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Förord 
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styrelseordföranden för svenska sparbanker som ställt upp på de intervjuer vi 

gjort för att kunna genomföra studien. Era svar har möjliggjort denna studie. 
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Sammanfattning  

Kurs: 4FE03E Examensarbete Civilekonomprogrammet 

Titel: Svenska sparbankers förmedlande av medel till allmännyttiga ändamål - metoder 

och inflytande 

Författare: Fredrik Berner och Fredrik Svensson 

Handledare: Magnus Willesson 

Bakgrund: Sparbanker som associationsform har en mycket speciell ställning på den 

svenska bankmarknaden då de i dess traditionella form saknar ägare. Målen för 

verksamheten skiljer sig därmed från affärsbankerna och en av de mer framträdande 

målen i dagens svenska sparbanker är att verka för en positiv utveckling för 

verksamhetsområdet. Huvudpoängen är att överskottsmedel i banken på ett eller annat 

sätt ska återgå till verksamhetsområdet, bland annat i form av medel till allmännyttiga 

ändamål. Målen med sparbankens verksamhet är dock inte entydiga bland sparbankens 

intressenter vilket gör att de metoder sparbanken väljer för att förmedla medel till 

verksamhetsområdet inte är självklara och därmed kan påverkas av olika intressenters 

och representanters inflytande. 

Problemformulering: Hur förmedlar svenska sparbanker medel till allmännyttiga 

intressen i sitt verksamhetsområde och påverkar sättet detta görs på vem som får 

inflytande över hur medlen fördelas? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara hur svenska sparbanker förmedlar medel 

till allmännyttiga intressen i sitt verksamhetsområde samt kunna skapa en bild över 

vilka representanter för sparbanken som, beroende på hur medel förmedlas får 

inflytande över medlens fördelning. 

Metod: Uppsatsens generaliseringsbehov gör att vi kommer att använda oss av en 

kvantitativ forskningsstrategi. Därför valde vi att genomföra strukturerade intervjuer via 

telefon för att minska bortfall och möjliggöra att en stor del av populationen kunde delta 

i undersökningen. 

Resultat och slutsats: Vi har kommit fram till att det inte är en fråga om huruvida en 

sparbank strävar efter att förmedla medel till allmännyttiga ändamål eller ej, utan genom 

vilken metod detta görs. Våra resultat visar att sparbanker i hög utsträckning väljer att 

kostnadsföra medel till allmännyttiga ändamål löpande istället för att anslå en del av 

vinsten. Detta leder till att VD i högre utsträckning får inflytande över hur medel 

fördelas samt att regleringen kring anslag till allmännyttiga ändamål urholkas. 
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Abstract 

Course: 4FE03E Examensarbete Civilekonomprogrammet 

Title: The funds to charity in the Swedish savings banks – methods and power 

Authors: Fredrik Berner and Fredrik Svensson 

Supervisor: Magnus Willesson 

Background: The Savings banks, due to their legal form has a very special position in 

the Swedish banking market when it is in its traditional form with no owner. The 

objectives of the business differs from commercial banks and one of the more 

prominent targets in the current Swedish savings banks is to promote a positive 

development for its economic area. The main point is that the surplus funds in the bank 

in one way or another will return to the area of operation, for example through charity. 

However, The objectives of the savings bank operations is not unequivocal among all 

stakeholders of the bank. This means that the methods Savings Banks chooses to use to 

allocate funds to the area of operation is not obvious and that this may be influenced by 

the power of different stakeholders and represantatives of the bank. 

Problem: How do Swedish savings bank allocate funds to charity in its area of 

operation and does the way funds are allocated affect which persons get control over 

these funds. 

Purpose: The purpose of this paper is to explain how Swedish savings banks allocate 

funds to charity in its economic area and be able to create an image of the how the way 

funds are allocated affect which representatives of the Savings Bank that get control 

over these funds. 

Method: Our needs to generalize means that we will use a quantitative research 

approach. We therefore chose to use structured interviews by telephone in order to 

reduce losses which enables a large proportion of the population to participate in this 

paper. 

Results and conclusions: We conclude that it is a question of how a savings bank 

strives to provide funds to its economic area, rather than if it does. Our results show that 

many savings banks choose to expense funds through the income statement instead of 

allocating a part of the profit. This gives the CEO a greater degree of influence on how 

the funds are distributed. It also makes the regulations when allocating a part of the 

profit weaker. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Den första sparbanken i Sverige bildades år 1820 i Göteborg. Syftet med sparbankerna 

var filantropiskt och inriktningen var att ge tillträde till sparande och finansiella tjänster 

åt dem som inte var intressanta för banker med vinstintresse. Genom att möjliggöra 

sparande åt denna grupp skulle dessa människor kunna skapa sig en buffert för svårare 

tider och på sikt kunna ta sig ur fattigdomen.(Olsson, 2009) Sparbanksrörelsen i Norden 

kom dock att bli något mindre filantropisk än i övriga delar av Europa (Sjölander, 

2003). Till sparbankernas grundläggande idéer hörde den lokala förankringen och det 

var vanligt att en sparbank följde kyrktornsprincipen, dvs. att bankens 

verksamhetsområde skulle gå att överblicka (Körberg, 2006). 

 

I början av de svenska sparbankernas historia var det framförallt den sociala och 

ekonomiska eliten som nyttjade och styrde sparbankerna (Sjölander, 2003). Detta stod i 

kontrast till sparbankernas egentliga syfte, att möjliggöra sparande åt dem som inte var 

intressanta för banker med vinstintresse. Sparbankernas ursprungliga mission att finnas 

till för att mindre välbeställda skulle ha en bank att gå till har idag i princip upphört att 

gälla (Silver, 2007). Av den svenska befolkningen har idag 98 % en bankförbindelse 

vilket inte motiverar detta gamla existensberättigande (Silver, 2007). Något som också 

ebbat ut under årens lopp är den kampanj för sparande som sparbankerna länge var 

mycket aktiva med. 1800-talets och 1900-talets idéer är alltså idag inte helt relevanta 

som motiv för att hävda att sparbankerna har en speciell ställning på marknaden (Silver, 

2007). Dock står det i den gällande Sparbankslagen (1987:619) 1kap 1§ att sparbanker 

ska ”främja sparande” och detta torde därför fortfarande vara ett centralt mål i 

verksamheten: 

”En sparbank har till ändamål att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få del av 

den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva 

bankverksamhet i enlighet med de bestämmelser som meddelas i denna lag och lagen 

om bank- och finansieringsrörelse. En sparbanks rörelse skall avse främst ett visst 

verksamhetsområde.”(SbL,1kap,1§) 
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Den associationsform som i Sverige idag benämns som sparbank saknar ägare. Istället 

för ägare styrs en sparbank av en grupp personer utsedda av lokalpolitikerna, benämnda 

som huvudmän. Dessa huvudmäns ekonomiska intresse i sparbanken är i princip 

begränsat till att de är kunder i banken. (Olsson, 2009) 

 

Lazonick och O´Sullivan (2000) menar att i ett publikt aktiebolag kretsar 

bolagsstyrningen kring mål relaterade till att maximera aktieägarvärdet. Sparbankernas 

avsaknad av ägare gör att de därför inte skapar något värde för dessa utan verksamheten 

syftar istället till att skapa värden för andra intressenter. Schuster(2000) menar att värdet 

en sparbank skapar inte skall betraktas utifrån dess ekonomiska värde utan utifrån just 

värdet de skapar för sina intressenter. Schuster(2000) anser också att eftersom 

intressenter har olika mycket inflytande i verksamheten är de värden ett företag ger sina 

intressenter inte givna och dessa avspeglas därför i företags mål. Dock förutsätter en 

sparbanks långsiktiga överlevnad att den är tillräckligt effektiv för att över tid skapa ett 

överskott av kapital för att möjliggöra att ett värde kan förmedlas vidare till 

intressenterna (Olsson, 2009). Enligt Silver(2007) är idag den särställning sparbankerna 

har framförallt kopplad till lokaliseringen på små orter samt att bankerna med bidrag till 

den lokala orten har som mål att verka för en positiv utveckling i verksamhetsområdena, 

exempelvis genom olika projekt för att stärka verksamhetsområdenas näringsliv. Denna 

form av värdeskapande kan ses som en del av det värde en vanlig bank förmedlat till 

ägarna, men som i en sparbank kommer allmänheten i verksamhetsområdet till godo.  

 

 
Figur 1 Den moderna sparbanken enligt Silver(2007, sid 55) 
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Silvers (2007) ger sin syn på hur den moderna proaktiva sparbanken förmedlar det som 

han benämner som samhällsnytta genom ovanstående modell. Samhällsnyttan delas in i 

tre olika områden: 

 Den interna där kunderna inom banken kan tillgodoräkna sig ett mervärde 

genom förbättrade villkor och service. 

 Sponsring/stiftelsebidrag, externa bidrag för att främja den lokala och/eller 

regionala utvecklingen samt bidrag till den lokala idrottsrörelsen och det lokala 

kulturlivet. 

 Samhällsnyttiga aktiviteter, aktiviteter som väljs av den lokala 

bankledningen/styrelsen för att driva den lokala och regionala utvecklingen 

framåt. 

 

Silver(2007) menar att idag har sparbankernas mission förskjutits från sparande i 

riktning mot att långsiktigt bidra till en positiv utveckling för verksamhetsområdet. Som 

figur 1 visar kan sparbankerna bidra till verksamhetsområdets utveckling på flera sätt 

som en affärsbank inte har möjlighet att göra från ett vinstmaximerande 

aktieägarperspektiv. Det som benämns som samhällsnytta inom sparbanken finns idag 

en del forskning på. Det finns studier som visar att sparbankerna förmedlar värden till 

kunderna på en rad olika sätt. Vad gäller billigare tjänster undersöker Olsson(2009) 

sparbankernas räntekostnad som andel av inlåningen och finner relativt höga kostnader 

för sparbankerna vilket innebär att gruppen ceteris paribus erbjuder kunden generellt 

sett goda villkor i jämförelse med affärsbankerna. Silver(2007) menar att sparbanker 

inte försöker konkurrera genom att vara prispressare, men att sparbankerna ändå överlag 

försöker hålla samma prisnivå som den prisledande affärsbanken. 

 

Olsson (2009) kommer fram till att sparbanker överlag har fler kontor lokaliserade på 

mindre orter än affärsbankerna och att kommuner som har en sparbank på huvudorten 

generellt sett uppvisar högre kontorstäthet än kommuner utan sparbank på huvudorten.  

 

Det som benämns som mjuka krediter avser krediter där hänsyn fattas till andra värden 

än bara risk. Ett exempel på detta är risktagande vid nyföretagande. Krediter som vid en 

normal kredithanteringsprocess inte beviljats, ges till nyföretagare för att stimulera lokal 

utveckling.(Silver, 2007) Detta är något som resultatet i Olssons(2009) undersökning 
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antyder sker i vissa sparbanker då dessa uppvisar betydligt högre nivåer av 

kreditförluster än resten av marknaden. Olsson(2009) anser detta visa på att risker i 

dessa sparbanker inte prissätts i relation till de väntade kreditförlusterna.  

 

Bergendahl och Lindblom(2008) visar att sparbankerna uppvisar en högre effektivitet än 

affärsbankerna vad gäller serviceinriktade mål såsom exempelvis rådgivning. För att 

kunna erbjuda ökad rådgivning torde en ökad personaltäthet vara av stort värde och 

Silvers(2007) rapport pekar på att sparbanker generellt sett har en högre personaltäthet 

än andra banker.  

 

Silver(2007) menar att sparbankers mission gått från målet att främja sparande i riktning 

mot att främja verksamhetsområdets utveckling. Precis som företag i allmänhet 

använder sig sparbanken av sponsring som en slags marknadsföring (Silver, 2007). 

Utöver sponsring kan en sparbank anslå en del av vinsten varje år till allmännyttiga 

ändamål (SbL 5e kap 2§). Dock, visar Olsson(2009) att de svenska sparbankerna endast 

i begränsad omfattning utnyttjar möjligheten att anslå en del av vinsten till 

allmännyttiga ändamål. Undersökningen visar att mellan 2005 och 2007 avstod mer än 

hälften av sparbankerna från att disponera vinstmedel till allmännyttiga ändamål. Ett 

flertal sparbanker valde att under dessa år inte dela ut något alls på detta sätt. Då vinst 

anslogs delades generellt sett endast upp till några få procent av disponibel vinst ut. 

 

De senaste 20 åren har det funnits möjlighet att ombilda sparbanker från den 

traditionella associationsformen till ett bankaktiebolag (SbL). Vid ombildandet 

överlämnas de aktier sparbanken får som ersättning till en stiftelse som då blir ägare i 

det nya bankaktiebolaget. Den nya stiftelsen ska enligt lag ha liknande huvudsakliga 

mål som den ursprungliga sparbanken (Sparbankslagen, 8kap.). Olssons(2009) 

undersökning visar att bland sparbanksaktiebolagen är utdelningarna vanligtvis mellan 

10 och 25 procent. Den stora skillnaden mellan sparbanker och sparbanksaktiebolag 

beror delvis på regelverket där sparbanker maximalt får anslå 5 % av vinsten till 

allmännyttiga ändamål sett över en tioårsperiod (Finansinspektionen, 2005). En annan 

anledning skulle kunna vara att den stiftelse som äger sparbanksaktiebolaget har intresse 

av att banken förmedlar vidare kapital som stiftelsen i sin tur kan förmedla vidare till 

allmännyttiga och välgörande ändamål. Jämför vi de svenska sparbankernas anslag av 

vinsten på några få procent med spanska sparbanker där ca 25 % av disponibla 
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vinstmedel delas ut för liknande ändamål finner vi således en stor skillnad (Crespi, 

Garcia-Cestona & Salas, 2004).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Olssons(2009) forskning berör alltså flera av de delar i Silvers(2007) modell över 

sparbankens värdeskapande. Forskningen på området kring hur sparbankerna förmedlar 

medel till allmännyttiga ändamål är dock begränsad. Den forskning Silver genomför på 

området omfattar kvalitativa studier kring ett mindre antal sparbanker. Därigenom kan 

generaliserbarheten ifrågasättas och det saknas en övergripande bild av hur de svenska 

sparbankerna förmedlar medel till allmännyttiga ändamål samt vilka personer i banken 

som har inflytande över dessa beslut.  

 

Ett antal teorier kan ligga till grund för att förklara vilken metod sparbankerna använder 

för att förmedla medel till allmännyttiga ändamål samt vilka personer inom banken som 

kan tänkas sträva efter inflytande över fördelningen av medel. Silvers(2007) studie visar 

på problem som kan tänkas uppkomma när banken ska försöka uppnå legitimitet bland 

allmänheten. Allmänheten förväntar sig ett flöde av medel till verksamhetsområdet 

enligt Silver(2007), vilket ur legitimitetsteorin kan ses som att det finns ett socialt 

kontrakt mellan företaget och samhället. Det sociala kontraktet skall, för att företaget 

ska uppnå legitimitet bland allmänheten, upprätthållas (Deegan & Unerman, 2005). Om 

samhället inte anser att ett företag möter de krav som finns på företaget riskerar det 

sociala kontraktet att brytas, vilket kan innebära stora förluster för företaget (Deegan & 

Rankin, 1996). Genom att anslå vinstmedel till allmännyttiga ändamål kan sparbankerna 

upprätthålla det sociala kontraktet. Dock fastslår Olsson(2009) att svenska sparbankers 

utdelningar till allmännyttiga ändamål är betydligt mindre än i såväl de svenska 

sparbanksaktiebolagen som i de spanska sparbankerna. Olsson(2009) konstaterar även 

att det finns mindre sparbanker som har en alternativ syn i denna fråga och betraktar 

allmännyttiga och välgörande ändamål som en del av verksamheten. Därför väljer dessa 

banker att kostnadsföra medel till allmännyttiga ändamål löpande i resultaträkningen. 

Företag kan genom sponsring, som är ett sätt att få kostnadsföra medel löpande i 

verksamheten, också kan visa på ett samhällsansvar (Hagstedt, 1987). Detta kan alltså 

för sparbanken vara en källa till legitimitet.  
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Silver(2007) menar dock att löpande kostnadsföring av medel till allmännyttiga 

ändamål leder till att makten över distributionen av värde till allmänheten i stor 

utsträckning koncentreras till ett fåtal personer i sparbanken. Olsson(2009) tolkar detta 

som att konsekvensen av att inte dela ut vinstmedel via vinstdispositionen utan istället 

kostnadsföra detta i resultaträkningen blir att makten förskjuts mot VD och/eller 

styrelseordförande. Detta leder till mindre inflytande hos huvudmännen, som enligt 

Forssell(1992) ska fungera som ett tvärsnitt av samhället, men även ha funktionen att 

”fånga upp idéer och behov i verksamhetsområdet”(Sparbanksstiftelsen Kronans 

årsredovisning 2009 sid 17). Detta kan innebära en intressekonflikt då VD har en annan 

syn på hur verksamheten ska drivas än vad huvudmän och styrelseledamöter har (Silver, 

2007). Enligt Silver(2007) har VD på grund av andra parters brist på intresse och 

förståelse oproportionerligt stor makt. Denna informationsasymmetri riskerar att leda till 

att VD utnyttjar sin position till att på ett eller annat sätt berika sig själv och vilket leder 

till agentkostnad (Jensen & Meckling, 1976). Om VD får makten över hur medel till 

allmännyttiga ändamål ska fördelas riskerar den kunskap huvudmännen besitter om de 

behov som finns i bygden att försummas, vilket kan innebära att verksamhetsområdet 

får en sämre fördelning av medel från banken. Samtidigt finns en motsatt risk att 

huvudmännen, som till hälften i antal är politiskt utsedda, använder sig av sparbankerna 

som en kanal för att genomföra sin politik (Sjölander, 2003). Detta kan leda till att 

sparbankens bidrag till det lokala samhället blir en förlängning av den kommunala 

politiken (Silver, 2007). Men huvudmännens uppgift är mycket viktig då ledningens 

frihet kan missbrukas eftersom sparbanker saknar ägare (Forssell, 1992). Därför krävs 

att huvudmännen, som enligt Sparbankslagen, 4e kap 1§ ska fungera som en 

representant för insättarna, är engagerade och reagerar då något inte går rätt till. Sett ur 

Jensen och Mecklings(1976) perspektiv minskas VD:s möjligheter att berika sig själv 

genom att huvudmännens engagemang minskar informationsasymmetrin mellan dessa 

parter. 

 

Beroende på vilken metod sparbanken använder sig av för att försöka uppfylla det 

sociala kontraktet kan det alltså leda till att olika personer i banken får inflytande 

beroende på vilken metod som används. Detta kan leda till negativa konsekvenser för 

sparbanken och verksamhetsområdet i form av att verksamhetsområdet inte erhåller en 

blandning av allmännyttiga engagemang till den graden att sparbanken upplevs uppfylla 

det sociala kontraktet, vilket enligt Deegan(2002) i slutändan kan innebära att kunder 
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förloras. 

 

Genom att studera hur sparbanken väljer att förmedla medel till verksamhetsområdet 

kan vi dels ge en ökad förståelse bland verksamhetsområdena för hur de överskott 

kunderna varit med och genererat behandlas och vilka intressen dessa beslut präglats av. 

Att inflytandet riskerar koncentreras till ett fåtal personer och att makten förflyttas från 

huvudmän och styrelseledamöter då sparbanken väljer att i hög grad kostnadsföra medel 

till verksamhetsområdet är inte den enda sidan av myntet i denna fråga. Den reglering 

som idag begränsar sparbankernas möjlighet att disponera vinsten riskerar att mista sin 

funktion om sparbanker i mycket hög grad väljer att kostnadsföra dessa medel istället 

för att använda sig av möjligheten att anslå vinstmedel. Då en andel av vinsten anslås 

redovisas detta genom vinstdispositionen, men då dessa medel kostnadsförs via 

resultaträkningen finns däremot inget krav på att specificera hur stora summorna är 

varje år (Årsredovisningslagen, 1995). Detta innebär i praktiken att då sparbanken 

använder denna metod för att förmedla medel till allmännyttiga ändamål riskeras 

kundernas insyn i hur det överskott de har varit med och genererat används. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Hur förmedlar svenska sparbanker medel till allmännyttiga intressen i sitt 

verksamhetsområde och påverkar sättet detta görs på vem som får inflytande över hur 

medlen fördelas? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att förklara hur svenska sparbanker förmedlar medel till 

allmännyttiga intressen i sitt verksamhetsområde samt kunna skapa en bild över vilka 

representanter för sparbanken som, beroende på hur medel förmedlas får inflytande över 

medlens fördelning. 
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1.5 Förkortningar, definitioner och centrala begrepp 

 

Kapitaltäckningskvot – Kapitalbas dividerat med kapitalkrav 

Sparbank – Avser endast sparbanker I ordets juridiska betydelse. ”Sparbank är en 

associationsform som, åtminstone I Sverige saknar ägare som kan få del av den vinst 

som kan uppkomma.” (Olsson, 2009, sid 12) 

Sparbanksaktiebolag  - De före detta sparbanker som nu ombildats till bankaktiebolag. 

(Olsson, 2009) 

Sparbanksgruppen – I kommande kapitel kommer vi då vi avser både sparbanker och 

sparbanksaktiebolag att benämna dessa som sparbanksgruppen. Dock exklusive 

Swedbank.(Olsson, 2009) 

Huvudmän – ”I en sparbank skall som representanter för insättarna finnas minst tjugo 

huvudmän för övervakning av sparbankens förvaltning och med uppgifter i övrigt enligt 

denna lag.” (SpL 4 kap. 1 §) Dessa kan ses som ett substitut till ägare men har inget 

ekonomiskt intresse i sparbankens verksamhet annat än som eventuella kunder och som 

invånare i bankens verksamhetsområde.  

Sparbanksstämma – Högsta beslutande organ i sparbanken. Sparbanksstämman kan 

liknas vid bolagsstämman i ett aktiebolag. Sparbanksstämmans ledamöter utgörs av 

huvudmännen som ska representera insättarna.  

 

SbL – Sparbankslagen 

 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

Kapitel 2 - Uppsatsens metod 

I detta kapitel redogörs för valet av vilken forskningsansats, kunskapssyn, 

forskningsstrategi och undersökningsdesign som är mest relevant för studien. De val 

som gjorts i studien kommer att argumenteras för. Vi identifierar även de teorival som 

gjorts för att kunna besvara vår frågeställning. 
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Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I detta kapitel görs en genomgång för den teoretiska utgångspunkten som ligger till grund 

för vår studie. Här presenteras, med hjälp av vetenskapliga teorier, de hypoteser som är 

relevanta för syftet med studien. 

 

Kapitel 4 - Empirisk metod  

I det empiriska metodkapitlet kommer vi att redogöra för de val vi gör för att möjliggöra 

test av hypoteserna. Detta görs genom att vi identifierar vårt databehov och 

argumenterar sedan för val av insamlingsmetod och de tester vi ska använda för att 

genomföra hypotestestningen. Vi kommer även att redovisa utformandet av 

intervjuschemat och genomförandet av datainsamlingen samt en bortfallsanalys. 

 

Kapitel 5 - Resultat 

I detta kapitel presenteras den data som används för att besvara de hypoteser vi 

formulerat samt resultaten av de tester som genomförts i syfte att kunna förkasta 

nollhypoteser. Med utgångspunkt i vår teoretiska referensram analyserar vi resultaten. 

 

Kapitel 6 –Slutsats och förslag på framtida forskning 

Här redogörs för de slutsatser vi kan dra utifrån de resultat vi kommit fram till för att 

kunna besvara problemformuleringen och därigenom kunna uppfylla studiens syfte. En 

diskussion med praktiska implikationer samt förslag på framtida forskning avslutar 

kapitlet. 
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2. Uppsatsens metod 

I  detta  kapitel  redogörs  för  valet  av  vilken  forskningsansats,  kunskapssyn, 

forskningsstrategi och undersökningsdesign  som är mest  relevant  för  studien. De  val 

som gjorts i studien kommer att argumenteras för. Vi identifierar även de teorival som 

gjorts för att kunna besvara vår frågeställning. 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
 
Syftet med denna uppsats är att förklara hur svenska sparbanker förmedlar medel till 

allmännyttiga intressen i sitt verksamhetsområde och om sättet detta görs på påverkar 

vem som får inflytande över hur medlen fördelas. För att uppnå uppsatsens syfte har vi 

för avsikt att identifiera relevanta teorier och kommer att ha Olssons(2009) avhandling 

och Silvers(2007) rapport som utgångspunkt. Då det finns teorier och tidigare studier 

kopplade till uppsatsens problemformulering har vi valt att utgå ifrån en deduktiv 

ansats. Utifrån den bas som finns inom uppsatsens område kommer hypoteser att ställas 

(Bryman & Bell, 2005). Hypoteserna ska vi sedan testa mot det insamlade 

datamaterialet för att sedan beskriva konsekvenserna för den teori som ligger till grund 

för undersökningen (Bryman & Bell, 2005). Då vår undersökning syftar till att 

undersöka ett antal tillräckligt stort för att möjliggöra en generalisering på population, 

kommer vi att komma upp ett betydande antal observationer och vid ett begränsat 

bortfall kommer en möjlighet att generalisera resultatet uppstå, vilket enligt Saunders, 

Lewis & Thornhill (2009) kännetecknar en deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen 

kräver också en strukturerad metodologi för att undersökningen ska uppnå en tillräckligt 

hög nivå av replikerbarhet. Replikerbarhet är en viktig faktor för att säkerställa 

tillförlitligheten i studien, menar Saunders et al. (2009). Vi har därför för avsikt att 

använda oss av ett strukturerat arbetssätt, där riktlinjer, begreppsmått och 

genomförandet av undersökningen ska redovisas. En negativ egenskap hos deduktiv 

ansats är att forskarna genom att på förhand ha en klar bild över vad som är relevant 

information för undersökningen, riskerar att gå miste om betydelsefull information som 

skulle kunna påverka studiens slutsatser (Jacobsen, 2002). Genom den begränsade 

forskning som finns inom uppsatsens område finns en risk att detta kan inträffa. För att 

förhindra att detta har åtgärder vidtagits. Genomgång av annan litteratur rörande 

sparbanksgruppen utanför uppsatsens syfte görs för att skapa ett brett underlag för hur 
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dessa banker idag verkar och vilka grundläggande värderingar som styr. Detta har fått 

effekten att vi i genomgång av uppsatsens referensram, Silver(2007) och Olsson(2009) 

tillsammans med ett kritiskt förhållningssätt möjliggjort att vi kunnat se samma fråga ur 

olika perspektiv. 

 

Om vi använt oss av en induktiv ansats skulle konsekvensen kunna bli att 

replikerbarheten inte håller tillräckligt hög nivå. För att kunna göra en antalsmässigt 

större undersökning med ett induktivt angreppssätt skulle det krävas djupare förståelse 

och insikt i de personer och dess organisationer vars verklighet vi undersöker (Jacobsen, 

2002). Denna tidsbudget finns i vårt fall inte för att kunna göra en undersökning av ett 

tillräckligt stort antal och därmed möjliggöra en generalisering till populationen.  

 

För att uppsatsens syfte ska uppnås och resultatet ska kunna generaliseras på 

populationen på ett tillförlitligt sätt krävs det att vi ska förhålla oss objektiva till det som 

undersöks. Vi behöver även kunna kvantifiera resultatet för att kunna testa de hypoteser 

vi ställer utifrån teorin med hjälp av statistiska metoder. Detta gör att vi kommer att utgå 

från ett positivistiskt synsätt när vi genomför studien. För att genomföra vår strävan att 

maximera objektiviteten i vår undersökning måste vi vara tydliga i att presentera det 

studien kommer fram till, att inte medvetet undanhålla information om något som skulle 

kunna påverka synen på resultatet och hålla kritisk distans till det som undersöks.  

 

Valet av en deduktiv ansats för att möjliggöra genereringen av hypoteser gör att en 

kvantitativ forskningsstrategi är lämplig (Bryman & Bell, 2005). Om vi använt oss av 

en kvalitativ forskningsstrategi hade en av konsekvenserna blivit att färre undersökts 

och att dessa djupanalyserats. Denna djupa förståelse för undersökningsenheterna går nu 

förlorad, men samtidigt möjliggörs en generalisering över hela populationen (Holme & 

Solvang, 1997). Valet av en kvantitativ forskningsstrategi ger oss även möjlighet att  vid 

val av rätt datainsamlingsmetod kunna upprätthålla en kritisk distans till det som 

undersöks, och att tillförlitligheten i studiens resultat därmed upprätthålls. Med 

utgångspunkt från vårt syfte strävar vi efter att komma upp i ett betydande antal 

observationer, blir det naturligt att varje enskild observation blir en ansiktslös enhet och 

kritisk distans kommer därmed inte bli några problem att upprätthålla. 

 



 18

2.2 Undersökningsdesign 

För att realisera uppsatsens syfte krävs att information inhämtas från en stor del av 

populationen för att möjliggöra en generalisering av resultaten på populationen. 

Surveyundersökning möjliggör att information från en stor mängd 

undersökningsenheter erhålls på ett kostnadseffektivt sätt (Saunders et al, 2009). Att 

använda sig av en surveyundersökning möjliggör också att det insamlade materialet kan 

analyseras statistiskt, både deskriptivt och genom analys av eventuella 

sambandsmönster (Saunders et al, 2009). Då studien syftar till att undersöka hur det ser 

ut idag, och inte hur det har sett ut över tid, är inte longitudinell design aktuellt. 

Fallstudie är inte aktuellt då generaliserbarheten till population skulle bli låg om endast 

ett fåtal enheter deltar i studien (Bryman & Bell, 2005). Även ett val av experimentell 

design skulle hota den externa validiteten i undersökning (Bryman & Bell, 2005). 

 

2.3 Teorival 

För att kunna besvara vår problemformulering krävs att vi identifierar vilka metoder 

sparbanksgruppen använder för att förmedla medel till allmännyttiga ändamål i 

verksamhetsområdet samt vilka, beroende på vilken metod som används, får inflytande 

över fördelningen av dessa medel. Tidigare forskning av Silver(2007) och Olsson(2009) 

har berört studiens ämne och kommit fram till att det finns olika sätt för 

sparbanksgruppen att förmedla medel till sitt verksamhetsområde, dels i form av 

sponsring och dels i form av att en del av vinsten anslås till allmännyttiga ändamål eller 

går som utdelningar till en stiftelse. Omgivningen förväntar sig att få del av bankens 

överskott och genom bidrag till verksamhetsområdet kan sparbanken lösa sitt 

legitimitetsproblem (Silver, 2007). Därför kommer vi att med hjälp av legitimitetsteorin 

och det sociala kontrakt sparbanksgruppen antas ha med samhället generera hypoteser 

som ska försöka förklara bankernas val av metod för att förmedla medel till 

allmännyttiga ändamål i verksamhetsområdet. Vi kommer att komplettera 

legitimitetsteorin med litteratur kopplade till sparbanksgruppens möjlighet att anskaffa 

kapital och de kapitaltäckningsregler sparbanksgruppen har att följa, för att väl kunna 

underbygga en hypotes rörande huruvida sparbanksgruppens kapitalsituation har någon 

inverkan på utseendet på vinstdispositionen. 
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För att ge svar på den andra delen av problemformuleringen kommer vi att använda oss 

av agentteorin. Olsson(2009) använder i sin avhandling agentteoretiska resonemang för 

att försöka förklara olika intressenters intressen och hur dessa påverkas av 

sparbanksgruppens avsaknad av ägare. Agentteorin är applicerbar internt som externt 

sett ur den ordinarie bankverksamheten, vilket möjliggör att de olika intressenterna 

oberoende av dess position i förhållande till banken kan ställas i relation till varandra. 

De hypoteser som kan genereras med hjälp av litteratur kopplade till agentteorin ska 

försöka ge svar på vem som får inflytande över förmedlandet av medel till 

allmännyttiga ändamål beroende på vilken metod banken använder.  
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3.Teoretisk referensram 

I detta kapitel görs en genomgång  för den  teoretiska utgångspunkten  som  ligger  till 

grund för vår studie. Här presenteras, med hjälp av vetenskapliga teorier, de hypoteser 

som är relevanta för syftet med studien. 

3.1. Att förmedla medel till allmännyttiga ändamål via 

vinstdispositionen 

 

Silver(2007) beskriver sparbankens moderna mission som att sparbanken ska verka för 

att främja en positiv utveckling för sitt verksamhetsområde. Detta möjliggörs bland 

annat genom att avkastningen, som i affärsbankernas fall hade gått som utdelning till 

ägarna, på ett eller annat sätt kommer verksamhetsområdet till godo. 

 

Ett sätt för sparbankerna att förmedla medel till sitt verksamhetsområde är att anslå en 

del av vinsten till allmännyttiga ändamål. Lagstiftaren har tagit hänsyn till de speciella 

förutsättningar sparbankernas associationsform för med sig och därför lyder inte 

sparbankerna under samma lag som affärsbankerna. Sparbankernas frihet att utforma 

vinstdispositionen begränsas genom SbL. Enligt 5 kap 2 § gäller att i första hand ska 

vinsten,”…i den mån grundfonden eller en eventuell garantifond gått förlorad användas 

för att uppbringa fonden till det belopp vilket den skall uppgå.” Den del av vinsten som 

inte används för att täcka upp tidigare förluster ska avsättas till en reservfond. 

Sparbanken får dock genom sparbanksstämman besluta om gåvor till allmännyttiga 

ändamål ”…om det med hänsyn till ändamålet, sparbankens ställning och 

omständigheterna i övrigt kan anses skäligt”. Finansinspektionens vägledning till 

sparbanker utifrån gällande lagstiftning säger att över en sammantagen tioårsperiod får 

en sparbank inte dela ut mer än i genomsnitt 5% av vinstmedlen per år till allmännyttiga 

ändamål. Sparbanksaktiebolagen lyder under samma regelverk som affärsbankerna och 

har därmed inte samma utdelningsbegränsning som sparbanker. Olssons(2009) 

undersökning visar storleken på sparbankernas utdelade medel till allmännyttiga 

ändamål under åren 2005-2007. Undersökningen visar att de stiftelseägda 

sparbanksaktiebolagen tenderar att disponera en betydligt större del av vinsten till 

allmännyttiga och välgörande ändamål än sparbankerna. Varje år är det fler sparbanker 
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som väljer att inte anslå några medel än sparbanker som väljer att anslå något av vinsten 

till allmännyttiga ändamål. Dessutom visar Olsson(2009) att flertalet sparbanker under 

dessa tre år inte anslagit något av vinsten på detta sätt. Detta innebär att en större del av 

vinsten återinvesteras i verksamheten varje år i jämförelse med affärsbankerna. Jämfört 

med andra banker med liknande riskprofil gör detta att sparbankerna generellt sett har 

en starkare kapitalsituation (Olsson, 2009).  

 

Schuster(2000) menar dock att en sparbanks värde inte skall betraktas utifrån dess 

ekonomiska värde utan utifrån det värde banken skapar för sina intressenter. Detta till 

skillnad från företag i allmänhet och däribland affärsbankerna som strävar efter att nå 

den kapitalstruktur som maximerar företagets marknadsvärde (Brealy, Myers & Allen 

2008). Genom Schusters(2000) synsätt får en sparbanks marknadsvärde ett annat mått 

än vad som är fallet med ett vanligt företag eller en affärsbank. För att se det utifrån 

detta perspektiv är det av stor vikt att identifiera de olika intressenternas intressen och 

viljor för att kunna maximera en sparbanks värde. Ur ett agentteorietiskt perspektiv 

antas därför inte alla intressenter i en sparbank sträva åt samma håll när det gäller 

utseendet på vinstdispositionen. Ett företags ledning kan exempelvis ha ett intresse i att 

ha en större andel eget kapital än vad som är optimalt för företaget, då denna antas 

eftersträva en säker arbetsgivare (Jensen & Meckling, 1976). Eget kapital fungerar 

nämligen som en buffert som skyddar mot oväntade förluster som skulle kunna leda till 

konkurs (Benink & Wihlborg, 2002). Detta bevisas bland annat i en undersökning på 

amerikanska företag mellan åren 1984 och 1991 (Berger, Ofek & Yermack, 1997). 

Sett ur det agentteoretiska perspektivet finns även andra skäl till att VD kan antas sträva 

efter att sparbanken ska anslå mindre än vad andra intressenter strävar efter. Istället för 

att anslå vinstmedel kan sparbanker vilja fondera medel i banken för att kunna använda 

vid eventuella investeringsmöjligheter (Berger, Herring & Szegö, 1995). Jensen(1986) 

menar att i takt med att företag vill växa får ledningen ökad kontroll över 

kapitalresurserna, vilket kan leda till att VD kan dra personlig nytta av lyckade 

investeringar i form av karriärmöjligheter och status på arbetsmarknaden (Jensen, 

1986). Det finns alltså en risk att ledningen förespråkar tillväxt i högre utsträckning än 

vad som annars hade varit bäst för banken och intressenterna. Med tanke på att VD 

antas förespråka investeringar av detta slag finns alltså även risken att VD och styrelse 

har olika åsikter om hur mycket kapital som skall fonderas internt i banken, där VD 
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antas vilja fondera större mängd kapital i banken för att möjliggöra denna typ av 

investeringar.  

En högre andel eget kapital i sparbankers fall främjar en stabil arbetsgivare vilket 

företagsledningen håller högt i prioritet (Olsson, 2009). Dessutom, menar Furfine(2001) 

att banker kan hålla extra kapital för att använda som en signal mot intressenterna för att 

visa att banken har bra betalningsförmåga eller att det är väldigt liten sannolikhet för 

misslyckanden i banken. Det finns en möjlighet att VD ser en högre kapitalbuffert som 

en konkurrensfördel gentemot övriga banker (Lindquist, 2004). Då VD strävar efter en 

lönsam bank kan detta leda till att VD vill behålla kapitalet inom verksamheten. Genom 

att vara delaktig i beredningen av styrelsens förslag på vinstdisposition kan VD få 

inflytande över hur mycket medel som föreslås anslås av vinsten och hur mycket som 

föreslås stanna kvar i banken. Detta tillsammans med att VD enligt Jensen och 

Mecklings synsätt förespråkar en högre andel eget kapital i företaget än optimalt leder 

oss till hypotesen att då VD är delaktig i denna beredning tenderar sparbanker att anslå 

en mindre andel av vinsten till allmännyttiga ändamål. 

H1. Det finns ett samband mellan att VD deltar i beredningen av underlaget till 

styrelsens förslag på vinstdisposition och att en mindre andel av vinsten anslås till 

allmännyttiga ändamål i vinstdispositionen 

 

3.2 Begränsade möjligheter att kunna anslå vinstmedel 

Eftersom kapital inte kan anskaffas på samma sätt i sparbankerna som i affärsbankerna 

är genererade vinstmedel i princip det enda sättet att erhålla eget kapital. Därmed bör 

lönsamhet vara ett mycket viktigt mål för sparbankerna (Bergendahl & Lindblom, 

2008). Vilken typ av kapital ett företag föredrar för sin finansiering försöker pecking-

order teorin förklara. Myers(1984) rangordnar tre olika huvudtyper av finansiering efter 

hur företag förmodas prioritera dessa. Teorin bygger på att företag vill undvika att 

anskaffa externt kapital genom att göra nyemissioner eller uppta skulder, där företag 

antas prioritera skulder i första hand och nyemissioner sista hand. En sparbanks 

möjlighet till extern kapitalanskaffning är dock på grund av associationsformen 

begränsad, i jämförelse med sparbanksaktiebolag som har fler möjligheter att anskaffa 

kapital externt exempelvis genom nyemission. 
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Att företagen väljer interna medel före externa kan få följden dels att finansiering och 

investeringar blir mycket integrerade med varandra och dels att företagen sätter 

utdelningspolicys så att kassaflöden från tidigare projekt kan matcha det finansiella 

behovet för framtida investeringar (Hamberg, 2004). Ur sparbankers perspektiv leder 

detta synsätt till att beräkningar över hur stort behovet av kapital för den förväntade 

framtida tillväxten är samt hur stora kreditförluster en sparbank riskerar att drabbas av 

vid en konjunkturnedgång, är centrala när nivån på anslagen till allmännyttiga ändamål 

fastställs. 

Med utgångspunkt från Myers(1984) klassificering är de olika sätten att anskaffa kapital 

begränsade för sparbankerna. Sparbanker har ingen möjlighet att ställa ut konvertibler 

eller utfärda nya aktier genom exempelvis nyemission. De anskaffningssätt som 

kvarstår, dvs. är möjliga för sparbankerna, är att antingen använda internt fonderade 

medel från tidigare års vinster, att på ett eller annat sätt låna från andra institut eller att 

utfärda förlagslån. Sparbanker har därmed sämre förutsättningar att på kort tid anskaffa 

nytt kapital jämfört med affärsbankerna. Sparbanksrörelsen har av tradition en 

grundläggande värdering om lågt risktagande. Detta innebär i linje med pecking-order 

teorin att internt fonderade medel favoriseras framför andra finansieringsalternativ som 

skulle höja risknivån i verksamheten. 

 

I ett sparbanksaktiebolag går det att genomföra alla de finansieringsalternativ som 

Myers(1984) listar. Dessa bolag ägs helt eller delvis av stiftelser som verkar i samma 

anda som den ursprungliga sparbanken gjorde. Detta gör att ett sparbanksaktiebolag 

drivs av samma tankar om låg riskprofil och lokalt ägande som sparbanker. Om en 

nyemission genomförs riskerar de grundläggande värderingar stiftelsen ska verka efter 

att urholkas. Detta genom att nyemissionen minskar stiftelsens egna kapital och/eller att 

skuldsättningen ökar alternativt att externa finansiärer skulle få ägande i banken, vilket 

går emot tanken om lokalt ägande. Vissa sparbanksaktiebolag delägs av Swedbank, som 

skulle kunna bidra med kapital i en nyemission. Men enbart i ett fall är 

sparbanksstiftelser minoritetsägare (Olsson, 2009), vilket borde få till följd att denna 

grupp i huvudsak drivs i enlighet med sparbanksrörelsens grundläggande värderingar 

om lågt risktagande. Bankens risktagande i relation till dess kapitalstruktur är av stor 

vikt för samhället genom att bankens verksamhet påverkar hela det finansiella systemet 

(Lind, 2005). Av denna anledning regleras den minsta tillåtna mängden kapital i banken 
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med hjälp av Basel II-regelverket. Under slutet av 2011 förväntas nya 

kapitaltäckningsregler träda i kraft som syftar till att successivt höja storleken på 

bankens kapitalkrav samt öka kraven för vad som får räknas in i kapitalbasen (BIS, 

2010). Det nya regelverket kan även ha en påverkan på enskilda banker då det kan 

uppstå osäkerhet huruvida banken klarar av att möta reglerarens framtida kapitalkrav. 

Detta gör att sparbanker, trots att tidigare undersökningar har visat att sparbankerna idag 

är väl kapitaliserade i jämförelse med affärsbankerna, kan dra sig för att anslå en del av 

vinsten alternativt minska ner på anslagen till allmännyttiga ändamål. Detta för att hinna 

fondera tillräckligt med kapital för att möta reglerarens nya krav. Lindqvists(2004) 

undersökning av norska sparbanker visar att det finns samband mellan kapitaltäckning 

och sparbankers storlek. 

Hinder mot att kunna anslå en del av vinsten kan alltså vara relaterade till sparbankens 

kapitalstruktur och kapitaltäckning samt Finansinspektionens rekommendationer. Dock 

förväntar sig allmänheten att banken förmedlar medel till allmännyttiga ändamål(Silver, 

2007). Sett ur ett sparbanksperspektiv innebär pecking-order teorin att internt 

genererade medel är en mycket viktig och föredragen källa till eget kapital. Därför krävs 

det framförhållning i planeringsarbetet för en sparbanks förväntade framtida 

kapitalbehov, för att hinna fondera tillräckligt med kapital för att inte utsätta banken för 

allt för stora risker. Kim, Kristiansen och Vale (2001) menar dock att en hög 

kapitaltäckningskvot i sig inte är något som kunderna värdesätter. Därmed, för att öka 

värdet ur allmänhetens perspektiv kan en del av överskottet som inte behövs inom 

sparbanken gå tillbaka till verksamhetsområdet. Utifrån detta resonemang har 

sparbanker med högre kapitaltäckningskvot, allt annat lika, mindre incitament att 

fondera vinstmedel inom sparbanken vilket innebär att de har större skäl att disponera 

en del av vinsten till allmännyttiga ändamål. 

H2. Banker i sparbanksgruppen som anslår en del av vinsten till allmännyttiga ändamål 

har en högre kapitaltäckningskvot än sparbanker som inte anslår en del av vinsten till 

allmännyttiga ändamål. 

3.3 Sparbankens sociala kontrakt  

3.3.1 Stiftelseformen och det sociala kontraktet 

Silver(2007) menar att samhället förväntar sig att sparbanker förmedlar medel till 
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allmännyttiga ändamål. Denna förväntan från samhällets bygger på att banken 

kontinuerligt väntas bidra med medel i form av sponsring, stiftelsebidrag eller utdelning 

av vinstmedel. Ur bankens perspektiv kan många av dessa bidrag ses som kortsiktiga 

och det kan ifrågasättas om mottagarna efter så pass kort tid som ett år minns var dessa 

bidrag kom ifrån. (Silver, 2007) 

För att öka stödet för sin organisation och kunna överleva på lång sikt krävs att företaget 

ses som legitimt och att företaget därför arbetar för att uppnå legitimitet bland 

allmänheten (Meyer & Rowan, 1977). Samhällets förväntan på stöd från sparbanken 

innebär att ett legitimitetsproblem uppstår. Den grundläggande tanken inom 

legitimitetsteorin är att det mellan samhället och organisationen existerar ett socialt 

kontrakt (Deegan & Unerman, 2005). Om samhället inte anser att ett företag möter de 

krav som finns på företaget riskeras det sociala kontraktet, vilket kan innebära stora 

förluster (Deegan & Rankin, 1996; Bruzelius & Skärvad, 2004). Organisationer bör 

därför, för att kunna överleva på längre sikt uppfylla det sociala kontrakt som finns 

mellan organisationen och samhället. Om samhället får uppfattningen att organisationen 

inte fullföljt sitt sociala kontrakt riskerar den att mista kunder och leverantörer (Deegan, 

2002). Suchman(1995) menar att det är betydligt svårare att återställa ett förstört 

kontrakt än det är att upprätthålla ett kontrakt som är etablerat och fortfarande 

fungerande. Ur detta perspektiv är det av stor vikt för sparbanken att den har en 

organisation som kontinuerligt kan förmedla medel till verksamhetsområdet. 

Av naturen i sparbanksaktiebolags organisationsform möjliggörs att organisationen 

kontinuerligt kan förmedla medel till verksamhetsområdet. Detta genom att 

ägarstiftelsen kan fondera medel för att därefter fördela dessa till olika intressen i 

verksamhetsområdet. Detta innebär att stiftelsen vid resultatmässigt godare år kan 

fondera medel som kan användas under bankens resultatmässigt sämre år. På detta vis 

kan banken minska risken att dess sociala kontrakt bryts genom att medel till intressen i 

verksamhetsområdet uteblir vissa år. Även bland sparbankerna finns möjligheten att 

inrätta en stiftelse. Genom att banken anslår vinstmedel till stiftelsen kan denna fondera 

dessa medel i väntan på goda projekt (Silver, 2007). Genom att fondera medel finns 

även möjlighet att dela ut medel mer jämnt över tid och inte låta utdelningarna till 

verksamhetsområdet riskeras på grund av konjunktursvängningar i lika hög utsträckning 

än vad som annars varit fallet. Om stiftelsen av samhället förväntas förmedla medel 



 26

vidare till allmännyttiga ändamål övertar då stiftelsen den delen av det sociala 

kontraktet och därmed uppkommer ett behov att stiftelsen får tillräckligt mycket kapital 

från banken för att över tid uppfylla kontraktet. Då sparbanken med större säkerhet kan 

upprätthålla sitt sociala kontrakt över tid och att banken i alla fall till viss del skiljer den 

filantropiska delen från affärsverksamheten kan stiftelseformen främja att banken anslår 

medel via vinstdispositionen i högre utsträckning än vad som annars varit fallet, 

samtidigt som det finns en extern part som har ett intresse i att medel anslås.  

H3.Det finns ett samband mellan sparbanker som förmedlar medel via stiftelser och att 

en högre andel av vinsten anslås till allmännyttiga ändamål via vinstdispositionen. 

 

3.3.2 Sponsring för att upprätthålla det sociala kontraktet 

De anslag sparbanken gör via vinstdispositionen till allmännyttiga ändamål får enligt 

lagen inte avse gynna mottagaren och en förutsättning för att det ska få räknas som en 

gåva och därmed delas ut på detta vis är att sparbanken inte har rätt att förvänta sig 

någon motprestation. Men precis som företag och banker i allmänhet använder sig 

sparbanker även av sponsring som en slags marknadsföring. Företag kan genom att 

sponsra projekt i den kommun man verkar skapa ett intryck bland invånarna att bolaget 

ställer upp för områdets utveckling (Jiffer & Roos, 1999). Sparbanker kan alltså genom 

sponsring, dvs. kostnadsförda belopp i resultaträkningen arbeta på sitt sociala kontrakt 

och uppnå legitimitet inom sitt verksamhetsområde. Välgörenhet och sponsring skiljer 

sig dock från varandra när det gäller förväntad effekt och efterfrågan av motprestation 

från den part som sponsras (Jiffer & Roos, 1999). 
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Figur 2 Sponsring och välgörenhet (Jiffer & Roos, 1999, sid.25) 
 

 

Företaget som sponsrar förväntar sig erhålla någon form av fördel genom att genomföra 

aktionen (Dolphin, 2003). För att företaget ska få ta upp aktionen som en avdragsgill 

kostnad krävs att en motprestation, vars värde minst motsvarar det utbetalda beloppet, 

erhålls (Skatteverket, 2005). Genom att förmedla medel via sponsring kan sparbanker 

alltså dels få motprestationer samt även kunna ta upp dessa som en avdragsgill kostnad i 

resultaträkningen. Detta till skillnad från utdelningen av allmännyttiga medel via 

vinstdispositionen där sparbanken inte har rätt att förvänta sig någon motprestation samt 

där utdelningen inte är avdragsgill utan ses som en del av vinsten(FI, 2005). 

 

Ett skäl till att företag har sponsrat verksamheter historiskt sett har varit att någon 

ledande person i företaget på ett eller annat sätt var aktiv i den verksamhet företaget 

valde att sponsra (Clark, 1996). Idag är sponsring mer ett resultat av att företag vill 

tillföra något emotionellt till sitt företag genom genomtänkta aktioner (Clark, 1996). 

Genom sponsring kan företag stärka sitt varumärke och skapa en relation till motparten 

som finns lagrat i kundens minne. På detta vis skapar företaget ett mervärde bland 

kunderna som kan stärka lojaliteten och bidra till en starkare positiv attityd till 

varumärket (Melin, 1999; Peter & Olson, 2008). Hagstedt(1987) menar att sponsring 

även kan användas av företag för att visa att företaget har ett samhällsansvar. Företag 

kan uppnå ett gott rykte genom att visa engagemang för breda frågor som miljö och 

utbildning, via exempelvis sponsring av skolor eller satsningar på miljön (Jobber, 2001). 

 

Genom att sponsra intressen i verksamhetsområdet visar sparbanksgruppen enligt 
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Hagstedts(1987) resonemang på ett samhällsansvar samtidigt som detta kan stärka 

bankens varumärke bland invånarna. Detta är något som ligger väl i linje med 

sparbanksgruppens mission som enligt Silver(2007), gått mer och mer mot att verka för 

en positiv utveckling för verksamhetsområdet. För sparbanksgruppens del handlar det 

även om en fråga om långsiktig överlevnad. Då verksamhetsområdet är begränsat 

innebär en negativ utveckling för området att bankernas underlag för att bedriva 

bankverksamhet minskar (Silver, 2007). Silver(2007) pekar på att det finns en suddig 

gräns mellan vad som i sparbanken är samhällsnytta och vad som är marknadsföring. 

Ungdomsidrott är ett exempel på verksamhet där det kan finnas en koppling för 

sparbanken både i form av marknadsföring och vad som kan ses som allmännyttigt 

(Silver, 2007). Denna typ av aktion kan, genom att motprestation visas exempelvis i 

form av annonsplatser, kostnadsföras löpande som sponsring vilket utgör ett exempel på 

när gränsen mellan samhällsnytta och marknadsföring är mycket vag. Då denna typ av 

aktioner kan visa på bankens samhällsansvar kan sparbanken även genom kostnadsförda 

medel skapa legitimitet och uppfylla det sociala kontraktet. 

 

Då ett socialt kontrakt med samhället kan raseras genom att medel till 

verksamhetsområdet uteblir bör det ligga i sparbankens intresse att upprätthålla en 

jämnare fördelning av dessa medel sett över ett antal år. Sparbanker som inte har 

stiftelser utan anslår medel till verksamhetsområdet direkt via vinstdispositionen kan om 

vinst uteblir hamna i läget att inga medel till allmännyttiga ändamål kan fördelas till 

verksamhetsområdet. Denna problematik kan banken undgå genom att kostnadsföra 

medel löpande. Denna fördel skapar incitament för att föredra denna kanal att förmedla 

medel till sitt verksamhetsområde framför anslag via vinstdispositionen. Det faktum att 

sparbanken med denna metod samtidigt kan visa på samhällsengagemang genom att 

visa upp den motprestation banken erhåller skapar ytterligare incitament att 

kostnadsföra medel löpande till allmännyttiga ändamål istället för att anslå en del av 

vinsten. 

 

H4: Sparbanker som inte anslår en del av vinsten till allmännyttiga ändamål förklarar i 

en majoritet av fallen detta med att anslagen ersätts med medel som kostnadsförs 

löpande i verksamheten istället.   
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Enligt Olssons(2009) undersökning betraktar flertalet mindre sparbanker allmännyttiga 

medel som en del av den ordinarie bankverksamheten. Silvers(2007) syn är att om 

medel fördelas inom bankens ordinarie verksamhet leder det till att ett fåtal personer får 

makten över besluten. Detta kan innebära att denna metod i en större bank och 

verksamhetsområde kan leda till att det blir svårare för dessa personer att själva ha en 

övergripande bild över hur medel på bästa sätt ska fördelas för att uppfylla det sociala 

kontraktet. Avståndet mellan beslutsfattaren och verksamhetsområdet riskerar att bli för 

stort. Deegan och Rankin(1996) menar att ett ej uppfyllt socialt kontrakt kan leda till 

stora förluster då samhällets krav inte uppfylls. Genom att involvera fler personer och 

parter i arbetet, exempelvis i form av huvudmän och en stiftelse, skapas ett större 

kunskapsunderlag om vilka behov som behöver tillfredställas i verksamhetsområdet och 

vilka engagemang sparbanken ska satsa på för att maximera gensvaret från samhället. 

Genom att anslå vinstmedel till allmännyttiga ändamål istället för att kostnadsföra dessa 

medel löpande involverar sparbanker i allmänhet fler parter i besluten om fördelningen 

av allmännyttiga medel. Detta skapar incitament för större sparbanker att välja denna 

metod för att säkerställa att verksamhetsområdets förväntningar identifieras och 

uppfylls. 

H5: Det finns ett positivt samband mellan sparbankens storlek och andelen av vinsten 

som anslås till allmännyttiga ändamål. 

3.3.3 Att skilja på sponsring och allmännytta 

Silver(2007) menar att vid studerande av en sparbank kan det ibland vara svårt att se en 

tydlig skillnad mellan samhällsnytta och marknadsföring. Som exempel tas 

ungdomsidrott upp där sparbankerna traditionellt sett bidragit med medel till många 

ungdomssatsningar. Enligt Silver(2007) hade detta i många andra företags fall klassats 

som ren marknadsföring. De sociala åtaganden sparbanker gör har dock ökats alternativt 

åtskiljts från de kostnadsförda medlen som ofta är mer marknadsföringsmässiga genom 

att vissa sparbanker ombildats till sparbanksaktiebolag (Olsson, 2009). 

Sparbanksaktiebolagen kan även fondera medel i ägarstiftelsen/ägarstiftelserna och 

därmed mer kontinuerligt fördela medel till allmännyttiga ändamål utan att vara 

beroende av att banken redovisar vinst varje år.  Detta är ett sätt att minska risken för att 

inte kunna upprätthålla sitt sociala kontrakt. Sparbanksaktiebolagen disponerar i 
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allmänhet vinsten på ett sätt så att en större andel av vinsten delas ut till allmännyttiga 

ändamål än sparbankerna(Olsson, 2009). För sparbankerna gäller att maximalt 5% av 

vinsten får anslås till allmännyttiga ändamål under en tioårsperiod. (FI, 2005) 

Lagmässigt finns ingen utdelningsbegränsning för sparbanksaktiebolagen i likhet med 

sparbankernas reglering.  Då dessa medel ska gå till allmännyttiga ändamål, dvs. utan 

motprestation blir det en naturlig uppdelning mellan allmännyttiga ändamål och 

sponsring, dvs. de medel som delas ut till stiftelsen respektive de medel som 

kostnadsförs av banken inom verksamheten med mer affärsmässiga incitament.  

I sparbanksaktiebolag finns av associationsformens natur en extern part i form av 

ägarstiftelser som hanterar bankens filantropiska verksamhet och därmed uppfyller den 

delen av det sociala kontraktet. I sparbanker är åtskillnaden inte lika naturlig då det inte 

finns någon liknande part, vilket gör att allmännytta och sponsring mindre grad kan 

tänkas vara åtskiljda från varandra i jämförelse med i sparbanksaktiebolagen. Detta är 

även något som Silver(2007) påpekar, att gränsen mellan markandsföring och 

samhällsnytta är suddig i en sparbank. Då det i sparbanker kan vara svårt att se 

skillnaden mellan dessa två metoder kan det leda till att de i högre grad kan ersätta 

varandra och påverka varandra storleksmässigt än i sparbanksaktiebolag. 

H6 Sparbanksaktiebolag ser i högre utsträckning än sparbanker kostnadsförda medel 

till verksamhetsområdet via resultaträkningen och anslag till allmännyttiga ändamål via 

vinstdispositionen som storleksmässigt opåverkade av varandra. 

 

3.4 Representanter och intressenter inom sparbanken  

Företag är beroende av sina intressenter vars behov och önskemål till viss grad behöver 

uppfyllas. Detta görs genom ett ömsesidigt utbyte parterna emellan. Företaget självt har 

ett intresse i att tillgodose intressenternas behov.(Ljungdahl, 1999) Att olika personers 

inflytande på styrningen har stora effekter på verksamheten och dess mål finner Garcia-

Cestona & Surroca(2008) vid studier av spanska sparbanker. Beroende på intressenters, 

ledande befattningshavares och andra personer i verksamhetens uppfattningar påverkas 

de värden som sparbankser förmedlar till sina intressenter (Garcia-Cestona & Surroca, 
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2008). 

 

Figur 3 - En sparbanks intressenter (Olsson, 2009, sid 22 ) 

 

3.4.1 Informationsasymmetri inom sparbanken  

Företag är ur ett agentteoretiskt perspektiv uppbyggda genom ett antal kontrakt mellan 

de olika intressenterna i företaget. Intressenterna strävar efter att maximera sin egen 

nytta. Inom varje kontrakt finns en part som vill ha något utfört, en principal och en part 

som förväntas utföra detta, en agent (Jensen & Meckling, 1976). VD fungerar i 

sparbanker som agent åt principalen, styrelsen. Mellan VD och styrelse finns en 

informationsasymmetri vilket beror på att VD har ett informationsövertag gentemot 

styrelsen (Fama, 1980). Detta informationsövertag öppnar enligt Laffont & 

Martimort(2001) för att VD kan välja att bejaka egna intressen i första hand. Agenten 

och principalen antas till viss del ha olika mål då agenten antas agera opportunistiskt 

och på bekostnad av principalens intressen dra egna fördelar av kontraktet dessa två 
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emellan (Jensen & Meckling, 1976). 

Olsson(2009) menar att de intressenter sparbanken har strävar efter att maximera sin 

egen nytta. Företagsledningen antas främst sträva efter en lönsam och säker 

arbetsgivare. Då informationsasymmetri existerar mellan agent och principal, i detta fall 

VD och styrelse alternativt huvudmännen, kan agenten agera på ett sätt som ser ut som 

vinstmaximering för sparbanken (Olsson, 2009). Garcia-Cestona och Surroca(2008) 

menar att då inte bara VD utan även företagsledning och anställda har starkt inflytande 

på bolagsstyrningen i sparbanken kommer vinstmaximeringsmålet att få en ökad 

betydelse för bankens verksamhet.  

Har VD mycket stor makt i en organisation finns möjligheten att denne använder sin 

makt även för att opponera sig mot styrelsens förslag (Hillman & Haynes, 2010). Dock, 

menar vissa motståndare till agentteorins synsätt, att individer inte uteslutande strävar 

efter att maximera sin egen nytta utan även kan handla på ett sådant sätt som stärker 

relationer och som bejakar andra parters intressen (Davis, et al. 1997). 

Informationsasymmetrin mellan VD och ordförande behöver alltså inte leda till att VD 

utnyttjar sin ställning för egna intressen.  

En anledning till den oproportionerligt stora makt som VD besitter i de svenska 

sparbankerna kan vara att styrelsen och huvudmännen saknar intresse och insikt i 

bankens verksamhet (Silver, 2007).  Bristen på insikt kan även leda till att 

styrelseledamöter och huvudmän har orealistiska förväntningar på vad sparbanken kan 

åstadkomma (Silver, 2007). Trots detta och trots att exempelvis Baselregelverket enligt 

Lindblom & Olsson (2007) förordar att styrelsen ska vara insatt i bankens risker och 

riskhantering är det enligt Silvers(2007) resonemang få av styrelseledamöterna som är 

delaktiga i de centrala besluten som tas i banken. Styrelsemöten i sparbankerna tenderar 

även få en karaktär som mer liknar informationsmöten än styrelsemöten (Silver, 2007). 

Det innebär att det finns stor risk att mycket av besluten fattas utifrån VD:s syn och att 

övriga styrelsen ger VD oproportionerligt stor makt då han besitter mer kunskap om 

verksamheten. Denna informationsasymmetri riskerar leda till agentkostnader relaterade 

till övervakningen av ledningen eller att VD handlar på ett sätt för att gynna sig själv 

(Jensen & Meckling, 1976). Dock är det inte säkert att VD utnyttjar det 

informationsövertag denne besitter för egen vinning (Davis, et.al 1997). 
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H7: VD och ordförande i svenska sparbanker har olika syn på hur banken anslår och 

kostnadsför medel till sitt verksamhetsområde och vem eller vilka som fattar beslut om 

detta 

 

3.4.2 VD:s inflytande beroende på sättet att förmedla medel 

Då huvudmännen utser styrelsen som i sin tur utser VD, finns det risk att 

informationsasymmetri uppstår även mellan huvudmännen och VD. Huvudmännen som 

består till hälften av politiskt tillsatta personer och till hälften av personer utsedda av 

huvudmännen själva har enligt Silver(2007) ett mer kooperativt synsätt på sparbankens 

värdeskapande. Ju längre ifrån banken styrelseledamöter och huvudmän befinner sig, 

desto mer kooperativt synsätt har dessa personer (Silver, 2007). VD:s vinstmaximerande 

sätt att styra banken går alltså till stor del emot huvudmännens intressen. 

 Huvudmännens uppgift är bland annat att verka för allmänhetens intressen genom att 

fungera som ett slags tvärsnitt av samhället i banken (Forssell, 1992)Det innebär att 

sparbanken med hjälp av huvudmännens breda förankring i verksamhetsområdet har 

möjlighet att fånga behov som finns i verksamhetsområdet och ge stöd till dessa. 

Forsell(1992) pekar på att då sparbanken saknar ägare kan det leda till att ledningen får 

mycket stor frihet och då är det mycket viktigt att huvudmännen som förtroendevalda 

engagerar sig i verksamheten och reagerar då något går felaktigt till.  

Dock, menar Silver(2007) att då medel till allmännyttiga ändamål fördelas inom banken 

tenderar dock makten i hög grad centreras till ett fåtal personer. Om sparbanken väljer 

att fördela överskottet av vinsten via personer inom bankens verksamhet får därmed 

huvudmännen mycket liten inflytande över fördelningen av medel till allmännyttiga 

ändamål och beslutsmakten koncentreras i hög grad till VD och ordförande (Olsson, 

2009). Genom kravet på motprestation när medel till allmännyttiga intressen 

kostnadsförs inom banken får detta en affärsmässig karaktär och beslutsmakten 

förskjuts mot den ordinarie bankverksamheten där VD har störst formell makt, då det 

vore opraktiskt att varje engagemang tas upp på styrelsenivå.  

H8: Att fördela medel till verksamhetsområdet genom att kostnadsföra löpande i 

verksamheten innebär i sparbankerna att besluten oftare fattas av VD än vid anslag till 
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allmännyttiga ändamål via vinstdispositionen. 

 

3.4.3 Styrelsens delaktighet i beslut och övervakning av VD  

Företaget beskrevs av Jensen och Meckling(1976) som uppbyggt av ett antal kontrakt 

mellan olika parter i företaget. Ett problem är att kontrakten ofta är utformade så att det 

inte finns några tydliga skyldigheter och rättigheter och därmed kan det sägas att de är 

ofullständiga. Detta, i kombination med att det finns en risk att VD, i egenskap av agent, 

agerar opportunistiskt medför att övervakningen av agenten är mycket viktig. 

Övervakningen av agenten syftar till att minska informationsasymmetrin och detta 

yttersta ansvar har styrelsen. (Jensen & Meckling, 1976) I ett vanligt företag har 

styrelsen i uppgift att se till att VD handlar i aktieägarnas intressen och inte agerar 

opportunistiskt (Fama & Jensen, 1983). Jensen och Meckling(1976) menar att det är 

omöjligt för ägare att försäkra sig om att ledningen agerar utifrån ägarnas mål. I 

sparbankerna saknas ägare vilket innebär att styrelsen som principal heller inte har ett 

tryck på sig från ägarhåll att övervaka ledningen. 

 

 Ett sätt för principalen att övervaka agenten är att vara mycket aktiv i verksamheten. 

Genom att ha en nära relation med agenten kan övervakning ske (Lindblad, Karlsson & 

Svensson, 2010). Westphal(1998) visar att sociala band mellan styrelsen och ledningen 

ökade styrelsens vilja att frekvent lägga fram råd till företaget och tillhandahålla mer 

resurser åt företaget. Dock kan en starkare relation mellan VD och styrelsen leda till 

flera saker. Om VD får minskad kontroll över vissa områden kan det i till slut resultera i 

att VD får ökad makt totalt sett. Detta eftersom att då VD p.g.a. minskad makt försöker 

skapa en relation med styrelsen för att öka sitt inflytande i företaget. Denna makt kan 

VD använda för att berika sig själv (Westphal, 1998). 

 

Det informationsövertag som finns mellan VD och styrelse leder till en 

informationsasymmetri som öppnar för att VD bejakar egna intressen(Fama, 1980; 

Laffont & Martimort, 2001). Ett skäl till att företag sponsrar har historiskt varit att 

någon person i företagets ledning på ett eller annat sätt varit involverad eller aktiv i den 

verksamhet företaget väljer att sponsra, vilket innebär att ledningen traditionellt sett valt 

att sponsra vissa verksamheter den har starka kopplingar till(Clark, 1996). Ett sätt för 
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styrelsen att övervaka ledningen är att vara mer aktiv i verksamheten och interagera 

med ledningen. Detta innebär att genom att styrelsen själv är aktiv i frågor som rör de 

medel som banken kostnadsför löpande i verksamheten till allmännyttiga ändamål och 

sponsring minskar informationsasymmetrin och risken för agentkostnader kopplade till 

dessa frågor minskar. Ju större summor VD själv har möjlighet att fördela med egna 

händer desto större risk för agentkostnader, då risken finns att denne förmedlar stora 

summor till intressen denne själv har en koppling till. Styrelsen kan därmed genom att 

själv delta i fördelningen av de större medlen till olika intressen i verksamhetsområdet 

minska denna risk.  

 

H9: Styrelsen begränsar i en majoritet av fallen VD:s makt över hur bankerna i 

sparbanksgruppen fördelar kostnadsförda medel till olika intressen genom att begränsa 

de belopp som får fattas beslut om av VD. 

 

3.5 Hypotessammanfattning: 

H1. Det finns ett samband mellan att VD deltar i beredningen av underlaget till 

styrelsens förslag på vinstdisposition och att en mindre andel av vinsten anslås till 

allmännyttiga ändamål i vinstdispositionen. 

H2. Banker i sparbanksgruppen som anslår en del av vinsten till allmännyttiga ändamål 

har en högre kapitaltäckningskvot än sparbanker som inte anslår en del av vinsten till 

allmännyttiga ändamål. 

H3.Det finns ett samband mellan sparbanker som förmedlar medel via stiftelser och att 

en högre andel av vinsten anslås till allmännyttiga ändamål via vinstdispositionen. 

H4:Sparbanker som inte anslår en del av vinsten till allmännyttiga ändamål förklarar i 

en majoritet av fallen detta med att anslagen ersätts med medel som kostnadsförs 

löpande i verksamheten istället   

H5: Det finns ett positivt samband mellan sparbankens storlek och andelen av vinsten 

som anslås till allmännyttiga ändamål. 



 36

H6 Sparbanksaktiebolag ser i högre utsträckning än sparbanker kostnadsförda medel till 

verksamhetsområdet via resultaträkningen och anslag till allmännyttiga ändamål via 

vinstdispositionen som storleksmässigt opåverkade av varandra. 

H7: VD och ordförande i svenska sparbanker har olika syn på hur banken anslår och 

kostnadsför medel till sitt verksamhetsområde och vem eller vilka som fattar beslut om 

detta. 

H8: Att fördela medel till verksamhetsområdet genom att kostnadsföra löpande i 

verksamheten innebär i sparbankerna att besluten oftare fattas av VD än vid anslag till 

allmännyttiga ändamål via vinstdispositionen. 

H9: Styrelsen begränsar i en majoritet av fallen VD:s makt över hur bankerna i 

sparbanksgruppen fördelar kostnadsförda medel till olika intressen genom att begränsa 

de belopp som får fattas beslut om av VD. 
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4. Empirisk metod 

I  det  empiriska  metodkapitlet  kommer  vi  att  redogöra  för  de  val  vi  gör  för  att 

möjliggöra  test av hypoteserna. Detta görs genom att  vi  identifierar  vårt databehov 

och argumenterar sedan  för val av  insamlingsmetod och de tester vi ska använda  för 

att  genomföra  hypotestestningen.  Vi  kommer  även  att  redovisa  utformandet  av 

intervjuschemat och genomförandet av datainsamlingen samt en bortfallsanalys. 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 
 
Med hjälp av vårt val av undersökningsdesign och det insamlingsbehov vi har för att 

möjliggöra test av hypoteserna kommer vi att identifiera lämpliga 

datainsamlingsmetoder. Undersökningen omfattar sparbanker och sparbanksaktiebolag i 

Sverige. Av sparbanksaktiebolagen kommer vi att utesluta de sparbankaktiebolag där 

Swedbank är delägare då vi antar att dessa delvis påverkas av avkastningskravet 

Swedbank har på sin investering när medel till allmännyttiga ändamål fördelas. Därmed 

återstår 59 banker som kan omfattas av studien. För att möjliggöra test av alla 

hypoteserna krävs det att både VD och styrelseordförande i bankerna intervjuas. VD då 

han har högst befattning i bankerna och ordförande för att möjliggöra test av hypotes7 

samt för att testa tillförlitligheten i VD:s svar. Det förhållandevis låga antalet gör att vi 

måste komma upp i en hög svarsfrekvens för att möjliggöra en generalisering och 

därmed kunna uppfylla studiens syfte. Därför kommer vi att ha som mål att genomföra 

en totalundersökning. Huvuddelen av den information vi behöver för att kunna testa 

hypoteserna går inte att samla in via årsredovisningar och annat offentligt material. 

Detta tillsammans med behovet av ett lågt bortfall och med tanke på vårt val av 

surveyundersökning, faller det sig naturligt att vi väljer strukturerade intervjuer som 

huvudsaklig datainsamlingsmetod. Då personerna som ska intervjuas finns över hela 

Sverige lämpar sig telefonintervju bäst då det tar minst tid i anspråk tillsammans med att 

det blir kostnadseffektivt i jämförelse med andra slags intervjuer. Genom intervju per 

telefon säkerställer vi också att distans hålls till respondenterna och att vi som 

intervjuare genom utseende och kroppsspråk inte påverkar svaren som ges. Dock 

inbegriper detta samtidigt en nackdel då respondenternas kroppsspråk inte kan uppfattas 

(Bryman & Bell, 2005). 
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Viss numerisk data kommer även att behöva samlas in i form av storlek, 

kapitaltäckningskvot och andelen av vinsten som anslås eller delas ut till allmännyttiga 

ändamål. Till den grad det är möjligt kommer vi att komplettera intervjuinformationen 

med offentlig information, från årsredovisningar och dokument om kapitaltäckning och 

riskhantering. Detta för att öka tillförlitligheten i informationen då årsredovisningarna är 

granskade av revisorer och dokumenten om kapitaltäckning och riskhantering löpande 

rapporteras in till FI(FI, 2007) samt kunna skapa oss en bild över hur systematiskt 

bortfallet är. Dessutom försvinner risken för att respondenterna kommer ihåg fel 

uppgifter och därmed ökas den insamlade informationens tillförlitlighet. Vi kommer 

därför genomgående att ha som mål att basera vår studie på uppgifter från 2010 års 

årsredovisning. 

 

4.2 Val av studieupplägg 

För att kunna testa hypoteser krävs det att relevant data ska kunna insamlas som kan 

mätas kvantitativt (Saunders et al, 2009). Processen att göra något abstrakt konkret och 

mätbart benämns som operationalisering (Jacobsen, 2002). Hartman(2004) menar att 

genom att en specifik metod knyts till den företeelse som önskas undersökas kan det 

avgöras om företeelsen föreligger. Med valet av telefonintervjuer som främsta 

insamlingsmetod, sker operationaliseringen i första hand genom att frågor formuleras, 

som ska indikera om den företeelse vi avser att undersöka föreligger. I det följande 

avsnittet kommer vi att beskriva hur vi ska gå till väga när vi ska samla in det 

datamaterial som krävs för att kunna testa våra hypoteser. 

 

Vi kommer även att beskriva vilka statistiska tester vi kommer att använda oss av för att 

genomför hypotestestningen. I linje med vår ambition om undersökningens omfattning 

och slutsatserna i vår bortfallsanalys kommer vi att behandla denna studie som en 

totalundersökning, utom i testet av hypotes7 om det är någon skillnad mellan VD och 

styrelseordförandes svar då detta underlag endast består av 14 par. Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen(2010) pekar på att sambandstest fyller en viktig funktion i 

totalundersökningar då de kan användas i syfte att se om en skillnad eller samband är 

betydelsefullt. Gäller sambandet för ett urval av samma storlek är det en indikator på att 

skillnaden eller sambandet är värt att uppmärksamma. En tänkbar konsekvens av detta 

val är att om den undersökta populationen är tillräckligt stor för att även små samband 
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ska visa sig signifikanta. Detta bedömer vi dock inte som ett problem då vår 

undersökning omfattar 60 representanter från 46 olika banker vilket indikerar att 

problemet snarare blir åt motsatt håll då vi kan tvingas välja bort vissa statistiska tester. 

Vi kommer att genomföra hypotestestningen genom att se om vi med hjälp av statistiska 

metoder kan förkasta nollhypotesen till de hypoteser vi formulerat. 

 

4.2.1 VD delaktig i beredning av underlaget till styrelsens förslag på 

vinstdisposition  

H1. Det finns ett samband mellan att VD deltar i beredningen av underlaget till 

styrelsens förslag på vinstdisposition och att en mindre andel av vinsten anslås till 

allmännyttiga ändamål i vinstdispositionen.  

För att möjliggöra att hypotesen kan testas behöver vi kunna samla in information om 

VD deltar i beredningen av underlaget till styrelsens förslag på vinstdisposition och 

storleken på andel av vinsten som anslås till allmännyttiga ändamål. Tidigare studier 

utfärdade av Olsson(2009) har använt sig av metoden att samla in data om hur stor 

andelen av vinsten som föreslås anslås till allmännyttiga ändamål i vinstdisposition från 

årsredovisningar. Detta tillvägagångssätt kommer vi också att använda oss av. 

Materialet i årsredovisningarna är granskat av revisorer, vilket vi anser ökar 

trovärdighetsnivån. I de fall årsredovisningarna för år 2010 inte finns tillgängliga basera 

vi andelen av vinsten på de svar vi fått i intervjuerna. För att inte ställa någon ledande 

fråga om VD deltar i beredningen av styrelsens förslag kommer vi därför att ställa en 

öppen fråga om vem som gör underlaget till styrelsens förslag på vinstdisposition. 

Frågorna som tillsammans med det insamlade datamaterialet ska ge underlag att testa 

H1 är:  

Fråga 1. Vem gör underlaget till styrelsens förslag på vinstdisposition, dvs. om något av 

vinsten anslås till allmännyttiga ändamål(Sp) / går till utdelningar(SpAB)? 

Fråga 3. Kommer ni i årets vinstdisposition att anslå något till allmännyttiga 

ändamål(Sp) / dela ut något av vinsten som utdelning?(SpAB). 

Den tidsmässiga aspekten är något som även här är negativt för insamlandet av 

uppgifter. Att använda två olika källor till samma uppgift är i sig en svaghet. Sparbanker 

har enligt Sparbankslagen fem månader på sig efter utgången av räkenskapsåret att hålla 
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sparbanksstämma. Detta gör att vi tror att endast i ett fåtal fall kommer vi vara tvungna 

att förlita oss på uppgifter insamlade under intervjun angående andel av vinsten som 

anslås till allmännyttiga ändamål och att vi därmed bedömer de insamlade uppgifterna 

som överlag trovärdiga. Då sparbanker och sparbanksaktiebolag för åren 2005-2007 

enligt Olssons(2009) undersökning avvek kraftigt från varandra gällande andelen av 

vinsten som avsattes till allmännyttiga ändamål kommer vi att skilja dessa åt. 

 

Det statistiska test vi kommer att använda oss av är Mann-Whitney U Test då vårt 

material inte är normalfördelat. Hair, Black, Babin och Andersen(2010) menar att det 

enklaste sättet att testa om materialet är normalfördelat är igenom att bedöma ett 

histogram med en approximerad normalfördelningskurva inritad(se bilaga 2). Genom att 

se om det råder en signifikant medelvärdesskillnad mellan grupperna om VD deltar i 

framtagandet av underlaget till styrelsens förslag på vinstdisposition och om VD inte 

gör det kommer vi att kunna testa hypotesen. Nollhypotesen kommer att förkastas om p-

värdet understiger 0,05. 5%-nivån är vald då den enligt Djurfeldt et al(2010) inom 

samhällsvetenskapen är sedd som en övre gräns.  

 

4.2.2 Högre kapitaltäckningskvot i sparbanker som anslår 

H2. Banker i sparbanksgruppen som anslår en del av vinsten till allmännyttiga ändamål 

har en högre kapitaltäckningskvot än sparbanker som inte anslår en del av vinsten till 

allmännyttiga ändamål. 

Insamlingsbehovet av material för att möjliggöra test av denna hypotes kräver 

information om sparbanker och sparbanksaktiebolag avsätter en del av vinsten till 

allmännyttiga ändamål i vinstdispositionen. Då det finns forskning som tyder på att det 

finns ett samband mellan kapitaltäckningskvoten och storlek på banken kommer vi även 

att vara i behov av att kunna kategorisera in bankerna i olika storlekskategorier för att 

möjliggöra att se medelvärdesskillnader mellan grupperna. Kapitaltäckningskvoten 

kommer att samlas in från respektive banks hemsida och informationen kommer att vara 

den som publicerades för årsskiftet 2010/2011. Denna information ska enligt FFFS 

2007:5 och Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar offentliggöras 

kvartalsvis samt skickas in till Finansinspektionen vilket gör att det insamlade 

datamaterialet får hög trovärdighet. I de fall den uppgift vi söker inte finns tillgänglig 
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kommer vi använda oss av senast publicerade kapitaltäckningskvot. 

Storlekskategoriseringen kommer vi att genomföra med hjälp av material från 

Sparbankernas Riksförbund som delar in populationen i tre storleksklasser, små, medel 

och stora banker. Storlekskategoriseringen är gjord i bankers relation till varandra och är 

därför i grunden indelad i tre lika stora grupper. Rangordningen baseras på måttet 

affärsvolym och är taget från 2009 års årsredovisning. Affärsvolym är ett mått som 

enligt Olsson(2009)kan användas för att ge en rättvisande bild över storleken på 

bankerna då viss förmedling av lån sker till Swedbank och dess dotterbolag, men 

riskerna för dessa behålls ändå till viss del i verksamheten. Sparbanker som inte är 

medlemmar i Sparbankernas Riksförbund kommer att placeras i den grupp som deras 

affärsvolym för år 2009 överrensstämmer med. Detta är en liten svaghet då material inte 

blir dagsfärskt, men några större förändringar i grupperna mellan år 2009 till år 2010 

väntar vi oss inte då det i intervallet inom grupperna skiljer stort mätt i affärsvolym. 

Genom att fråga respondenterna om banken kommer att dela ut eller anslå någonting av 

vinsten till allmännyttiga ändamål får vi reda på hur banken kommer att göra i denna 

fråga. Frågan som tillsammans med det insamlade datamaterialet ska ge underlag att 

testa H2 är: 

Fråga 3. Kommer ni i årets vinstdisposition att anslå något till allmännyttiga 

ändamål(Sp) / dela ut något av vinsten som utdelning?(SpAB). 

Tidsmässigt ligger vår undersökning inte i fas efter hur årsredovisningarna för år 2010 

publiceras och för att det inte ska bli något minnesproblem när vi intervjuar VD och 

ordförande kommer vi därför att utgå ifrån hur de har gjort eller planerar att göra för 

vinstdispositionen år 2010. En svaghet i detta kan vara att styrelsen inte har tagit ett 

beslut om hur de ska göra i denna fråga och att VD har en annan syn i denna fråga än 

vad styrelsen i övrigt har. Hur utbrett detta är kommer vi få en indikation på när vi 

jämför VD och ordförandes svar på denna fråga. För att svarens tillförlitlighet ska vara 

höga kommer vi därför att fråga om hur det ser ut idag i verksamheten och inte hur det 

såg ut för ett år sedan. 

 

Det naturliga i valet av statistiskt test hade varit att göra ett t-test för att se eventuella 

medelvärdesskillnaderna inom grupperna, men då vi har för få observationer i varje 

storlekskategori kommer detta inte att vara möjligt i vårt fall. Djurfeldt et al(2010) 

beskriver multivariat medelvärdesanalys som ett alternativ om det finns två oberoende 

kvalitativa variabler och en beroende kvantitativ variabel. Vi kommer att använda oss av 
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denna metod för att analyser om medelvärdesskillnader finns mellan de olika grupperna 

samt om medelvärdesskillnader kan påvisas testa detta med hjälp av Mann-Whitney U 

Test. Detta ickeparametriska test kommer att användas för att indikera om det finns 

någon nämnvärd skillnad mellan två gruppers fördelningar och vi kommer att förkasta 

nollhypotesen om p-värdet är under 0,05.  

 

4.2.3 Stiftelser har positiv effekt på andel av vinsten som anslås 

 

H3: Det finns ett samband mellan sparbanker som förmedlar medel via stiftelser och att 

en högre andel av vinsten anslås till allmännyttiga ändamål via vinstdispositionen. 

 

I sparbanker där en stiftelse fördelar anslag till allmännyttiga ändamål är denna 

filantropiska del av bankens verksamhet av naturen till viss del avskilt ifrån den 

ordinarie bankverksamheten. Ceteris paribus ökar incitamenten för sparbanken att 

disponera en del av vinsten till allmännyttiga ändamål i de fall banken har en stiftelse 

kopplad till sig. Detta för att stiftelsen ska kunna ha en möjlighet att förmedla ett stabilt 

flöde till verksamhetsområdet samt fondera medel för att klara sina åtaganden vid en 

vikande bankmarknad. Insamlade uppgifter om andel av vinsten som anslås kommer att 

användas tillsamman med en öppen fråga om vem som fattar beslut om hur anslagen till 

allmännyttiga ändamål fördelas. Svarar sparbanksrepresentanten stiftelse kommer vi att 

se det som ett mått på om banken förmedlar medel via en stiftelse eller ej. Frågorna som 

tillsammans med det insamlade datamaterialet ska ge underlag att testa H3 är: 

Fråga 2. Vem fattar besluten om hur anslagen till allmännyttiga ändamål(Sp) / 

utdelningen från vinstdispositionen(SpAB) fördelas mellan olika projekt? 

Fråga 3. Kommer ni i årets vinstdisposition att anslå något till allmännyttiga 

ändamål(Sp) / dela ut något av vinsten som utdelning?(SpAB). 

Andelen av vinsten som anslås till allmännyttiga ändamål är inte normalfördelat och 

därmed kommer vi inte att kunna använda oss av parametriska tester. Vi avser därför att 

använda oss av medelvärdesanalys och Mann-Whitney U Test för testa om det finns 

några signifikanta medelvärdesskillnader mellan sparbanker som har stiftelser som 

fördelar anslagen till allmännyttiga ändamål och som inte har det. Nollhypotesen 

kommer att förkastas om p-värdet understiger 0,05. 
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4.2.4 Sparbanker kostnadsför medel istället för att anslå 

H4: Sparbanker som inte anslår en del av vinsten till allmännyttiga ändamål förklarar 

detta i en majoritet av fallen med att dessa medel kostnadsförs löpande i verksamheten 

istället  

Allmänheten i sparbankernas verksamhetsområde förväntar sig medel från sparbanken 

till olika allmännyttiga ändamål. Denna externa form av värdeförmedlande kan hanteras 

på tre sätt. Antingen disponeras en del av vinsten till dessa ändamål eller kostnadsförs 

dessa löpande i verksamheten i form av exempelvis sponsring. Det tredje alternativet är 

att sparbanken på grund av olika anledningar inte förmedlar några medel alls av 

allmännyttig karaktär. Tänkbara orsaker skulle kunna vara exempelvis olika 

regelbegränsningar, att kapitalet behövs inom banken eller att sparbankerna inte 

prioriterar att förmedla medel på detta sätt. Genom att fråga om sparbanken kommer att 

anslå något av vinsten till allmännyttiga ändamål identifierar vi de sparbanker som inte 

anslår en del av vinsten till dessa ändamål. Till dessa ställs sedan en följdfråga för att få 

reda på anledningen till att de inte gör detta. Frågorna kommer att vara öppna för att inte 

på något sätt påverka respondenternas svar. Frågorna som ska ge underlag att testa H4 

är: 

Fråga 3. Kommer ni i årets vinstdisposition att anslå något till allmännyttiga 

ändamål(Sp) / dela ut något av vinsten som utdelning?(SpAB) 

Om NEJ: 

Fråga 4. Varför kommer ni inte att anslå något till allmännyttiga ändamål(Sp) / dela ut 

något(SpAB) av vinsten? 

Det finns en risk med fråga3 att om gränsen mellan samhällsnytta och sponsring är 

suddigt till den grad Silver(2007) beskriver, kan bankrepresentanten missförstår frågan. 

Genom att infoga och betona ordet vinstdisposition i frågan tror vi att sannolikheten för 

missförstånd minskas betydligt. 

 

För att statistiskt testa hypotes4 kommer en frekvenstabell visas över svaren på frågan 

om varför banken inte kommer att anslå något. Utifrån de olika svarens frekvens 

kommer vi att fastslå hur vanligt förekommande olika företeelser är och med hjälp av 

detta testa hypotesen. Som hypotesen är ställd kommer vi att förkasta nollhypotesen om 

sparbanksföreträdarna i en majoritet av fallen (frekvens över 50%) har svarat att 
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anledningen till att de inte anslår en del av vinsten är att de istället av olika skäl 

kostnadsför detta löpande inom verksamheten. 

 

4.2.5 Sparbankens storlek påverkar andelen på vinsten som anslås 

H5: Det finns ett positivt samband mellan sparbankens storlek och andelen av vinsten 

som anslås till allmännyttiga ändamål. 

Tidigare studier har pekat i riktning mot att en del mindre sparbanker ser medel till 

allmännyttiga intressen som en del av sparbankens ordinarie bankverksamhet (Olsson, 

2009). Den till hypotes2 gjorda storleksklassificeringen kommer även att användas för 

denna hypotes. Tidigare insamlade uppgifter om storleken på andelen av vinsten 

kommer att användas. Frågan som tillsammans med det insamlade datamaterialet ska ge 

underlag att testa H5 är: 

Fråga 3. Kommer ni i årets vinstdisposition att anslå något till allmännyttiga 

ändamål(Sp) / dela ut något av vinsten som utdelning?(SpAB). 

Som nämnts är inte andelen av vinsten som anslås till allmännyttiga ändamål 

normalfördelat och därför kan vi inte använda ett sambandsmått som förutsätter 

normalfördelning. Spearmans rho kommer därför att användas som sambandsmått för 

att se om det finns något nämnvärt signifikant samband. Nollhypotesen kommer att 

förkastas om sambandet är signifikant på 5%-nivån och rho överstiger över 0,3, vilket 

enligt Saunders et al(2009) visar på minst ett svagt samband. 

 

 

4.2.6 Kostnadsförda medel och anslag som opåverkade av varandra 

H6 Sparbanksaktiebolag ser i högre utsträckning än sparbanker kostnadsförda medel 

till verksamhetsområdet via resultaträkningen och anslag till allmännyttiga ändamål via 

vinstdispositionen som storleksmässigt opåverkade av varandra. 

Då de sparbanksaktiebolag som vi undersöker är helägda av en eller flera stiftelser som 

har hand om förmedlandet av medel till allmännyttiga intressen uppstår en tydlig 

distinktion i dessa banker mellan den filantropiska delen och den affärsmässiga 

sponsringen. I sparbanker uppkommer det av naturen i associationsformen en möjlighet 
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att se det ur ett helt annat perspektiv. Genom att undersöka detta kommer det klargöras 

om det finns någon verklig skillnad mellan associationsformerna i synen på hur åtskilda 

dessa två delar av en sparbanks verksamhet är. Genom att ställa samma fråga till 

representanter för banker av båda associationsformer kommer vi få en indikator på om 

denna synsättsskillnad existerar. Frågan som tillsammans med det insamlade 

datamaterialet ska ge underlag att testa H6 är:  

Fråga 10. Påverkar storleken på anslagen till allmännyttiga ändamål(Sp) / 

utdelningen(SpAB) via vinstdispositionen och storleken på de kostnadsförda medlen 

varandra? 

För att säkerställa att frågan inte missförstås kommer en mening läggas till 

intervjuschemat före denna fråga som ska poängtera att den kommande frågan nu 

handlar om dessa två delar av verksamhen.  

 

Materialet som har samlats in för att testa hypotes6 är kodat som två nominala variabler. 

Djurfeldt et al(2010) menar att det då lämpar sig väl att pröva hypotesen med ett chi²-

test. Chi²-testet skulle i vårt fall ha indikerat om det fanns ett beroende av värde mellan 

dessa två variabler i vår studie. Ett problem är att det mest använda chi²-testet Pearson 

Chi² inte är användbart om det förväntade värdet är litet i vissa celler samt kan testet 

beräkna beroendet mellan variablerna för högt om antalet observationer understiger 75 

(Djurfeldt et al, 2010). Fishers exakta test går att använda när det inte finns möjlighet att 

slå samman kolumner eller rader för att uppfylla kraven från Pearson Chi² (Körner & 

Wahlgren, 2006). Vi kommer av dessa anledningar att istället använda oss av Fishers 

exakta test som inte uppvisar samma restriktioner som Pearson chi² för att få en 

indikation på om relationen mellan variablerna är av betydelse. Nollhypotesen kommer 

att förkastas om p-värdet understiger 0,05. 

 

4.2.7 VD och styrelseordförande har olika syn 

H7: VD och ordförande i svenska sparbanker har olika syn på hur banken anslår och 

kostnadsför medel till sitt verksamhetsområde och vem eller vilka som fattar beslut om 

detta. 

För att göra denna hypotes mätbar krävs det en serie av identiska frågor som ställs till 

både VD och styrelseordförande. Det intervjuschema vi skapar för att kunna testa 
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resterande hypoteser kommer att ge oss ett bra underlag för att se om det finns 

agentkostnad mellan styrelseordförande och VD i förmedlandet av medel till 

allmännyttiga intressen. Ett mätproblem som kan uppkomma är om de olika parterna 

svarar på frågorna ur olika perspektiv på organisationen. VD kan tänkas se det ur ett 

tjänstemannaperspektiv medan styrelseordföranden kan se det ur ett styrelseperspektiv. 

Ett tydligt exempel på detta är om styrelseordföranden anser att styrelsen delegerat 

ansvaret över en fråga neråt i organisationen och säger att det ligger på ledningsnivå, 

medan VD svarar att ansvaret ligger hos honom. Vid dessa eventuella fall kommer vi att 

tolka svaren som att styrelseordförande och VD har samma syn på hur detta hanteras i 

organisationen, fast ur två olika perspektiv. Genom denna metod kommer vi även att få 

en indikation på tillförlitligheten i den information verkställande direktörer ger.  

 

För att testa kommer vi att jämföra VD och styrelseordförandes svar för att se 

överrensstämmandet. Överrensstämmer svaren har vi kodat det som en 1 och har de 

olika syn på hur en fråga hanteras är det kodat som en 0. Sedan kommer en proportion 

att räknas ut för att se till vilken grad svaren överrensstämmer på varje enskild fråga. På 

grundval av det lilla antal intervjuer vi har som underlag för att testa denna hypotes och 

det bortfall som uppkommit på vissa frågor kommer vi inte ha en bra grund för att testa 

hypotesen.  

 

4.2.8 Om sparbanken kostnadsför löpande fattar VD oftare besluten 

H8: Att fördela medel till verksamhetsområdet genom att kostnadsföra löpande i 

verksamheten innebär i sparbankerna att besluten oftare fattas av VD än vid anslag till 

allmännyttiga ändamål via vinstdispositionen. 

Om banken ska få kostnadsföra löpande i verksamheten finns ett krav på att kunna 

påvisa motprestation i nivå med kostnadsfört belopp. Vid exempelvis sponsring av 

ungdomslag och mindre föreningar handlar de enskilda summorna om små belopp, 

vilket gör att vi tror det rent operativt hanteras  inom bankverksamheten då det vore 

opraktiskt att varje engagemang tas upp på styrelsenivå. Med tanke på detta och kravet 

på motprestation vid sponsring kommer vi att begränsa oss till det som vi benämner som 

de mindre medlen när vi ser om VD har inflytande över besluten om det som 

kostnadsförs löpande i verksamheten. Detta då vi tror att i en klar majoritet av de beslut 
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som fattas rör det sig om dessa mindre summor. Frågorna som tillsammans ska ge 

underlag att testa H8 är: 

Fråga 2. Vem fattar besluten om hur anslagen till allmännyttiga ändamål(Sp) / 

utdelningen från vinstdispositionen(SpAB) fördelas mellan olika projekt?  

Fråga 5. Förmedlar banken denna typ av medel? 

Fråga 6. Beroende på hur stora dessa medel är, skiljer det sig åt vilka som fattar 

besluten? 

Fråga 8. OM JA. Vem/vilka fattar besluten om de mindre medlen? 

Fråga 9. Om NEJ. Vem/vilka fattar besluten om medlen? 

Fråga 5 får funktionen av en kontrollfråga för att med säkerhet se om banken verkligen 

förmedlar medel till verksamhetsområdet på detta sätt. Sparbanker skiljer sig i storlek 

till den grad att det är svårt att sätta en specifik gräns för var gränsen mellan mindre 

medel och större medel går. Detta kommer istället att hanteras på sättet att största medel 

är den översta kategorin av beslutsfattare. De mindre medlen svarar då på vilken eller 

vilka beslutsfattare som är delaktiga i besluten under de största medlen. Genom att sätta 

detta i relation till om VD fattar beslut om hur medel från vinstdispositionen fördelas 

kommer vi att kunna identifiera om det finns någon skillnad i VD:s inflytande beroende 

på sparbankens val av metod att förmedla medel till allmännyttiga ändamål. 

 

För att testa hypotes8 har vi sammanställt datamaterial från de 30 sparbanker som givit 

ett komplett svar på fråga 2 och fråga 6-9. Då testet av denna hypotes ska kunna klara 

av beroende urval är inte chi² användbart. McNemars Test kan användas för att fastställa 

om det finns en skillnad mellan proportionerna i två beroende urval (Berenson, Levin & 

Krehbiel, 2006). Vi kommer därför att med hjälp av McNemars Test och en korstabell 

fastställa om det finns någon relation mellan dessa två företeelser. Om p-värdet 

understiger 0,05 kommer nollhypotesen att förkastas.  

 

4.2.9 Styrelsen begränsar VD:s makt över det som kostnadsförs 

löpande 

H9: Styrelsen begränsar i en majoritet av fallen VD:s makt över hur bankerna i 

sparbanksgruppen fördelar kostnadsförda medel till olika intressen genom att begränsa 

de belopp som får fattas beslut om av VD. 
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Precis som skrevs i resonemanget till operationaliseringen av hypotes 8 tror vi att det 

vore ohållbart i praktiken att varje liten fråga om det som kostnadsförs löpande i 

verksamheten blir en styrelsefråga i alla utom de minsta bankerna. För att begränsa 

VD:s makt över det som kostnadsförs löpande i verksamheten riktat till allmännyttiga 

intressen ska styrelsen sett ur ett agentteoretiskt perspektiv sätta upp riktlinjer för hur 

stora summor som VD själv får fatta beslut om, för att minska agentkostnaden i 

verksamheten. Frågorna som tillsammans ska ge ett underlag för att testa H8 är: 

Fråga 5. Förmedlar banken denna typ av medel? 

Fråga 6. Beroende på hur stora dessa medel är, skiljer det sig åt vilka som fattar 

besluten? 

Fråga 7. Om JA: 

Vem/vilka fattar besluten om de största medlen? 

Fråga 8. OM JA:  

Vem/vilka fattar besluten om de mindre medlen? 

Fråga 9. Om NEJ: 

Vem/vilka fattar besluten om medlen? 

Med hjälp av denna serie av frågor kommer vi att identifiera i hur många fall styrelsen 

går in och begränsat VD:s makt över hur stora belopp denne själv får fatta beslut om. 

Genom svaren på fråga 7 och fråga 9 kommer vi identifiera om styrelsen har begränsar 

andra parters inflytande genom att själva ta beslut om dessa medel. VD:s inflytande 

mäts genom frågorna 7-9 för att se om VD har något inflytande över hur medel som 

kostnadsförs löpande fördelas.  

 

Då denna hypotes omfattar både sparbanker och sparbanksaktiebolag och då skillnader 

enligt teorin kan påvisas kommer dessa att skiljas åt vid hypotestestningen. Genom en 

korstabell innehållande svaren på fråga 7-9 om VD är med och om styrelse är med i 

besluten från fråga 7 och fråga 9 kommer vi att se om det finns någon relation mellan 

om VD har inflytande över sponsring och att styrelsen begränsar VD:s makt genom att 

själva vara delaktig i besluten om de största summorna. Detta kommer att testas med 

hjälp av Fishers exakta testa om det finns något signifikant samband. Nollhypotesen 

kommer att förkastas om p-värdet understiger 0,05. 
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 F1 F2 F3 F4 

 

F5 F6 F7.

. 

F8 F9 F10

 

Storleken 

anslagen i 

vinstdisp. 

Kapitaltäcknigs-

kvot 

Ordförande 

svar 

Bankens 

storleks-

kategori 

Sparbanks-

aktiebolag 

H1 x  x        x x    

H2   x        x x   x 

H3  x x             

H4   x x       x     

H5           x   x  

H6          x     x 

H7 x x x x x x x x x x   x  x 

H8  x   x x  x x       

H9     x x x x x      x 

 

Tabell 1 Koppling mellan hypoteser och insamlat material 
 

4.3 Reliabilitet och validitet 

 

4.3.1 Reliabilitet 

För att säkerställa en hög reliabilitet i studien har vissa åtgärder vidtagits. Uppdelningen 

av intervjun i olika delar görs för att minimera risken för missuppfattningar och 

säkerställa att de indikatorer vi utformat är tydliga och stabila. Frågorna och 

intervjuschemat har utformats med noggrannhet för att säkra tillförlitligheten i 

undersökningen. Då vi är två personer som intervjuar och kodar den insamlade 

informationen finns risk att reliabiliteten hotas. För att uppnå en hög grad av 

internbedömarreliabilitet kommer vi därför sträva efter att intervjuerna genomförs då 

båda personerna är närvarande och att varje kodning diskuteras och genomgås direkt 

efter avslutad intervju för att säkerställa en homogen kodning. Detta tillsammans med 

ett tydligt intervjuschema ska leda till att beteendet hos intervjuarna uppvisar stabilitet. 

Genom att beskriva genomförandet av undersökningen i detalj möjliggör vi att studiens 
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replikerbarhet blir god.  

4.3.2 Validitet 

 
För att säkerställa att de indikatorer vi utformat verkligen mäter begreppet det är avsett 

att mäta, vidtog vi vissa åtgärder. Som nämndes i stycket ovan delades intervjun in i 

delar för att minska risken för missförstånd. Bryman och Bell(2005) kan det efter ett 

antal intervjuer visa sig att det finns problem med frågorna. Med utgångspunkt från 

detta och storleken på studiens population bestämde vi oss att utvärdera intervjuschemat 

efter fem genomförda intervjuer för att se om svaren vi fått överensstämde med det vi 

avsåg att få svar på. Vid denna utvärdering drog vi slutsatsen att frågorna genererade 

svar i linje med det de avsåg att mäta, och vi bestämde oss därför att fortsätta med 

intervjuschemat. Ett inslag i studien som kan indikera hur god validiteten är i 

undersökningen är jämförelsen mellan VD och styrelseordförandes svar. Vid 

surveyundersökningar blir vanligtvis den interna validitet låg medan den externa 

validiteten blir hög om undersökningen genomförts på ett korrekt sätt och bortfallet inte 

blir för stort eller snedfördelat (Bryman & Bell, 2005). Genom en hög svarsfrekvens, 

strävan efter en totalundersökning och ett bortfall vars drag i princip inte utmärker sig ur 

populationen i övrigt, leder detta till en hög extern validitet och goda möjligheter till 

generaliseringar på hela populationen.  

4.4 Utformning av intervjuschema 

Genom tidigare studier på området, främst i form av Silver(2007) och Olsson(2009), 

tillsammans med vår teoretiska referensram har vi skapat oss en kunskapsgrund för att 

utforma ett intervjuschema. Vid framtagandet av intervjuschemat försökte vi förebygga 

de felkällor som kan uppkomma i anslutning till utformandet av ett intervjuschema vid 

surveyundersökningar. Vid formuleringen av frågorna strävade vi efter tydliga och korta 

meningar om det var möjligt samt ordval som tydligt skiljer på de olika sätten att 

förmedla medel till allmännyttiga ändamål inom verksamhetsområdet. Under 

utformandet av frågorna hade vi undersöknings problemformulering och syfte i åtanke, i 

enlighet med Bryman och Bell(2005) rekommendationer. För att minska risken för att 

respondenterna ska feltolka frågorna delade vi in intervjun i olika delar samt 

formulerade en text mellan dessa delar för att klargöra vilket område frågan handlar om. 

Detta med tanke på att det finns en suddig gräns mellan marknadsföring och extern 
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samhällsnytta i många sparbanker(Silver, 2007). Frågorna anpassades också till viss del 

utefter associationsform för att ytterliggare minska risken för missförstånd. 

 

Frågorna vi valt att utforma är öppna frågor, trots de nackdelar som kan följa med detta 

val. Saunders et al(2009) pekar på att med öppna frågor blir svaren tidskrävande att 

koda. I vårt fall identifierade vi med hjälp av Silvers(2007) och Olssons(2009) 

undersökningar samt vår teoretiska referensram tänkbara svarsalternativ på frågorna. Då 

dessa var av begränsat antal kunde vi i förväg utforma tänkbara svarsalternativ till 

frågorna, som sedan infogades i anslutning till frågorna i intervjuschemat för att 

underlätta kodningen. Genom detta tillvägagångssätt möjliggjordes också att alla unika 

kombinationer av beslutsfattare kunde fångas upp, igenom att mer än en person eller 

part markerades som svar på en fråga.  

 

Efter fem intervjuer utvärderade vi frågorna och svaren för att säkerställa att frågorna 

var formulerade på ett sätt som ej missförstods samt att de mätte det frågan ämnade 

mäta. Frågorna och svaren indikerade inte att några förändringar behövde göras.  

 

4.5 Genomförande av telefonintervjuerna 

Med hjälp av material från Sparbankernas Riksförbund och tidigare studier identifierade 

vi de banker som ingick i vår population. Verkställande direktörers nummer hittades 

genom material från Sparbankernas Riksförbund och i ett fåtal fall från bankernas 

hemsidor. I ett fåtal fall fick vi ringa till växeln för att bli kopplade till VD:s telefon, i 

övriga fall användes endast direktnummer. I material från Sparbankernas Riksförbund 

fanns i ett fåtal bankers fall ordförandes telefonnummer vilket gjorde att vi kunde nå ett 

antal ordförande på detta vis. Genom bankanställda fick vi dock ytterligare ett antal 

ordförandes kontaktuppgifter. Då övriga ordföranden innebar problem att hitta 

kontaktuppgifter till samt att undersökningarna av VD tog mer tid i anspråk än beräknat 

sjönk förhoppningarna efterhand att uppnå ett större antal ordföranden i 

undersökningen, vilket resulterade i 14 genomförda intervjuer av ordföranden samt 46 

genomförda intervjuer av VD. Telefonintervjuerna genomfördes efter en förutbestämd 

ordning med en jämn fördelning av större, medelstora och mindre sparbanker. 

Ordningen genererades fram genom slumpgenerator i programmet Open Office Writer. 

Vi gick systematiskt till väga då vi ringde respondenterna och vid uteblivet svar gjorde 
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vi dagligen nya försök till kontakt. Telefonintervjuerna inleddes med en presentation av 

studiens syfte, vikten av respondenternas svar samt det faktum att respondenternas 

enskilda svar inte kommer att gå att urskilja i den färdiga studien. Då vi var två personer 

som genomförde intervjuerna försökte vi genom att sträva efter att båda skulle närvara 

vid genomförandet av samtliga samtal säkerställa att det inte uppstod någon 

intervjuareffekt. 78 % av bankernas verkställande direktörer genomförde intervjun 

vilket gör att generaliseringsmöjligheterna inte är hotade på grund av låg svarsfrekvens. 

Däremot blev svarsfrekvensen bland sparbanksgruppens ordföranden endast 24 % vilket 

gör att möjligheterna på generaliseringar på populationen bedöms försvinna. 

 

4.6 Bortfallsanalys 

Enligt Jacobsen (2002) kan bortfall ske under fyra olika faser av undersökningen. Första 

fasen uppkom när vi gick från den teoretiska populationen till den faktiska 

populationen. Vårt mål med undersökningen var att intervjua samtliga verkställande 

direktörer och styrelseordförande i svenska sparbanker och sparbanksaktiebolag helägda 

av en sparbanksstiftelse. Genom detta tillvägagångssätt uteslöt vi fem 

sparbanksaktiebolag delägda av Swedbank, då vi antar att Swedbank vill ha avkastning 

på sin investering och därför påverkar förmedlandet av medel till allmännyttiga 

intressen på ett sätt som inte helt överrensstämmer med resterande del av populationen. 

Då vi i vårt fall inte tagit något urval får vi inte något bortfall i den andra fasen. 

 

Den tredje fasen uppvisas ett visst bortfall på representanter som inte gick att kontakta 

eller som inte ville delta i undersökningen. Trots upprepade försök under 

datainsamlingsperioden gick det inte att få kontakt med alla verkställande direktörer. 

Vid dessa banker föll per automatik även styrelseordförande bort, då dessa ensamma 

inte kan vara till underlag för att testa någon av våra hypoteser. Ett bortfall uppkom då 

en representant betraktade detta som affärshemligheter, och trots utlovad anonymitet för 

både han och organisationen i den färdiga uppsatsen samt att han fick se frågorna i 

förväg, ville han inte delta i undersökningen av ovan nämnda skäl. Den banken har de 

senaste fem åren ej avsatt något av vinsten till allmännyttiga ändamål. En representant 

vars sekreterare sagt ett vi skulle ringa honom vid ett visst klockslag kopplade bort oss, 

resterande samtal under undersökningsperioden svarade han inte på. Två av bortfallen är 

sparbanksaktiebolag. Bortfallen är jämt sprida över populationens storlekskategorier. I 
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storlekskategori stora banker är bortfallet inom kategorin koncentrerat till de tio största 

bankerna inom gruppen, tre av fyra har stiftelser, en lägre kapitaltäckningskvot än 

medelvärdet för gruppen samt en genomsnittlig utdelningsnivå som överstiger 10 %, 

vilket avviker från storlekskategorin i övrigt. I storlekskategorin medel avviker 

bortfallet med cirka 0,2 mindre i kapitaltäckningskvot än genomsnittet för 

storlekskategorin i undersökningen. I resterande fall bedömer vi att borfallet ligger i 

linje med de svar och fakta vi har insamlat från respektive storlekskategori och ska 

därför inte påverka studiens resultatet eller dess generaliserbarhet på undersökningens 

populationen. 

 

 

  
Stiftelse 

Totalt Nej Ja 
Storleks-
kategori 

Stora 1 3 4

Medel 3 2 5

Små 3 1 4

Totalt 7 6 13

Tabell 2 Bortfallsanalys 1 
 

 

 

  

Medelvärde 
Antalet 

som 
anslår i 

vinstdisp.

Kapital-
täckning-

skvot 
Anslags-
nivå 

Storleks-
kategori 

Stora 1,96 0,14 4

Medel 1,77 0,03 2

Små 2,28 0,01 1

Tabell 3 Bortfallsanalys 2 
 

 

När det gäller ordförande var det betydligt mer komplicerat att få tag på 

kontaktuppgifter, samt att intervjuerna med VD prioriterades och tog betydligt mer tid i 

anspråk än förväntat. Av de 46 ordföranden som ursprungligen fanns fick vi kontakt 

med 16 styrelseordförande, varav 14 blev intervjuade. Bortfallet på två ordföranden är 

här relaterade till att det inte gick att få kontakt med dessa efter första kontakttillfället 

vid bestämd tidpunkt. Styrelseordföranden som blev intervjuade är jämt spridda över 

sparbankernas storlekskategorier, och något utmärkande mönster bland dessa ser vi inte. 

I det fjärde stadiet där bortfall kan uppkomma, förekommer i vår undersökning ett visst 
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bortfall som är koncentrerat till fråga 2. Då vissa sparbanker har valt att se förmedlande 

av medel till allmännyttiga intressen i verksamhetsområdet som en del av den ordinarie 

bankverksamheten, har de ingen organisation för att hur anslag till allmännyttiga 

ändamål i vinstdispositionen ska hanteras och kan därmed inte svara på fråga 2. En 

ordförande missförstod fråga 10 och därmed blev det ett bortfall på den frågan. 

Bortfallet på denna fråga speglar de naturliga variationer som finns inom populationen 

och påverkar därmed inte möjligheterna till att generalisera resultaten. 
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5. Resultat 

I  detta  kapitel  presenteras  den  data  som  används  för  att  besvara  de  hypoteser  vi 

formulerat  samt  resultaten  av  de  tester  som  genomförts  i  syfte  att  kunna  förkasta 

nollhypoteser. Med utgångspunkt i vår teoretiska referensram analyserar vi resultaten. 

 

5.1 VD delaktig i beredning av underlaget till styrelsens förslag på 

vinstdisposition  

 

H1: Det finns ett samband mellan att VD deltar i beredningen av underlaget till 

styrelsens förslag på vinstdisposition och att en mindre andel av vinsten anslås till 

allmännyttiga ändamål i vinstdispositionen.  

Följande medelvärden på anslag till allmännyttiga ändamål uppvisar sparbanker 

respektive sparbanksaktiebolag uppdelat på banker där VD är delaktig i styrelsens 

förslag på vinstdisposition respektive banker där VD inte är delaktig: 

 

Är VD delaktig i 

beredning av underlaget 

till styrelsens förslag på 

vinstdisposition? 

Medel-

värde 

Antal 

observationer Standardavvikelse

Nej Sparbanker 0,0176 21 0,04592 

SpAB 0,145 2 0,16263 

Totalt 0,0287 23 0,06683 

Ja Sparbank 0,0178 18 0,02901 

SpAB 0,225 4 0,18841 

Totalt 0,0555 22 0,11156 

Total Sparbank 0,0177 39 0,03856 

SpAB 0,1983 6 0,16822 

Totalt 0,0418 45 0,09141 

Tabell 4 Påverkar VD utseendet på vinstdispositionen? 

Då sparbanksaktiebolagen endast uppgår till sex stycken kan vi inte dra några slutsatser 

utifrån dessa. De skillnader som uppvisas bland sparbanksaktiebolags anslag kan 
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exempelvis bero på variationer i ägarnas avkastningskrav eller i bankens stadgar. 

Bland sparbankerna är medelvärdet på kapitaltäckningskvoten mellan banker där vd är 

delaktig respektive inte delaktig i beredningen av underlaget till styrelsens förslag på 

vinstdisposition i det närmaste identisk. Mann-Whitney U Test ger p-värdet 0,594. Vi 

kan därmed inte förkasta nollhypotesen. Resultaten tyder på att VD:s mål i detta fall 

överensstämmer med organisationens mål alternativt att organisationen är uppbyggt på 

ett sådant sätt att den inte lämnar utrymme åt VD att själv styra dessa beslut i en viss 

riktning.  

 

I det senare fallet hade det kunnat vara så att VD i linje med Lindquist(2004) och Jensen 

och Meckling(1976) förespråkar en högre kapitaltäckningskvot respektive högre andel 

eget kapital i banken men att banken organisatoriskt och traditionellt sett valt att göra på 

ett visst sätt. Detta indikerar att den metod sparbanksgruppen använder för att förmedla 

medel till allmännyttiga ändamål inte påverkas av huruvida VD har inflytande eller ej 

över hur beredningen av vinstdispositionen. En förklaring kan hittas i Olssons(2009) 

avhandling, där han menar att vissa banker ser medel till allmännyttiga intressen som en 

naturlig del av verksamheten. Detta innebär att dessa banker inte tar upp frågan om att 

anslå eller att inte anslå på nytt inför varje och att den metod banken väljer för att 

förmedla medel till allmännyttiga ändamål istället har en tendens att bli en 

slentrianmässig metod i det långa loppet. Om så icke är fallet, kan våra resultat istället 

visa att VD i linje med Davis et als(1997) tankar kan ha andra drivkrafter än de rent 

ekonomiska incitamenten att berika sig själv som agentteorin förespråkar. Ur detta 

perspektiv skiljer sig inte VD:s syn på anslag till allmännyttiga ändamål från övriga 

organisationens och även om VD har stort inflytande över vinstdispositionen resulterar 

inte detta i några negativa konsekvenser till följd av VD:s eventuella egenintressen. 

 

5.2 Högre kapitaltäckningskvot i sparbanker som anslår 

H2. Banker i sparbanksgruppen som anslår en del av vinsten till allmännyttiga 

ändamål har en högre kapitaltäckningskvot än sparbanker som inte anslår en del 

av vinsten till allmännyttiga ändamål. 
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Anslår 

en del 

av 

vinsten 

eller ej? Medelvärde 

Antal 

observationer Standardavvikelse 

Nej 2,0793 30 0,6767 

Ja 2,0969 29 0,4887 

Total 2,088 59 0,5868 

Tabell 5 Högre kapitaltäckningskvot i banker som anslår? 
 
Medelvärdena på kapitaltäckningskvoten i bankerna som anslår en del av vinsten till 

allmännyttiga ändamål är högre än i de banker som inte anslår. Medelvärdesskillnaden 

är dock försumbar då hänsyn inte tas till storlekskategori. Då hänsyn tas till 

storlekskategori fås istället följande medelvärden på kapitaltäckningskvoten: 

 

Anslå en del av vinsten till allmännyttiga 

ändamål? 

Kapitaltäckningskvot 

Stora banker 

Kapitaltäckningskvot 

Medel banker 

Kapitaltäckningskvot 

Små banker 

Nej Medelvärde 2,002 1,83 2,2727 

Antal observationer 5 11 15 

Standardavvikelse 0,49947 0,31768 0,84729 

Ja Medelvärde 2,08 2,0457 2,24 

Antal observationer 15 7 6 

Standardavvikelse 0,44169 0,33729 0,7832 

Total Medelvärde 2,0605 1,9139 2,2633 

Antal observationer 20 18 21 

Standardavvikelse 0,44437 0,3335 0,81001 

Tabell 6 Högre kapitaltäckningskvot i banker som anslår – uppdelat i storlekskategori 
 
I gruppen större banker uppvisar de som anslår en del av vinsten till allmännyttiga 

ändamål en kapitaltäckningskvot som är något högre än de som inte anslår, men denna 

skillnad är i princip negligerbar. Inte heller i gruppen små banker finns några nämnvärda 

medelvärdesskillnader men här råder en motsatt medelvärdesskillnad jämfört med 

kategorin stora banker. Mindre banker som anslår en del av vinsten har en något lägre 

kapitaltäckningskvot. 

 

 

I gruppen medelstora banker indikerar dock studien en större skillnad än i de övriga 

storlekskategorierna. Denna skillnad är dock enligt Mann-Whitney U Test inte 
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signifkant då p-värdet är 0,174. På grundval av det insamlade materialet och resultaten 

av Mann-Whitney U-test förkastas inte nollhypotesen. 

 

En tänkbar anledning till att medelvärdesskillnaden sett över hela populationen är liten 

är att sparbanker överlag är väl kapitaliserade, med en genomsnittlig 

kapitaltäckningskvot på cirka 2,1. Detta tillsammans med att regleringen om att över en 

tidsperiod av tio år maximalt anslå i genomsnitt 5% av vinsten får pecking-order teorins 

synsätt om att internt genererade medel favoriseras liten påverkan på en sparbanks val 

av att anslå eller ej. Den skillnad som finns i att anslå en del av vinsten eller att inte göra 

det får liten faktisk påverkan på bankens kapitalbas.  

Då sparbankens mission gått mer och mer mot att stärka verksamhetsområdets 

utveckling torde förmedlande av medel till detta ändamål vara högt prioriterat i en 

sparbanks verksamhet. Detta tillsammans med sparbanksgruppens generellt sett goda 

kapitalsituation, dess moderna mission samt att kunderna enligt Kim et als(2001) 

resonemang inte värdesätter en högre kapitaltäckningskvot gör att det tyder på att 

bankerna väljer att förmedla dessa medel med någon annan metod. Olssons(2009) 

resonemang om att mindre sparbanker ser allmännyttiga ändamål som en del av 

verksamheten och att dessa då kostnadsförs löpande istället, är en tänkbar metod att byta 

ut förmedlandet via vinstdispositionen mot. 

Våra resultat visar att det inte finns något samband mellan en sparbanks 

kapitaltäckningskvot och storleken på anslagen av vinsten till allmännyttiga ändamål. 

Därmed påverkas generellt sett inte valet av metod att förmedla medel till 

verksamhetsområdet av en sparbanks kapitaltäckningskvot. 

 

5.3 Stiftelser har positiv effekt på andel av vinsten som anslås 

 

H3.Det finns ett samband mellan sparbanker som förmedlar medel via stiftelser 

och att en högre andel av vinsten anslås till allmännyttiga ändamål via 

vinstdispositionen. 

Sparbanker uppvisar följande medelvärden på andelen av vinsten som anslås till 
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allmännyttiga ändamål via vinstdispositionen uppdelat på om sparbanken fördelar 

allmännyttiga medel via stiftelser eller ej:  

 

Förmedlar banken 

anslag till allmännyttiga 

ändamål via en 

stiftelse? 

Medel-

värde 

Antal 

observationer Standardavvikelse 

Nej 0,0118 39 0,02684 

Ja 0,0564 11 0,06727 

Total 0,0216 50 0,04278 

Tabell 7 Stiftelsers påverkan på storleken på anslag 

Resultaten visar en medelvärdesskillnad mellan de sparbanker som använder sig av 

stiftelser för att förmedla medel till allmännyttiga ändamål och de som inte gör det. 

Sparbanker med stiftelse anslår i genomsnitt betydligt högre andel av vinsten till 

allmännyttiga ändamål. Medelvärdesskillnaden testas genom Mann Whitney U Test som 

visar en signifikant skillnad i fördelningen mellan de två grupperna. Då p-värdet är 

0,002 kan vi förkasta nollhypotesen.  

Det finns alltså medelvärdesskillnader som tyder på ett samband mellan sparbanker som 

har stiftelse och att en högre andel av vinsten anslås till allmännyttiga ändamål. 

Silvers(2007) studie tyder på att i det sociala kontraktet mellan samhället och 

sparbanken ingår det att banken förväntas ge bidrag till allmännyttiga intressen. 

Lösningen på detta legitimitetsproblem kan finnas i stiftelseformens möjlighet att 

fondera kapital för att säkerställa ett jämnare flöde till verksamhetsområdet, och 

därigenom inte riskera att det sociala kontraktet med samhället bryts på grund av ett 

fåtal resultatmässiga sämre år för banken. Då sparbanken genom stiftelsen till viss del 

skiljer sin filantropiska verksamhet från den ordinarie bankverksamheten övertar 

stiftelsen ansvaret för att upprätthålla den delen av bankens sociala kontrakt. Om 

stiftelsen inte får kapital avsatt till sig kan det uppstå problem att uppfylla det sociala 

kontraktet. Det brutna kontraktet kan leda till stora förluster samtidigt som banken 

riskerar att mista sina kunder (Deegan & Rankin, 1996; Deegan 2002; Bruzelius & 

Skärvad, 2004). Synsättet att stiftelsen har övertagit en del av ansvaret för sparbankens 

sociala kontrakt och att stiftelsen därmed som en extern part har ett intresse i att banken 

anslår en del av vinsten till stiftelsen, ligger i linje med vårt resultat. Därmed kan vi se 

ett mönster i att sparbanker som har en stiftelse väljer metoden att förmedla medel via 
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vinstdispositionen i högre utsträckning än sparbanker som inte har en stiftelse kopplad 

till sig. 

 

5.4 Sparbanker kostnadsför medel istället för att anslå 

H4: Sparbanker som inte anslår en del av vinsten till allmännyttiga ändamål 

förklarar i en majoritet av fallen detta med att anslagen ersätts med medel som 

kostnadsförs löpande i verksamheten istället   

Av de sparbanker som väljer att inte anslå en del av vinsten till allmännyttiga ändamål 

motiverar VD i följande antal fall detta med att medel istället kostnadsförs löpande: 

 

  Antal  

Procent av 

antal svar 

Kostnadsför löpande 

istället för att anslå en del 

av vinsten 

20 83,3 

Anslår ej av annan 

anledning 

4 16,7 

Total 24 100 

Tabell 8 Motivering till att inte anslå en del av vinsten 
 
Vi kan konstatera att sparbanker som inte anslår en del av vinsten till allmännyttiga 

ändamål i en majoritet av fallen förklarar detta med att dessa medel kostnadsförs 

löpande i verksamheten istället. Av de 24 sparbanker i undersökningen som inte anslår 

en del av vinsten till allmännyttiga ändamål motiverade 20 av dessa detta val med att 

medel kostnadsförs löpande i resultaträkningen istället. Mot bakgrund av detta kan vi 

förkasta nollhypotesen. Anslag till allmännyttiga ändamål kan hindras av skäl relaterade 

till kapitalstruktur eller kapitaltäckning samt om sparbanken inte redovisar vinst. Våra 

resultat visar att dessa skäl inte är en vanlig motivering till valet att inte anslå medel i 

vinstdispositionen till allmännyttiga ändamål. Detta då endast fyra sparbanker förklarar 

sitt val med någon av dessa motiveringar. Att problem relaterade till kapitalsituationen 

inte i någon större utsträckning innebär ett hinder för förmedlandet av medel till 

allmännyttiga intressen ligger i linje med tidigare undersökningar som säger att svenska 

sparbankerna i allmänhet är väl kapitaliserade(Silver, 2007; Olsson, 2009). 
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Sparbanker som inte har en organisation för att fondera vinstmedel riskerar vid år med 

sämre resultat att inte kunna förmedla något till allmännyttiga ändamål. Detta kan 

innebära ett legitimitetsproblem(Deegan & Unerman, 2005) för sparbanken då den 

riskerar att inte kunna uppfylla sitt sociala kontrakt med samhället. En lösning på 

problem med att kunna förmedla stabila flöden till allmännyttiga ändamål i 

verksamhetsområde är att kostnadsföra löpande mot resultaträkningen istället för att 

anslå en del av en eventuell vinst. 

 

Om sparbanken inte har en organisation för att fondera anslagna vinstmedel uppstår 

problem med att med kort varsel kunna stödja förslag av allmännyttigt intresse, då 

vinstmedlen enbart disponeras en gång per år. Detta försvårar ytterligare 

upprätthållandet av det sociala kontraktet. Lösningen att kostnadsföra löpande i 

verksamheten innebär även en skattemässig fördel då kostnader är avdragsgilla om 

sparbanken kan visa på motprestation i nivå med kostnadsfört belopp.(Skatteverket, 

2005) Den skattemässiga fördelen innebär att mer medel kan fördelas till 

verksamhetsområdet alternativt att det blir mer kostnadseffektivt för sparbanken. 

Sponsring kan skapa ett intryck bland invånarna i verksamhetsområdet att företaget 

visar ett samhällsansvar.(Jiffer & Roos, 1999) Detta skapar legitimitet åt företaget 

samtidigt som sparbanken tack vare motprestationen i fråga enklare kan kommunicera 

ut den insats som gjorts för verksamhetsområdet. Vid anslag till allmännyttiga ändamål i 

vinstdispositionen har inte sparbanken rätt att förvänta sig en motprestation, vilket 

innebär att det kan bli svårare att kommunicera ut satsningen till samhället och att 

därmed säkerställa att allmänheten upplever att sparbankens åtaganden enligt det sociala 

kontraktet efterlevs. 

 

5.5 Sparbankens storlek påverkar andelen av vinsten som 

anslås 

H5: Det finns ett positivt samband mellan sparbankens storlek och andelen av 

vinsten som anslås till allmännyttiga ändamål. 

Medelvärdet på andelen av vinsten som anslås till allmännyttiga ändamål fördelas på 
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följande vis mellan de tre storlekskategorierna stora, medelstora och små sparbanker. 

 

  Medelvärde 

Antal 

observationer Standardavvikelse

Små 0,0035 20 0,01182 

Medel 0,0112 17 0,01996 

Stora 0,0631 13 0,06447 

Total 0,0216 50 0,04278 

Tabell 9 Påverkar sparbankens storlek andelen av vinsten som anslås? 

Stora sparbanker uppvisar ett högre medelvärde på andelen av vinsten som anslås till 

allmännyttiga ändamål än medelstora och små.  

Spearmans rho visar 0,533 och ett signifikant positivt samband på 5%-nivån mellan 

bankens storlek och storleken på andelen av vinsten som anslås till allmännyttiga 

ändamål. Detta gör att vi kan förkasta nollhypotesen. Resultaten visar i linje med 

Olssons(2009) slutsatser att mindre sparbanker inte anslår medel till allmännyttiga 

ändamål i samma utsträckning som större sparbank. En tänkbar anledning Olsson 

(2009) ger är att dessa istället ser detta som en del av verksamheten och att de därmed 

kostnadsför dessa medel löpande mot resultaträkning istället. Det innebär att det kan 

finnas en fundamental synsättsskillnad om vad en sparbanks ordinarie bankverksamhet 

ska omfatta som ligger bakom beslutet att inte anslå något av vinsten till allmännyttiga 

ändamål. 

I större banker är medelvärdet på anslag via vinstdispositionen betydligt högre än för 

övriga storlekskategorier. Silver(2007) menar att då medel fördelas inom bankens 

verksamhet tenderar frågorna centreras till ett fåtal personer. Resultaten visar att större 

sparbanker i högre utsträckning anslår medel via vinstdispositionen och i enlighet med 

Silvers(2007) resonemang leder det till att fler personer integreras i besluten om hur 

medlen ska fördelas. Detta underlättar därmed upprätthållandet av det sociala kontrakt 

som banken enligt legitimitetsteorin har, då fler personer är delaktiga i processen att 

fånga upp de behov som finns i verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet kan därför få 

en gynnsammare fördelning av medel från banken. Detta kan exempelvis ske genom att 

huvudmännen involveras då dessa enligt Forsell(1992) ska fungera som ett tvärsnitt av 

allmänheten i verksamhetsområdet. Vårt resultat visar att en sparbanks storlek har 

påverkan på storleken på andelen av vinsten som anslås i vinstdispositionen. 
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5.6 Kostnadsförda medel och anslag som opåverkade av 

varandra 

H6: Sparbanksaktiebolag ser i högre utsträckning än sparbanker kostnadsförda 

medel till verksamhetsområdet via resultaträkningen och anslag till allmännyttiga 

ändamål via vinstdispositionen som storleksmässigt opåverkade av varandra. 

Sparbankerna respektive sparbanksaktiebolagen uppvisar följande svarsfördelning på 

frågan om storleken på anslag via vinstdispositionen och storleken på kostnadsförda 

medel via resultaträkningen påverkar varandra: 

  

Är anslag och 

kostnadsförda medel 

storleksmässigt påverkade 

av varandra? 

Totalt Nej Ja

  Sparbank Antal obs 32 7 39 

i procent av 

totalt 

undersökta 

82,10% 17,90% 100,00% 

SpAB Antal obs 7 0 7 

i procent av 

totalt 

undersökta 

100,00% 0,00% 100,00% 

Tabell 10 - Påverkar storleken på kostnadsförda medel och anslag varandra? 

Resultaten tyder på att företrädare för sparbanksaktiebolagen i högre utsträckning än 

företrädare för sparbankerna anser att kostnadsförda medel till verksamhetsområdet via 

resultaträkningen och anslag till allmännyttiga ändamål via vinstdispositionen är 

storleksmässigt opåverkade av varandra. Detta tyder på en skillnad i synen på denna 

fråga mellan de två associationsformerna. Då antalet sparbanksaktiebolag i 

undersökningen endast uppgår till sju stycken kan vi inte fastställa några slutsatser trots 

att svaren i undersökningen indikerar ett svagt samband.  

Fishers exakta test visar p-värdet 0,287. Resultaten av Fishers exakta test samt det 

faktum att vi inte har tillräckligt stort antal sparbanksaktiebolag gör att vi inte kan 

förkasta nollhypotesen.  

Olsson(2009) menar att sparbanksaktiebolag genom sin associationsform separerar de 
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sociala åtaganden banken kan göra från den ordinarie bankverksamheten. Vårt resultat 

visar att samtliga sparbanksaktiebolag i undersökningen anser att de kostnadsförda 

medlen och anslagen via vinstdispositionen är storleksmässigt opåverkade av varandra. 

Till skillnad från sparbanker delar alla sparbanksaktiebolag i undersökningen ut något 

av vinsten. En anledning till att även majoriteten av sparbankerna inte ser dessa två sätt 

som storleksmässigt påverkade av varandra kan vara den synsättsskillnad som finns 

mellan sparbankerna om anslagen till allmännyttiga ändamål ska ses som en del av 

verksamheten eller ej. Silver(2007) menar att det i sparbanker kan vara svårt att se 

skillnaden mellan allmännytta och marknadsföring och våra resultat säger att sju av 

sparbankerna i undersökningen anser att dessa två delar är storleksmässigt påverkade av 

varandra. Detta indikerar att det i dessa banker kan finnas ett visst utrymme för banken 

att ersätta det ena sättet med det andra. Tänkbara anledningar till att sparbanker väljer 

att göra detta är exempelvis den skattemässiga fördelen samt att sparbanken slipper FI:s 

anslagsbegränsningar. 

 

5.7 VD och styrelseordförande har olika syn 

H7: VD och ordförande i svenska sparbanker har olika syn på hur banken anslår 

och kostnadsför medel till sitt verksamhetsområde och vem eller vilka som fattar 

beslut om detta. 

 

Proportionen överensstämmande svar mellan VD och ordförande redovisas i följande 

tabell: 

  

Antal 

obs Medelvärde Standardavvikelse

Fråga1 14 0,64 0,497 

Fråga2 10 0,8 0,422 

Fråga3 14 0,79 0,426 

Fråga4 4 0,5 0,577 

Fråga5 14 1 0 

Fråga6-9 14 0,93 0,267 

Fråga10 14 0,93 0,267 

Tabell 11 Olika syn hos VD och styrelseordförande 
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Proportionen överensstämmande svar tillsammans med det ringa antal observationer i 

undersökningen gör att vi inte kan förkasta nollhypotesen. 

I frågorna som rör underlaget till styrelsens förslag på vinstdisposition har 5 av 14 

bankers VD och ordförande uppgivit olika svar. Synen på vem som gör detta underlag 

överensstämmer alltså i relativt låg utsträckning. Enligt agentteorin har VD ett 

informationsövertag vilket skulle kunna leda till att styrelsen väljer att låta VD fatta 

dessa beslut medan det i VD:s ögon handlar om ett gemensamt beslut där VD har stöd 

för sitt förslag från styrelsen. Då dessa frågor rör bankens kapitalstruktur och 

kapitaltäckning ska dock styrelsen enligt Baselregelverket(Lindblom & Olsson, 2007) 

ha kunskap om kapitaltäckningsreglerna vilket talar för att styrelsen ändå bör vara insatt 

i dessa frågor och därmed inte i så pass hög utsträckning behöver låta VD fatta beslut 

själv i dessa frågor. Även i frågan om banken planerar att anslå en del av vinsten finns 

en nämnvärd skillnad i representanternas svar som kan spegla en 

informationsasymmetri mellan VD och ordförande. 

 Bland de bortfall som finns på fråga 2 och 4 existerar dessutom en oklarhet angående 

vad som är allmännyttiga ändamål och vad som är sponsring. Två ordförandes svar 

indikerade att dessa inte hade klarhet i skillnaden mellan bankens anslag via 

vinstdisposition och löpande kostnadsföring av medel. Silver(2007) menar att det kan 

vara otydligt vad som är allmännytta och vad som är sponsring, vilket dessa två 

ordföranderepresentanters svar tillsammans med skillnaderna i svaren på frågorna 2,3 

och 4 indikerar. I frågor som rör hur banken väljer att fördela medel via sponsring 

överensstämmer synen på hur banken förmedlar medel i 13 av 14 fall vilket indikerar att 

generellt sett har VD och ordförande överensstämmande syn i de frågor som rör 

kostnadsförda medel till verksamhetsområdet.  

 

5.8 Om sparbanken kostnadsför löpande fattar VD oftare 

besluten 

H8: Att fördela medel till verksamhetsområdet genom att kostnadsföra löpande i 

verksamheten innebär i sparbankerna att besluten oftare fattas av VD än vid 

anslag till allmännyttiga ändamål via vinstdispositionen. 
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VD:s delaktighet i beslut om kostnadsförda medel löpande i verksamheten respektive 

delaktighet i beslut om hur medel fördelas då anslag via vinstdispositionen görs 

redovisas i följande korstabell: 

 

 

  

Är VD med och beslutar 

om fördelningen av 

sponsring? 

Total Nej Ja

Är VD delaktig i 

fördelningen av 

medel till 

allmännyttiga 

ändamål från 

vinstdispositionen? 

Nej 4 21 25 

Ja 3 2 5 

Total 7 23 30 

Tabell 12 VD:s delaktighet i besluten om anslag och kostnadsförda medel 
 

McNemars test visar, då p-värdet är 0,000 att det finns en relation mellan att VD inte är 

delaktig i besluten om fördelningen av medel till allmännyttiga ändamål via 

vinstdispositionen och att VD är delaktig i besluten om medel som kostnadsförs. Vi kan 

därmed förkasta nollhypotesen och konstatera att VD är delaktig i besluten om 

kostnadsförda medel i högre utsträckning än vid anslag i vinstdispositionen. Detta ligger 

i linje med Silvers(2007) undersökning som säger att då medel fördelas inom bankens 

ordinarie verksamhet koncentreras makten till ett fåtal personer. Olsson(2009) tolkar 

detta som att VD och styrelseordförande får stor makt i dessa frågor. Detta innebär att 

huvudmännen får mindre inflytande. Då färre personer är inblandade i besluten samt att 

huvudmännens kunskap om verksamhetsområdets behov inte tas till vara, riskerar 

fördelningen av allmännyttiga medel få sämre spridning. Därmed riskeras att 

verksamhetsområdets utveckling inte främjas på ett optimalt sätt. Huvudmännen ska 

enligt Forsell(1992) fungera som ett tvärsnitt av samhället och denna koppling går då 

förlorad. Våra resultat visar att VD är mer delaktig i fördelningen av medel som görs 

löpande i verksamheten vilket innebär att om banken gör på detta sätt finns skäl att tro 

att de har mer affärsmässig karaktär då VD arbetar på ett vinstmaximerande sätt. Som 

konsekvens av detta finns även skäl att tro att huvudmännens intressen, som enligt 

Silver(2007) står i kontrast till VD:s vinstmaximerande synsätt, inte får inflytande över 

hur banken väljer att förmedla medel. Agentteoretiskt sett riskerar även det faktum att 
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styrelsen inte är lika insatta i verksamheten resultera i ett informationsövertag som 

innebär att VD kan agera opportunistiskt i dessa frågor och bejaka egna intressen i 

högre utsträckning om banken fördelar medel inom verksamheten. 

 

5.9 Styrelsen begränsar VD:s makt över det som kostnadsförs 

löpande 

H9: Styrelsen begränsar i en majoritet av fallen VD:s makt över hur bankerna i 

sparbanksgruppen fördelar kostnadsförda medel till olika intressen genom att 

begränsa de belopp som får fattas beslut om av VD. 

 

VD:s delaktighet i sparbankernas beslut om sponsring samt styrelsens delaktighet i 

sponsring redovisas i följande tabell: 

 

  

Deltar styrelsen 

i beslut om 

kostnadsförda 

medel? 

Totalt Nej Ja 

Är VD delaktig 

i beslut om 

kostnadsförda 

medel? 

Nej 2 4 6 

Ja 9 24 33 

Totalt 11 28 39  

Tabell 13 Begränsar styrelsen VD:s makt över kostnadsförda medel? - Sparbanker 
 

Resultaten visar att VD i sparbankerna i 33 av 39 fall är delaktig i besluten om 

sponsring. Av dessa 33 fall begränsar styrelsen VD:s makt genom att i 24 av fallen 

själva fatta beslut om större summor. I 9 fall begränsar inte styrelsen VD:s makt över 

sponsringssummorna I de flesta sparbankers fall väljer alltså styrelsen att vara delaktig i 

besluten kring sponsring. Enligt agentteorin riskerar agentkostnader att uppkomma om 

informationsasymmetri mellan exempelvis VD och styrelse föreligger men genom 

övervakning av VD, exempelvis på det sätt styrelsen väljer att göra i dessa 24 fall kan 

styrelsen minska risken för att VD arbetar på ett opportunistiskt sätt. 
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Bland sparbanksaktiebolagen visar resultaten däremot att styrelsen i 0 fall av 7 väljer att 

delta i besluten kring sponsring. Antalet banker i undersökningen är dock för litet för att 

det ska finnas tillräckligt med underlag att dra slutsatser om. Resultaten indikerar dock 

att sponsring i sparbanksaktiebolagens fall sällan är en styrelsefråga. 

 

 

  

Deltar styrelsen i 

beslut om 

kostnadsförda 

medel? 

Totalt Nej 

Är VD delaktig i 

beslut om 

kostnadsförda 

medel? 

Ja 7 7 

Totalt 7 7 

Tabell 14 Begränsar styrelsen VD:s makt över kostnadsförda medel? - Sparbanksaktiebolag 
 

 

Med anledning av det lilla antalet sparbanksaktiebolag som finns representerade i 

frågorna kring denna hypotes kan vi endast dra slutsatser om sparbankerna. I 

sparbankernas fall väljer alltså styrelsen att i de flesta fall då VD har makt om sponsring 

själva vara delaktiga genom att begränsa de summor VD får fatta beslut om. Dock är 

detta samband enligt Fishers exakta test, som visar ett p-värde på 1,00, inte signifikant 

och vi kan därmed inte förkasta nollhypotesen.  

 

Att styrelsen trots allt väljer att vara delaktig i sponsring i flera fall går att tolka som att 

dessa frågor inte bara har affärsmässig karaktär. Styrelsen har enligt Silver(2007) sällan 

makt över beslut inom affärsverksamheten. Vår undersökning visar dock att styrelsen 

just i dessa frågor väljer att vara delaktig i ett stort antal fall vilket indikerar det att 

besluten kring sponsring innehåller något mer utöver enbart affärsmässig karaktär. 

 

Däremot finns risken då VD och styrelse interagerar att VD genom att ha skapat en god 

relation med styrelsen ändå lyckas tillskansa sig större makt i vissa frågor (Westphal, 

1998). I de fall vår undersökning visat att styrelsen är delaktiga i besluten om sponsring 

finns alltså risken att styrelsens inflytande stannar vid en formell makt och att VD i 
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realiteten ändå behåller stor makt i frågan. Detta överensstämmer med Silvers(2007) syn 

att VD i sparbanker har oproportionerligt stor makt. 
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6. Slutsats och förslag på framtida 

forskning 

Här redogörs för de slutsatser vi kan dra utifrån de resultat vi kommit fram till för att 

kunna besvara problemformuleringen och därigenom kunna uppfylla studiens syfte. En 

diskussion med  praktiska  implikationer  samt  förslag  på  framtida  forskning  avslutar 

kapitlet. 

6.1 Slutsats 

 
Syftet med vår uppsats var att förklara hur svenska sparbanker förmedlar medel till 

allmännyttiga intressen i sitt verksamhetsområde samt kunna skapa en bild över vilka 

representanter för sparbanken som får inflytande beroende på hur medlen förmedlas. 

Tidigare studier av Olsson(2009) visar att en majoritet av de svenska sparbankerna inte 

anslår en del av vinsten till allmännyttiga ändamål. Dessutom visar Olssons(2009) 

studier att sparbankernas kapitalsituation är relativt god. I linje med dessa studier visar 

våra resultat att sparbankerna i mycket låg utsträckning motiverar uteblivna anslag via 

vinstdispositionen med skäl relaterade till kapitalstruktur eller kapitaltäckning. 

Resultaten visar istället att de flesta sparbanker motiverar detta val med att medel 

istället kostnadsförs löpande inom verksamheten.  

 

Olssons(2009) kommer fram till att det i mindre sparbanker finns en fundamental 

synsättskillnad då dessa åtaganden ses som en del av verksamheten. Vår undersökning 

visar i linje med detta att det bland mindre sparbanker är få som anslår en del av vinsten 

och att de flesta motiverar detta val med att de istället kostnadsför medel löpande. Dock, 

visar vår undersökning, att detta synsätt existerar bland alla storlekskategorier av 

sparbanker. Detta synsätt kan få följden att frågan om att anslå medel eller ej tenderar 

bli en icke-fråga inför varje års sparbanksstämma. Detta kan innebära att banken 

organisatoriskt och traditionellt sett valt att göra på ett visst sätt vilket inte lämnar något 

utrymme för VD:s egen syn på om medel ska anslås eller fonderas i banken. Om 

sparbanken har de ekonomiska förutsättningarna för att förmedla medel till 

verksamhetsområdet är frågan inte om medel ska förmedlas, utan snarare på vilket sätt 
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detta ska göras. Detta bekräftar Silvers(2007)syn att sparbanker upplevs ha 

förväntningar på sig från samhället att ge kontinuerliga bidrag till verksamhetsområdet 

och att de genom att göra detta kan lösa sitt legitimitetsproblem. Genom att 

kostnadsföra medel ges sparbanker som inte har en stiftelse möjlighet att under året 

löpande engagera sig i verksamhetsområdet. Detta är alltså utöver skattefördelen även 

en möjlig lösning på sparbankens legitimitetsproblem, då kontinuerliga bidrag 

säkerställs med hjälp av denna metod. Men för att kunna upprätthålla sitt sociala 

kontrakt måste sparbanken på något sätt kommunicera ut informationen till allmänheten 

om att banken faktiskt gör vissa åtaganden. Vid anslag via vinstdispositionen får inte 

motprestation förväntas vilket kan leda till att sparbanken ställs inför ett dilemma. 

Svårigheter kan uppstå i att kommunicera ut sitt engagemang för verksamhetsområdet 

och därmed påvisa sin del i det sociala kontraktet samtidigt som sparbanken inte får 

förvänta sig någon motprestation.  

 

Vår undersökning visar att sparbanker som har stiftelser i högre grad anslår medel via 

vinstdispositionen medan sparbanker som saknar en extern organisation för att fördela 

medel till verksamhetsområdet i lägre utsträckning anslår. Stiftelsens möjlighet att 

fondera medel för att mer löpande kunna fördela medel tenderar alltså att inverka 

positivt på andelen av vinsten som anslås. Sett ur legitimitetsteorins perspektiv och med 

tanke på det sociala kontraktet sparbanken har med samhället är sparbanken i behov av 

att kunna fördela medel kontinuerligt till sitt verksamhetsområde. Detta underlättas 

genom stiftelseformen. Ett exempel på vilka konsekvenserna kan bli vid uteblivna 

medel till verksamhetsområdet enstaka år finner vi i Sparbanksstiftelsen Kronans 

årsredovisning där stiftelsens ordförande skriver att stiftelsen under många år förmedlat 

mångmiljonbelopp men att dessa rönte mycket lite intresse hos pressen. När utdelningen 

pga. finanskrisen däremot uteblev fick det stor uppmärksamhet och som 

styrelseordförande själv beskriver det, ”Ingen saknar kon förrän båset är 

tomt”(Sparbanksstiftelsen Kronans årsredovisning 2009, sid.4). 

 

Våra resultat kring sparbanksaktiebolag tyder på att dessa har en naturlig uppdelning 

mellan den filantropiska delen av verksamheten och den rent affärsmässiga sponsringen. 

Inom bankverksamheten hanteras det som är av rent affärsmässig karaktär medan 

stiftelserna tar hand om det filantropiska åtagandet. Våra resultat tyder på att den ibland 
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suddiga gräns mellan sponsring och samhällsnytta i sparbanker som Silver(2007) 

beskriver inte finns på samma sätt i sparbanksaktiebolag. 

Våra resultat visar att de sätt sparbankerna väljer för att förmedla medel till 

verksamhetsområdet påverkar vilka personer inom banken som får inflytande över 

fördelningen av medel. Våra resultat visar att då sparbanken fördelar medel löpande 

inom verksamheten har VD större inflytande över besluten än då medel fördelas genom 

anslag via vinstdispositionen. Ett resultat av att sparbanken väljer att kostnadsföra 

medel löpande i verksamheten istället för att anslå medel via vinstdispositionen blir 

alltså att VD i högre utsträckning får makt över besluten. Då sparbanker har en stiftelse 

främjas anslag via vinstdispositionen vilket leder till att VD i lägre utsträckning kan 

antas ha makt över besluten än om medel istället kostnadsfördes. Detta konstateras mot 

bakgrund av de slutsatser vi tidigare dragit kring skillnaderna i VD:s delaktighet i 

besluten vid de två olika metoderna att fördela medel till verksamhetsområdet. Vid 

studierna av styrelsens involvering i kostnadsförda medel till verksamhetsområdet 

finner vi inget signifikant samband att styrelsen begränsar VD:s inflytande, vilket gör att 

vi inte kan revidera Silvers(2007) bild av att VD har oproportionerligt stor makt i 

sparbanker. 

 

Utifråns studiens resultat har vi identifierat några praktiska implikationer kopplade till 

sparbankernas val av metod för att förmedla medel till allmännyttiga ändamål: 

 

-Att majoriteten av de svenska sparbankerna väljer att kostnadsföra medel löpande 

istället för att anslå medel via vinstdispositionen får konsekvensen att VD i högre grad 

fattar beslut om fördelningen av medel. I endast ett fåtal fall deltar huvudmännen i 

fördelningen av medel till verksamhetsområdet(se Bilaga). Då huvudmännens kunskap 

om verksamhetsområdets behov därmed riskerar gås miste om finns risken att den 

optimala fördelningen av medel till verksamhetsområdet inte uppnås. Ett exempel på 

hur sparbanker kan involvera huvudmän i arbetet med att fördela medel löpande till 

verksamhetsområdet är att använda sig av en sponsringskommitté där olika personer, 

däribland en eller flera huvudmän ingår. Detta sätt använder sig en sparbank i 

undersökningen av för att kunna dra nytta av huvudmännens kunskaper om 

verksamhetsområdets behov.  

- En annan konsekvens av att få sparbanker väljer att anslå en del av vinsten är att 
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reglerarens rekommenderade maximala nivå på utdelningar riskerar att blir ihåligt. 

Väljer istället sparbanken att förmedla dessa medel genom att kostnadsföra löpande mot 

resultaträkning omfattas inte dessa summor av utdelningsbegränsningarna och 

reglerarens instrument för att kontrollera sparbankens utdelningsnivå blir oanvändbart. 

Vi ställer oss frågande till varför en bank med en kapitaltäckningskvot på över 3 ska 

behöva begränsa sin anslagsnivå till maximalt 5 % av vinsten. Här efterlyser vi en mer 

dynamisk reglering, framförallt med tanke på att många sparbanker inte använder sig av 

denna metod för att förmedla medel utan istället kostnadsför medel löpande.  

 

En annan aspekt som belyser den brist på dynamik i regleringen kring anslagen är 

dagens begränsningar om att mottagaren för anslagen till allmännyttiga ändamål inte får 

drivas av vinstintresse. Dessa kan krocka med sparbankens mål att verka för en positiv 

utveckling i verksamhetsområdet genom att problem kan uppstå om sparbanken med 

anslag från vinstdispositionen vill delta i exempelvis ett lokalt infrastrukturprojekt med 

vinstintresse. Med nuvarande regelverk får inte sparbanken göra detta och regelverket 

kan därmed ha en hämmande effekt på sparbankens vilja att verka för 

verksamhetsområdets bästa. 

 

- Då sparbanker kostnadsför medel löpande i resultaträkningen till verksamhetsområdet 

redovisas i allmänhet inte de summor i årsredovisningen på samma sätt som anslagen 

via vinstdispositionen gör. Detta innebär att det i resultaträkningen i allmänhet inte går 

att utläsa hur mycket medel sparbanken förmedlat under året på detta vis. Vid 

jämförelse av resultaten av VD och ordförandes svar i undersökningen finner vi en 

informationsasymmetri då det för ordförande i ett antal fall är otydligt vad som är anslag 

till allmännyttiga ändamål via vinstdispositionen och vad som är löpande 

kostnadsföring. Även Silvers(2007) studier pekar på en otydlighet mellan vad som är 

marknadsföring och vad som är samhällsnytta inom sparbanken. Med tanke på denna 

otydlighet mellan marknadsföring och samhällsnytta och med tanke på att våra resultat 

visar att kostnadsförda medel delvis kan ersätta anslag via vinstdispositionen ställer vi 

ur allmänhetens perspektiv frågan hur öppet de summor som kostnadsförs redovisas. Då 

anslagen av vinsten redovisas varje år i vinstdispositionen finner vi det, med tanke på 

den vaga gräns mellan dessa två sätt att förmedla medel, viktigt att även medel som 

kostnadsförs löpande redovisas på ett eller annat sätt. Ett exempel på hur sparbanken 

kan redovisa kostnadsförda medel utan att avslöja enskilda summor i enskilda 
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engagemang finner vi i Sparbanken 1826 årsredovisning för 2010 som formulerar detta 

på följande vis: ”2,3 miljoner kronor i sponsring fördelades till 173 föreningar”. För 

öppenhetens skull kan det vara av intresse att organisationerna som får ta del av 

sponsringen redovisas, även om vi i 1826 fall förstår att en lista med 173 föreningar 

uppradade kanske inte är rätt väg att gå. Kostnadsförda medel koncentreras i högre grad 

till ett fåtal personer och vår undersökning visar att VD i högre utsträckning har 

inflytande över dessa. Detta, anser vi, gör det än mer viktigt att öppenheten kring dessa 

engagemang är hög för att undvika att enskilda personers egenintressen speglar 

fördelningen av medel till verksamhetsområdet. 

 

6.2 Förslag på framtida forskning 

 

För att ge ytterligare en dimension till frågorna kring sparbanksgruppens förmedlande 

av medel till allmännyttiga ändamål efterlyser vi framtida forskning kring de summor 

som sparbanken kostnadsför i resultaträkningen. Då våra resultat visar att sparbanker i 

hög grad kostnadsför medel till allmännyttiga ändamål finner vi att regleringen kring 

medel disponerade via vinstdispositionen mister sin funktion. Hur stora summor 

sparbanken kostnadsför är mindre öppet än de anslag som görs via vinstdispositionen 

och det är svårt att få grepp om hur mycket medel som verkligen går till sponsring.  

 

De senaste åren har ett antal sparbanker ombildas till sparbanksaktiebolag. En fallstudie 

av hur en av dessa bankers förmedlande av medel till allmännyttiga ändamål har 

påverkats av bytet av associationsform skulle kunna skapa en djupare insikt i de för- och 

nackdelar som finns med de olika associationsformerna. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Telefonintervjumall 

 

Hej! 

Mitt namn är Fredrik…………Jag studerar…………………och skriver just nu ett 

examensarbete om hur svenska sparbanker förmedlar värde till sitt verksamhetsområde. 

Vårt mål är att intervjua samtliga sparbankers vd  och ordförande och vi undrar om ni 

har tid att svara på några frågor? Ert deltagande kan inte ersättas av någon annan då 

vi strävar efter att få både ordförande och VD:s syn i dessa frågor. Era svar kommer att 

behandlas konfidentiellt och inga enskilda bankers svar kommer att gå att urskilja i den 

färdiga studien. Om ni inte har tid nu, har ni möjlighet att bestämma en tid för 

intervjun? 

 

 

Detta säger vi till: Sparbanker  (Sp) 

Detta säger vi till: Sparbanksaktiebolag (SpAB) 

 

Intervjun kommer att vara uppdelad i 2 delar. 

Den första delen rör den disposition av vinsten banken gör varje år. 

 

1. Vem gör underlaget till styrelsens förslag på vinstdisposition, dvs. om något av 

vinsten anslås till allmännyttiga ändamål(Sp) / går till utdelningar(SpAB)? 

-styrelsen gemensamt  1 

-styrelseledamot  2 

-VD   3 

-tjänsteman   4 

- stiftelserepresentant  5 
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2. Vem fattar besluten om hur anslagen till allmännyttiga ändamål(Sp) / utdelningen 

från vinstdispositionen(SpAB) fördelas mellan olika projekt?  

-styrelsen gemensamt  1 

-styrelseordförande  2 

-VD   3 

-tjänsteman   4 

- stiftelserepresentant  5 

-huvudmännen genom stämman 6 

 

3. Kommer ni i årets vinstdisposition att anslå något till allmännyttiga ändamål(Sp) / 

dela ut något av vinsten som utdelning?(SpAB) 

Om NEJ: 

 

4. Varför kommer ni inte att anslå något till allmännyttiga ändamål(Sp) / dela ut 

något(SpAB) av vinsten? 

Här kan vi kategorisera in svaren i tre huvudkategorier: 

 

-prioriterar inte detta     1 

 

Reglering/begränsningar: 

-får ej pga regleringen om 5% i genomsnitt över 10 års tid  2 

-har ej gjort vinst under året    3 

-måste täcka upp för tidigare års förluster   4 

-sparar till större utdelningar i framtiden   5 

 

Medel förmedlas istället genom att vi kostnadsför löpande i resultaträkningen: 

-vi förmedlar dessa medel genom kostnader i verksamheten istället  6 

-skattemässig nackdel gentemot att kostnadsföra medel  7 

-metoden försvårar bankens förmedlande av medel till allmännyttiga intressen 8 

 

Kapitalstruktur/kapitaltäckning: 

-kapitalstrukturen på lång sikt    9 

-kapitaltäckning(risk)     10 

-Basel II / III –anpassning     11 
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Andra delen: Nu kommer frågorna röra de medel som banken kan förmedla till 

verksamhetsområdet, genom att kostnadsföra i resultaträkningen. Detta kan vara 

exempelvis sponsring av projekt, föreningar. 

  

5.Förmedlar banken denna typ av medel?  

-Ja    1 

-Nej    0 

 

 

 

6.Beroende på hur stora dessa medel är, skiljer det sig åt vilka som fattar besluten? 

 

-Ja    1 

-Nej    0 

 

 

7. Om JA: 

Vem/vilka fattar besluten om de största medlen? 

-VD    1 

-Tjänstemän    2  

-Styrelseordförande   3 

-Styrelse    4 

-Huvudmännen genom stämman  5 

 

 

8. Vem/vilka fattar besluten om de mindre medlen? 

-VD    1 

-Tjänstemän    2  

-Styrelseordförande   3 

-Styrelse    4 

-Huvudmännen genom stämman  5 
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9. Om NEJ: 

Vem/vilka fattar besluten om medlen? 

-VD    1 

-Tjänstemän    2  

-Styrelseordförande   3 

-Styrelse    4 

-Huvudmännen genom stämman  5 

 

 

Den sista frågan kommer att handla både om anslagen till allmännyttiga ändamål(Sp) / 

utdelningen(SpAB) via vinstdisposition och de medel till verksamhetsområdet som 

banken kostnadsför.  

 

10. Påverkar storleken på anslagen till allmännyttiga ändamål(Sp) / utdelningen(SpAB) 

via vinstdispositionen och storleken på de kostnadsförda medlen varandra? 

-Ja   1 

-Nej   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84

Bilaga 2. Datamaterial 

 
 
Del 1 – Vinstdisposition 
 
1. Vem gör underlaget till styrelsens förslag på vinstdisposition, dvs. om något av 

vinsten anslås till allmännyttiga ändamål(Sp) / går till utdelningar(SpAB)? 

VD 

  
Svar Procent 

av fallen Antal i procent
Styrelsen gemensamt 21 30,9% 45,7%

Styrelseledamot 2 2,9% 4,3%

VD 23 33,8% 50,0%

Tjänsteman 19 27,9% 41,3%

Stiftelserepresentant 3 4,4% 6,5%

Totalt 68 100% 147,8%

 
 
 
Ordförande 

  
Svar Procent 

av fallen Antal i procent
Styrelsen gemensamt 3 13,00% 21,40%

Styrelseledamot 1 4,30% 7,10%

VD 11 47,80% 78,60%

Tjänsteman 7 30,40% 50,00%

Stiftelserepresentant 1 4,30% 7,10%

Totalt 23 100,00% 164,30%

 
 
 
2. Vem fattar besluten om hur anslagen till allmännyttiga ändamål(Sp) / utdelningen 

från vinstdispositionen(SpAB) fördelas mellan olika projekt?  

VD 

  
Svar Procent 

av fallen Antal i procent
Styrelsen 20 48,8% 60,6%

VD 5 12,2% 15,2%

Tjänstemän 2 4,9% 6,1%

Stiftelse 14 34,1% 42,4%

Totalt 41 100% 124,2%
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Ordförande 

  
Svar Procent 

av fallenAntal i procent
Styrelsen 4 30,80% 36,40%

Styrelserepresentant 1 7,70% 9,10%

VD 2 15,40% 18,20%

Stiftelse 6 46,20% 54,50%

Totalt 13 100,00% 118,20%

 
 
3. Kommer ni i årets vinstdisposition att anslå något till allmännyttiga ändamål(Sp) / 

dela ut något av vinsten som utdelning?(SpAB) 

VD 

  
Antal 
svar i procent 

Nej 24 52,2% 

Ja 22 47,8% 

Totalt 46 100% 

 
Ordförande 

  
Antal 
svar i procent 

Nej 7 50% 

Ja 7 50% 

Totalt 14 100% 

 
 
4. Varför kommer ni inte att anslå något till allmännyttiga ändamål(Sp) / dela ut 

något(SpAB) av vinsten? 

VD 

  
Antal 
svar i procent

Kostnadsför löpande (utan 
vidare motivering) 

13 54,2%

Skattemässig nackdel – 
kostnadsför löpande istället 

2 8,3%

Försvårar bankens 
förmedlande av medel till 
allmännyttiga intressen – 
kostnadsför löpande istället 

5 20,8%

Kapitalstruktur på lång sikt 1 4,2%

Kapitaltäckning(risk) 1 4,2%

Basel II/ III -anpassning 1 4,2%

Årets resultat tillät ej detta 1 4,2%

Totalt 24 100%
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Ordförande 

  
Antal 
svar i procent

Kostnadsför löpande 
(utan vidare 
motivering) 

2 28,6%

Skattemässig nackdel 1 14,3%

Kapitaltäckning(risk) 2 28,6%

Basel II/ III -
anpassning 

1 14,3%

Årets resultat tillät ej 
detta 

1 14,3%

Totalt 7 100%

 
 
Del 2 - Kostnadsförda medel 
5.Förmedlar banken denna typ av medel?  

 
VD 

  
Antal 
svar i procent 

Ja 46 100% 

 
 
 
Ordförande 

  
Antal 
svar i procent 

Ja 14 100% 

 
 
6.Beroende på hur stora dessa medel är, skiljer det sig åt vilka som fattar besluten? 

VD 

  
Antal 
svar i procent 

Nej 10 21,7% 

Ja 36 78,3% 

Totalt 46 100% 

 
 
 
Ordförande 

  
Antal 
svar i procent 

Nej 2 14,3% 

Ja 12 85,7% 

Totalt 14 100% 
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7. Om JA: 

Vem/vilka fattar besluten om de största medlen? 

VD 

  
Svar Procent 

av fallen Antal i procent
VD 9 23,1% 25%

Tjänstemän 
exkl VD 

3 7,7% 8,3%

Styrelsen inkl 
ordf 

27 69,2% 75%

Totalt 39 100% 108,3%

 
 
Ordförande 

  
Svar Procent 

av fallen Antal i procent
VD 3 21,4% 25%

Tjänstemän 
exkl VD 

2 14,3% 16,7%

Styrelsen inkl 
ordf 

9 64,3% 75%

Totalt 14 100% 116,7%

 
 

8. Vem/vilka fattar besluten om de mindre medlen? 

VD 

  
Svar Procent 

av fallen Antal i procent
VD 24 44,4% 66,7%

Tjänstemän 
exkl VD 

28 51,9% 77,8%

Styrelse inkl 
ordf 

1 1,9% 2,8%

Huvudmän 1 1,9% 2,8%

Totalt 54 100,00% 150,00%

 
 
Ordförande 

  

Svar 
Procent 
av fallenAntal 

i 
procent 

VD 9 50% 75%

Tjänstemänexkl 
VD 

9 50% 75%

Totalt 18 100% 150%
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9. Om NEJ: 

Vem/vilka fattar besluten om medlen? 

VD 

  
Svar Procent 

av fallen Antal i procent
VD 7 50% 70%

Tjänstemän 
exkl VD 

6 42,9% 60%

Styrelsen 
inklordf 

1 7,1% 10%

Totalt 14 100% 140%

 
 
 
Ordförande 

  
Svar Procent 

av fallenAntal i procent 
VD 1 33,3% 50%

Tjänstemänexkl 
VD 

1 33,3% 50%

Styrelsen inkl 
ordf 

1 33,3% 50%

Totalt 3 100% 150%

 
 

10. Påverkar storleken på anslagen till allmännyttiga ändamål(Sp) / utdelningen(SpAB) 

via vinstdispositionen och storleken på de kostnadsförda medlen varandra? 

VD 

  
Antal 
svar i procent 

Nej 39 84,8% 

Ja 7 15,2% 

Totalt 46 100% 

 
 
Ordförande 

  
Antal 
svar i procent 

Nej 9 69,2% 

Ja 4 30,8% 

Total 13 100% 
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Histogram över andelen av vinsten som anslås till allmännyttiga ändamål - med 
normalfördelningskurva 
 

 
 


