningsskiljaktighet mellan teorin, dvs. koden och praktiken såsom Renolds

erfarenhet talar om? I de flesta fall anser företagsledningen att de är väl medvetna om
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vilka styrningsbehov företaget har och vilka förväntningar de anställda har från

företaget. Även Renold betonar detta genom att säga att det inte är rimligt att påstå att

företagsledningen inte känner till verksamheten och vad som behövs för att bli

framgångsrik. Detta innebär att de säkert tar hänsyn till de anställdas önskemål och

krav, men de låter sig inte bli styrda av personalen då det kan leda till kaotiska

förhållanden i företaget. Det kan jämföras med en flygtur där det behövs enbart en

kapten och co-pilot att styra ett flygplan och leda planet till säkert landning, skulle

även passagerare börja styra flygplanet kan det leda till att det störtar.

5.4 Outsourcings effekter

Av teorin framgår det att outsourcing det vill säga företag anlitar andra företag att

utföra delar av den egna verksamheten har blivit populär under det senaste decenniet.

Det är känt att det finns ett flertal fördela med att outsourca. Men detta förekommer

inte i Swedbank där framställs all underlag internt, vilket framgick av intervjuerna

med respondenterna. Fördelarna med att outsourca är framförallt kostnadsmässiga.

Cheferna är av åsikten att detta minskar företagets kostnader men det verkar som

cheferna i Swedbank värdesätter kvalitet framför pris. Det menas inte att Swedbank

inte är kostnadseffektiv, utan syftar till att kvalitet kostar. Genom att inte outsourca

har cheferna i Swedbank tagit fasta på de fördelar som detta innebär. Att inte

outsourca innebär att företaget garderar sig mot förlust av viktig business know-how

och värdefull träningsområde för företagets framtida ledare. Dessutom förlorar

Swedbank inte viktig kontroll av verksamheten. Internredovisning är en avdelning

som enligt Widener och Selto skall ligga inom företaget då de ligger i företagets

intresse att på detta vis bibehålla unika kunskaper i företaget och även skydda

företagets affärshemligheter. Vidare menar Widener och Selto att internredovisning är

ett bra medel i syfte att utbilda framtida ledare. Denna beskrivning tycker författarna

stämmer väl in på Swedbank, då vid intervjutillfället med Hultgren närvarade även

Wiklund i syfte att utbilda sig och kunna hantera liknande situationer i framtiden.



58

5.5 Vilken kalkylmetod är lämpligast?

I Swedbank används ABC-metoden, den traditionella påläggsmetoden och

divisionskalkylen. ABC-metoden ger en mer precis produktkostnad och därigenom

bättre företagsstyrning. Av denna anledning används den mer flitigt. Medan

påläggsmetoden och divisionsmetoden används som supplement för att framställa

underlag. Kalkylmetoderna var inte aktuella i avdelningarna HR och de lokala

kontoren, där det var resultaträkning och balansräkning som användes som besluts-

underlag. Men i avdelningen GF var det aktuellt med alla dessa tre kalkylmetoder.

Kalkylerna uppfyllde specifika behov när det gäller att framställa information och

data, t.ex. tar Hultgren upp fördelning av sin och Wiklunds arbetstid i förhållande till

de lokala kontoren och menar att denna fördelning är enbart möjligt med hjälp av

divisionskalkylen, då det är svårt att mäta det exakta behovet av deras tid till varje

kontor. Hultgren menar att det kräver stor administration för att fördela den exakta

kostnaden till varje kontor. Hultgren påpekar att det är kostnadsslaget och

kostnadsstället som avgör vilken metod som skall användas, t.ex. används ABC-

kalkylen i Swedbank när det gäller att räkna kundresultat, men däremot används

påläggsmetoden för att beräkna kontorsresultat.

ABC-metoden ger mer insyn för att kunna analysera företagens vinstmöjligheter,

distributionskanaler, försäljning etc. Metoden är bättre anpassad till industriföretag då

det förekommer fler kostnadsobjekt som bidrar till en mer omfattande intern-

redovisning i jämförelse med tjänsteföretag och handelsföretag. Dessutom är

kostnadsobjekten inte lika tydliga i tjänsteföretag som i industriföretag. ABC-metoden

möjliggör även att matcha inkomst med tillverkningskostnad, vilket är av avgörande

betydelse för beslutsfattare ur ett lönsamhetsperspektiv. Trots denna verklighet är

ABC-metoden en nödvändighet även i tjänsteföretag. Detta framgår av exemplet ovan

att specifika behov styr användning av kalkylmetoder.
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6. Inga förekommande problem med internkontroll

_____________________________________________________________________
Detta kapitel handlar om dragna slutsatser grundat på analys av teorier,

intervjusvaren och syftet med undersökningen. Kapitlet ska besvara frågeställningen

med undersökningen.

_____________________________________________________________________

Syftet med uppsatsen var att undersöka relationen mellan informationsgivare och

beslutsfattare i den svenska banksektorn. Dessutom ville författarna undersöka hur

underlagen till beslutsfattande framställs i denna sektor och slutligen belysa hur de

framställda underlagen värderas och kvaliteten på informationen säkras. De slutsatser

som dras nedan skall ses med ”kritiska ögon” då det inte är möjligt att utesluta fel-

bedömningar, dvs. brister som kan förekomma i verkligheten men som inte

framkommit i denna undersökning. Inte minst respondenternas lojalitet mot banken

kan ha hindrat dem att avslöja vissa missförhållanden som kanske kan finnas inom

banken. Efter analys av undersökningsresultatet har författarna kunnat dra följande

slutsatser:

 Att det inte förekommer några problem eller hinder när det gäller

internredovisningen inom Swedbank, åtminstone inte inom avdelningar HR

och GF.

 Att det inte förekommer några nämnvärda kommunikationssvårigheter mellan

informationsgivarna och beslutsfattarna inom Swedbank, i synnerhet inte

mellan de undersökta avdelningarna.

 Att inget utrymme, för särintressen som beskrivs i agentteorin har kunnat

konstateras inom Swedbank.

 Att informationen som beslutsfattarna får anses vara tillräckligt för att kunna

fatta ett rationellt beslut, även om det finns önskemål om förbättringar.

Förmodligen är informationen inte så bra som respondenternas svar visar. Hur

ska man annars förklara att Swedbank är den banken i Sverige som redovisar

mest problem i dagens ekonomiska kris. Swedbank har lånat ut ett stort belopp

till den kollapsade banken Lehman Brothers i USA. Hur kunde man inte inse

problemet om beslutsunderlaget var så bra som det påstås.

 Att både agenter och principaler inom de undersökta avdelningarna i

Swedbank beter sig professionellt och ansvarsfullt.
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 Att informationssäkring och kvaliteten på informationen tas på stort allvar.

Det finns inarbetade rutiner och välfungerande struktur och kultur inom

Swedbank som garanterar säker information med hög kvalitet.

 Att den svenska bolagskoden är mer reglerad i lagstiftningen med straffansvar

än den amerikanska eller brittiska motsvarigheten, vilket minskar risken för

”äventyrstänkandet” hos bolagscheferna och majoritetsägarna inte minst när

det gäller Swedbank.

 Att outsourcing inte förekommer i någon stor utsträckning inom Swedbank-

koncernen. Detta kan bero på sekretess och affärshemligheter. Men det kan

lika gärna bero på andra faktorer som inte har kunnat visas av denna

undersökning.

 Att ABC-kalkylen är den mest använda kalkylmetoden i Swedbank. Den antas

vara den effektivaste kalkylmetoden, men användning av de traditionella

påläggsmetoderna förekommer även flitigt inom Swedbank.
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7. Kritisk granskning av det utförda arbetet

_____________________________________________________________________
I kapitlet anges författarnas egna reflektioner avseende uppsatsprocessen. Här

belyses svårigheten med uppsatsen samt brister i undersökningen. Dessutom tar

författarna upp frågan om det kunde bli en bättre undersökning under andra

omständigheter än de som rådde vid denna tidpunkt. Kritiska frågor ställs om

generalisering av undersökningssvaren till andra avdelningar i Swedbank samt valet

av respondenter. Avslutningsvis anger författarna förslag för vidare forskning inom

området.

_____________________________________________________________________

7.1 Egna reflektioner

Avsikten med denna undersökning är att den ska uppfylla författarnas inlärnings-

behov. Det kan finnas brister av olika slag i undersökningen och dokumentstion av

resultatet, men det har i hög grad lett till bättre erfarenhet och förståelse kring att

genomföra och dokumentera liknande undersökningar inte minst i arbetslivet.

Svårigheten att genomföra en undersökning som handlar om de interna förhållandena

i en organisation ökar riskerna för brister och felbedömningar i undersökningen.

Denna undersökning har författarna försökt att genomföra med stor noggrannhet.

Teorier som är relevanta för undersökningen och metoder som är lämpliga för att

kunna ge svar på formulerat syfte i uppsatsen, har valts med stor omsorg och bredda

tankegångar. Författarna har under arbetetsgång ställt sig kritiskt till allt som rörde sig

om undersökningen, vare sig det gällde den muntliga informationen från

respondenterna eller undersökningsstrategi och –ansats.

Trots ovanstående kan det inte uteslutas att det kan förekomma brister i utförandet av

undersökningen eller felbedömningar i analysen och slutsatserna baserade på denna

undersökning. Det finns flera faktorer som bidrar till den ökade osäkerheten vad

gäller genomförandet av undersökningen och de dragna slutsatserna baserad på den.

En orsak kan vara författarnas begränsade kunskaper och bristfälliga erfarenhet av att

genomföra undersökningar av detta slag. Det görs trots allt av studenter och inte av

erfarna forskare. Läsaren uppmanas att vara försiktig med att dra allt för långtgående

slutsatser om organisationen i fråga. Man kan ställa sig frågan om huruvida
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författarna har lyckats genomföra undersökningen på ett korrekt sätt? Svaret är ”ja” i

allmänhet, dock kan det finnas vissa ”mjukdata” som kan ha missats av författarna.

Uppsatsens begränsade omfattning kan också öka osäkerheten kring de dragna

slutsatserna, då det blir svårt att dra generella slutsatser om hela banken, eftersom

undersökningen genomfördes inom en mycket begränsade del av bankkoncernen,

enbart tre avdelningar. En annan orsak kan vara respondenternas lojalitet gentemot sin

arbetsgivare eller andra orsaker som kan hindra respondenterna att avslöja

förekommande missförhållanden inom organisationen. Resultatet av denna

undersökning kan absolut inte tillämpas på andra finansiella institutioner i Sverige än

Swedbank. Har syftet med undersökningen besvarats? Grovt sätt kan författarna

konstatera att syftet har uppfyllts. Syftet med undersökningen var att belysa

förekommandet relationer mellan beslutsfattaren och informations-givaren i

Swedbank och det kan läsas tydligt i empiri-, analys- och slutsatskapitlen.

7.2 Vidare forskning

Existerande relationer mellan personalen och mellan olika avdelningar i en

organisation är av mycket stor betydelse för organisationens utveckling och

överlevnad. Kommunikationssvårigheter, bristande information och kvalitetssäkring

av information är några av de problem som företagen handskas med. Att organisera på

ett bra och effektivt sätt är ett återkommande problem inom nästan alla organisationer.

Samma undersökning kan göras i större omfattning, så att hela finansbranschen och

alla avdelningar inom de undersökta organisationerna kan inkluderas.
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Bilagor

Frågeformulär till Rolf Hultgren och Sofie Wiklund

1) Använder företaget internredovisning i syfte att fatta beslut?

2) Vilka möjligheter har internredovisning att generera information till

beslutsfattarna?

3) Är internredovisning tillräcklig för att generera information till

beslutsfattandet? Om inte tillräcklig hur löses problemen då?

4) Vilken kalkyl metod använder företaget och av vilken anledning? (ABC,

påläggsmetoden, divisionskalkylen)

5) Förekommer det någon/några problem vid användning av dessa metoder och i

så fall vilka?

6) Vilken metod anser företaget är den mest idealiska att använda och varför?

7) Hur fungerar samspelet mellan informationsgivare och beslutsfattare? Hur

kommunicerar informationsgivarna och beslutsfattarna?

8) Förekommer det några problem att fatta beslut baserat på informationen som

beslutsfattarna får?

9) Är problemen av praktisk eller teoretisk karaktär?

10) Förekommer det konflikter mellan ledningen och ägarna pga.

åsiktsskiljaktigheter utifrån framtagen information?

11) Vad krävs av informationen för att kunna fatta ett rationellt beslut?

12) Är företagets struktur ett hinder eller en möjlighet när det gäller kvaliteten på

informationen? Vilka kanaler går informationen genom för att slutligen hamna

hos beslutsfattaren?

13) Hur säkras kvaliteten på informationen? Hur värderar företaget informationen?

14) Hur påverkas informationens kvalitet pga. att informationsgivare är i

beroendeställning?
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Frågeformulär till Ann-Sofie von Scheele

1) Hur ser er internredovisning ut? Hur får ni information?

2) Finns det brister kring informationen?

3) Finns det önskemål om förbättringar av informationen?

4) Vilka möjligheter har internredovisning att generera information till

beslutsfattarna?

5) Om du råkar få information som du anser som otillräckligt hur kan du i så fall

få den önskade informationen? Görs det på ett ad hoc sätt eller finns det andra

sätt att kräva information?

6) Anser du dig själv som informationsgivare eller beslutsfattare

(informationstagare) gentemot avdelningen Group Finance?

7) Vilken av kalkylmetoderna ABC, påläggskalkylen och divisionskalkylen anser

du är den mest idealiska att använda och varför?

8) Hur fungerar samspelet mellan informationsgivare och beslutsfattare

(informationstagare)? Hur kommunicerar Group Finance med avdelningen

Human Resources?

9) Vad krävs av informationen för att kunna fatta ett rationellt beslut?

10) Är företagets struktur ett hinder eller en möjlighet när det gäller kvaliteten på

informationen? Vilka kanaler går informationen genom för att slutligen hamna

hos beslutsfattaren?

11) Hur säkras kvaliteten på informationen? Hur värderar företaget informationen?
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Frågeformulär till Stefan Renold

1) Hur ser internredovisningen ut på Swedbank? Hur får kontoret information?

2) Finns det brister kring informationen?

3) Finns det önskemål om förbättringar av informationen?

4) Vilka möjligheter har internredovisning att generera information till

beslutsfattarna?

5) Om du råkar få information som du anser som otillräcklig hur kan du då i så

fall få den önskade informationen?

6) Anser du dig själv som informationsgivare eller beslutsfattare gentemot

avdelningen Group Finance?

7) Vad krävs av informationen för att kunna fatta ett rationellt beslut?

8) Är företagsstruktur ett hinder eller en möjlighet när det gäller kvalitet på

information?

9) Hur säkras kvaliteten på informationen? Hur värderar företaget informationen?

10) Vad anses vara kvalitet inom internredovisningen?

11) Enligt vissa teoretiska påståenden skall företagets styrsystem utformas nerifrån

då de anställda har bättre kännedom om verksamheten och vet hur man bör

mäta produktionens mål. Vad är din åsikt om denna beskrivning och hur ser

styrsystemet ut i Swedbank, det vill säga är det toppstyrd organisation eller

styrs organisationen nerifrån?


