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Sammanfattning 
Samhället utvecklas och användningen av kontanter ersätts allt mer med elektroniska 
banktjänster. Denna samhällsutveckling gör att vissa banker tar bort och andra 
banker begränsar den manuella kontanthanteringen på de lokala bankkontoren. 
Eftersom ekonomistyrningen skapas med utgångspunkt från organisationens strategi 
och relationer, studerar uppsatsen på vilket sätt en koncernstrategi om begränsad 
kontanthantering påverkar bankers strategier och styrning på lokala bankkontor. 
Nilsson, Olve och Parment (2010) betonar att det är viktigt att strategier är tydliga i 
en organisation eftersom de underlättar val som ska göras. Jacobsen och Thorsvik 
(2014) förtydligar att det kan vara problematiskt om strategin inte är tydlig då 
anställda kan ha svårt att veta hur de ska agera och nå organisationens uppsatta mål. 
Ekonomistyrning och strategi skapar riktlinjer för hur arbetet formas och ger 
specifika ramar för anställda och chefer i organisationen. Strategier är dock enligt 
Kathuria, Joshi och Porth (2007) svåra och komplexa. För att kunna leda, styra och 
kontrollera så att alla led i en organisation strävar efter samma mål kan 
ekonomistyrning enligt Malmi och Brown (2008) ses som ett sammansatt paket av 
olika styrverktyg.  

Den empiriska undersökningen grundar sig på en fallstudie av två banker som valt att 
behålla strategin om manuell kontanthantering i begränsad omfattning. Studien och 
dess frågeställning har utgått från en kvalitativ grund. Det genomfördes 
semistrukturerade intervjuer med två chefer och tre medarbetare från lokala 
bankkontor. Bankpersonalen tillfrågades om strategin gällande begränsad 
kontanthantering och hur de bedömer att ekonomistyrningen påverkats. Uppsatsen 
har utgått från en modell av Malmi och Brown (2008) för att kartlägga styrningens 
utformning. De teorier som ligger till grund för studien kretsar kring strategier på tre 
hierarkiska nivåer, samstämmighet, personalstyrning, ekonomistyrning och 
styrsystem vilket kopplas till den empiriska undersökningen.  

Resultatet av studien visar att bankbranschen är en starkt styrd och kontrollerad 
bransch. Det kommer fram att de två bankerna utifrån Malmi och Brown (2008) 
inkluderar alla styrmedel förutom belöning- och bonussystem. Koncernstrategin om 
begränsad kontanthantering påverkar delvis bankpersonalen på funktionsnivå. 
Studien visar att den administrativa styrningen har påverkats mest då tjänsten att 
hantera kontanter över disk börjar försvinna och ersätts av automater. Gällande den 
cybernetiska styrningen kommer det fram att begränsad kontanthantering gör att 
banker inte har samma behov av bemanning. Banker kan både sänka 
personalkostnader och kostnader för hanteringen av kontanter. Vidare i den 
cybernetiska styrningen betonar bankpersonalen kundnöjdhet som ett viktigt icke-
finansiellt mått. Avslutningsvis har kulturstyrningen inte påverkats i och med 
strategin om begränsad kontanthantering inom bankbranschen. 

Nyckelord: strategi, ekonomistyrning, organisation, funktionsnivå, bankbransch 



Abstract 
In today’s ever-evolving society the use of cash is replaced by digital services in the 
banking sector. Some local banks restrict manual cash handling while others remove 
it completely. This essay examines how management accounting is affected by 
restricted cash handling. The theory clarifies that management accounting strategies 
create guidelines and provides specific framework for employees and managers in 
the organization. If the strategy is unclear employees may have difficulty knowing 
how to achieve the set objectives.  

The empirical study is based on a case study of two banks that have chosen to 
maintain the strategy of manual cash handling to a limited extent. Bank staff were 
asked about the strategy regarding restricted cash handling, and how they expect it to 
affect management accounting. The results of the study shows that the banking 
industry is a highly controlled industry. Furthermore, restricted handling of cash 
partially affects the bank staff at a functional level. The service to manage cash over 
the counter is decreasing and begins to disappear and the service is replaced by 
ATM's and thus administrative management is the most affected. This in turn shows 
that banks need less staff and thus can decrease costs. 

Keywords: strategy, management control, organization, function level, the banking 
industry 
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1.  Inledning  

1.1. Bakgrund 
Bankers uppgift är att tillhandahålla ett fungerande system för sparande, 
betalningsförmedling, finansiering och riskhantering. Detta system skall bidra till att 
produktion, sysselsättning och välstånd i Sverige ökar (Svenska Bankföreningen, 
2015). Utöver ovanstående tjänster som banker erbjuder har vissa banker manuell 
kontanthantering som innebär att bankkunder kan göra insättningar till och uttag från 
bankkonton över disk. På grund av den teknologiska utvecklingen har behovet av 
kontanthantering minskat i Sverige och istället har användning av bankkort och 
elektroniska överföringar ökat. Eftersom fortfarande en tredjedel av Sveriges 
befolkning använder kontanter istället för betalningar via bankkort leder 
minskningen av kontanthanteringen till en intressant framtid för traditionella banker 
(Riksbanken, 2013).  

Vissa banker stänger sin kontanthantering helt, medan andra banker begränsar 
möjligheten till att utföra kontantärenden över disk. Strategier gällande 
kontanthanteringen bestäms på koncernnivå och har ofta valts bort på grund av den 
minskade efterfrågan på kontanter samt de höga kostnaderna för hanteringen 
(Riksbankens rapport, 2011). En koncernstrategi handlar om att bestämma vilka 
områden en organisation ska vara verksam i och hur de olika enheterna av 
organisationen ska möta möjligheterna i omgivningen (Hatch, 2002). En 
koncernstrategi syftar till att uppnå konkurrenskraft genom att anpassa en 
organisations aktiviteter och arbetsuppgifter på den aktuella marknaden. Grundidéen 
med strategier är att en organisation ska forma sin identitet inför möjliga framtider 
och blivande utvecklingsförlopp (Nilsson et al. 2010).  

Strategier brukar enligt Greve (2009) huvudsakligen delas in på tre olika nivåer: 
koncernstrategi, affärsstrategi och funktionsstrategi. Kathuria et al. (2007) förklarar 
att det är viktigt att det finns strategisk kongruens som innebär ett tydligt samband 
eller en samstämmighet mellan de olika nivåerna i en organisation. Strategier och 
styrning har enligt Greve (2009) betydelse för koncernens konkurrenskraft. En fördel 
med koncernperspektivet enligt Nilsson et al. (2010) är att det bidrar till ett 
underlättande och en effektivisering av ekonomistyrningen. Genom ekonomistyrning 
når målen ut till anställda på alla nivåer inom organisationen (Merchant och Van Der 
Stede, 2012). Dock är utgångspunkten i ekonomistyrning att omforma strategier till 
handlingar (Ax, Johansson & Kullvén, 2011).  

I och med att vissa banker förändrar sina strategier gällande kontanthanteringen är 
det intressant att undersöka hur en sådan koncernstrategi påverkar styrningen på 
lokala bankkontor, funktionsnivå. En funktionsstrategi förklaras enligt Hofer och 
Schendel (1978) som den lägsta nivån i den hierarkiska fördelningen i en 
organisation. Funktionsstrategin avser hur den enskilda funktionen ska agera för att 
övergripande mål ska uppnås genom affärsstrategin. Vidare ska funktionsnivån stötta 
konkurrensfördelarna och samverka till de resterande strategierna (Wheelwright, 
1984). Dessutom krävs det enligt Nilsson et al. (2010) att interaktionen inom 
koncernen är kongruent.  
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1.2. Problematisering 
Det är av vikt att strategier är tydliga i organisationen eftersom de underlättar val 
som ska göras. Vidare kan andra handlingsalternativ lättare uteslutas (Nilsson et al. 
2010). Samtidigt anses strategier vara svåra och komplexa (Kathuria et al. 2007). När 
organisationer inte har tydliga strategier och mål får den anställde svårigheter med att 
veta vad den arbetar för. Detta på grund av att anställdas beteende och tankesätt kan 
påverkas av en organisations mål och strategier (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
Eftersom ekonomistyrning skapas med utgångspunkt från en organisations strategi, 
är det vidare viktigt att strategier är tydliga. Merchant och Van Der Stede (2007) 
menar att ekonomistyrning formar organisationens identitet och ser till att målen når 
ut till anställda på alla nivåer. Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att styrning och 
strategier skapar riktlinjer för hur arbetet formas och ger specifika ramar för anställda 
och chefers beteenden.  

Ekonomistyrningen ska påverka hur anställda och chefer tänker och agerar i 
organisationen. Det handlar om att någon styr och någon annan blir styrd i 
organisationen. Vidare ska ekonomistyrningen spela en viktig roll för att hjälpa 
funktionsnivån att framgångsrikt genomföra strategier inom organisationen (Nilsson 
et al. 2010). För att kunna leda, styra och kontrollera så att alla led i en organisation 
strävar efter samma mål kan ekonomistyrningen enligt Malmi och Brown (2008) ses 
som ett sammansatt paket av fem olika styrverktyg. Kulturstyrning, cybernetisk 
styrning, planering, belöning- och bonussystem. Styrningen kan betraktas som en 
enhet eftersom styrmedlena kompletterar och påverkar varandra (Malmi & Brown, 
2008). Det kan bli problematiskt om strategier är otydliga och det inte finns en 
samstämmighet mellan koncernstrategin, affärsstrategin och funktionsstrategin.  

Gällande bankbranschen visar Riksbankens rapport (2013) att vissa banker stänger 
sin kontanthantering helt medan andra banker begränsar möjligheten till att utföra 
kontantärenden över disk. I och med att strategierna ändras kan detta ha en påverkan 
på bankernas strategier på funktionsnivå. Begränsad kontanthantering på bank är ett 
omdebatterat ämne och har fått stort utrymme i media. Det diskuteras hur externa 
intressenter påverkas av begränsningen, men vad händer inuti organisationen? Hur 
påverkar strategin om begränsad kontanthantering bankers strategier på 
funktionsnivå och på vilket sätt påverkar det ekonomistyrningen på de lokala 
bankkontoren? Det kan vidare bli problematiskt om det inte finns en samstämmighet 
mellan chefer och medarbetare gällande strategin om begränsad kontanthantering. 
Jacobsen och Thorsvik (2014) betonar att anställda ska vara medvetna om hur de ska 
agera och nå organisationens uppsatta mål. 

1.3. Problemformulering 
Styrningen skapas med utgångspunkt från organisationens strategi och relationer. 
Därför studeras hur bankers strategi om begränsad kontanthantering har påverkat 
strategier och styrning av medarbetare och chefer på funktionsnivå. 

• På vilket sätt påverkar en koncernstrategi om begränsad kontanthantering bankers 
strategier på funktionsnivå?  

• Hur påverkar den begränsade kontanthanteringen styrningen hos lokala banker? 
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1.4. Syfte 
Uppsatsens syfte är att studera på vilket sätt strategin om begränsad kontanthantering 
påverkar styrningen inom bankbranschen. Vidare undersöker vi, ur ett 
medarbetarperspektiv, hur strategin påverkar medarbetare och chefer på 
funktionsnivå. 
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2. Tillvägagångssätt 

Nedan beskrivs hur den empiriska undersökningen har genomförts. Undersökningen 
utgår från en fallstudie av två svenska organisationer där fem semi-strukturerade 
intervjuer har gjorts. Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats. 
Vidare presenteras respondenternas bakgrund, intervjuteknik, och en analysmodell. 
Avslutningsvis redogörs reliabilitet och validitet för att skapa en trovärdig bild av 
undersökningen. 

2.1. Forskningsdesign 
Uppsatsen undersöker hur en koncernstrategi om manuell kontanthantering i 
begränsad omfattning påverkar styrningen inom bankbranschen bland medarbetare 
och chefer på lokal nivå. Med utgångspunkt från uppsatsens syfte vill vi skapa en 
djupare förståelse där ord och tolkningar hamnar i centrum, därför blev en kvalitativ 
forskningsstrategi relevant för uppsatsen. Uppsatsen vill finna mönster ur ett 
induktivt perspektiv för att besvara frågeställningen. Enligt Bryman och Bell (2005) 
bygger kvalitativa forskningsstrategier på förståelse och ord snarare än kvantifiering 
som i kvantitativa forskningsmetoder. Det finns ett flertal konkurrenter inom 
bankbranschen som valt att ta bort den manuella kontanthanteringen och därför är det 
intressant att studera banker som valt en annan strategi. Den empiriska 
undersökningen grundar sig på en fallstudie av två banker som valt att behålla 
strategin om manuell kontanthantering men i begränsad omfattning. De valda 
respondenterna är anonyma i vår undersökning men deras bakgrund och roll i banken 
kommer att presenteras. 

2.2. Undersökningsdesign 
Bryman och Bell (2005) menar att en undersökningsdesign formar forskarens 
insamling av data och analys av den. Vidare förklarar Bryman och Bell (2005) att 
undersökningsdesign ska utgöra en struktur för en vetenskaplig studie och vägleda 
hur en metod ska användas. Vi har valt fallstudie som metod som Jacobsen (2002) 
beskriver som passande för undersökningar där det koncentreras på att få en djupare 
förståelse för en viss organisation, händelse eller ett fall. I och med att uppsatsen 
studerar strategier och hur dessa påverkar styrning är fallstudiedesign relevant som 
undersökningsdesign. Vidare vill uppsatsen skapa sig en bredare förståelse för hur en 
viss strategi, manuell kontanthantering i en begränsad omfattning, påverkar 
styrningen på lokal nivå inom bankbranschen. Bryman och Bell (2005) beskriver att 
fallstudier i allmänhet kopplas till kvalitativa forskningsmetoder då fokuset ligger på 
att göra en detaljerad granskning av ett specifikt fall som skapar en djupare 
förståelse. 

2.3. Valet av organisationer och respondenter 
När vi skulle göra vårt val angående relevanta organisationer till undersökningen 
utgick vi från att studera banker som valt en strategi om att behålla manuell 
kontanthantering i begränsad omfattning. Majoriteten av konkurrenterna inom 
branschen har valt att ta bort kontanthanteringen helt och därför väcktes vårt intresse 
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för banker som har en avvikande strategi gällande den manuella kontanthanteringen. 
Vi valde att studera två av dessa banker som vågar vara annorlunda med sin strategi 
trots Riksbankens rapport (2011) om minskad efterfrågan på kontanter. Uppsatsens 
huvudfokus ligger inte på organisationerna i sig utan snarare fenomenet och därför 
anonymiseras bankerna. Vi har valt att namnge de två bankerna till bank A och bank 
B. Skälet till varför vi valde att studera två banker istället för en har sitt syfte i att vi 
vill skapa oss en bredare förståelse för hur en koncernstrategin kan påverka strategier 
och styrning på funktionsnivå. Bank A kan ses som en relativt ny bank på marknaden 
där de erbjuder manuell kontanthantering för deras kunder via ett avtal med en privat 
aktör. Bank B är en traditionell bank som har begränsat sin kontanthantering genom 
att ha lägre kontantuttag. Det som dessa två banker däremot har gemensamt är att de 
fortfarande erbjuder manuell kontanthantering för befintliga bankkunder när flera 
andra banker tagit bort hanteringen av kontanter helt.  

I och med att uppsatsen studerar styrning på de lokala bankkontor har vi valt 
medarbetare och chefer som arbetar på funktionsnivå. Huvudfokuset är att studera 
fenomenet ur ett medarbetarperspektiv och därför har vi valt att tillfråga medarbetare 
om deras uppfattningar. Chefer valdes som respondenter av två anledningar. Dels 
ville vi veta hur chefer bedömer att strategin påverkat medarbetare i deras vardagliga 
arbete och dels hur styrningen påverkats av strategin. Totalt intervjuades fem 
respondenter. Två chefer och tre medarbetare, där två arbetade på bank A och tre på 
bank B. Våra utvalda respondenter har mellan 5-25 års erfarenhet inom 
bankbranschen och alla har tidigare eller nuvarande erfarenhet av kontanthantering. 

2.3.1.Presentation av respondenter 

Tabell 1. Presentation av respondenter 

Respondent Nuvarande befattning Bankerfarenhet

1 Chef på bank A
20 år 
• 10 år som chef på bank A 
• 10 år som rådgivare

2 Företagsrådgivare på bank A

25 år 
• 4 år som företagsrådgivare på 

bank A 
• 21 år som företagsrådgivare på 

annan bank

3 Chef på bank B
12 år 
• 8 år som chef på bank B 
• 4 år som rådgivare på annan 

bank

4 Privatrådgivare på bank B
9 år 
• 9 år som privatrådgivare på 

bank B

5 Privatrådgivare på bank B

5 år 
• 4 år som privatrådgivare på 

bank B 
• 1 år som privatrådgivare på 

annan bank
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2.4. Intervjuteknik 
Den empiriska studien grundar sig i semistrukturerade intervjuer där formen enligt 
Lantz (2013) beskrivs som öppen och har ett specifikt ändamål. Bryman och Bell 
(2005) förklarar att intervjuaren i en semistrukturerad intervju har en intervjuguide. 
Denna intervjuguide förklaras som en lista över specifika teman som behandlas 
under intervjutillfället. Respondenten har då möjlighet till att utforma svaren på sitt 
eget sätt. Denna frihet styrks även av Lantz (2013) som påstår att respondenten har 
möjlighet att resonera fritt och välja i vilka sammanhang en viss erfarenhet ska 
beskrivas. Vi valde att genomföra fem semistrukturerade intervjuer och den 
genomsnittliga tiden per respondent blev en timma. Tanken var att skapa en djupare 
förståelse för hur respondenter ser på utvalt område och hur de med egna ord kan 
förklara deras uppfattningar. Semistrukturerade intervjufrågor lämnar större utrymme 
för svaren enligt Bryman och Bell (2005) och därför var metoden relevant för 
uppsatsen. 

2.4.1.Förberedelser 
Det är enligt Bryman och Bell (2005) viktigt att förbereda sig innan en intervju 
genomförs och det genom att intervjuaren är påläst om det ämne som ska 
undersökas. Innan vi bokade intervjutider med de utvalda respondenterna 
presenterade vi syftet med uppsatsen och hur hela processen skulle se ut. Vi var 
redan från början tydliga med instruktioner och anvisningar för att underlätta för våra 
respondenter. De informerades om vilken typ av intervju det skulle vara och att 
intervjufrågorna skulle skickas en vecka innan intervjutillfället. Utöver 
intervjufrågorna mailade vi respondenterna modellen av Malmi och Brown (2008) 
där varje styrmedel förklarades med ett enklare språk. Vi ville underlätta för våra 
respondenter så att de kunde få möjlighet att förbereda sig innan intervjutillfället. 
Samtidigt frågade vi om tillåtelse att få spela in intervjun.  

Efter ett godkännande informerade vi om att en transkribering kommer att göras och 
skickas till respektive respondent. Det är enligt Bryman och Bell (2005) viktigt att 
respondenter får en trovärdig anledning till varför de ska delta i en vetenskaplig 
undersökning. 

2.4.2.Inspelning av intervju 
Trost (2005) menar att det finns både för- och nackdelar med en bandinspelning 
under ett intervjutillfälle. Vi valde att spela in intervjuerna på en bandspelare för att 
uppsatsen inbegriper ett fokus på ord och språk. I sådana studier är det enligt Bryman 
och Bell (2005) praktiskt taget obligatoriskt att både spela in och transkribera 
intervjuer. En inspelning underlättar en noggrann analys av vad människor har sagt 
vilket vi anser är relevant att spela in (Bryman & Bell, 2005). Bandinspelningen ger 
en fullständig dokumentation av det som tagits upp under intervjutillfället och en 
annan fördel är att det underlättar för intervjuaren att arbeta igenom materialet efter 
intervjutillfället (Trost, 2005). Tillvägagångssättet förbättrar intervjuarens minne 
eftersom detaljer som gester och mimik återupplevs (Bryman & Bell, 2005). I 
vanliga fall brukar personer till en början känna sig hämmade av bandinspelningar. 
Det brukar dock oftast släppa efter stund då de så småningom vänjer sig vid att 
samtalet spelas in (Trost, 2005).  
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Under våra intervjuer hade vi delat upp arbetsuppgifterna för att vara så effektiva 
som möjligt. En av oss ställde frågorna och den andra skrev anteckningar på datorn 
för att fokusera på icke-verbal kommunikation, samtalstema och nyckelord. 
Avslutningsvis frågade vi om vi får återkomma vid behov och komplettera en fråga. 
Våra respondenter fick informationen om att en transkribering, sammanställning av 
svaren skickas till dem kort efter intervjutillfället. 

2.5. Analysmodell 
Urvalet för teori i denna uppsats används för att ge förklaringar och förståelse till det 
empiriska avsnittet. Analysen kommer att behandla hur befintlig data från 
intervjuerna förhåller sig till teorin och vidare hur teorierna förhåller sig till varandra. 
Vi har varit konsekventa och skiljt strategi och styrning åt när vi analyserat. Teorier 
om strategier ställs först mot insamlad empiri, där vi har ett fokus på medarbetare 
och chefer. Vi har granskat ämnet ur den anställdes perspektiv och fokuserat mindre 
på vilken bank det handlar om. Detta på grund av att det är intressant att undersöka 
hur strategierna påverkat dem i deras arbete. Vidare är vi medvetna om att vi studerar 
fenomenet och inte bankerna i sig.  

I analysen behandlas även hur strategier påverkar ekonomistyrningen och då har vi 
utgått från en modell av Malmi och Brown. Även här har vi ett fokus på medarbetare 
och chefer. För att göra forskningen mer trovärdig har vi valt vetenskapliga källor 
som styrker det som Malmi och Brown (2008) tar upp gällande ekonomistyrningen. 
På så sätt bedömer vi att trovärdigheten och kvaliteten på studien ökar.  

För att få en djupare förståelse för hur en koncernstrategi påverkar bankers strategier 
på funktionsnivå ställs respondenterna inför öppna frågor som får dem att förklara 
sin uppfattning. Vidare har vi i analysen valt att finna samband och mönster i deras 
svar. Vi vill då jämföra om chefer och medarbetare har samma tankegångar kring 
ekonomistyrningens påverkan. Detta görs för att få en förståelse för hur 
bankbranschens ekonomistyrning har påverkats i och med strategier om begränsad 
kontanthantering. 

2.6. Reliabilitet och validitet 
För att med säkerhet veta att vi undersöker rätt är det nödvändigt med en teoretisk 
grund och förståelse om reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar enligt Bryman 
och Bell (2005) om måttens följdriktighet, pålitlighet och överensstämmelse. Vidare 
förklaras att reliabilitet vanligen används i kvantitativa undersökningar än i 
kvalitativa undersökningar eftersom forskare är mer intresserade av att studera hur 
stabilt ett mått är. I kvalitativa undersökningar måste reliabilitet och validitet 
värderas på ett annorlunda sätt jämfört med kvantitativa undersökningar. Det beror 
på att den kvalitativa forskningen inte kan värdera tillförlitligheten med siffror. 
Validitet handlar om att mäta det som är relevant gällande forskningsfrågan (Bryman 
& Bell, 2005). 

Vi hade från början ett tydligt och strategiskt arbetssätt. Dels har vi bearbetat datan 
på ett pålitligt sätt och dels har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt på ett systematiskt 
och hederligt sätt. På så sätt säkerställs att uppsatsen tagit hänsyn till validitet och 
reliabilitet. Som tidigare nämnt har reliabilitet och validitet enligt Bryman och Bell 
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(2005) svårigheter inom den kvalitativa forskningen. I och med att vi beskriver ett 
visst fenomen och utgår från respondenternas tolkningar och uppfattningar, är det 
svårt att veta vad som egentligen mäts. Genom att vi har koncentrerat oss på 
respondenternas inre logik öppnas möjligheten till att jämföra svar och hitta 
samband.  

Direkt efter genomförda intervjuer gick vi igenom våra inspelningar, jämförde med 
anteckningarna och började transkribera. Efter att vi transkriberat intervjuerna e-
postades dem till respektive respondent för godkännande. Respondenterna ombads 
att gå igenom materialet och återkomma med eventuella tillägg och kompletteringar. 
Tre av fem respondenter återkom med synpunkter om transkriberingen. Under hela 
processen har vi haft tydliga instruktioner och anvisningar vilket hjälpt vårt sätt att 
samla in och bearbeta datan på ett pålitligt sätt. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs den teoretiska referensramen. Inledningsvis beskrivs teorier 
kring strategi och varför de är nödvändiga i organisationer. Vidare förklaras strategier 
på tre hierarkiska nivåer och vikten av samstämmighet mellan en organisations 
strategier. Därefter presenteras personalstyrning, ekonomistyrning och styrsystem. 

3.1. Strategi 
En strategi kan definieras som “ett mönster i en ström av beslut” och med det menas 
att det finns olika typer av beslut som är kopplade till strategin (Forslund, 2013). 
Begreppet strategi är en beskrivning av vad som ska göras för att förverkliga mål. 
Detta innebär att organisationer sätter upp mål som beskriver vad de vill åstadkomma 
och utformar därefter strategier som ska visa vägen för hur de ska uppnå sina 
uppsatta mål (Jacobsen & Thorsvik, 2014). En strategi handlar i grund och botten om 
hur organisationer uppnår sina mål samt hur strategiarbetet är kopplat till målen 
(Bengtsson & Skärvad, 2001). En strategi ska svara på två frågor och dessa är vart 
organisationen vill gå och hur organisationen ska nå dit. Strategier hör ihop med 
organisationens mål och visioner. Vidare förklaras att strategier är oförutsägbara, 
svåra och temporära (Brown & Eisenhardt, 1998). När en organisation väljer en 
strategi fokuserar den på vad som ska uppnås. En organisation skapar en vision och 
väljer en marknad. Vidare skapas en strategisk position med fokus på 
kärnkompetenser. Eftersom strategin är kopplad till organisationens mål och vision 
kan organisationen med hjälp av strategier uppnå uppsatta mål (Brown & Eisenhardt, 
1998). Grundidén är dock att organisationen ska forma sin identitet inför möjliga 
framtider samt tänkta utvecklingsförlopp (Nilsson et al. 2010). Det är av vikt att 
organisationer inte har allt för stort fokus på att tävla med konkurrenter. Detta 
eftersom en organisation är i behov av att se vad som behövs för att överleva på 
marknaden. En strategi leder en organisation åt en viss riktning men säkerställer dock 
inte överlevnad. Organisationer har en tendens att jämföra sig med andra 
konkurrenter och efterlikna varandra för att uppleva acceptans (Villadsen, 2012). 

3.1.1.Varför behöver organisationer strategier? 
Det har under en längre tid i den företagsekonomiska litteraturen diskuterats 
huruvida det är nödvändigt för en organisation att planera verksamheten på ett 
långsiktigt sätt (Nilsson et al. 2010). Det finns två anledningar till varför 
organisationer behöver strategier. Det första är att få personalen att följa en 
förutbestämd plan och det andra är att organisera personal så att de kan ta egna 
initiativ och skapa någonting själv utifrån vissa mönster. Vidare förklaras att det inte 
går att bestämma vilket perspektiv som är optimalt utan att det snarare beror på 
organisationens behov (Forslund, 2013). För att organisationen ska skapa en uthållig 
konkurrenskraft krävs en tydlig idé om hur resurserna ska användas för positionering 
av varor och tjänster på marknaden (Nilsson et al. 2010). För att utveckla och arbeta 
med strategier är det nödvändigt med strategiskolor. Dessa är av vikt i miljöer som är 
konkurrensintensiva (Forslund, 2013). Genom att reflektera över hur flera olika 
synsätt på konkurrenskraft skapas kan organisationens strategi förnyas. Det krävs en 
övertygande strategi för att inte riskera en mindre bra hushållning av resurserna. När 
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en tydlig strategi finns hos en organisation underlättar detta val som ska göras och 
bidrar sedan till att andra handlingsalternativ lättare kan uteslutas (Nilsson et al. 
2010). 

3.2. Strategier på tre hierarkiska nivåer i en organisation 
Strategier brukar enligt Greve (2009) huvudsakligen delas in på tre olika nivåer: 
koncernstrategi, affärsstrategi och funktionsstrategi. En koncernstrategi handlar om 
att bestämma vilka områden organisationen ska vara verksam i och hur de olika 
enheterna av organisationen ska möta möjligheterna i omgivningen (Hatch, 2002). 
Koncernstrategin består av flera varierande affärsverksamheter där ledningen tar 
ställning till vilken strategi som ska införas och vilken som ska uteslutas. 
Koncernnivån ser till att ett samarbete sker mellan affärsenheterna. Dock är det 
vanligt att organisationer som är stora och komplexa - som till exempel en koncern - 
inte har en specifik affärsstrategi för hela företaget. Istället delas de in i olika 
affärsenheter som därefter erbjuder deras produkter på en avgränsad marknad 
(Nilsson et al. 2010). Målet i en affärsstrategi är att organisationen ska utvecklas och 
vara konkurrenskraftig (Hatch, 2002). Funktionsstrategin förklaras enligt Hofer och 
Schendel (1978) som den lägsta nivån i den hierarkiska fördelningen. De olika 
funktionerna som finns inuti organisationen hanteras av funktionsstrategin (Nilsson 
et al. 2010). Utgångspunkten är att funktionsstrategin ska stödja de önskvärda 
konkurrensfördelar som affärsstrategin vill uppnå. Vidare vill funktionsstrategier 
hjälpa funktionen i organisationen (Wheelwright, 1984). Det är därför av vikt att 
koncernen har en tydlig idé om varför den existerar för att på så sätt kunna motivera 
och tillföra något utöver de enskilda enheterna. Dessutom krävs det att interaktionen 
inom koncernen är kongruent (Nilsson et al. 2010). 

Strategisk kongruens innebär enligt Kathuria et al. (2007) att det finns ett tydligt 
samband samt samstämmighet mellan organisationens koncern-, affärs- och 
funktionsstrategi. Det är av vikt att koncernen, enheterna och funktionerna arbetar i 
en likadan omgivning (Nilsson & Rapp, 2005). Ur ett koncernperspektiv ska den 
strategiska kongruensen säkerställa att affärsstrategin och funktionsstrategin bygger 
på en gemensam bild om vad som skapar värde. En fördel med koncernperspektivet 
är att det bidrar till ett underlättande och en effektivisering av ekonomistyrningen 
(Nilsson et al. 2010). För att en organisation ska få konkurrensfördelar är den 
strategiska samstämmigheten mellan nivåerna av vikt. Det är krångligare för en 
konkurrent att ta efter samstämmighet mellan nivåer i en organisation till skillnad 
från att ta efter en affärsidé. Det är därför eftersträvansvärt att de tre strategierna är i 
linje med organisationens mål och visioner (Porter, 1996). 

3.3. Anställdas tankegång och agerande i linje med strategin 
Som Bengtsson och Skärvad (2001) tidigare nämnt handlar strategier om hur 
organisationer uppnår mål och hur strategiarbetet är förenat med målen. En 
organisations mål och strategier kan enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) ha en 
styrande funktion. Detta genom att riktlinjer ges för arbetet men också specifika 
ramar för hur anställda ska agera. Strategier fungerar som beslutsgrundande för den 
enskilda individen. Detta innebär att organisationens mål och strategier ska fungera 
som anvisning i situationer när den anställde behöver ta beslut eller veta vilka 

!  10



kriterier som ska framhävas mer än andra. Det finns ett antagande om att anställdas 
beteende och tänkesätt kan påverkas av de mål och strategier som en organisation 
har. Mål och strategier kan motivera de anställda och därmed ge en positiv effekt på 
organisationen. Genom tydliga strategier och mål i organisationen ökar den 
anställdes kännedom om vad de arbetar för (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Som 
tidigare nämnt svarar en strategi på vart organisationen vill gå och hur organisationen 
ska nå dit (Brown & Eisenhardt, 1998). När det finns flera människor i en 
organisation finns det olika intressen som arbetar samtidigt. Det krävs då styrning 
och kontroll för att problem inte ska uppstå mellan människor i organisationen 
(Hatch, 2002). För att kunna omvandla strategier till handlingar måste ansvarsenheter 
skapas och en fördelning av ansvar göras. En organisation kan åstadkomma det 
genom ekonomistyrning som utgångspunkt (Ax et al. 2011). 

3.4. Ekonomistyrning 
När ekonomistyrning analyseras beskriver Kald, Nilsson och Rapp (2000) att det 
oftast saknas en gemensam referenspunkt för organisationens strategi. Detta tar även 
Snow och Hrebiniak (1980) upp gällande organisationers strategiska val. 
Organisationer påverkar sin yttre omgivning genom deras val av marknad, produkter, 
teknik och slutligen strategi. Denna klassificering utgår från olika variabler på 
strategisk nivå i en organisation. Strategier finns som resultat av större och mindre 
beslut i en organisation. Vidare är strategin i en organisation formbar till 
omgivningens krav (Snow & Hrebiniak, 1980). Ekonomistyrning som begrepp är ett 
brett spektrum av aktiviteter i en organisation. Aktiviteterna kan bland annat 
inkludera informella styrmedel och sociala kontroller. I grund och botten innebär 
ekonomistyrning om att någon styr och någon annan blir styrd i en organisation. Det 
handlar om att information av olika slag, bland annat data om verksamheten, används 
i det vardagliga arbetet och att informationen ska påverka tankar och gärningar i 
organisationen (Nilsson et al. 2010). Ekonomistyrning berör inte bara finansiella mål 
och uppföljningar utan även icke-finansiella mål som exempelvis kundnöjdhet och 
kundlojalitet. 

Utgångspunkten i ekonomistyrning är dock att omforma strategier till handlingar. För 
att en organisation ska kunna omforma strategier till handling måste en fördelning av 
ansvar och skapande av ansvarsenheter göras (Ax et al. 2011). Utöver det handlar 
styrningen om att definiera mål, önskade beteenden och handlingar för att i nästa steg 
kommunicera dessa till anställda på alla nivåer i en organisation (Merchant & Van 
der Stede 2007). Ekonomistyrningen är nödvändig då det annars finns risk för 
kompetensbrist och att anställda får låg motivation. Vidare kan det vara svårt för 
anställda att veta vilka mål och strategier organisationen har. Ekonomistyrning är 
därför till för att uppmärksamma svagheter och sträva efter att anställda agerar i linje 
med organisationens strategi (Merchant och Van der Stede, 2007). 

För övrigt är ekonomistyrning ett ämnesområde som organisationer i allmänhet 
praktiserat i över 100 år. Under denna tid har ekonomistyrning varit på ett mer eller 
mindre likartat sätt. Det var under industrialismen i västvärlden på 1800-talet som 
formella metoder och modeller togs fram för dagens ekonomistyrning. Det breda 
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ämnesområdet ekonomistyrning kan kopplas till olika ansvarsområden, styrverktyg 
och styrprocesser (Jannesson och Skoog, 2013). 

3.5. Styrsystem 
Malmi och Brown (2008) definierar ekonomistyrning som ett sammansatt paket av 
olika styrverktyg där tanken är att leda, styra och kontrollera så att alla led i 
organisationen strävar efter samma mål och vision. Det sammansatta paketet bildar 
en modell och möjliggör det övergripande synsättet över hela organisationen. 
Modellen förenklar arbetet till att nå uppsatta mål. Därmed ska anställda ordna 
aktiviteter som är i linje med organisationens vision och strategi. För att kunna 
kartlägga styrningen i en organisation och utföra tillförlitliga analyser måste det ses 
till helheten. Organisationen ska ta hänsyn till alla styrmedel för att dra en trovärdig 
slutsats. Det finns flera modeller som kan användas som hjälpmedel för att kartlägga 
styrningen i en organisation. Management Control System (MCS) är en modell där 
styrverktyg delas in i fem olika områden: Kulturstyrning, planering, cybernetisk 
styrning, belöningssystem och avslutningsvis administrativ styrning (Malmi & 
Brown, 2008). 

Figur 1. Styrsystem, figur baserad på Malmi och Brown (2008) 

3.5.1.Kulturstyrning 
Denna styrning beskrivs enligt Malmi och Brown (2008) som informell och anses 
vara ett övergripande styrmedel. Kulturstyrningen delas in i tre underkategorier vilka 
är värderingar, symboler och klaner. Ledningen styr värderingar som ska bidra till ett 
gemensamt synsätt i organisationen och dess omvärld. Vidare styr ledningen kulturen 
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genom att exempelvis rekrytera personer utifrån deras värderingar så att det stämmer 
överens med organisationens. Interna aktiviteter genomförs för att kunna kontrollera 
värderingarna hos anställda. För att tillämpa organisationens värderingar bland 
anställda finns uppförandekoder som ledningen väljer. Symboler kan skapas inom 
organisationen för att utveckla kulturen och detta genom synliga uttryck så som 
klädkoder och lokaler. Utöver den gemensamma kulturen finns det även subkulturer. 
De kan innefatta yrkesgrupper eller mindre grupper av anställda vilket även benämns 
som klaner (Malmi & Brown, 2008). Kulturell styrning handlar om personalstyrning. 

Den bygger på att anställda kontrollerar och styr varandra genom uppförandekoder, 
normer och sociala uttryck. Dessa ska vara i linje med organisationens vision och 
mål. Personalstyrningen ska påminna om organisationens värderingar och uppmuntra 
känslomässiga band mellan chefer och medarbetare i en organisation. En 
organisations värderingar ska genomsyra hela verksamheten och nå ut till anställda 
på alla nivåer i organisationen. Personalstyrning är med andra ord en social styrning 
med fokus på motivation och indirekt kontroll (Merchant och Van der Stede, 2007). 

3.5.2.Planering 
Detta verktyg används för att klargöra vad anställda förväntas åstadkomma i en 
organisation. Planeringen delas in i två kategorier, kortsiktig aktivitetsplanering och 
långsiktig planering. Den första handlar om att ha ett taktiskt fokus och den andra en 
strategisk inriktning. Syftet med verktyget är att samordna aktiviteter i en 
organisation för att nå önskade resultat. Aktiviteterna ska vara i linje med de 
övergripande målsättningarna som organisationen har och balansera prestationsnivån 
bland medarbetarna. Planeringen ska belysa hur medarbetarna förväntas arbeta 
utifrån ett organisatoriskt synsätt. I den långsiktiga planeringen inkluderas 
prioriteringar som kan driva styrandet av medarbetarnas beteenden. På samma sätt 
kan den kortsiktiga planeringen ge direktiv på hur aktiviteter ska utföras. 
Aktiviteterna kan på lång och kort sikt inkludera både finansiella- och icke-
finansiella mål (Malmi & Brown, 2008). 

3.5.3.Cybernetisk styrning 
Cybernetisk styrning består enligt Malmi och Brown (2008) av finansiell 
målstyrning, icke-finansiell målstyrning, nyckeltal, hybrider och budget. Hybrider är 
styrmedel som både kan vara ett mellanting mellan finansiella och icke-finansiella 
mål. Cybernetisk styrning som styrverktyg möjliggör för en organisations ledning att 
sätta upp övergripande mål som kan överblickas och följas upp av anställda. 
Grundtanken är att styrningen ska motivera anställda att fokusera på de parametrar 
ledningen i organisationen bestämt. Den cybernetiska styrningen ger information 
som kan användas för att överblicka, följa upp och granska organisationen. Vidare 
kan denna information användas som riktlinje för att nå uppsatta mål (Malmi & 
Brown, 2008). 

Resultatstyrning beskrivs som en styrform där siffror och slutresultat är 
målsättningar i en organisation. Det är mindre fokus på anställdas valda aktiviteter 
och tillvägagångssätt. Det är viktigt att utforma tydliga mål som är i linje med 
organisationens vision (Merchant och Van der Stede, 2007). Ledningen i en 
organisation som har resultatstyrning som styrform har ansvar att definiera tydliga 
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parametrar som går att mäta, exempelvis mål och mått. Grundtanken är att anställda 
ska kunna påverka de arbetsuppgifter de ansvarar för och vidare ska ledningen kunna 
mäta deras prestationer. Resultatstyrning som styrform ger personalen möjlighet att 
bestämma hur organisationens övergripande mål ska uppnås (Anthony och Young, 
2003). 

3.5.4.Belöningssystem och bonusar 
Belöningssystem som styrverktyg belönar goda prestationer genom olika typer av 
ersättningar. Vidare förklaras att ersättningar delas in i två kategorier och dessa är 
belöningssystem och bonusar. Belöningssystem i organisationer är till för att 
motivera och uppmuntra anställda att arbeta effektivt med arbetsuppgifter. Vidare ska 
det få de anställda att sträva efter uppsatta mål. 

Det kan handla om grupprestationer och individuella prestationer som organisationen 
belönar med detta styrverktyg. Belöningssystem och bonusar medför dock olika 
effekter. När det kommer till grupprestationer har styrverktyget en påverkan på 
organisationskulturen, arbetsklimatet och samarbetsvilligheten. Individuella 
prestationer har en inverkan på den enskilda individens beteende och prestation 
(Malmi och Brown, 2008). 

3.5.5.Administrativ styrning 
Den administrativa styrningen består av ledningsstruktur, organisationsstruktur och 
policyer. Dessa styrmedel används för att styra och påverka anställdas beteenden i en 
organisation. Ledningsstrukturen förklarar hur ansvarsfördelningen ser ut på olika 
hierarkiska nivåer och vidare hur kommunikationen samordnas horisontellt som 
vertikalt i en organisation. Organisationsstruktur är ett styrmedel som definierar hur 
arbetsuppgifter fördelas och samordnas bland anställda på olika hierarkiska nivåer. 
Vid behov har ledningen möjlighet att ändra organisationsstrukturen. Policyer och 
regelverk är till för att säkerställa att handlingar genomförs på ett sätt som är i linje 
med organisationen mål och vision. Regelverken ska även genomsyra organisationen 
på alla hierarkiska nivåer (Malmi och Brown, 2008). 

Handlingsstyrning förklaras som en styrform i organisationer där anställdas 
handlingar styrs genom att införa behörigheter på arbetsplatsen. I vanliga fall är det 
chefer på olika nivåer i organisationer som begränsar och kontrollerar anställdas 
handlingar. Behörigheter är till för att försäkra om att handlingar utförs på önskat sätt 
och förhindrar felaktigt beteende som inte är i linje med organisationens mål och 
vision. Det kan vara att en anställd ska ha en viss kompetens eller följa ett visst 
regelverk för att utföra arbetsuppgiften. Handlingsstyrning är pålitligt att ha i 
processtyrda organisationer som efterfrågar ett önskat beteende. Styrformen 
handlingsstyrning kan delas in i instruktioner, intern kontroll, beteendebegränsning 
och önskat beteende. Beteendebegränsning kan handla om både organisatoriska och 
humana beteenden (Merchant och Van der Stede, 2007). 
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3.6. Sammanfattning av teori 
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Teoretiskt område Sammanfattning Referenser

Strategi En strategi handlar i grund och 
botten om hur organisationer 
uppnår sina mål samt hur 
strategiarbetet är kopplat till 
målen. En strategi svarar på 
frågorna vart organisationen 
vill gå och hur organisationen 
ska nå dit. 

När en tydlig strategi finns i en 
organisation underlättas val 
som ska göras och det bidrar till 
att andra handlingsalternativ 
lättare kan uteslutas

Forslund (2013) 

Jacobsen och Thorsvik (2014) 

Bengtsson och Skärvad (2001) 

Brown och Eisenhardt (1998) 

Nilsson, Olve och Parment 
(2010) 

Villadsen (2012)

Strategier på tre hierarkiska 
nivåer i en organisation

Strategier delas in på tre olika 
nivåer: koncernstrategi, 
affärsstrategi och 
funktionsstrategi.  
En koncernstrategi handlar om 
att bestämma vilka områden 
organisationen ska vara 
verksam i och hur de olika 
enheterna av organisationen ska 
möta möjligheterna i 
omgivningen.  

Funktionsstrategin ska stödja 
de önskvärda 
konkurrensfördelar som 
affärsstrategin vill uppnå och 
hjälpa resterande 
funktionsstrategier i 
organisationen. 

Strategisk kongruens handlar 
om att säkerställa att alla de tre 
nivåerna i organisationen 
bygger på en gemensam bild 
om vad som skapar värde. 

Greve (2009)

Hatch (2002)

Nilsson, Olve och Parment 
(2010)

Hofer och Schendel (1978) 

Wheelwright (1984) 

Kathuria, Joshi och Porth 
(2007) 

Nilsson och Rapp (2005) 

Porter (1996)

Anställdas tankegång och 
agerande i linje med 
organisationens strategi

Organisationens mål och 
strategier ska fungera som 
anvisning i situationer när den 
anställde behöver ta beslut eller 
veta vilka kriterier som ska 
framhävas mer än andra. De 
anställdas beteende och 
tänkesätt ska med andra ord 
vara i linje med organisationens 
mål och strategi.

Bengtsson och Skärvad (2001) 

Jacobsen och Thorsvik (2014) 

Brown och Eisenhardt (1998) 

Ax, Johansson och Kullvén 
(2011) 

Nilsson, Olve och Parment 
(2010) 

Merchant och Van der Stede 
(2007) 



Tabell 2. Sammanfattning av teori 
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Teoretiskt område Sammanfattning Referenser

Ekonomistyrning Ekonomistyrning som begrepp 
är ett brett spektrum av 
aktiviteter i organisationer som 
ska bidra till att medarbetare 
och chefer på alla nivåer ska 
prestera i linje med 
organisationens strategi. 

Det förklaras som ett 
sammansatt paket av olika 
styrverktyg. Det handlar om att 
definiera mål, önskade 
beteenden och handlingar. 
Grundtanken är att leda, styra 
och kontrollera så att alla led i 
organisationen strävar efter 
samma mål och vision. Tanken 
är att omforma strategier till 
handlingar.

Nilsson, Olve och Parment 
(2010) 

Merchant och Van der Stede 
(2007) 

Ax, Johansson och Kullvén 
(2011) 

Jannesson och Skoog (2013) 

Kald, Nilsson och Rapp (2000) 

Snow och Hrebiniak (1980)

Styrsystem Management Control System 
(BSC) är en modell där 
styrverktyg delas in i fem olika 
områden: Kulturstyrning, 
planering, cybernetisk styrning, 
belöningssystem och 
avslutningsvis administrativ 
styrning.

Malmi och Brown (2008) 

Merchant och Van der Stede 
(2007) 

Anthony och Young (2003)



4. Empirisk undersökning 

Under följande avsnitt presenteras bakgrundsfakta om de två bankerna vi undersökt 
samt en sammanställning av de fem intervjuer som genomförts. Empirin är uppdelad 
i två teman, strategi och styrning. Först presenteras respondenternas uppfattning om 
begränsad kontanthantering, där chefer och medarbetare är uppdelade. Vidare 
redogörs strategins påverkan på bankanställda och kassakontanthanteringens 
utveckling framöver. Därefter kartläggs styrningens utformning med utgångspunkt 
från en modell av Malmi och Brown (2008). 

4.1. Presentation av banker 

4.1.1.Bank A 
Bank A är en relativt ny bank på marknaden jämfört med konkurrenterna och har 
verksamheten belägen i Sverige. Banken är moderbolaget i bankkoncernen och som 
vidare innefattas av tre dotterbolag. Banken är riktad till både privatpersoner och 
företag. Strategin för den gemensamma koncernen är att bygga upp ett starkt 
varumärke och anknyta sig lokalt till sina kunder. Därefter erbjuder de i första hand 
banktjänster till de kunder som finns inom banken. Vidare vill banken skapa 
kundkontakter genom kundmöten, elektroniska banktjänster och över telefonbanken. 
Idag har bank A manuell kontanthantering genom avtal med en privat aktör där 
kunden får möjlighet till att sätta in och ta ut sina kontanter. Banken har även en 
insättningsautomat belägen på det lokala kontoret.  

4.1.2.Bank B 
Bank B är en universal- och traditionsbunden bank som har ett brett utbud av 
finansiella tjänster för både privatpersoner och företag. Banken vill vara nytänkande 
och ge lokala bankkontor möjlighet att påverka på den befintliga marknaden. I 
koncernen ingår fyra olika dotterbolag. Idag har banken manuell kontanthantering 
för bankkunderna i banken. Det innebär att bankkunderna har möjlighet att göra 
uttag och insättningar över disk på bankkontoren. Den manuella kontanthanteringen 
är dock i begränsad omfattning, då uttagsgränsen är lägre jämfört med tidigare. 

4.2. Begränsad kontanthantering som strategi 

4.2.1.Chefers uppfattning om begränsad kontanthantering 
Chef på bank A och B tillfrågades om hur de uppfattar bankens strategi gällande 
manuell kontanthantering i begränsad omfattning. Chef på bank A (respondent 1) 
förklarar att strategin redan från start varit att inte ha någon manuell kontanthantering 
på det lokala bankkontoret. Bank A:s privatkunder har möjlighet att använda 
insättningsautomater och uttagsbankomater för att komma åt kontanter. Vidare 
presenterar chefen på bank A att det finns ett avtal med en privat aktör som möjliggör 
manuell kontanthantering för bankens kunder. Strategin på bank A har varit enkel 
eftersom banken varit tydliga gällande sin strategi redan från början. 

Vidare utvecklar chefen på bank A: “Det hade varit ett större problem om vi hade 
haft kontanthantering fullt ut och sedan växlat om! Som alla andra förändringar så 
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gäller det att sälja in det både internt och externt”. Chefen på bank A betonar att allt 
fler banker tar bort kontanthanteringen och att majoriteten av bankkunderna 
använder elektroniska banktjänster. Det finns enligt chefen ett visst behov bland 
bankens kunder att göra insättningar och att bank A därför bestämt att 
insättningsautomater ska finnas. 

Enligt chefen på bank B (respondent 3) har kontanthanteringen på banken gått i en 
form av nedtrappning sedan år 2006. Respondenten tror att det beror på att 
efterfrågan på kontanter har minskat. Bank B har manuell kontanthantering men har 
för närvarande en lägre maxgräns för uttag på bankkontoret jämfört med tidigare. 
Uttagsgränsen för bankkunder har sedan år 2006 trappats ner, enligt respondenten. 
Det finns dock möjlighet att göra en kontantbeställning och på så sätt få ett önskat 
kontantbelopp. Det är enligt chefen på bank B inte en begränsning i sig eftersom 
bankens befintliga bankkunder fortfarande kan få det önskade beloppet. Bank B har 
valt att behålla den manuella kontanthanteringen för att det finns bankkunder som 
efterfrågar kontanter. Samtidigt förklarar chefen på bank B att fler bankkunder 
använder elektroniska banktjänster och bankkort vilket gör att behovet av kontanter 
inte är lika stort. På grund av det har bank B valt att begränsa den manuella 
kontanthanteringen då banken vill få bättre ordning och reda. Respondenten 
konstaterar: “Fler och fler handlar med sina kort och tar ut i automater och då 
begränsar man som bank sitt lager på pengar och detta för att man ska klara 
vardagen”. Diskussionen om kontanter har idag uppmärksammats eftersom allt fler 
banker har valt att ta bort sin manuella kontanthantering. 

4.2.2.Medarbetares uppfattning om begränsad kontanthantering 
Tre medarbetare tillfrågades om hur de uppfattar bankens strategi gällande manuell 
kontanthantering i begränsad omfattning. Det finns enligt medarbetaren i bank A 
(respondent 2) inte någon strategi om manuell kontanthantering. Det har bank A 
aldrig haft tidigare. Istället har bank A en insättningsautomat och ett avtal med en 
privat aktör där befintliga bankkunder har möjlighet att göra kassaärenden över disk. 
Eftersom bank A inte har manuell kontanthantering på det lokala bankkontoret 
bedömer medarbetaren på bank A att ansvaret att hantera kontanter finns hos den 
privata aktören. Den manuella kontanthanteringen på den tidigare arbetsplatsen 
hanterades över disk. Det fanns då enligt respondent 2 en bankbox där 
företagskunder kunde lämna sina dagskassor och privatkunder kunde göra kontanta 
insättningar över disk. Arbetssättet med kontanter på den tidigare arbetsplatsen 
skiljer sig från bank A:s sätt att hantera kontanter. Vidare menar respondenten att det 
fanns ett annat behov på den tidigare banken. Bankpersonalen på den tidigare 
arbetsplatsen ansvarade för att följa upp och kontakta bankkunder för att informera 
och lära dem hur de använder bankkort. Marknaden för kontanter diskuteras och 
respondent 2 menar att allt fler banker börjar minska eller ta bort kontanthanteringen. 
Banktjänsten Swish beskriver respondenten som enkel, billig och vanlig bland unga 
människor. Att använda Swish förklarar respondenten som ett kundbeteende och att 
det formar hur bankpersonal agerar gentemot sina bankkunder. 

När medarbetaren i bank B (respondent 4) blir tillfrågad om bankens strategi 
gällande manuell kontanthantering, förklaras att kassakontanthantering är en 
kassakundtjänst som innebär att uttag från och insättningar till konton i banken kan 
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göras. En annan medarbetare i bank B (respondent 5) beskriver sin erfarenhet av 
kontanthantering som en möjlighet att se hur anställda kan underlätta för bankkunder. 
Vidare lära dem att använda andra banktjänster som alternativ till kontanter. 
Respondent 5 förklarar att kontanter och bankkort skiljer sig åt då kontanter har ett 
värde medan bankkort är ett verktyg som godkänner en betalning. Respondenten 
tycker att bankkunder ska få välja mellan att använda kontanter eller bankkort. Dock 
förtydligas att bankkunder sparar tid på att använda bankkort och att risken att bli 
fysiskt rånad minskar. 

Medarbetarna tillfrågades om vad de upplever positivt respektive negativt med 
bankens strategi gällande manuell kontanthantering i begränsad omfattning. Här 
nedanför sammanställs medarbetarnas svar. 

Tabell 3. Positivt och negativt med bankens valda strategi 

4.2.3.Strategins påverkan på medarbetare 
Då det kommer till frågan om hur bankens strategi gällande manuell 
kontanthantering i begränsad omfattning påverkar medarbetare i deras vardagliga 
arbete lyfts reaktioner och attityder fram. Respondent 2 i bank A förklarar att 
bankpersonalen inte hanterar kontanter manuellt på det lokala bankkontoret. Det är 
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Respondent Positivt Negativt

2, bank A • Strategin frigör mer tid 
till andra arbetsuppgifter 
för bankanställda när 
kontanter inte längre 
behöver räknas och 
kontrolleras  

• Fysiska rånrisken 
minskar 

• Kontanter underlättar 
penningtvätt

• Bankpersonal har 
skyldighet att fråga om 
pengarnas ursprung, 
vilket kan vara svårt när 
pengarna är registrerade 
i en insättningsautomat

4, bank B • Strategin frigör mer tid 
för kundmöten och 
rådgivning 

• Banken ger fler 
valmöjligheter genom 
att behålla kontanterna 
exempelvis synskadade 
som inte kan ha 
bankkort

• Kunder besöker inte 
bankkontoret lika ofta 

• Större risk att använda 
kontanter än användning 
av bankkort

5, bank B • Ge kunden fler 
valmöjligheter till 
bankkort 

• Frigör tid till andra delar 
som exempelvis 
rådgivning

• Regeringen ger inga 
tydliga direktiv för vilka 
kraven är för 
kontanterna 

• Problematiskt att vissa 
banker begränsar medan 
andra tar bort 

• Kontanthantering kostar 
tid



insättningsautomaten som ersätter den mänskliga styrkan och att bankkunderna från 
början är vana vid det. Kassatjänst finns dock för bankens kunder hos den privata 
aktören bank A har avtal med. 

Respondent 2 berättar om sina erfarenheter av kontanthantering från den tidigare 
arbetsplatsen och förklarar: 

“Det skulle alltid vara två tjänstemän som skulle kontrollera så att allt stämde. Det är 
mycket säkerhetsåtgärder så som låsbara hurtsar, kameror, larm och särskilda 
riktlinjer i kassan. Mycket kontrollräkning, avstämningar och annan riskhantering. 
Det tog minst en halv dag åt det här arbetet med kontanter. Det kostar mycket tid och 
är mycket energikrävande”. 

Vidare menar respondent 2 att hen blev rådgivare på heltid när den tidigare 
arbetsplatsen begränsade kontanthanteringen. Det blev skillnad efter att den tidigare 
arbetsplatsen tog bort kontanthanteringen helt, menar respondenten. Arbetstiden 
kunde exempelvis utnyttjas på ett annat sätt och detta genom att ge mer rådgivning. 
Ett annat exempel var att inte behöva ladda bankomaten med pengar och kontrollera 
så att pengarna stämde i kassan. 

När det kommer till trygghetsfrågan konstaterar respondent 2: “Visst förekommer 
kortbedrägerier. Personligen skulle jag dock hellre välja att någon kapar mitt 
bankkort än att någon rånar mig med pistol för att jag har kontanter. Självklart är det 
inte roligt i något fall”. Brottslighet kommer alltid att finnas enligt respondent 2 men 
det fysiska rånet kommer att minska om fler bankkort används. Personer med 
kontanter är oftast mer attraktiva att råna än personer med bankkort. Strategin på 
bank A minimerar enligt respondent 2 risken att bli fysiskt rånad på bankkontoret. 
Vidare utvecklar respondenten att det blir lättare att följa upp och spåra pengarnas 
ursprung om transaktioner är registrerade i ett system. Banker är generellt skickliga 
på att bygga upp säkerhetssystem med larm, kameror och lås, vilket gjort att 
respondenten alltid känt sig trygg på sin arbetsplats. Medarbetare i bank B 
(respondent 4) tycker att det alltid är en risk för kunden att ha kontanter i plånboken. 
Det är tryggare att använda bankkort. Vidare går det alltid att beställa ett nytt 
bankkort om det förloras eller slutar fungera. Bankkort minskar på så sätt rånrisken. 

När det kommer till attitydfrågan beskriver respondent 4 i bank B att de kunder som 
alltid kommer till banken för att hämta ut pengar är en viss grupp av människor. 
Denna kundgrupp känner sig tryggare med att göra kontantärenden på bankkontor, 
istället för att handla med bankkort eller göra uttag i bankomaten. Strategin om 
begränsad kontanthantering i bank B gör att medarbetare kan få mer tid till 
rådgivning eftersom kontantärenden på det lokala bankkontoret minskar. Respondent 
4 lyfter fram att minskad kontanthantering frigör mer tid till rådgivning. När 
respondent 5 i bank B ska besvara attitydfrågan svarar hen: “Jag tycker att 
attityderna i och med den begränsade kontanthanteringen har förändrats. Dels har 
man tagit bort kontanter på bankkontor och dels informerat kunderna om att vi 
begränsar kontanthanteringen”. Respondent 5 utvecklar att det klassiska med att barn 
som sparar pengar i en spargris börjar försvinna och att istället bankkort och 
bankärenden över internet är vanligare. Det finns en kundgrupp som är upprörda, 
men de flesta använder bankens internettjänst, telefontjänst och Swish.  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Avslutningsvis konstaterar respondent 5: “Man pratar ofta om en generationsfråga 
och undrar hur det ska gå för pensionärerna när de ska ta ut pengar. Det har gått från 
att folk varit arga och upprörda till att det skapats en acceptans”. 

4.2.4.Strategins påverkan på chefer 
Chef på bank A och B blev tillfrågade om hur de upplever att bankens strategi 
påverkat dem i deras roll som chef. Chef på bank B (respondent 3) berättar att den 
begränsade kontanthanteringen har bidragit till ett annat arbetssätt på det lokala 
bankkontoret. Det beror på att färre bankkunder tar ut kontanter i kassan på banken. 
Det är inte samma efterfrågan på kontanter jämfört med tidigare, menar chefen på 
bank B. Begränsad kontanthantering bidrar till att mer tid frigörs till andra 
arbetsuppgifter. Det leder till att det inte behövs lika stor bemanning för att ta hand 
om kassakunder. Rollen som chef blir då att titta på ett annat arbetssätt när 
kassaärenden inte tar lika stort utrymme, menar chefen på bank B. Chef på bank A 
förklarar att det finns fyra huvudskäl till varför kontanthanteringen väljs bort. Det är 
dyrt att hantera kontanter, personalkrävande och att bank A säkerhetsmässigt blir 
tryggare för både personal och kunder när det är kontantlöst. Chef på bank A 
konstaterar: “Det finns en mindre risk för att någon bryter sig in eller försöker 
genomföra ett rån då det inte finns någonting att sno, banken har inte några pengar”. 
Det fjärde huvudskälet är att kontanthantering underlättar penningtvätt och att en 
kontantlös bank försvårar för personer att bedriva en illegal verksamhet. När det 
kommer till trygghetsfrågan svarar chefen på bank B att hen aldrig upplevt otrygghet 
på arbetsplatsen. Chefen lyfter fram att bank B inte är attraktiv att genomföra ett 
fysiskt rån mot då kontanthanteringen är begränsad. Vidare har bank B ett slutet 
kassasystem vilket innebär att det endast finns plats för x antal kronor 

Chefer blir tillfrågade hur de upplever att medarbetare har påverkats av strategin på 
arbetsplatsen. Chef på bank B (respondent 3) beskriver att den begränsade 
kontanthanteringen har påverkat medarbetarna mer eller mindre. Förändringar 
kommer alltid att väcka reaktioner hos kunder vilket i sin tur påverkar bankpersonal 
som står i kassan. Chef på bank B: 

“Jag tror att varje gång vi dragit ned den övre gränsen för uttag så har reaktioner från 
kunder minskat. Oavsett om man gör en förändring så är det alltid någon som inte 
tycker att det är bra. Det är då upp till den medarbetaren att hantera det på bästa sätt 
och lösa det på det bästa individuella sättet”. 

Chefen på bank B tillfrågades om vilka övriga förändringar hen upplever med 
strategin och vilka för- och nackdelar strategin har ur ett chefsperspektiv. Det är 
enligt respondenten vanligare med klagomål från andra bankers kunder att deras 
bank har slutat med kontanthantering. Bank B behåller kontanthanteringen så länge 
bankens kunder efterfrågar kontanter, menar chefen på bank B. Den enda nackdelen 
med att begränsa kontanthanteringen är att andra bankers kunder kommer till bank B 
bara för att komma åt kontanter, vilket i sin tur påverkar medarbetarna. Chefen på 
bank A menar att fördelen är att banken kan leda kunderna till att använda 
insättningsautomaten. Det löser enligt chefen på bank A en stor procentandel av 
kundernas behov. Nackdelen blir när allt fler banker väljer att lägga ner den manuella 
kontanthanteringen då det någonstans alltid kommer finnas ett behov.  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Chef på bank A: “Någon bank måste ju hantera kontantfrågan, så är det bara. Frågan 
är vem som ska kliva fram och göra det?”.  

4.2.5.Kassakontanthanteringens utveckling framöver 
Alla respondenter, medarbetare och chefer, blir tillfrågade om hur de bedömer att 
kassakontanthanteringen kommer att utvecklas framöver. Chef på bank A antar att 
framtiden för den manuella kontanthanteringen kommer bli mer automatiserad, 
eftersom frågan om kontanter egentligen är en generationsfråga. Det är enligt chefen 
omöjligt att svara på hur det kommer att se ut om 5 år eftersom utvecklingen ständigt 
går framåt. Banker bör i allmänhet vara konsekventa gällande kontanthantering. Chef 
på bank A är övertygad om att kontanthanteringen kommer att minska allt mer, med 
tanke på hur det ser ut idag. Idag är banker i behov av att anpassa sig till de krav som 
kunderna ställer och inte tvärtom. Kassakontanthanteringen kommer enligt chefen på 
bank B att minska. Kassakunderna har bara på det senaste året halverats, menar 
chefen på bank B. Dessutom har bank B minskat gränsen för kontantuttag på de 
lokala bankkontoren. Chefen på bank B tror att den nuvarande maxgränsen på 
banken kommer att vara på samma nivå, men att den eventuellt kan förändrats. 
Efterfrågan på kontanter kan minska ytterligare med tanke på att banktjänsterna på 
bank B är kostnadsfria. Det uppmuntrar bankkunderna att använda dem, menar 
chefen på bank B. 

Medarbetare i bank A (respondent 2) tror att kontanterna så småningom kommer att 
försvinna i samhället, men att det kommer att ta tid. Kontanter är kostsamt och det 
tänker bankkunder sällan på. Om banker skulle ta betalt för vad hanteringen kostar 
skulle bankkunder inte vara villiga att betala för kassatjänsten. Medarbetare på bank 
A: “Visst ska det vara en rättighet att ha kontanter, frågan är bara vem i samhället 
som är beredd på att ta det ansvaret att hantera kontanterna?”. Medarbetare på bank 
B (respondent 4) tror inte att samhället kommer bli helt kontantlöst. Detta då det 
alltid kommer finnas människor med särskilda behov, exempelvis synskadade som 
inte kan använda bankkort. Det måste finnas flera alternativ, menar respondenten. 
Disken på bank B kommer eventuellt att försvinna i framtiden. Respondent 4 tror att 
banken istället kommer att erbjuda kontanthanteringen utanför banken, likt 
insättningsautomater. Medarbetaren på bank B ställer sig avslutningsvis frågan om 
vem som ska ta ansvaret för att hantera kontanter i samhället. En annan medarbetare 
på bank B (respondent 5) tror inte att kontanter kommer att försvinna helt. Dock tror 
respondenten att kontanter snarare kommer att minska med tiden. Det kommer att 
minska i olika takt, i olika länder. Slutligen ställer respondent 5 sig frågan om hur det 
skulle bli om Sverige tar bort kontanter medan 90 procent av de andra länderna 
fortfarande har kvar sin valuta. Medarbetaren i bank B undrar hur banken då ska 
agera när länder i världen inte är vana vid att använda bankkort. 
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4.3. Strategins påverkan på styrningen 

4.3.1.Kulturstyrning 
Medarbetare och chefer, blir tillfrågade om de anser att kulturstyrningen påverkats i 
och med bankens strategi gällande den manuella kontanthanteringen i begränsad 
omfattning. Chef på bank A (respondent 1) förklarar att denna styrning har varit 
annorlunda för banken. Det var från början bestämt att bank A inte ska ha manuell 
kontanthantering som strategi. Bankanställda på bank A ska uppfatta banken som 
bank trots att det är kontantlöst. Det är en stark värdering enligt chefen på bank A. 
Bankanställda har anställts in i bankens värderingar och ska dela bank A:s 
värderingar. Det har bidragit till att banken blivit värderingsstyrd. Banklokalen på 
bank A styr bankkunder mot att använda bankomater och insättningsautomater. Det 
gör att bankanställda inte har något fokus på kontanter på arbetsplatsen, menar 
respondent 1. Chef på bank B förklarar att banken ständigt utvecklar nya sätt för 
bankkunder att kontakta banken, exempelvis nya betalningssätt. Bank B vill vara en 
relationsbank som innebär att banken träffar så många som möjligt av de befintliga 
bankkunderna. Chef på bank B berättar om att banken idag har en stor disk på det 
lokala kontoret som visar på att det är där som pengar kan hanteras. Den symboliken 
vill bank B eventuellt få bort vilket i sin tur kan påverka lokalens utseende. Chef på 
bank B förklarar vidare att banken vill uppfattas som mer öppna och tillgängliga, 
men att det idag finns vissa praktiska saker som gör att disken inte kan tas bort. 
Däremot tror chefen att det förmodligen inte kommer se ut på samma sätt om några 
år framöver på bank B. 

Medarbetare blir tillfrågade om de bedömer att kulturstyrningen har påverkats i och 
med bankens strategi om begränsad kontanthantering. Medarbetare i bank A 
(respondent 2) lyfter fram att värderingen på bank A är att inte har någon 
kontanthantering. Det har bankkunderna kännedom om. Medarbetare i bank A: 

“Det kan hända vid enstaka tillfällen att en kund varit kund i flera år och att 
kontanter helt plötsligt är intressanta. Då får man lösa det på ett annat sätt. Antingen 
delar man våra värderingar eller så byter man bank. Vi har våra värderingar som ska 
styra banken”. 

Medarbetare i bank B (respondent 4) anser att styrningen blir allt mer inriktad på 
kundmöten och placeringsrådgivning. Den begränsade kontanthanteringen som 
strategi gör att kontanter inte har lika stort fokus, vilket gör att mer tid frigörs till 
andra arbetsuppgifter. Personalen har då tid att diskutera kundernas framtidsplaner 
och ekonomiska situationer. På så sätt bidrar strategin på bank B till att rådgivningen 
hamnar mer i centrum. Då bank B minskar den manuella kontanthanteringen så är 
det en värdering som påverkar bankens styrning, menar respondent 4. En annan 
medarbetare i bank B (respondent 5) lyfter fram att värderingarna i banken är starka. 
Banklokalen på bank B ska se ut på ett sätt som är i linje med bank B:s värderingar. 
Vidare bestämmer efterfrågan på kontanter hur utformningen av lokalen ska se ut, 
menar respondent 5. Slutligen ställer sig respondenten frågan hur banken ska utforma 
banklokalerna så att kontanthantering kan tonas ner och samtidigt vara praktiskt. 
Klaner diskuteras inte alls. 
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4.3.2.Planering 
Respondenterna blir tillfrågade om hur de anser att strategin påverkat planeringen på 
lång och kort sikt. Chef på bank A (respondent 1) svarar att banken varit tydliga från 
början med sin strategi om att de inte har manuell kontanthantering. Det är enkelt för 
banken gällande planeringen på både lång och kort sikt då banken vill fortsätta vara 
kontantlöst. Enligt chef på bank B är den långsiktiga planeringen att inte behöva ha 
bankpersonal som står schemalagd vid kassadisken. Tidigare hade bank B flera 
personer som jämnt stod i kassan och tog emot kontanter, idag har bankkontoret 
istället en person. Det leder i sin tur till att bankpersonalen kan göra mer kvalitativa 
saker än att vara i kassan. På kort sikt är planeringen att frigöra mer tid till 
rådgivning och kundmöten, menar chefen på bank B. 

Medarbetare i bank A (respondent 2) bedömer att banken varit tydliga från början 
med sin strategi och att obefintlig kontanthantering är den långsiktiga planeringen. 
Bank A ansvarar för insättningsautomaten om den går sönder, men att påfyllning av 
kontanter inte behöver planeras av bankpersonalen. På kort sikt är planeringen på 
bank A att följa upp transaktioner som görs i insättningsautomaten, vilket är en 
skyldighet att göra enligt finanslagstiftningen. Vidare menar medarbetaren på bank A 
att styrningen gällande kontanthantering var tydligare på den tidigare arbetsplatsen. 
Bankkontoret där bestämde vilka arbetstimmar som bankpersonalen hanterade 
manuell kontanthantering. Medarbetare på bank B (respondent 4) menar att 
banklokalen på lång sikt kommer att förändras. På kort sikt bedömer medarbetaren 
att bank B:s strategi gällande den manuella kontanthanteringen kommer bidra med 
mer tid till kundmöten och rådgivning. En annan medarbetare på bank B (respondent 
5) beskriver den långsiktiga planeringen som suddig och svår att bedöma. 
Avslutningsvis lyfter respondent 5 fram att den svenska marknaden ändrats och att 
flertal banker tar bort kontanthanteringen vilket mer eller mindre påverkar bank B. 

4.3.3.Cybernetisk styrning 
Gällande den cybernetiska styrningen förklarar chefen på bank A att styrningen ska 
vara automatiserad, vilket innebär att bankkunderna sköter allt själva. Chef på bank 
A hävdar att det inte är någon hemlighet att insättningsautomaten är en kostnad för 
banken och att banken styr bankkunderna till att använda bankkort. Bankkorten i 
bank A är därför kostnadsfria för kunden. Det påverkar budgeten i banken samtidigt 
som kostnadsfria bankkort gör kunderna nöjda. Bank A har även en form av 
budgetering för insättningsautomatens kostnader. Det är en konsekvens av att inte ha 
manuell kontanthantering på bankkontoret, menar chefen på bank A. Den 
cybernetiska styrningen i bank B påverkas eftersom den manuella 
kontanthanteringen över disk är en kostnad. Vissa nyckeltal skulle kunna bli bättre 
om den manuella kontanthanteringen skulle tas bort. Det är exempelvis inte samma 
behov av bemanning när efterfrågan på kontanter har minskat. Kundrelationer och 
kundnöjdhet är dock viktiga mått, menar chefen på bank B. Tanken med att behålla 
den manuella kontanthanteringen är att göra befintliga bankkunder nöjda med att 
vara kunder i banken, menar chefen på bank B. 

Medarbetare tillfrågades också om hur de bedömer att den cybernetiska styrningen 
påverkas i och med strategin. Medarbetare i bank A (respondent 2) svarar att 
insättningsautomaten är en kostnad för banken och att den påverkar budgeten. 
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Insättningsautomaten kostar dels i drift och dels att ha stående på banken. Dessutom 
kan insättningsautomaten gå sönder och då behöver banken anlita någon som lagar 
den. På respondentens tidigare arbetsplats var det tydligare att den cybernetiska 
styrningen påverkades av begränsad kontanthantering som strategi. Bemanningen 
minskade och kontorstiderna begränsades vilket tydligt påverkade budgeten, menar 
respondent 2. Medarbetare i bank B (respondent 4) menar att färre medarbetare 
behövs på bankkontoret då det inte finns samma behov vid kassadisken. Det beror på 
att efterfrågan på kontanter har minskat. På så sätt påverkas den cybernetiska 
styrningen enligt respondent 4. En annan medarbetare (respondent 5) förklarar att 
statistik är vanligt förekommande inom bankbranschen. Det används för att följa 
förändringsprocesser och granska nyckeltal. Medarbetaren menar att banken vill 
mäta vilka behov som finns på marknaden och se vilka mått som går åt rätt riktning. 
På så sätt kan banker se vilka banktjänster som är efterfrågade, och i nästa steg 
anpassa sitt utbud och bemanning. Respondent 5 bedömer att det dock kan vara svårt 
att mäta icke-finansiella tjänster framme vid kassadisken på banken. 

4.3.4.Belöningssystem och bonusar 
Chefer och medarbetare blir tillfrågade om hur de bedömer att belöningar och 
bonusar påverkats i och med bankens strategi. Alla respondenter svarar att det i 
bankvärlden inte finns något belöning- och bonussystem för bankpersonal. Banker 
har i allmänhet skyldighet att ta tillvara på kundens behov och intressen. Om 
belöning- och bonussystem hade funnits i bankvärlden så skulle det uppmuntra 
bankpersonal att låna ut pengar på tvivelaktiga villkor. Det är inte acceptabelt, menar 
respondenterna. Vidare förklaras att bankbranschen är en starkt styrd och 
kontrollerad bransch. 

4.3.5.Administrativ styrning 
Respondenterna blir tillfrågade om de bedömer att den administrativa styrningen 
påverkats av bankens strategi. Chefen på bank A lyfter fram att bankbranschen är en 
starkt styrd och kontrollerad bransch vilket innebär att det finns riktlinjer och 
policyer för hur allt ska utföras. Det finns interna regelverk från den gemensamma 
koncernen och lokala regelverk, menar chefen på bank A. Strategin om begränsad 
kontanthantering har påverkat den administrativa styrningen i bank B som det ser ut 
idag. Denna förändring började cirka år 2006, menar chefen på bank B. Den 
manuella kontanthanteringen över disk var tidigare en större del av bankens vardag. 
Då avsatte banken personal för att ansvara för kassan, vilket enligt chefen på bank B 
kostade tid och fler anställda. För närvarande har bank B ett rullande schema där en 
anställd hamnar i kassan en halv dag, vilket respondenten menar är en 
organisationsförändring i sig. Kassakundtjänst på bank är inte något som på sikt 
främjar utvecklingen för medarbetarna eller bankkontoret, menar chefen på bank B. 

Medarbetare i bank A (respondent 2) konstaterar att banken inte har administrativ 
styrning för kontanthantering och att organisationsstrukturen i bank A formats efter 
det. Bank A har ingen kassadisk, kassapersonal eller kassaansvarig och aldrig haft. 
Istället finns en insättningsautomat som ersätter den mänskliga styrkan. Två 
medarbetare i bank B menar att inget bankkontor i bank B har anställda som endast 
ansvarar för kassatjänster, utan snarare hjälps alla bankanställda åt. Bankpersonalen 
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går på ett rullande schema för att handlägga kontantärenden på bank B. Om 
kassakontanthanteringen minskar ytterligare och kassadisken tas bort frigörs mer tid 
till andra arbetsuppgifter. Gemensamma riktlinjer och regler gällande 
kontanthanteringen på lokala bankkontor betonas som viktigt. Det kan exempelvis 
handla om kontantuttag vid kassadisken, menar respondent 4 och 5. En bred 
uppfattning om kontanthantering är fördelaktigt enligt respondent 5 då den 
administrativa styrningen kan skilja sig åt från kontor till kontor. Medarbetare i bank 
B (respondent 5) menar att organisationsstrukturen har förändrats då renodlade 
befattningar som kassatjänst inte existerar på samma sätt som förut. 
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4.4. Sammanfattning av empiri 

Tabell 4. Sammanfattning av empiri 
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Empiriskt område Medarbetare Chefer

Uppfattning om bankens 
strategi gällande 
kontanthantering 

Bank A 
• Svårt att se en strategi om 

manuell kontanthantering då 
fysiska pengar inte finns 

• Insättningsautomat och avtal 
med privat aktör finns  

Bank B 
• Fysiska pengar hanteras över 

disk 
• Mänsklig styrka handlägger 

kontantärenden 
• Uttag och insättningar från 

konton kan göras över disk 
• Lägre uttagsgräns

Bank A 
• Fysiska pengar hanteras i 

insättningsautomaten och 
bankomater.  

• Avtal med privat aktör finns  

Bank B 
• Lägre maxgräns för uttag  
• Bankkontoret har ett begränsat 

lager på pengar 
• Behålla manuell kontanthantering 

så länge det finns en efterfrågan 
på kontanter

Strategins påverkan på 
bankanställda

Bank A 
• Insättningsautomaten ersätter 

mänsklig styrka 
• Minimerar rånrisken  
• Svårare för bankpersonal att 

följa lagen om penningtvätt då 
kunden gör en insättning på egen 
hand  

Bank B 
• Mer tid till rådgivning eftersom 

kontantärenden minskar 
• Bankpersonalen ger kunden fler 

valmöjligheter, antingen 
kontanter eller bankkort

Bank A 
• Tryggare arbetsplats, inte 

personalkrävande, mindre risk för 
rån och kostnadseffektivt  

Bank B 
• Mer tid frigörs till andra 

arbetsuppgifter 
• Som chef granskas mer 

kvalitativa arbetsuppgifter 
medarbetare har utfört 

• Det behövs inte lika stor 
bemanning på banken 

• Bankkontoret är en trygg 
arbetsplats trots fysiska pengar 
finns

Kassakontanthanteringens 
utveckling framöver

Bank A 
• Kommer att försvinna på sikt 

Bank B 
• Samhället kommer inte bli helt 

kontantlöst 
• På sikt kommer banklokalen 

eventuellt att förändras

Bank A 
• En generationsfråga. Manuell 

kontanthantering blir alltmer 
automatiserat 

• Svårt att se utvecklingen, men 
kommer att minska  

Bank B 
• Kommer att minska

Strategins påverkan på 
styrningen

Bank A 
• Kontantärenden hanteras inte av 

bankpersonalen 
• Fokus på kreditärenden, 

rådgivning och liknande 
arbetsuppgifter 

• Budgeten påverkas delvis 
• Ingen administrativ styrning  
• Obefintlig kontanthantering på 

lång sikt 
• Uppföljning av transaktioner i 

insättningsautomaten på kort sikt  
 
Bank B 

• Tid frigörs till kundmöten och 
rådgivning 

• Administrativ styrning har 
förändrats 

• Kulturstyrningen har inte 
påverkats 

• På lång sikt förändra 
banklokalen 

• På kort sikt fokusera på andra 
arbetsuppgifter  

• Minskad bemanning

Bank A 
• Bankanställda ska dela bankens 

värderingar  
• Kontantlös bank på både lång och 

kort sikt 
• Automatiserad styrning 
• Budgeten påverkas av 

kostnadsfria kort och 
insättningsautomaten 

• Obefintligt belöning- och 
bonussystem 

• Interna och lokala regelverk  
 
Bank B 

• Kulturstyrningen har inte 
påverkats 

•  Administrativ styrning förändras  
• Planering på lång sikt: minskad 

bemanning. Kort sikt: fokus på 
andra arbetsuppgifter 

• Manuell kontanthantering är en 
kostnad 

• Obefintligt belöning- och 
bonussystem 



5. Analys 

I detta kapitel sammanställs datan från från den empiriska undersökningen med den 
teoretiska referensramen. Avsnittet är uppdelat på två delar. Först behandlas hur 
begränsad kontanthantering som koncernstrategi påverkar bankers strategier på 
funktionsnivå. Därefter hur styrningen påverkats av koncernstrategin. 

5.1.  Begränsad kontanthantering som strategi inom 
bankbranschen  

Vart organisationen vill gå och hur organisationen ska nå dit är två frågor som en 
strategi svarar på. Strategier är vidare kopplade till organisationens mål och visioner 
(Brown & Eisenhardt, 1998). Gemensamt för alla respondenter är att de är eniga om 
att det är relevant att ha en strategi om begränsad kontanthantering inom 
bankbranschen idag. Bank A och bank B arbetar på olika sätt men har enligt våra 
bedömningar liknande tankar bakom sin valda strategi. Nilsson et al. (2010) menar 
att det för en organisation behövs en tydlig idé för hur resurserna ska användas för 
positionering av varor och tjänster på marknaden. Utan detta får organisationen 
svårigheter med att skapa en uthållig konkurrenskraft (Nilsson et al. 2010). 
Respondenterna lyfter fram att det handlar om att anpassa sig till marknaden och 
använda resurserna på rätt sätt. Det framgår att både medarbetare och chefer har en 
tendens att tala ur ett kundperspektiv när de tillfrågas om hur bankens strategi 
påverkar dem i deras roll på funktionsnivå. 

Brown och Eisenhardt (1998) förklarar strategier som oförutsägbara, svåra och 
temporära vilket vi anser går i linje med vad respondenterna tycker. Respondenterna 
säger att de upplever strategier som krångliga. De påstår dock att det är bankkunder 
som påverkar bankbranschen med sina förväntningar och krav, inte tvärtom. 
Riksbankens rapport (2013) tar upp att efterfrågan på kontanter minskar och att 
användning av elektroniska överföringar ökar. Det går i linje med vad 
respondenterna upplever i och med bankens strategi om begränsad manuell 
kontanthantering. De bedömer att efterfrågan på kontanter har minskat och fortsätter 
att minska. Alla fem respondenter lyfter fram att kontantärenden inte är vanliga på 
bankkontoret vilket styr hur bankerna ska arbeta. 

Det finns enligt Forslund (2013) två anledningar till varför organisationer behöver 
strategier. Det första är att få personalen att följa en förutbestämd plan och det andra 
är att organisera personal så att de kan ta egna initiativ och skapa någonting själv 
utifrån vissa mönster. Det går inte att bestämma vilket perspektiv som är optimalt 
utan det beror snarare på organisationens behov (Forslund, 2013). Utifrån det 
empiriska materialet framgår det att bankanställda har liknande tankegångar trots 
anställningar på olika banker. Vi kan se att den personliga kontakten med bankkunder 
uppskattas av bankanställda, både på chefsnivå och medarbetarnivå. Det framgår 
dock inte om bankpersonalen följer en förutbestämd plan eller om de tar egna 
initiativ utifrån vissa mönster. 
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Forslund (2013) menar att strategiskolor är nödvändiga för att kunna utveckla och 
arbeta med strategier. I miljöer som är konkurrensintensiva är strategiskolor av vikt 
(Forslund, 2013). Genom att reflektera över hur flera olika synsätt på 
konkurrenskraft skapas kan organisationens strategi förnyas. En övertygande strategi 
krävs för att inte riskera en mindre bra hushållning av resurserna. När en tydlig 
strategi finns hos en organisation underlättar detta val som ska göras och bidrar till 
att andra handlingsalternativ lättare kan uteslutas (Nilsson et al. 2010). Vi kan se ett 
sambandsmönster mellan våra respondenters uppfattningar om bankers strategier 
gällande manuell kontanthantering. Eftersom vissa banker stänger 
kontanthanteringen helt och andra banker begränsar möjligheter att utföra 
kontantärenden över disk, blir diskussionen om kontanter i samhället aktuell. Det 
framgår av respondenterna att bankbranschen är konkurrensintensiv och att debatten 
om kontanthantering är känslig. Det kommer även fram att en strategi för manuell 
kontanthantering i begränsad omfattning är nödvändig då marknaden ser ut som den 
gör. En likhet vi ser i bankernas strategier är att varje bank har en tendens att rikta sig 
mot sina befintliga bankunder, vilket påverkar bankanställdas sätt att tänka. Då 
kontanthanteringen begränsas eller tas bort konkurrerar bankerna om bankkunderna. 
På så sätt är sambandsmönstret mellan medarbetare och chefer starkt då de har en 
tendens att tala ur ett kundperspektiv. 

5.1.1.Hur strategin har påverkat bankanställdas vardagliga arbete 
Det saknas oftast en gemensam referenspunkt för organisationens strategi när 
ekonomistyrning analyseras (Kald et al. 2000). När organisationer gör ett strategiskt 
val påverkar de sin yttre omgivning. Det kan handla om organisationens val av 
marknad, teknik, produkter och slutligen strategi. Strategier finns med andra ord som 
resultat av större och mindre beslut i en organisation. Strategin är formbar till 
omgivningens yttre värld och krav (Snow & Hrebiniak, 1980). Utifrån det empiriska 
materialet kommer det fram att en strategi för manuell kontanthantering i begränsad 
omfattning föder nya attityder och reaktioner. Vi kan se ett sambandsmönster mellan 
medarbetare och chefer då de har en tendens att tala ur ett kundperspektiv. När de 
blir tillfrågade om hur bankens strategi påverkar deras vardagliga arbete har alla en 
tendens att diskutera om attityder och reaktioner de möter hos bankkunder. Både 
chefer och medarbetare bedömer att kundbeteenden påverkar deras sätt att agera på 
de lokala bakkontoren. Vidare lyfter alla fem respondenter fram att kontantärenden 
inte är vanliga på de lokala bankkontoren. De flesta bankärenden utförs enligt 
respondenterna via elektroniska banktjänster och bankkort. Vi ser tydligt att strategin 
om manuell kontanthantering i begränsad omfattning gör att bankpersonalen kan 
ägna mer tid åt kvalitativa arbetsuppgifter och mindre tid till att hantera kontanter. 
Tre av tre medarbetare och en av två chefer lyfter fram att kontantärenden tar tid då 
de fysiska pengarna ska räknas och kontrolleras. Det framgår av våra respondenter 
att bankens valda strategi gällande kontanthantering ger bankkunderna fler 
valmöjligheter. Detta genom att bankkunden får välja att antingen använda kontanter 
eller elektroniska banktjänster. Dock styr strategin bankkunder mot att använda 
bankkort vilket i sin tur påverkar bankpersonalens arbetssätt i vardagen. 

!  29



Strategier fungerar enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) som beslutsgrundande för 
den enskilda individen i organisationen. Mål och strategier kan motivera och påverka 
de anställda i organisationen. Strategier kan på så sätt ha en styrande funktion för den 
enskilda individen. Genom att den anställda har kännedom och agerar som 
organisationen vill kan effekter uppkomma i och med arbetssättet (Jacobsen & 
Thorsvik, 2014). Resultatet blir att bankpersonalen idag lägger mer fokus på 
kvalitativa arbetsuppgifter som exempelvis rådgivning och granskning. Tidigare var 
bankanställdas vardag att räkna och kontrollera kontanter. Detta framgår tydligt av 
alla respondenter. Ur ett medarbetarperspektiv bedömer våra respondenter att 
arbetsuppgiften att hantera kontanter inte främjar deras utveckling. När 
kontantärenden minskar har bankpersonalen istället mer tid att säkerställa att fler 
bankkunder som behöver rådgivning kan få det. Alla fem respondenter nämner 
placeringsrådgivning som exempel. 

5.1.2.Hur begränsad kontanthantering har påverkat bankers strategier på 
funktionsnivå 

Den anställdes beteende och tänkesätt kan påverkas av de mål och strategier som en 
organisation har. Genom tydliga strategier och mål i organisationen ökar den 
anställdes kännedom om vad den arbetar för (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Alla 
respondenter är eniga om att bankmarknaden går mot att bli allt mer teknologisk och 
att det i sin tur påverkar bankpersonalens arbetssätt. Istället för att diskutera 
koncernstrategin gällande kontanthantering har respondenterna en tendens att tala om 
externa faktorer som påverkar bankers strategi och styrning på funktionsnivå. Vi 
bedömer att både medarbetare och chefer är eniga om att det lokala bankkontoret tar 
hänsyn till kundbeteenden. Det kommer fram att det finns en minoritet bankkunder 
som inte använder bankkort, bankomat, internet- och telefontjänsten. Denna 
kundgrupp har enligt respondenterna en påverkan på bankers utbud och arbetssätt. 
En av två chefer och två av tre medarbetare tror att denna minoritet inte tar sig an ny 
teknologi. Samtidigt bedömer en av två chefer och en av tre medarbetare att det 
handlar om en generationsfråga och att dagens pensionärer vill behålla gamla 
bankvanor. Det kommer fram att bankers strategier på det lokala bankkontoret 
anpassas efter detta. 

Strategier handlar om hur organisationer uppnår mål och hur strategiarbetet är 
förenat med målen (Bengtsson & Skärvad, 2001). Antingen ges riktlinjer för hur 
arbetet ska utformas eller ges kriterier för hur den anställde ska agera i 
organisationen. Strategier kan även fungera som anvisningar för hur den anställda 
ska tänka när de behöver ta ett beslut i en organisation (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
Utifrån det empiriska materialet kommer det fram att strategin om manuell 
kontanthantering i begränsad omfattning gör att bankpersonalens arbetsuppgifter blir 
att hjälpa bankkunderna att använda de elektroniska banktjänsterna och bankkort. 
Det är av vikt att bankpersonal ska vara pedagogiska gentemot bankkunderna och 
visa fler möjliga vägar. Tidigare var bankpersonalens främsta arbetsuppgifter att 
hantera kontanter vilket respondenterna bedömer har förändrats, i och med strategin 
om begränsad kontanthantering.  
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5.1.3.Strategins påverkan på bankanställdas trygghet 
Utifrån det empiriska materialet finner vi att chefer inte upplever att strategin om 
manuell kontanthantering har påverkat deras trygghet på banken. Båda cheferna 
menar att de inte känt sig otrygg tidigare heller. Däremot bedömer en av tre 
medarbetare att en borttagen kontanthantering minskar rånrisken och på så sätt gör 
arbetsplatsen säker. Dessutom lyfts bankernas säkerhetssystem upp som en viktig del 
av arbetsplatsens säkerhet. Alla fem respondenter är vidare eniga om att manuell 
kontanthantering kostar pengar i form av bemanning, säkerhetsåtgärder, kontroller 
och anpassning av lokal. Gällande trygghetsfrågan har medarbetarna en tendens att 
tala om kundens trygghet och inte om sin egen. De lyfter fram att bankkunder inte är 
lika skyddade när de vistas utomhus med högre kontantbelopp. Dessutom väljer två 
av tre medarbetare att diskutera brottslighet och nämner kortbedrägerier som 
exempel. När det kommer till den begränsade kontanthanteringen framkommer det 
att den minskar rånrisken. Dessutom menar chefen på bank B att strategin har 
bidragit till ett annat arbetssätt inom banken. Det var tidigare vanligare att 
bankkunder besökte ett bankkontor för att utföra bankärenden. Idag utförs de flesta 
bankärenden utanför ett bankkontor. I och med strategin om begränsad 
kontanthantering ägnas mer tid till kvalitativa bankärenden. 

5.2 Styrsystem 
Ekonomistyrning kan definieras som ett sammansatt paket av olika styrverktyg. 
Huvudsyftet är att leda, styra och kontrollera så att alla led i en organisation strävar 
efter samma mål och vision. De fem kategorierna av styrning är kulturstyrning, 
planering, cybernetisk styrning, administrativ styrning samt belöning- och 
bonussystem (Malmi & Brown, 2008). Utifrån empirin framgår att både chefer och 
medarbetare är eniga om att bankbranschen är starkt styrd och kontrollerad. Vidare 
visar den empiriska undersökningen att de två bankerna tillämpar alla styrmedel 
utom belöning- och bonussystem. 

Det sammansatta paketet möjliggör det övergripande synsättet över hela 
organisationen. För att kunna kartlägga styrningen och dra en trovärdig slutsats 
måste organisationen ta hänsyn till alla styrmedel (Malmi & Brown, 2008). På bank 
A är chefer och medarbetare eniga om hur strategin om begränsad 
kontanthanteringen påverkar styrningen. Kulturstyrningen är stark, planeringen är 
tydlig och att den cybernetiska styrningen påverkas delvis. Dock påverkas inte den 
administrativa styrningen då kontanter inte hanteras av bankpersonalen på det lokala 
bankkontoret. På bank B är chefer och medarbetare eniga om att kulturstyrningen är 
stark, planeringen otydlig och att den cybernetiska styrningen och administrativa 
styrningen påverkats mest av strategin om kontanthantering. 

Nedan presenteras en sammanställning av styrningens utformning. Figuren visar hur 
strategin om begränsad kontanthantering har påverkat styrningen på de två bankerna. 
Detta ur både ett medarbetar- och chefsperspektiv. 
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Figur 2. Uppfattade budskap om strategins påverkan ur ett medarbetar- och 
chefsperspektiv 
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Cybernetisk styrning

Bank A 
• Insättningsautomat påverkar budgeten 

(kostar i drift och att ha ståendes på banken) 
• Kundnöjdhet viktigaste målet 

Bank B 
• Svårt att mäta icke-finansiella mål framme 

vid kassadisken 
• Kundnöjdhet viktigaste målet

Bank A 
• Insättningsautomat påverkar budgeten (kostar i 

drift och att ha ståendes på banken) 
• Kundnöjdhet viktigaste målet  

Bank B 
• Mindre bemanning vilket påverkar 

personalkostnader 
• Kundnöjdhet och kundrelationer viktigaste 

målet, träffa så många befintliga kunder som 
möjligt

Belöningssystem & bonusar 

• Inget belöningssystem eller bonusar för de 
anställda. Styrd och kontrollerad bransch

• Inget belöningssystem eller bonusar för de 
anställda. Styrd och kontrollerad bransch

Administrativ styrning

Bank A 
• Organisationsstruktur: ingen påverkan (ingen 

kassadisk eller kassapersonal) 
• Riktlinjer och policyer: Tydliga riktlinjer och 

policyer då branschen är starkt styrd 

Bank B 
• Organisationsstruktur: personalen går på ett 

rullande schema, det finns ingen anställd 
som endast arbetar vid kassadisken, alla 
hjälps åt 

• Riktlinjer och policyer: Tydliga riktlinjer och 
policyer då branschen är starkt styrd

Bank A 
• Organisationsstruktur: ingen påverkan (ingen 

kassadisk eller kassapersonal) 
• Riktlinjer och policyer: Tydliga riktlinjer och 

policyer då branschen är starkt styrd 

Bank B 
• Organisationsstruktur: det finns ingen anställd 

som endast arbetar vid kassadisken, alla hjälps åt 
• Arbetsuppgiften att endast hantera kontanter 

främjar inte utveckling för medarbetare 
• Riktlinjer och policyer: Tydliga riktlinjer och 

policyer då branschen är starkt styrd

Medarbetarperspektiv Chefsperspektiv

Kulturstyrning

Bank A 
• Tydlig värdering: banken ska uppfattas som 

bank trots inga fysiska pengar 
• Symbol: insättningsautomaten symboliserar 

att pengar kan hanteras här 

Bank B 
• Tydlig värdering: kontanter kommer finnas 

så länge kunder efterfrågar dem 
• Det personliga mötet med kunden är viktigt  
• Symbol: kassadisk som symboliserar att det 

är här som fysiska pengar hanteras

Bank A 
• Tydlig värdering: banken ska uppfattas som 

bank trots inga fysiska pengar 
• Symbol: visar lokalmässigt att bank drivs genom 

att insättningsautomat finns 

Bank B 
• Banken utvecklar hela tiden nya sätt för kunden 

att ta sig till banken, nya betalningssätt 
• Kontanter kommer finnas så länge kunder 

efterfrågar dem 
• Det personliga mötet med kunden är viktigt 
• Symbol: kassadisk som symboliserar att det är 

här som fysiska pengar hanteras

Planering 

Bank A 
• Långsiktig planering: fortsätta ha en 

obefintlig kontanthantering 
• Kortsiktig planering: följa upp transaktioner 

som görs i insättningsautomat  

Bank B 
• Långsiktig planering: mindre bemanning vid 

kassadisken, ovis framtid, eventuellt ta bort 
kassadisken 

• Kortsiktig planering: frigöra mer tid till 
kvalitativa arbetsuppgifter, kundmöten och 
rådgivning

Bank A 
• Långsiktig planering: fortsätta ha en obefintlig 

kontanthantering,  
• Kortsiktig planering: följa upp transaktioner som 

görs i insättningsautomat 

Bank B 
• Långsiktig planering: mindre bemanning vid 

kassadisken, eventuellt ta bort kassadisken 
• Kortsiktig planering: frigöra mer tid till 

kvalitativa arbetsuppgifter, kundmöten och 
rådgivning



5.2.1. Kulturstyrning 
Kulturstyrningen handlar om informell styrning. Det kan delas in i tre 
underkategorier vilka är värderingar, symboler och klaner. Ledningen bidrar till det 
gemensamma synsättet i organisationen som vidare tillämpas på andra nivåer i 
organisationen. Uppförandekoder ska finnas i interna aktiviteter för att kunna 
kontrollera anställdas agerande. Symboler representerar en organisations värderingar 
(Malmi & Brown, 2008). Denna teori överensstämmer med personalstyrning som 
Merchant och Van der Stede (2007) tar upp. Personalstyrning säkerställer att 
anställda kontrollerar varandra genom normer och sociala uttryck. Vidare att 
uppförandekoder är i linje med organisationens vision och mål (Merchant & Van der 
Stede, 2007). 

I den empiriska undersökningen bedömer både medarbetare och chefen på bank A att 
kulturstyrningen är tydlig. De menar att bankens strategi redan från början varit att 
inte ha manuell kontanthantering på det lokala bankkontoret. Strategin har enligt dem 
gjort att värderingarna om att inte ha kontanter är starka. Både medarbetare och chef 
är eniga om att kontanterna endast hanteras genom insättningsautomaten. 
Bankanställda på bank A hanterar enligt respondenterna inte kontanter. Malmi och 
Brown (2008) nämner att en organisations ledning kan styra kulturen genom att 
rekrytera personal utifrån deras värderingar så att det stämmer överens med 
organisationens. På så sätt ska detta bidra till att anställda i en organisation ska ha ett 
gemensamt synsätt. Chefen på bank A betonar att anställda lever i denna vardag och 
att de redan från början har anställts in detta tankesättet. En av värderingarna på bank 
A är att banken ska uppfattas som bank trots kontanter inte finns. Det är både chefen 
och medarbetaren på bank A eniga om. Chefen på bank A har enligt vår tolkning en 
tendens att tänka ur ett kundperspektiv. Hen menar att bankkunderna på bank A 
antingen delar bankens värderingar eller alternativt vänder sig till en annan bank. 
Vidare förklaras att det är bank A:s värderingar som ska dominera.  

Kulturstyrningen är svårdefinierad för chefen på bank B. Chefen hade inte reflekterat 
över att gemensamma värderingar i bank B är en del av kulturstyrningen. Kontanter 
ska enligt chefen på bank B finnas så länge kunderna efterfrågar dem. Banken vill 
träffa så många bankkunder som möjligt och ha goda relationer. På så sätt hamnar 
kundrelationer i centrum enligt chefen på bank B. Vidare menar chefen att bank B 
ständigt vill hitta nya sätt för kunden att ta kontakt med banken, exempelvis genom 
betalningstjänster. Gällande bank B:s värderingar framgår det av medarbetarna att 
banken alltid varit värderingsstyrd och vill att det ska finnas alternativ till bankkort 
och elektroniska banktjänster för bankens befintliga kunder. Två av två medarbetare 
beskriver bank B som tydligt värderingsstyrd. Ett sambandsmönster som vi ser bland 
medarbetare på bank B är att begränsad kontanthantering gör att bankanställda inte 
får träffar bankkunder lika ofta som tidigare. 

Inom kulturstyrningen brukar det enligt Malmi och Brown (2008) talas om symboler 
som en av tre underkategorier. Symboler kan skapas inom organisationen för att på 
så sätt utveckla kulturen. Det kan exempelvis vara synliga uttryck så som klädkoder 
och lokaler (Malmi & Brown, 2008). Utifrån vårt empiriska underlag ser vi att alla 
respondenter lyfter fram bankernas utformning av lokal när symboler diskuterats. 
Symboler som att ha en insättningsautomat eller en kassadisk är det som visar hur 
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lokala bankkontor hanterar kontanter. Chefen på bank A menar att banken genom 
lokalen styr bankkunderna mot automater. Det är tydligt för bankkunderna att de 
hanterar sina kontantärenden själv, menar chefen på bank A. Kassadisken i 
banklokalen på bank B talar indirekt om för kunden att en bankanställd hjälper 
kunden med ett kontantärende, menar chefen på bank B. Det ser båda cheferna som 
tydlig styrning. En medarbetare på bank B lyfter fram att bankkontorets lokal ska 
spegla bankens värderingar. Det är enligt en annan medarbetare på bank B viktigt att 
ha kännedom om vad som gäller. Efterfrågan på kontanter har vidare en påverkan på 
hur banken ska tänka gällande lokalens utformning, menar respondenterna. 

Ett annat styrmedel i kulturstyrningen enligt Malmi och Brown (2008) är klaner. 
Dessa kan innefatta yrkesgrupper eller mindre grupper av anställda vilket även 
benämns som klaner (Malmi & Brown, 2008). Den underkategorin har 
respondenterna i vår undersökning inte diskuterat. Det kan bero på att 
respondenterna hade svårt att koppla kontanthanteringen till styrmedlet klaner. 

5.2.2. Planering 
Planeringen brukar enligt Malmi och Brown (2008) delas in i två kategorier vilka är 
kortsiktig aktivitetsplanering och långsiktig planering. Den kortsiktiga 
aktivitetsplaneringen handlar om att ha ett taktiskt fokus. Vidare ska den kortsiktiga 
planeringen ge direktiv på hur aktiviteter i en organisation ska utföras (Malmi & 
Brown, 2008). Dessutom kan aktiviteterna både på lång och kort sikt inkludera både 
finansiella och icke-finansiella mål (Malmi & Brown, 2008). Vi bedömer att det 
råder delade uppfattningar om detta mellan respondenterna i de två bankerna, vilket 
kan beror på att de tillämpar två olika strategier. Chefen och medarbetare i bank A är 
eniga om att den kortsiktiga planeringen i bank A är att följa upp och granska 
transaktioner som görs i insättningsautomaten. Det har banker skyldighet att göra 
enligt finanslagstiftningen (respondent 1 och 2). I bank B är både chefen och 
medarbetare eniga om att deras strategi om begränsad kontanthantering på kort sikt 
kommer bidra till att tid frigörs till kvalitativa arbetsuppgifter så som kundmöten och 
rådgivning. 

Gällande den långsiktiga planeringen handlar den istället om att ha en strategisk 
inriktning. Vidare innehåller den långsiktiga planeringen prioriteringar som kan driva 
styrandet av medarbetarnas beteenden (Malmi & Brown, 2008). Enligt chef och 
medarbetare i bank A har det varit relativt enkelt att veta vad den lång- och 
kortsiktiga planeringen. De menar att det beror på att strategin på bank A från början 
varit tydlig om att banken inte har en manuell kontanthantering. Den långsiktiga 
planeringen för banken är att fortsätta ha en obefintlig kontanthantering vilket både 
chef och medarbetare på bank A förklarar som ett strategiskt val. I bank B råder det 
istället olika uppfattningar om den långsiktiga planeringen. En av två medarbetare 
och chefen på bank B menar att den långsiktiga planeringen för banken är att dra ner 
på schemalagd personal framme vid kassadisken. Tidigare fanns flera anställda som 
endast arbetade vid kassan på bank B. Idag har det lokala bankkontoret endast en 
person. Vidare lyfts även eventuell borttagning av kassadisken upp som en långsiktig 
plan för banken och att lokalen på sikt kommer att se annorlunda ut. Våra 
respondenter tror att efterfrågan på kontanter kommer att minska ytterligare och att 
det är anledningen till varför kassadisken eventuellt kommer att tas bort. Däremot 
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har en medarbetare i bank B en annan uppfattning om den långsiktiga planeringen. 
Den förklaras som suddig och svår att bedöma enligt respondenten. 

5.2.3. Cybernetisk styrning 
Den cybernetiska styrningen innehåller enligt Malmi & Brown (2008) finansiell 
målstyrning, icke-finansiell målstyrning, nyckeltal, hybrider och budget. Utifrån det 
empiriska materialet är alla respondenter eniga om att kontanthantering är en kostnad 
för banker. Oavsett om banken har en insättningsautomat eller en kassadisk så kostar 
hanteringen pengar. Både chef och medarbetare i bank A förklarar att bankens 
insättningsautomat påverkar budgeten då den dels kostar i drift och dels kostar att ha 
automaten stående på banken. Eftersom bank A anser att de inte har någon manuell 
kontanthantering på det lokala bankkontoret blir konsekvensen av detta att 
bankkunderna styrs till bankkort. Det är därför som banken valt att inte ta betalt för 
bankkorten vilket påverkar de finansiella måtten i bank A. 

Den cybernetiska styrningen kan vidare kopplas till resultatstyrning som Merchant 
och Van der Stede (2007) beskriver som en styrform som handlar om att ha siffror 
och slutresultat som målsättningar i en organisation. Vi märker utifrån vår 
undersökning att det är vanligt förekommande med statistik inom bankbranschen och 
att nyckeltal kan granskas och följas upp. Chefen på bank B menar att vissa nyckeltal 
i banken eventuellt skulle bli bättre om den manuella kontanthanteringen exempelvis 
skulle tas bort. Något som ständigt återkommer i vår empiri är att efterfrågan på 
kontanter har minskat. Det påverkar bankanställda eftersom behovet av bemanning 
då inte är i lika stor utsträckning. Det påverkar den cybernetiska styrningen. 
Merchant och Van der Stede (2007) menar att det är upp till ledningen i en 
organisation att definiera tydliga parametrar som går att mäta, exempelvis mål och 
mått. Utifrån vår empiri förklarar en medarbetare att banker har möjlighet att mäta 
vilka behov som finns på marknaden och om måtten går i rätt riktning. Genom att 
banken kan mäta hur vissa banktjänster är efterfrågade, kan de lättare anpassa sitt 
utbud och bemanning. Däremot framkommer det att det är svårt att mäta icke-
finansiella tjänster som sker framme i kassan. Alla respondenter nämner att 
kundnöjdhet är ett avgörande mått i banken. 

5.2.4. Belöningssystem och bonusar 
Grundtanken enligt Malmi och Brown (2008) med belöningssytem är att anställda 
ska motiveras och uppmuntras till att arbeta effektivt med deras arbetsuppgifter och 
för att sträva efter uppsatta mål. Genom belöningssystem ska goda prestationer 
belönas genom olika typer av ersättningar. Vidare är dessa ersättningar indelade i två 
kategorier vilket är belöningssystem och bonusar (Malmi & Brown, 2008). När 
respondenterna tillfrågas om hur de upplever att belöningar och bonusar påverkats i 
och med bankens strategi om manuell kontanthantering får vi konkreta svar. Det 
framgår att det i bankbranschen inte finns något belöning- och bonussystem för 
bankpersonalen då branschen är styrd och kontrollerad. Banker har skyldighet att ta 
tillvara på kundens behov och intressen, ingenting annat. Det finns enligt 
respondenterna flera kundvård- kundbonussystem. 

Enligt Malmi och Brown (2008) är tanken med belöningssystem som styrverktyg att 
goda prestationer i både grupp- och individuella prestationer ska belönas genom 
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olika typer av ersättningar. Det framkommer som tidigare nämnt att bankerna inte får 
använda sig av detta styrmedel. 

5.2.5. Administrativ styrning 
När det kommer till den administrativa styrningen brukar den delas in 
ledningsstruktur, organisationsstruktur, policyer och riktlinjer (Malmi & Brown, 
2008). Dessa ska användas för att styra och påverka anställdas beteenden i 
organisationen. Den administrativa styrningen kan kopplas till handlingsstyrning 
vilket förklaras som en styrform där anställdas handlingar styrs genom att införa 
behörigheter på arbetsplatsen (Merchant och Van der Stede, 2007). 

Ledningsstrukturen förklarar hur fördelningen av ansvar ser ut på de olika 
hierarkiska nivåerna i en organisation. Vidare klargör styrningen hur 
kommunikationen samordnas både horisontellt och vertikalt inom organisationen 
(Malmi & Brown, 2008). Utifrån den empiriska undersökningen diskuterar 
respondenterna inte ledningsstrukturen. Det kan dock enligt respondenterna skilja sig 
åt mellan de olika lokala bankkontoren trots att de tillhör samma bank. Kathuria et al. 
(2007) menar att strategisk kongruens kan uppnås genom att organisationen har ett 
tydligt samband och samstämmighet mellan koncern-, affärs- och funktionsstrategin. 
Ur ett koncernperspektiv ska det den strategiska kongruensen enligt Nilsson et al. 
(2010) säkerställa att affärsstrategin och funktionsstrategin bygger på en gemensam 
bild om vad som skapar värde. 

Organisationsstrukturen använd som ett styrmedel för att definiera hur 
arbetsuppgifter ska fördelas och samordnas bland anställda på olika hierarkiska 
nivåer. Ledningen har även möjlighet att ändra organisationsstrukturen vid behov 
(Malmi & Brown, 2008). Det framkommer från vårt empiriska material att det råder 
delade uppfattningar på de två bankerna gällande den administrativa styrningen. 
Chefen på bank B tycker att strategin om begränsad kontanthantering har påverkat 
den administrativa styrningen i stor utsträckning. Idag har bank B inte samma behov 
av personal som år 2006 när manuell kontanthantering var en större del av bankens 
vardag. Tidigare avsattes personal för att ansvara för arbetsuppgifterna i kassan. Idag 
finns ingen bankanställd som endast arbetar vid kassadisken, utan alla anställda på 
bankkontoret hjälps åt. Det förklarar chefen på bank B som en 
organisationsförändring i sig. Alla respondenter i bank B menar att det inte finns 
samma behov hos bankerna att ha anställda som endast ansvarar för kassatjänster. 
Chef på bank B menar även att kassakundtjänster på sikt inte främjar utvecklingen 
för varken medarbetarna eller bankkontoret. Eftersom renodlade befattningar som 
kassatjänst inte existerar på samma sätt har den administrativa styrningen förändrats. 
Enligt respondenterna på bank A har inte den administrativa styrningen påverkats då 
banken aldrig haft manuell kontanthantering över disk. Bank A har varken en 
kassadisk, kassapersonal eller kassaansvarig. 

Som tidigare nämnt innehåller den administrativa styrningen även policyer och 
riktlinjer. Dessa är enligt Malmi och Brown (2008) till för att säkerställa att 
handlingar genomförs på ett sätt som är i linje med organisationens mål och vision. 
Dessutom ska regelverken genomsyra organisationen på alla hierarkiska nivåer 
(Malmi & Brown, 2008). Det framgår från vårt empiriska material att bankbranschen 
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är en starkt styrd och kontrollerad bransch. Det finns tydliga riktlinjer och policyer 
för hur allt ska utföras. Dels finns det interna regelverk som kommer från den 
gemensamma koncernen och dels lokala regelverk. Respondenterna i bank B 
förtydligar vikten av att alla bankkontor inom banken har gemensamma regler för 
exempelvis uttagsgränsen för kontanter. Det kan bli problematik om 
kontanthanteringen begränsas på olika sätt. Det är vidare enligt en medarbetare i 
bank B (respondent 5) viktigt att ha en bred uppfattning om kontanthantering. 
Genom att ha arbetat på flera bankkontor kan medarbetare jämföra med hur andra 
bankkontor gör och på så sätt skapa en djupare förståelse för kontanthantering, 
menar respondenten. 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt redogörs hur koncernstrategin om begränsad kontanthantering 
påverkat bankers strategier på funktionsnivå. Därefter presenteras hur styrningen hos 
de lokala bankerna har påverkats av koncernstrategin. Avsnittet avslutas med kritisk 
granskning, egna reflektioner och förslag till vidare forskning. 

6.1. Koncernstrategins påverkan på bankers strategier på 
funktionsnivå 

Resultatet av studien visar att en koncernstrategi om begränsad kontanthantering 
delvis har påverkat bankernas strategier på funktionsnivå. På bank A finns en 
insättningsautomat som ersätter kontanthanteringen över disk. Denna strategi gör att 
det inte krävs bankpersonal för att hantera kontanter vilket leder till att bank A:s 
strategier på funktionsnivå är inriktad på andra delar som kreditärenden, rådgivning 
och liknande arbetsuppgifter. Eftersom kvalitativa arbetsuppgifter på bankkontoren 
tar mer utrymme ger det ökade möjligheter för bankanställda att 
kompetensutvecklas. Bank B som har begränsad manuell kontanthantering visar 
liknande resultat då mer tid frigörs till andra arbetsuppgifter som exempelvis 
rådgivning. Den begränsade kontanthanteringen har gjort att det inte behövs lika stor 
bemanning. 

Det är tydligt att våra respondenter tar hänsyn till bankkunders förväntningar och 
krav. Riksbankens rapport (2013) skriver att efterfrågan på kontanter minskar och att 
användning av elektroniska överföringar ökar. Det överensstämmer med våra 
respondenters bedömningar. De menar att kontantärenden på bankkontoren är 
sällsynta. Vidare att elektroniska banktjänster och bankkort blir vanligare. Trots detta 
har bank A och B tagit hänsyn till minoriteten av deras bankkunder som efterfrågar 
kontanter. Det ser vi genom att bankerna möjliggjort för dem att utföra 
kontantärenden. Under intervjuerna har alla fem respondenter haft en tendens att 
svara utifrån kundens behov. Så som vi tolkar det påverkas bankers strategier på 
funktionsnivå av kundförväntningar. Respondenterna på bankerna är dock eniga om 
att kassakontanthanteringens utveckling kommer att minska, vilket leder till att 
samhället kommer bli allt mer automatiserat. 

6.2. Koncernstrategins påverkan på styrningen hos de två 
bankerna 

Begränsad kontanthantering som strategi på bank A är att fysiska pengar inte 
hanteras av bankpersonalen. Det finns en insättningsautomat som utför alla 
kontantärenden. Utifrån Malmi och Brown (2008) inkluderar bank A alla styrmedel 
förutom administrativ styrning samt belöning- och bonussystem. Eftersom 
bankpersonalen på bank A inte hanterar kontantärenden finns ingen administrativ 
styrning. Bankbranschen är en starkt styrd och kontrollerad bransch vilket innebär att 
tydliga regler och riktlinjer finns för hur arbetsuppgifter ska genomföras. Belöning- 
och bonussystem finns varken på bank A eller B på grund av att bankpersonal inte 
ska uppmuntras till att låna pengar på tvivelaktiga villkor. Den cybernetiska 
styrningen påverkas mest i bank A eftersom insättningsautomaten påvekar budgeten. 
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Bank A styr sina kunder mot att använda elektroniska banktjänster och bankkort. 
Konsekvensen av att inte ha kontanthantering leder till att banken inte tar betalt för 
bankkorten. Eftersom bank A erbjuder kostnadsfria bankkort för kunden ser vi det 
som en ytterligare kostnad för banken. Planeringen är tydlig på bank A då banken ska 
fortsätta med obefintlig kontanthantering. Strategin på bank A har gjort att 
värderingarna om att inte ha kontanter är starka. Bank A ska ur ett 
medarbetarperspektiv uppfattas som bank trots att fysiska pengar inte finns. Det 
bedömer vi som tydlig kulturstyrning. 

Begränsad kontanthantering som strategi på bank B är att fysiska pengar hanteras 
över disk, men i begränsad omfattning. Gränsen för kontantuttag på lokala 
bankkontor har sänkts men högre belopp kan beställas i förväg. Utifrån Malmi och 
Brown (2008) inkluderar bank B alla styrmedel förutom belöning- och bonussystem. 
Strategin har gjort att mer tid har frigjorts till kundmöten och rådgivning. Renodlade 
befattningar som kassatjänst existerar inte på samma sätt, vilket har en tydlig 
påverkan på den administrativa styrningen. Det finns inte längre bankanställda som 
endast arbetar vid kassadisken utan istället hjälps alla åt. Bank B har då inte samma 
behov av bemanning vilket påverkar den cybernetiska styrningen. I och med 
strategin om begränsad kontanthantering har kostnader minskat. Ett icke-finansiellt 
mått som värderas är kundnöjdhet. Vi bedömer därför den cybernetiska styrningen 
som viktig för bank B. Styrmedlet planering har påverkats av strategin. Den 
kortsiktiga planeringen på bank B fokuserar på att frigöra mer tid till rådgivning och 
andra kvalitativa arbetsuppgifter. Den långsiktiga planeringen är att ha mindre 
bemanning och eventuellt ta bort kassadisken. Kulturstyrningen har inte påverkats då 
bank B fortfarande har samma värderingar. Kundrelationer är i fokus vilket är en 
stark värdering. 

Vi har kommit fram till att de aktuella styrverktygen i respektive bank samvarierar 
och påverkar varandra. Det går i linje med vad Malmi och Brown (2008) hävdar om 
hur ekonomistyrning ska betraktas. Ekonomistyrning ska ses som ett sammansatt 
paket av olika styrverktyg som kompletterar och styr varandra. Kald et al. (2000) 
menar att det saknas en gemensam referenspunkt för organisationens strategi när 
ekonomistyrning analyseras. 

6.3. Avslutande reflektioner 
Brown och Eisenhardt (1998) menar att en strategi svarar på två frågor och dessa är 
vart organisationen vill gå och hur organisationen ska nå dit. Vi ser att det råder olika 
tolkningar kring vilken strategin är hos de två bankerna. Bank A och B tolkar sin 
strategi på ett sätt medan vi ur en extern synvinkel ser strategin annorlunda. Det går i 
linje med vad Brown och Eisenhardt (1998) beskriver om strategier, att de är svåra, 
oförutsägbara och komplexa. Vi ser att det finns ett sambandsmönster mellan hur 
chefer och medarbetare uppfattar bankens valda strategi. Vi bedömer att både bank A 
och B har en begränsad kontanthantering trots att respondenterna väljer att lyfta fram 
strategin på ett annat sätt. På bank A finns ett avtal med en privat aktör som 
möjliggör manuell kontanthantering för bankens kunder. Det har enligt oss ingen 
betydelse om kontanthanteringen har flyttats till en aktör då bankens kunder 
fortfarande har tillgång till kassatjänsten. På bank B finns manuell kontanthantering 
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men där uttagsgränsen har begränsats. Respondenterna på bank B tolkar strategin 
som oförändrad då bankkunder fortfarande kan få önskat belopp. Vi tolkar minskad 
uttagsgräns som en förändring då vi tydligt ser en påverkan på styrningens 
utformning. 

6.4. Kritisk granskning och förändring 
Ramen för kandidatuppsatsen och tidsbegränsningen tillåter inte en djupare 
undersökning av det valda ämnet. För att göra en ännu djupare forskning skulle fler 
chefer och medarbetare intervjuats. 

Kritik som kan uppstå mot detta uppsatsarbete är att vi valde två organisationer och 
två perspektiv. Vi studerade fenomenet ur ett medarbetar- och chefsperspektiv. Det vi 
skulle kunna gjort annorlunda är att istället ha studerat ur ett specifikt perspektiv på 
funktionsnivån. Det empiriska avsnittet hade då varit enklare och tydligare att förstå 
för läsaren. Under uppsatsens gång var det svårt för oss att hitta relevant teori 
eftersom det tidigare inte gjorts liknande studier. 

Vi är medvetna om att vissa källor i uppsatsen är relativt gamla, som exempelvis 
Hofer och Schendel (1978), Snow och Hrebiniak (1980), Wheelwright (1984) och 
Porter (1996). Då samhället ständigt utvecklas är det av vikt att vara kritisk och ta 
hänsyn till hur gamla källorna är. Vi anser dock att det inte är något problem då 
källorna kompletteras med nya källor vilket vi bedömer gör uppsatsen trovärdig. 

6.5. Förslag till vidare forskning 
För att få en djupare förståelse tror vi att en studie med liknande uppbyggnad som 
vår, men för endast chefer hade varit givande. Det vore lärorikt att studera aktörerna 
ytterligare och göra fler intervjuer på funktionsnivån. Det vore intressant om 
styrningens utformning kunde kartläggas utifrån en annan modell än Malmi och 
Browns. 

Det hade varit värdefullt om den kvalitativa studien hade kompletterats med en 
kvantitativ studie, där perioden från 2006 till dagens datum studeras i 
årsredovisningar. Anledningen till varför perioden är intressant är för att vissa banker 
började begränsa kontanthanteringen för att efterfrågan på kontanter minskade. 
Denna insynsvinkel hade varit intressant att studera. 
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Bilaga A: Intervjuer - chefer 

Bakgrundsfakta 

1. Berätta lite om din bakgrund, din roll i banken, arbetsuppgifter och hur länge du 
jobbat.  
       

Strategin om den begränsade kontanthanteringen 

2. Hur länge har ni haft en begränsad kontanthantering på ert kontor? 

3. Vilka strategiska val ligger bakom beslutet om begränsad kontanthantering? 

4. Du som har ett personalansvar. Hur tycker du att den begränsade 
kontanthanteringen har påverkat dig i din roll som chef? 

5. Hur tror du att den har påverkat medarbetarna? 

6. Vilka övriga förändringar upplever du att den begränsade kontanthanteringen har 
medfört?  
7. Vilka för- och nackdelar ser du med att behålla den begränsade 
kontanthanteringen? (ur ett chefsperspektiv) 

8. Hur bedömer du att kassakontanthanteringen kommer att utvecklas framöver  
  

Styrningens påverkan 

9. Hur anser du att den begränsade kontanthanteringen har påverkat styrningen?  
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Styrsystem

Kulturstyrning

Klaner Värderingar Symboler

Planering Cybernetisk styrning                  
Belöningssystem 

och bonusar

• Långsiktig 
planering                                                

• Kortsiktig 
aktivitetsplanering

• Budget 
• Finansiella mått                       
• Icke-finansiella mått                           
• Hybrider  

Administrativ styrning

Ledningsstruktur Organisationsstruktur Policyer och 
riktlinjer



Bilaga B: Intervjuer - medarbetare 
Bakgrundsfakta 

1. Berätta lite om din bakgrund, din roll i banken, arbetsuppgifter och hur länge du 
jobbat.  

2. Vad har du för erfarenhet av kontanthantering?  
    

Strategin om den begränsade kontanthanteringen 

3. Hur märker du att den begränsade kontanthanteringen har påverkat dig i ditt 
arbete? (attityder, reaktioner, din trygghet) 

4. Vad tycker du är positivt med den begränsade kontanthanteringen? 

5. Vad tycker du är negativt med den begränsade kontanthanteringen? 

6. Hur bedömer du att kassakontanthanteringen kommer att utvecklas framöver? 
   

Styrningens påverkan 

7. Hur anser du att den begränsade kontanthanteringen har påverkat styrningen? 
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Kulturstyrning

Klaner Värderingar Symboler

Planering Cybernetisk styrning                  
Belöningssystem 

och bonusar

• Långsiktig 
planering                                                

• Kortsiktig 
aktivitetsplanering

• Budget 
• Finansiella mått                       
• Icke-finansiella mått                           
• Hybrider  

Administrativ styrning

Ledningsstruktur Organisationsstruktur Policyer och 
riktlinjer


