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Sammanfattning 
 

Konceptet kring kluster har fått mycket uppmärksamhet de senaste årtiondena. Dels beskrivet 

som ett viktigt fenomen, dels som ett bidrag till effektiva nationella ekonomier. I denna 

kandidatuppsats ämnar vi undersöka några viktiga drivkrafter som driver koncentrationerna 

av svenska bankers etablering inom kluster för Private Banking i Luxemburg. Finansklustret 

lever kvar trots ändrade förutsättningar och hårdare regleringar. Genom en kvalitativ studie av 

två svenska banker som har enheter i finanscentrum i Luxemburg, undersöker vi drivkrafter 

bakom etableringarna. Totalt har tre semi-strukturerade djupintervjuer ägt rum. De viktigaste 

identifierade drivkrafterna visade sig vara horisontella och vertikala nätverk genom personlig 

integration samt lägre kostnader genom rekrytering av kompetent personal och gemensamma 

IT-lösningar. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  

Vi lever i en global ekonomi där aktörer kan hämta kapital, varor, information och nya 

teknologier från hela världen, ofta bara med ett enda klick på datorn (Porter, 1998). Följden 

av detta blir att konkurrensen mellan företag blir allt hårdare och förutsättningarna för hur 

företag och länder konkurrerar med varandra förändras. Globalisering som innebär snabbare 

transport och kommunikation, borde därmed minska betydelsen av var någonstans i världen 

man befinner sig (Porter, 1998). Marshall hävdade för snart ett sekel sedan att “människor och 

företag delar en industriell atmosfär genom att placera sig i närheten av varandra geografiskt 

sätt” (Marshall, 1919). Vi kan idag se ett ökat igenkännande av nätverk bestående av kunskap, 

människor och material som tillsammans formar moderna ekonomiska aktiviteter (Pinch et 

al., 2003). Dessa platser med sammanlänkande aktörer brukar kallas för “kluster”. Kluster 

definieras som geografiskt närstående grupper av sammanlänkade företag, leverantörer, 

serviceenheter och institutioner inom ett specifikt område (Porter, 2000). Dessa grupper är 

ömsesidigt beroende av att tillhandahålla liknande grupper av produkter eller tjänster (Sölvell 

et al., 2008).  

 

Exempel på framgångsrika och internationellt erkända kluster är Silicon Valley för IT-

utveckling och filmindustrin i Hollywood (Porter, 1998). Kluster inom finansbranschen är 

ytterligare exempel, där de stora finansdistrikten på Wall Street i USA, London och Shanghai 

är de mest välkända. I den här kandidatuppsatsen kommer vi att titta närmare på 

affärsområdet Private Banking. Konceptet är en tjänst bestående av finansiella produkter som 

erbjuds till kapitalstarka kunder. Det europeiska centret för Private Banking finns i 

Luxemburg. Där finns ett kluster bestående av ett hundratal banker från olika delar i världen 

(CSSF, 2011). Emellertid har hårdare regleringar inom bankvärlden lett till minskad 

lönsamhet på platser så som Luxemburg där det tidigare funnits specifika konkurrensfördelar. 

Detta kan exemplifieras med ett citat ur Financial Times (16 november 2011, sid. 22) där 

Skandinaviska Enskilda Bankens (SEB) VD Annika Falkengren, kommenterar de 

regleringsskiftningar som marknaden påverkats av.   

 

“The pendulum always goes too fast from one end to the other. We went from a totally 

regulated market in the 1970’s to a totally unregulated world. And now the pendulum is 

swinging too fast towards regulation again.” (Financial Times, 16 november 2011) 
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Citatet illustrerar en oro som finns bland Private Banking aktörer idag. De senaste årens 

negativa trend med finansiella oroligheter kombinerat med hård konkurrens och tuffare 

regleringar ställer hårdare krav på bankerna. Speciellt i en marknad där lönsamheten sjunker 

från tidigare nivåer (PWC Global Wealth Report, 2011). Det faktum att det Luxemburgska 

Private Banking klustret består trots att de ursprungliga incitamenten för etableringen 

försvunnit på grund av regleringar samt övergripande krav för ökad transparens inom 

branschen, gör ämnet intressant att studera. 

 

Tidigare studier har påpekat att lite forskning beaktar de förändringsutmaningar som dagens 

klusterbaserade företag möter i samband med globala förändringar (Andersen & Bøllingtoft, 

2011). De finansiella oroligheter som präglar världsekonomin resulterar i 

förändringsutmaningar för både nationella stater som Luxemburg men även för branscher som 

exponeras direkt mot de finansiella oroligheterna. Trots att flertal studier berört 

industrikluster, finns begränsade studier av finansklustret i Luxemburg, särskilt med avseende 

på Private Banking. Efter en litteraturundersökning inom området, kan vi se att det inom 

akademisk forskning är relativt lite skrivet om just Luxemburg som ett finansiellt centrum och 

affärsområdet Private Banking anser vi vara en bra utgångspunkt då det utgör ett lagom stort 

ramverk för vår undersökning. Dessutom är alla svenska storbankers internationella kontor för 

Private Banking situerat i Luxemburg (SEB, 2012; SHB, 2012; Swedbank, 2012; Nordea, 

2012) liksom mindre aktörer (Carnegie, 2012; Öhman, 2012).  

1.2 Syfte 

Vi konstaterar att alla svenska storbanker bedriver Private Banking verksamhet i Luxemburg. 

Med 149 banker från olika länder (CSSF Newsletter, 2011) finns indikationer att benämna 

Luxemburg som ett stort etablerat geografiskt kluster för Internationell Private Banking. 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka varför svenska banker har Private Banking 

enheter placerade i dotterbolag i Luxemburg trots ändrade förutsättningar på marknaden.   

1.3 Frågeställning 

Vilka drivkrafter gör att svenska banker väljer att ha sina centrum för Private Banking 

placerade i dotterbolag i Luxemburg idag? Varför är den strategiska placeringen så viktig? 
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2. Teori 
 

I den här delen kommer vi presentera vad som skrivits om kluster och agglomeration från 

tidigare studier och som är relevant för att besvara vår frågeställning. I första delen av detta 

teoriavsnitt kommer vi att ge en förklaring av affärsområdet Private Banking. Därefter 

kommer en redogörelse av teorier kring kluster och agglomeration för att förstå konceptens 

innebörd. Det leder oss sen in på viktiga drivkrafter för företag som väljer att verka inom 

kluster.  

 

2.1 Private Banking 

2.1.1 Vad är Private Banking? 
Private Banking är en bankverksamhet som erbjuder exklusivare tjänster till kapitalstarka 

kunder (Hens & Bachman, 2011). Till skillnad mot tjänster som banker erbjuder 

massmarknaden, är Private Banking mer individuellt anpassad.  Private Banking kunder har 

ett större behov av diversifierad förvaltning och kräver en annan typ av tjänst och omfång än 

en banks mer ordinarie kunder (Ibid). Därför erbjuder Private Banking ett större utbud av 

konventionella och alternativa investeringar. Tjänsten involverar kundens deltagande i 

produktionsprocessen och därför är tjänstens utformning individuellt anpassad (Horn & 

Rudolf, 2001). Grunden till vad som idag kallas Private Banking hade sin början i West End i 

London under mitten av 1700-talet. Dock var det först under sent 1800-tal som Private 

Banking kom att etableras som ett eget affärskoncept (Black, I.S., 2003). Private Banking 

verksamheter bedriver ofta en del av verksamheten i finansiella center så som Luxemburg, 

London och Schweiz (PWC Global Wealth Report, 2011). Alla de svenska storbankerna 

erbjuder Private Banking tjänster från Luxemburg (SEB, 2011; Swedbank, 2011; 

Handelsbanken, 2011; Nordea, 2011).   

 

2.2 Mikro- och makroekonomiska perspektiv 

I och med globaliseringen har nya influenser av klusters konkurrenspåverkan i en allt mer 

komplex, kunskapsbaserad och dynamisk ekonomi vuxit i betydelse (Porter, 2000). 

Företagens lokalisering blir mer och mer viktig (Svenska Globaliseringsrådet, 2009) till och 
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med viktigare än kostnadsaspekter så som skatter och löner (Porter, 2000). Ju fler företag som 

ansluter sig till den specifika platsen, desto större blir fördelarna med att befinna sig i ett 

kluster (Arthur, 1990). Vikten av geografiska kluster kan exemplifieras med ett citat från Vd:n 

för det finska telekombolaget Nokia-Mobira då han kommenterade fördelar med kluster: 

 

 “When an inventor in Silicon Valley opens his garage door to show off his latest idea, he has 

50 percent of the world market in front of him. When an inventor in Finland opens his garage 

door, he faces three feets of snow. “ (van Tulder, citerat i Maskell 2001, sid 933) 

 

Ett kluster är relativt lätt att skapa, det är egentligen bara ett namn för en samling företag som 

väljer att förlägga sin verksamhet i närhet till varandra (Cali Nuur, 2005). Däremot är det 

svårare att tvinga fram den speciella dynamik som finns i de framgångsrika klustren (Ibid). 

Braunerhjelm (2001) säger att företagen måste interagera för att det ska kallas kluster. Genom 

samverkan, relationer och förtroende kan företagen inom ett kluster alltså skapa effektiva 

kunskapsflöden och produktivitetseffekter kan uppstå (Ibid).  

 

Det finns kopplingar mellan industriell agglomeration (ekonomisk verksamhet belagd i 

geografisk närhet till varandra) och god ekonomisk prestation, både ur ett makroekonomiskt-

och ur ett mikroekonomiskt perspektiv. Cook et al. (2007) förklarar detta genom att hänvisa 

till att de senaste årtiondenas studier av kluster pekar på två dominanta fördelar. För det första 

bidrar kluster till makroekonomiska effekter som exempelvis fler arbetstillfällen samt ökad 

produktivitet och export inom ett land (Ibid). Detta har påvisats genom kvantitativa studier 

bland många olika länder. De visar på ett tydligt samband mellan ekonomisk tillväxt och 

existens av kluster inom ett land. Studier i Europa och Nord Amerika ger exempelvis en 

tydlig indikation om att starka existerande kluster i genomsnitt står för 30-40 procent av ett 

lands BNP per capita (Svenska globaliseringsrådet, 2009). För det andra bidrar kluster till 

mikroekonomiska effekter. Företagen inom starka, välmående kluster tenderar att växa fortare 

än genomsnitt och attrahera nya aktörer att komma in på marknaden (Pandit et al., 2002; 

Swann et al., 1998). Dessutom tenderar även produktiviteten och innovationstakten att vara 

större inom starka agglomerationer (Cook et al., 2007). På senare tid har även utvecklingen av 

expertkunskap inom kluster lagts till (Cook et al., 2007; Malmberg & Maskell, 2002).  

 

Ovanstående studier påminner om Marshalls (1890) 3-stegs modell som förklarar 

utvecklingen av industriella sammanslagningar med de positiva externa effekter som finns 
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inom aggregationer av företag och industrier. Dessa externa effekter orsakas av tre 

huvudfaktorer: (1) kunskapsspridning mellan företag, (2) tillgång till specialiserade 

underleverantörer samt (3) geografisk samlad arbetsmarknad för specialiserad kunskap (Cook 

et al., 2007; Krugman, 1991; Marshall, 1920; Peneder, 1997). Ett annat sätt att förklara 

fenomenet av dessa effekter är att koppla sambanden mellan aktörer i kluster med synergier 

(Andersen & Bøllingtoft, 2011). Synergieffekter uppstår då enskilda företag erhåller nytta för 

den egna verksamheten genom att samverka med andra (Ibid).  

2.2.1 Spillovereffekter inom kluster 

Den mikroekonomiska effekten av kluster kan ses utifrån två dimensioner, nämligen de 

horisontella och vertikala ”spillovers” som sker inom ett kluster (Malmberg & Maskell, 

2002). Genom att befinna sig geografiskt nära varandra erhåller företagen kunskap från andra 

aktörer i klustret. Dels sker spillovers genom att konkurrenter observerar vad deras 

konkurrenter gör, vilket är den horisontella dimensionen. Dels sker spillovers genom att 

företag har närmare samarbeten med kunder och leverantörer, vilket är den vertikala 

dimensionen. Tillsammans skapar de horisontella och vertikala dimensionerna en 

kunskapsbas som är väsentlig för att en gynnsam miljö ska uppstå inom klustret (Maskell, 

2001). Spillovereffekter inom agglomerationer är större om klustret delar samma typ av 

arbetskraft och liknande teknologier (Greenstone et al., 2010). Spillovers handlar alltså om att 

företag i klustret kan lära sig dels av att observera sina konkurrenter och dels genom att 

samarbeta med sina kunder och leverantörer.  

 

2.3 Drivkrafter för att etableras i kluster  

Nedan följer en utförligare beskrivning av de fyra olika drivkrafterna kunskap, nätverk, 

innovation och lönsamhet. Dessa fördelar har varit framstående i tidigare studier om kluster 

och därmed identifierats som viktiga komponenter för företag att vilja bedriva verksamhet i 

kluster.  

2.3.1 Kunskap 

Tidigare forskning har fokuserat på betydelsen av kunskap inom nätverk och kluster (Arthur 

et al., 2001; Maskell, 2001) och det är just befintligheten av expertkunskap inom ett visst 

område som utmärker ett kluster (Furman et al, 2002). Därför finns ofta de nödvändiga 

tillgångarna så som skicklighet, användbara verktyg och duktiga medarbetare på plats inom 
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det geografiska klustret (Ibid). Genom att integrera med andra företag, kan en verksamhet 

erhålla lokalt sammansatt såväl som global kunskap (Andersen & Bøllingtoft, 2011) och det 

är inte svårt att se hur konceptet kring kunskap kan användas för att förklara de komparativa 

fördelar som geografiska kluster av små företag kan skapa (Pinch et al., 2003; Tallman et al., 

2004). Enligt Marshall bidrar kluster till maximalt informations- och idéflöde (Gordon & 

McCann, 2000), vilket innebär att produkt- och marknadskunskap lättare kan delas mellan 

aktörer inom samma kluster än vad som skulle kunna vara fallet då företagen är utspridda. 

Om anledningen till lokaliseringen är att dra nytta av kunskapen som specifikt finns där, 

måste företagets egen kunskapsbas (som de redan har och utnyttjar) vara tillräckligt utvecklad 

för att till fullo ha möjligheten att dra nytta av den åtråvärda kunskapen i ett kluster 

(Andersson & Bøllingtoft, 2011). Företagets egen kunskap påverkar med andra ord deras 

förmåga att kunna utnyttja lokaliseringen. Cook et al. (2007) har även konstaterat vikten av 

fysisk närhet till varandra för att underlätta kunskapsutbyte. Fysisk närhet tillfredsställer 

kommunikativa behov som inte kan tillgodoses av elektroniska kommunikationsmedel (Ibid).  

2.3.2  Nätverk 

Nätverk inom ett geografiskt område är viktigt och speciellt närheten till vissa nätverk av 

expertis (Cook et al., 2007). Kluster mildrar utmaningarna med att skapa och upprätthålla ett 

nätverk (Porter, 1998). Genom personliga nätverk mellan medarbetare skapas i sin tur 

interaktion mellan klustrets olika aktörer (Sölvell et al., 2003). Förutom det personliga 

nätverket gynnas integrationen av att den teknologiska utvecklingen har utvecklat produkter 

och tjänster till att bli standardiserade (Johansson & Quigley, 2003). Detta innebär att företag 

med likadana standardiserade produkter får ökad möjlighet att lösa gemensamma problem 

genom att utnyttja sitt nätverk (Ibid). Nätverk går att hitta både längs den horisontella och 

vertikala linjen i ett kluster (Maskell, 2001) och nätverk är även en viktig del av ett företags 

strategier eftersom de kan användas för att influera ett företags prestation (Gulati et al., 2000). 

Nätverk är ett resultat av komplexa interaktioner, anpassningar och investeringar inom och 

mellan företag över tid (Håkansson & Ford, 2002). Genom dessa interaktioner kan nätverk 

bilda strategiska allianser mellan aktörer vilket kan främja produktutveckling och därmed 

även skapa synergier. 
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2.3.3 Innovation  

Vissa områden har hög innovationsdynamik, vilket i första hand kan förklaras med 

agglomeration (Gordon & McCann, 2005). Kluster har nämligen en viktig roll gällande 

innovation och produktionstillväxt; företag inom ett kluster är ofta kapabla till att tydligt och 

snabbt förstå nya köpbehov och ett deltagande i kluster erbjuder fördelar med att förstå nya 

teknologiska och operativa möjligheter (Porter, 1998). Sölvell & Lindqvist (2011) påstår att 

de mest innovativa företagen har ett gemensamt drag; de har sin bas i dynamiska kluster. 

Dessa företag har ofta större flexibilitet och kapacitet att snabbt agera och implementera 

innovationer, eftersom de nödvändiga komponenterna redan finns tillgängliga i klustret 

(Porter, 1998). Utvecklade länder ser innovationskapaciteten som en klar indikation för 

framtida ekonomisk potential i den internationella konkurrensen (Debresson, 1989). Det finns 

dock olika hinder som kan skapa gap och barriärer för innovationers spridning i kluster, det 

kan exempelvis vara dålig tillförlitlighet mellan aktörerna i klustret (Sölvell & Lindqvist, 

2011). Andra hinder för innovation kan vara olika språk, normer och attityder samt låg nivå 

av integration inom nätverket (Ibid). Konkurrensklimatet påverkar strukturformerna inom 

klustret men även innovationsprocessen (Bengtsson & Sölvell, 2004). Inom ett kluster spelar 

alltså både interaktion via samarbete och existensen av stark konkurrens roll för 

innovationsutvecklingen. 

2.3.4 Kostnader  

Redan Weber (1909) diskuterade förhållandet mellan ett företags geografiska placering, nivå 

av transportkostnader och priset av lokala produktionsfaktorer (Gordon & McCann, 2000). I 

senare litteratur nämns även logistikkostnader och IT-relaterade kostnader i samband med 

möjlighet till kostnadsbesparingar inom kluster (McCann, 1998). Det är allmänt underförstått 

att företag som bedriver verksamhet inom ett kluster, många gånger kan gå runt med lägre 

kostnader än om det inte skulle vara geografiskt sammanslagna (Porter, 2000). Företagen kan 

skära ned på kostnader för att kunna identifiera, få tillgång till eller utbyta produkter, tjänster 

och kanske framförallt kunskap med varandra (Maskell, 2001). 

 

Tidigare forskning har länge påpekat fördelarna med att kunna lokalisera arbetskraft inom 

kluster. Marshall var först med att formulera en klassifikation till fenomenet kluster och hans 

analyser var uppbyggda kring Adam Smiths inledande observationer från 1770-talet om 

specialiserad arbetskraft (Blaug, 1985). Företagen kan erhålla ekonomiska skalfördelar med 

avseende på arbetskraft (Gordon & McCall, 2000). Dock kan dessa möjligheter variera 
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kraftigt beroende på bransch, typ av geografiskt område och hur agglomerationen av företag 

är sammansatt (Jacobs, 1960). Gordon & McCall (2000) skriver att företag som verkar i ett 

kluster kan dra nytta av lokala arbetsmarknadseffekter genom att exempelvis effektivt kunna 

matcha jobbsökningar och då erhålla en högre grad av specialiserad arbetskraft. Vidare kan 

företags produktivitet öka (Romer, 1987; Scott, 1988) och lönenivåerna tenderar att hållas på 

en effektiv nivå som gynnar båda parter (Akerloff & Yellen, 1986). 

 

 

 

3. Metod 
 

Här presenteras den metodmodell som har används vid insamlingen av primär och sekundär 

data till uppsatsen. Inledningsvis följer en motivering av val av metod följt av val av 

studieobjekt. Därefter redogör vi för val av litteratur och intervjupersoner och beskriver hur 

vi samlat in data. Avslutningsvis följer en diskussion som behandlar konsekvensser av 

studiens val av metod. 

 

3.1 Val av metod 

Uppsatsen strävar efter att få en djupare förståelse kring drivkrafter för etableringar i kluster, 

och vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod med data insamlat från ett chefsperspektiv. 

Den kvalitativa metoden lämpar sig bäst när undersökningen är explorativ (Saunders et al., 

2009). Syftet till valet av kvalitativ metod är att få en djupare förståelse för fenomenet kring 

kluster inom finansmarknader. Vi har valt att intervjua chefer för att vi tror de har den 

relevanta kunskapen. Studien använder en deduktiv metodansats, d.v.s. litteraturen från 

teoriavsnittet har operationaliserats till formulerade frågor som intervjupersonerna fick 

besvara. Studien är som tidigare nämnt explorativ, vilket innebär att det är av stor betydelse 

att ta reda på vad som händer eller ställa en fråga och därmed lyfta fram ett fenomen i en ny 

skepnad (Saunders et al., 2009).  
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3.2 Val av studieobjekt  

De två banker som vår undersökning kommer att hämta primärdata från är SEB 

(Skandinaviska Enskilda Bank AB) och Carnegie Investment Bank AB. Bankerna valdes 

utifrån två kriterier; för det första skulle de vara svenska banker med huvudkontor i Sverige, 

för det andra skulle de vara erkända aktörer inom Private Banking. Som marknadsledande 

aktör, finner vi det intressant att studera SEB och deras drivkrafter för strategisk placering, 

inte minst med tanke på bankens storlek. Den andra banken är Carnegie Investment Bank AB. 

Carnegie är en ren investmentbank samt en storleksmässigt mindre bank jämfört med SEB. 

Slutligen har bankernas Private Banking verksamheter tidigare blivit prisbelönta (Carnegie i 

Affärsvärlden 2010 och SEB i Financial Times 2010). På grund av svårigheten att av olika 

anledningar få tillgång till fler banker, är urvalet ett ”bekvämlighetsurval”. 

Bekvämlighetsurval innebär att man väljer ut studieobjekt och intervjupersoner för en 

undersökning, som är lättast att nå (Saunders et al., 2009). Metoden kan användas vid 

pressande ekonomiska eller tidsmässiga restriktioner (Ibid). Att vi hade tidigare kontakter inom 

dessa två banker i kombination med att de uppfyllde våra urvalskriterier, resulterade i val av dessa 

två studieobjekt, givet den begränsade tidsram vi haft till förfogande för uppsatsen.  

3.3 Val av Literatur 

Det teoretiska underlaget består av sekundärdata bestående av vetenskapliga artiklar från 

databaser, publicerade artiklar i branschtidningar, rapporter och böcker. Sekundärdata har 

använts för att konstruera en teoretisk struktur för vår undersökning (Saunders et al. 2009). I 

sökandet av sekundärdata använde vi oss av nyckelord som agglomeration och kluster. Efter 

insamlandet av sekundärdata påbörjades insamlingen av primärdata genom tre intervjuer. Vi 

vill också förklara de val av drivkrafter som teoriavsnittet är uppbyggt kring. Dessa fyra 

drivkrafter är de som varit framstående i den litteratur vi läst. Intervjufrågorna är 

operationaliserade kring dessa fyra drivkrafter.  

3.4 Val av intervjupersoner  

I en kvalitativ undersökning är det viktigt intervjua personer som besitter rätt kunskap och 

erfarenhet inom området som undersöks (Saunders et al., 2009). Detta resulterade i intervjuer 

med tre chefer inom Private Banking, lokaliserade i Luxemburg. Vissa av respondenterna 

föredrog att inte bli nämnda med namn i vårt arbete, varför vi valt att benämna alla tre med 

siffor istället för namn. Nedan följer en utförligare presentation av våra intervjupersoner. 
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Observera att de benämningar som står överst på varje stycke (SEB 1, 2 & Carnegie 1) 

kommer användas för att särskilja respondenterna senare i uppsatsen. 

 

 SEB 1 

Chef för Private Banking Luxemburg, SEB. Vederbörande är överordnad chef för hela Private Banking 

divisionen i Luxemburg. Han har jobbat för SEB i Luxemburg i 15 år. Innan dess jobbade han tre år på 

SEBs huvudkontor i Stockholm. Tidigare erfarenhet har främst varit Private Banking med kundansvar. 

Ekonomexamen från Uppsala Universitet. Intervjun ägde rum 6/12 2011. 

 

 SEB 2 

Chef för Sales, Private Banking Luxemburg, SEB. Vederbörande är huvudansvarig för ett område inom 

Private Banking som kallas “Sales Private Banking”. Han har jobbat för SEB Luxemburg i fyra år och 

har tidigare erfarenhet inom Acta kapitalförvaltning. Ekonomexamen från Uppsala Universitet. 

Intervjun ägde rum 25 november 2011. 

 

 Carnegie 1 

Chef för Private Banking Luxemburg, Carnegie. Titeln innebär överordnad chef för hela Private 

Banking verksamheten i Luxemburg. Vederbörande har jobbat där sedan i fyra år tillbaka för Carnegie, 

men har innan dess varit stationerad i Luxemburg i 10 år med olika chefsbefattningar inom 

Swedbank.  Respondenten sitter även i ledningsgruppen för Carnegie. Andra erfarenheter är delägare i 

IT Provider (riskkapitalbolag), Lexmar Corporation, STORA samt Swedish Match AB. Befattningarna 

har varit i Sverige, USA, Storbritannien och Luxemburg. Ekonomexamen från Handelshögskolan i 

Stockholm. Intervjun ägde rum 22 november 2011. 

3.5 Reabilitet och validitet 

Vår avsikt var från början att få tag på minst två lämpliga respondenter inom varje företag. 

Med den begränsade tidsram vi har haft till förfogande, fanns inte möjlighet att intervjua så 

många personer som vi skulle vilja. Vi hade velat ha ytterligare en person från Carnegie med 

chefsposition inom Private Banking, för att få varje banks uppfattning från mer än en person. 

Tyvärr hade inte den personen tid att ställa upp innan jul, vilket har resulterat i att vi har 

endast en respondent från Carnegie, alltså en ”single source data” i ena fallet. Som 

kompensation för det begränsade antalet intervjuer, lade vi ner stor kraft för att nå personer 

med de rätta kvalifikationerna och som skulle kunna ge oss så mycket information som 

möjligt. Vi vill också belysa det faktum att antalet banker som ingår i undersökningen inte är 

tillräcklig för att tillföra hög validitet till vårt arbete. För att kunna dra större generella 

slutsatser angående klusterteori är vi medvetna om att undersökningen hade behövt 

genomföras i ett större omfång, med intervjuer från fler svenska banker.  
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3.6 Datainsamling 

Primärdata har insamlats genom intervjuer då ingen tidigare studie samlat in relevant data 

kring företagen. Intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna vid en kvalitativ studie 

(Yin, 2000). Yin påpekar även hur viktigt det är att den som intervjuar ställer frågorna på ett 

sätt som får respondenten att svara öppet på frågan. Frågan bör inte heller vara ledande då 

risken finns att respondenten anpassar sina svar, inte heller bör det framgå vilken åsikt den 

som intervjuar har. Då finns risken att svaren inte ger den insikt i ämnet som uppsatsen ämnar 

ta reda på. För vår datainsamling har vi gjort så kallade semi-strukturella intervjuer, vilket 

innebär att vi följer en intervjuguide, men ger rum för öppna och utvidgande svar hos 

respondenten (Saunders et al., 2009). Frågorna som ställts har varit baserat på de drivkrafter 

som studien ämnar undersöka, men med hänsyn till att inte försöka vara ledande i sättet att 

fråga. Intervjuerna gjordes vidare med fokus på några huvudområden som har anknytning till 

det teoretiska avsnittet. Inledningsvis ställde vi emellertid några bakgrundsfrågor om 

intervjupersonen, hur Private Banking ser ut inom företaget samt vilka kunderna är. Detta var 

främst för vår egen skull i syfte att få en bild av affärsområdet och branschen som 

helhet.  Informationen i sig är inte är direkt kopplad till vår frågeställning och därmed inte 

direkt användbar för vår undersökning. Den andra och mer betydande delen av 

intervjufrågorna, “strategisk placering och drivkrafter”, berör fyra olika delar; medarbetare på 

bankerna i Luxemburg, vikten av att befinna sig i Luxemburg, affärsmiljön i Luxemburg samt 

vikten av kunskap. Vi har även frågat om det finns andra drivkrafter, som vi själva inte tagit 

med i beaktning. Den fullständiga intervjuguiden går att finna i bilaga.  

 

Innan vi genomförde våra intervjuer lät vi dem granskas dels av vår handledare och dels av en 

”private banker” från en bank som inte har ingått i vår undersökning (Danske Bank) men som 

är insatt i Private Banking och verksamheten i Luxemburg. Danske Bank ingår inte i vår 

undersökning eftersom det är en dansk bank och vår undersökning berör svenska banker. Att 

låta någon utomstående gå igenom frågorna är ett bra verktyg för att undvika missförstånd 

och att frågorna leder till svar som inte är av betydelse för forskningsfrågan (Saunders et al., 

2009). Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide (se appendix 1) och kompletterades med 

följdfrågor där det ansågs vara lämpligt. Innan intervjuerna genomfördes försågs 

respondenterna med information om vårt arbete, syftet med deras medverkan och intervjuns 

omfattning. Vi hade också skickat ut intervjuguiden till intervjupersonerna dagen innan 

intervjun skulle äga rum, så att de skulle ha möjlighet att förbereda sig och också få en 

överblick av vad vi ville fråga om. Två av intervjuerna ägde rum över telefon och en av 
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intervjuerna skedde ansikte mot ansikte på ett hotell i Stockholm. Intervjuerna varierade 

tidsmässigt mellan 40-70 minuter vardera. Alla tre intervjuerna spelades in och 

transkriberades skriftligt direkt efter intervjun. Enligt Saunders et al. (2009) bör detta göras 

direkt efter intervjuerna för att dels skriva ner vad som sagts, men också med vilken ton 

respondenterna svarat på frågorna.  All data som kom att användas i vår uppsats skickades 

sedan tillbaka till respondenterna som i sin tur fick möjlighet att bekräfta att den information 

som utgavs under intervjun blivit korrekt förstådd av oss. 

 

3.7 Metod diskussion 

Det är viktigt att vara medveten om eventuella negativa aspekter i val av metod, vilket vi vill 

göra genom att belysa intern och extern validitet. Enligt Saunders et al. (2009) kan brist på 

standardisering i semi-strukturerade intervjuer leda till minskad reabilitet gällande intervju 

bias och svars bias. Intervju bias kan orsakas av val av tonläge eller miner som den som 

intervjuar omedvetet använder, vilket i sin tur kan påverka hur respondenten svarar på 

frågorna. För att motverka detta problem hade vi innan intervjuerna noga valt ut vilka frågor 

vi skulle ställa och försökte göra detta på ett neutralt sätt. Då två av intervjuerna skedde per 

telefon, fanns ingen risk för feltolkningar av ansiktsuttryck i två av tre fall. Vad gäller svars 

bias så kan vi inte se någon risk med att respondenterna kan ha svarat inställsamt för att vara 

lojala till sina arbetsgivare, då ingen viktig företagsinformation, taktik eller liknande 

diskuterades under intervjuerna.  

Extern validitet definieras enligt Saunders et al. (2009) som den grad av generaliserbarhet ett 

forskningsresultat kan ha. Att ett resultat ska vara generaliserbart menas att det ska gå att 

applicera på exempelvis andra organisationer eller branscher. Här vill vi återigen belysa det 

faktum att antalet banker som ingår i vår undersökning inte är tillräcklig för att tillföra hög 

validitet till vårt arbete. För att kunna dra större generella slutsatser är vi medvetna om att 

undersökningen hade behövt genomföras i ett större omfång, med intervjuer från flera svenska 

banker. Syftet med vårt arbete är inte heller att komma upp med ett resultat som går att 

generalisera för flera branscher, även om teorin i viss mån är generell. Vi hoppas emellertid 

att studien ska bidra till en förklaring till varför det är viktigt för svenska storbanker att ha 

Private Banking etableringar placerade Luxemburgs finanskluster. 
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4. Resultat 
  

I det här avsnittet kommer vi presentera den data som vi insamlat från de två bankerna.  Vi 

har valt att dela upp presentationen dels efter företag och dels efter de olika drivkrafterna. 

Inledningsvis börjar båda redogörelserna av datainsamling med en kort presentation av 

respektivebank. 

 

 

4.1 SEB 

4.1.1 Introduktion av SEB 

SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) grundades år 1856 och är en nordisk finansiell 

koncern. Banken finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen och har kontor i 

världens viktiga finanscentra, från Luxemburg till London, New York och Shanghai. Under 

2010 blev banken utnämnd av Financial Times till bästa Nordiska Private Bank (SEB, 2011). 

Enligt SEB:s årsredovisning från 2010 har banken ca 20 000 anställda (SEB, 2011).  Banken 

har haft kontor i Luxemburg sedan 1973 (SEB, 2011).  

4.1.2 Kunskap 

Det som utmärker en medarbetare som jobbar inom Private Banking är att vederbörande ska 

ha en bred kompetens säger SEB 1. En Private Banker måste förstå affärens helhetskoncept 

säger SEB 2. Det handlar exempelvis om att ha analyskompetens, men också om att kunna 

applicera sin kompetens efter kundens behov, annars spelar det ingen roll vilken kompetens 

man har menar SEB 1. Man måste vidare kunna ge förslag som passar kundernas situation 

och ha god internationell kompetens. Att hitta dessa duktiga medarbetare med hög kompetens 

är inte speciellt svårt, då kluster så som detta tenderar att dra till sig duktig arbetskraft. Enligt 

SEB 2 underlätter kunskaps- och informationsutbytet rekryteringsprocessen i Luxemburg. 

Förutom kostnadsaspekter så är en av de största drivkrafterna till att befinna sig i Luxemburg 

just det faktum att man kan hitta värdefull kompetens på plats. En annan aspekt som SEB 1 

även pekar på är att det finns en väldigt bredd språkkunskap i landet då man pratar tre 

officiella språk, plus engelska, vilket underlättar affärsrelationer. Kunskap om risk är något 

som också kommer upp under intervjuerna. Risker är någonting som alla banker skärpt till 

gradvis under de senaste fem åren enligt SEB 1. Det är hela tiden någonting som händer på 
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finansmarknaden som man inte känner till och informationen tenderar att flöda snabbare i 

Luxemburg. Även SEB 2 säger att riskmedvetenheten är större idag.  

 

”Risk ingår numera i varje persons vardag och det är jätteviktigt för kunden, för banken och 

för den framtida lönsamheten.” (SEB 1) 

4.1.3 Nätverk 

SEB 2 fokuserade på vikten av tillgänglighet till potentiella kunder som något viktigt för 

Private Banking verksamheten. De största resurserna på plats i Luxemburg är enligt SEB 1 

den internationella arbetsmarknaden och internationellt samarbete. Alla banker erbjuder 

kunden att få den valuta han vill handla samt ta ut sin lön i olika valutor, vilket är ett behov 

som finns. Kunderna har internationella behov och det kanske är den största skillnaden mot 

Sverige. Det geografiska läget i kärnan av Europa gör att man har stor geografisk täckning, 

vilket är väldigt fördelaktigt med Luxemburg. Närheten till viktiga aktörer är stor, vilket gör 

det lätt att bygga upp ett stort nätverk och kunna transportera sig bland annat dit kunden är, 

detta såg SEB 2 som positivt. Kunder i Norden, Tyskland och Baltikum är de som man 

bedriver mest verksamhet med av naturlig själ: 

 

”Man ska inte ge sig in i affärsrelationer man inte förstår sig på” (SEB 1) 

 

Relationen mellan banker och institutioner inom landet, anser SEB 1 vara bättre än i 

exempelvis Sverige. Det är något som enligt SEB 1 kommer med tiden och det är något som 

gör att klimatet blir väldigt trivsamt. Den Luxemburgska staten har en ”approach” om att vilja 

gynna verksamheter i finansbranschen. Den luxemburgska bankföreningen är ett exempel på 

en institution som har till uppgift att hjälpa bankerna, de är frivilligt att gå med i föreningen, 

men så vitt SEB 1 vet så är alla banker medlemmar i föreningen. Ytterligare ett praktiskt 

exempel på att kluster bidrar med nätverk, är att man i viss mån samarbetar i form av 

outsourcing genom att förlägga delar av verksamheten utomlands. Men också genom att dela 

Back Office- och IT-lösningar, vilket på senare tid blivit allt vanligare i Luxemburg som en 

följd av att kostnader är det som alla banker jagar i de tuffa tider vi befinner oss i och med 

hårdare regleringar därtill. 
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4.1.4 Innovation 

Fonders snabba distribution är det som enligt SEB 1 utmärker Luxemburg och som kan 

förknippas med innovation. Men fonder skapas inte i Luxemburg, utan landet spelar snarare 

en roll som en distributions- och administrations verksamhet. Det tar 3-5 månader att 

distribuera en fond i Luxemburg och motsvarande ca 6-8 månader i Sverige. Det går alltså 

nästan dubbelt så fort i Luxemburg att exempelvis få alla tillstånd som krävs för att en fond 

ska bli distribuerad, än vad det gör i Sverige. När en fond väl är distribuerad behöver man inte 

göra det på nytt i ett annat land. Den snabba processen gör det därför förmånligt att sköta 

distribution och administration från Luxemburg. Enligt SEB 1 är det detta som är själva 

”klon” i verksamheten och som därför är en drivkraft till att vara i landet. 

 

”Man ska komma ihåg att fonder är reglerad lagstiftning och den Luxemburgska staten helt 

enkelt har satsat på att vara den största konkurrenten på marknaden.” (SEB 1) 

 

Det handlar alltså om att lokala lagstiftningar ger de förutsättningar och den stabilitet som 

hjälper till att föra utvecklingen framåt. SEB 2 såg inte innovation som en drivkraft till att 

verka i Luxemburg utan fokuserade på de anställdas kompetens. Avslutningsvis konstaterar 

SEB 1 att utvecklingen går snabbare i Luxemburg. Han påpekar att det en väldigt komplicerad 

marknad och att vi i Sverige är chockerande duktiga på tekniska lösningar.  

4.1.5 Kostnader 

SEB 2 konstaterar att det idag råder ett tuffare klimat vilket förändrar förutsättningarna. SEB 

1 konstaterar att detta är en bransch som i allra högsta grad påverkas av nuvarande 

lågkonjunktur och en allt mer konkurrensutsatt marknad. De hårdare regleringarna, så som 

Basel III, har inneburit att bankerna idag tjänar mindre än vad man gjorde då marknaden var 

avreglerad. Öppenhet i prissättningen och ökad transparens innebär att det kommer att bli 

svårare för bankerna att tjäna pengar. Lönsamheten kan konstateras vara på väg neråt och det 

är en ”ständig marginalpress”, som SEB 1 uttryckte det. Även SEB 2 konstaterar att 

lönsamheten inte är vad den en gång varit. Detta har medfört att bankerna mer och mer 

tvingas prata med varandra och samarbeta i syfte att effektivisera verksamheten. Förut, under 

90-talet när lönsamheten exploderade, var bankerna väldigt självständiga. Nu går man tillbaka 

till gemensamma rutiner, vilket framförallt handlar om att ha gemensamma IT- och Back-

Office lösningar. 
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”Ja, jag tror att man mer och mer tvingas att prata med varandra och att det kommer att bli 

ännu vanligare framöver” (SEB 1) 

 

En annan fördel med att ha dotterbolag i Luxemburg, är att kunna bedriva internationell 

skatteplanering, få ökat valutaperspektiv på sina placeringar och att kunna ta lån i lokal 

valuta. Dessa aspekter är inte minst viktiga för kunden, som vill ha en bank med så hög 

avkastning som möjligt. Ytterligare en kostnadsaspekt som gör det gynnsamt för bankerna att 

vara på plats i Luxemburg, handlar enligt SEB 1 om arbetskraft. I jämförelse med exempelvis 

London, så är det 30-40 % billigare att ha en anställd i Luxemburg. Det finns inte heller 

personal i exempelvis Stockholm som kan prata alla de språk som man faktiskt gör i 

Luxemburg. I Luxemburg är det inte ovanligt att anställda kan prata omkring fjorton olika 

språk. Detta är förstås kostnadsmässigt fördelaktigt för bankerna, som då kan använda en och 

samma anställd till kunder med olika nationaliteter. SEB 1 pratar vidare om möjligheten att 

slå ihop delar av verksamheterna mellan bankerna, vilket är något nytt som man börjar kunna 

se, samt möjlighet att förlägga verksamheter utanför landet. Dock är det i Luxemburg ganska 

hårt reglerat om hur man får föra över delar av verksamheterna över gränserna. 

  

4.2 Carnegie  

4.2.1 Introduktion av Carnegie Investment Bank 

Carnegie Investment AB är en oberoende investmentbank med nordiskt fokus (Carnegie, 

2012). Banken startade sin verksamhet 1803 och bedriver idag verksamheten i Sverige, 

Danmark, Luxemburg och Schweiz. Däröver har man fyra olika så kallade 

representationskontor. Banken riktar sig till både institutioner, företag och privatkunder. 

Private Banking är ett av tre affärsområden som banken verkar inom (Carnegie, 2012). 

Antalet medarbetare uppgår till ca 900 anställda runt om i världen. 

4.2.2 Kunskap 

För Carnegies del är befintlighet av expertkunskap viktigt. Också existensen av en lokal miljö 

där människor som jobbar med att förvalta pengar, administrera och handla med dem är 

viktigt då det ger fördelar i rekryteringsmöjligheter. Den fysiska närheten till andra banker i 

Luxemburg ger fördelar eftersom de ger möjlighet till kontakt, "du känner alla" vilket gör att 
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man vet vem som ska kontaktas. Den viktiga kunskapen ligger i de anställdas kompetens. 

Kompetensen ligger för det första i hur personalen hanterar att jobba nära människor som de 

har en intensiv kunderrelation till och får dem att bilda ett förtroende och trygghet för ens 

personlighet och kompetens. Enligt Carnegie krävs att en medarbetare har en speciell 

fallenhet, som långt ifrån alla har. Det gör att banker måste bygga upp den kompetensen och 

expertisen för att bedriva Private Banking. 

 

"Man måste förstå subtila kulturella skillnader och det gör man bäst om man talar samma 

språk, exempelvis kan en norsk och en svensk ha nog så olika syn på risk.” (Carnegie 1)  

 

Annan viktig kunskap är enligt Carnegie relaterat till att kunna strukturera kapitalet som man 

förvaltar och som måste passa kunder inom olika områden (deras behov av juridik, skatter och 

förväntad avkastning). Det finns också behov av en djup förståelse och bred kunskap kring 

förvaltning och rådgivning inom finansiella placeringar. Utmaningen ligger i att kunna 

analysera omvärldenssituationen och komprimera den till en modell bestående av den mest 

lämpade sammansättningen av olika finansiella instrument som ska ge optimal avkastning av 

kundens tillgångar, dock med en stor riskmedvetenhet. Carnegie har varit i Luxemburg sedan 

1970- talet och arbetat med att bygga upp kompetensen inom finansiella placeringar som de 

anser vara bredare i Luxemburg än i Sverige. Carnegie hävdar att bredden av kunskap kring 

olika typer av finansiella placeringar är viktig för konkurrenskraften samt kan bidra till att 

göra kunder mer medvetna och intresserade av dem på hemmamarknaden. Här nämndes 

specifikt företagsobligationer där personalen i Luxemburg försökt föra den kunskapen till sina 

kollegor i Sverige.  

4.2.3 Nätverk 

Viktigaste aspekten gällande attraktiva nätverk är enligt Carnegie de nätverk som når kunder 

och dessa får man genom medarbetarna och tillgången till deras nätverk. Luxemburg är så 

pass litet land så du känner eller känner till "alla", säger Carnegie 1. När man har en fråga, så 

vet man vem man ska ringa, men du kan även ha utbyte av information vilket utnyttjas när 

attraktiv arbetskraft söker nytt jobb. Det är viktigt att medarbetarnas kompetens och nätverk 

stämmer överens med den kundgrupp du vill åt, eftersom typen av kompetens skiljer sig åt. 

Carnegie riktar sig mot nordiska kunder eftersom konkurrenskraften ligger i att bedriva 

internationell Private Banking på kundernas egna språk. I en bransch som Private Banking är 

kontaktnätet viktigt. Man kan även utnyttja nätverket för samarbeten i vissa teknologiska 
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aspekter, exempelvis skicka pengar över gränser elektroniskt. Gällande IT så samarbetar vissa 

banker mer och vissa mindre, det beror hur utvecklade deras IT system är, menar Carnegie 1. 

Banker kan ha datasystem från 1970- talet och vissa har nått en mycket högre nivå gällande 

teknologin, vilket leder till att den bankens system kan bli en förebild för andra. Nätverk kan 

med andra ord vara behjälpligt i valet med vad och hur mycket arbetskraft som ska uthyras 

inom IT, men det är en avvägning för alla banker enligt Carnegie 1. Alla banker har egna 

nätverk inom Luxemburg vilket underlättar utbytet av kompetenser, man har nytta av dessa 

nätverk när man söker kunskap som är unikt i Luxemburg eller när man ska rekrytera.  

 

"Då kommer vi tillbaka till vad det är som gör det fördelaktigt att vara i Luxemburg, jo det 

finns människor och kunder som varit där länge.” (Carnegie 1)  

 

Nätverksorganisationer så som bankföreningen finns. Där är Carnegie medlem och 

tillsammans med de nordiska bankerna har de en gemensam representation i styrelsen för 

bankföreningen. Där driver de gemensamma frågor som går att göra utan att det ger direkt 

negativa aspekter för deras egen konkurrenskraft. Inom föreningen mobiliserar man sig även i 

mindre samlingar efter affärsområde. Andra Nätverksorganisationer som handelskammare är 

inte lika viktigt. Där skiljer sig Luxemburg från andra finanscentrum, exempelvis London. 

Regleringarnas påverkan för branschen finns i gemensamma initiativ till samarbeten, speciellt 

regleringar där det är viktigare att ha en gemensam tolkning av regelverket än att tävla i att 

vara smartare. Det kan vara skadligt menar Carnegie 1, gemensamma lösningar i regelverkets 

utmaningar gynnar alla.  

4.2.4 Innovation 

Carnegie pratar inte om graden av innovation i Luxemburg, här finns inte en produktion som 

direkt kräver innovationstekniker, utan den kommer från andra finanscentrum och inte 

ovanligt från hemmamarknaden. Luxemburg fungerar snarare som ett administrativt center. 

Här ligger vikten på hur banker utvecklar relationer till kunder och till varandra för att 

förbättra processer snarare en att Luxemburg är en plats för innovation. Men för att kunna 

utveckla verksamheten eller förändra den krävs dialoger med politiska representanter, menar 

Carnegie 1. I Luxemburg finns det samarbeten med myndigheter och närhet till viktiga 

myndighetsinstanser och institutioner så som finansinspektionen, vilken är unikt för 

Luxemburg. ”Vid förändringar som påverkar oss är myndigheterna flexibla och tillgängliga. 

Du kan lätt ha en dialog med, vilket är en drivkraft för att vara i Luxemburg”. Carnegie 
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berättade att Luxemburg diversifierade sig tidigt för att konkurrera inom finanssektorn, 

eftersom man insåg att man inte skulle kunna konkurrera med innovativa finanscentren i 

London eller New York. 

 

”Den Luxemburgska regeringen är rätt sluga, de insåg att de måste konkurrera inom andra 

sektorer.”(Carnegie 1)  

 

Carnegie förklarade att lösningen var att på regeringsnivå skapa förmånliga regler för 

fondadministration. Förmånen gällde politiska skatteregler och möjligheten att distribuera 

kapital över gränser, vilket gör strukturen effektiv. Därmed är det inte en innovations miljö, 

utan man förbättrar processer som redan existerar genom nätverk och relationer. För banker i 

Luxemburg finns det en avancerad produktionsteknik inom administration och bildandet av 

nya fonder. Tillgångarna finns i Luxemburg och administrationen sker där men valet av 

innehållet sköts av Carnegies förvaltare i Stockholm eller Köpenhamn.  

4.2.5 Kostnader 

Enligt Carnegie 1 är Private Banking inte lika lönsamt idag. Bankerna tvingas anpassa sig 

efter nya regleringar. Kraven på transparens har startat ett priskrig på tjänsterna man erbjuder 

och det är svårare att ta betalt för tjänsterna idag. Man jobbar med små marginaler i 

prissättningen och för en bank är det största kostnaderna IT och personal menar Carnegie 1: 

 

"Kostnadsjakten är stor och en bank har egentligen bara två kostnader; personal och IT så 

det finns inte så många parametrar att ta av." (Carnegie 1) 

 

Det är inte heller nödvändigtvis kostnadseffektivt att bedriva en Private Banking verksamhet i 

Luxemburg. I landet ligger kostnadseffektiviteten i att finansmarknaden är den största lokala 

industrin och därför finns mycket människor som jobbar i branschen vilket gör att man enkelt 

kan rekrytera kompetenta människor, men det betyder inte att de är billiga. Det som är 

speciellt med Luxemburg är att det inte finns en lokal marknad för Private Banking tjänster så 

personalen måste resa till kunder som befinner sig på annan ort, säger Carnegie 1. Det som är 

fördelaktigt enligt vederbörande är att det finns en arbetsmarknad och att kunderna har en 

vana vid att ha sin bank i Luxemburg. Carnegie 1 menar att om han skulle starta upp en ny 

verksamhet idag är det inte säkert att man skulle välja Luxemburg, men nu är man där 

konstaterar vederbörande. Gällande administrationen av fonderna och kundernas tillgångar är 
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det en Back-Office tjänst som hittills varit fördelaktig att ha i Luxemburg. Men Carnegie 1 

ifrågasatte om lågmarginaltjänster som administration ska bedrivas i ett högkostnadsland som 

Luxemburg.  Logistik och IT relaterade kostnader går att förlägga utanför banken men inom 

klustret men det är en avvägning eftersom kvalitén måste försäkras och att processen måste 

vara flexibel. 

  

 
 

5.  Analys 

 

I det här avsnittet kommer resultaten från datainsamlingen återkopplas med de presenterade 

teorierna om kluster och agglomeration. Analysen utgår från de fyra drivkrafterna, för varje 

drivkraft kommer data från både SEB och Carnegie analyseras. Senare följer en diskussion 

kring de slutsatser som vi kan dra om bankernas drivkrafter för Private Banking etableringen 

i Luxemburg. 

 

5.1 Kunskap 

Furman et al. (2002) hävdar att det inom kluster bildas specifik expertkunskap. Ett exempel 

på expertkunskap som bildats i Luxemburg är analytisk kompetens. Enligt SEB krävs att en 

medarbetare inom Private Banking har en bred kompetens; har god språkkunskap, hög 

internationell erfarenhet och kvalificerad kompetens inom relaterade områden för Private 

Banking. Men också att man anpassar sin kunskap efter varje kunds behov. Carnegie har en 

liknande syn och specificerar kunskapen till två områden, för det första måste anställda förstå 

människor och sätta sig in i deras situation, för det andra måste de kunna förstå rådgivning 

och förvaltning av kapital. Även Peneder (1997) menar att kunskapen är kopplad till 

arbetskraften. Vi kan se starka kopplingar mellan vad tidigare forskning kommit fram till 

gällande kunskapen som bildas i kluster och den kunskap som lyfts fram av respondenterna. 

Medarbetarens kompetens tenderar att vara unik vilket också medför att individer med hög 

kompetens dras till dessa kluster och ett förmånligt klimat bildas. Vi kan se att det är en 

drivkraft för både SEB och Carnegie att vara i Luxemburg då den kunskap som tillhandahålls 
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från kluster blir en viktig strategisk konkurrensfördel för bankerna. Carnegie säger att just 

bredden av expertkunskap inom Private Banking ger fördelar även för deras hemmamarknad. 

De försöker föra vidare den kunskapen som de tillhandahåller i Luxemburg till Sverige. Utan 

den kunskapen hade svensk Private Banking varit för smalt för att vara tillräckligt 

konkurrenskraftigt. Kluster ger maximalt informationsflöde (Gordon & McCann, 2000) vilket 

är viktigt för en bransch som håller på att anpassa sig till nya förhållanden.  Med nya 

regleringar och ökad riskkontroll, är tillgänglighet till information viktig. Detta framkommer 

från både SEB och Carnegie som belyser att de krävs en stor riskmedvetenhet och för att ta 

reda på risker krävs information. Vi kan alltså se att en placering i kluster kan ge 

förutsättningar för att tillhandahålla information på ett effektivare sätt och därmed bli mer 

konkurrenskraftig. 

 

5.2 Nätverk 

Det finns olika typer av nätverk som är viktiga inom Private Banking i Luxemburg. Det är den 

nära relationen till myndigheter, nätverket mellan andra banker i klustret, medarbetarnas 

nätverk till andra aktörers specialkunskaper i klustret samt nätverket till viktiga kunder. 

Personliga nätverk skapar integration mellan ett klusters olika aktörer (Sölvell et al., 2003) 

vilket i Luxemburg sker på olika sätt, både mellan företag samt mellan medarbetare. Från 

intervjuerna kan vi konstatera att medarbetarnas personliga nätverk med kunder är en av de 

viktigaste fördelarna med att vara i Luxemburg. Kluster ger vidare en geografisk samlad 

arbetsmarknad för specialiserad kunskap (Penender, 1997) vilket SEB 1 och 2 påpekar genom 

att säga att de största resurserna som finns i Luxemburg är den internationella 

arbetsmarknaden och Carnegie 1 ser expertkunskapen inom Private Banking som en viktig 

drivkraft och nätverket spelar en stor roll i att nå den. Gällande arbetsmarknaden belyser 

Carnegie 1 vikten med ett starkt nätverk eftersom dina främsta konkurrensmedel är de 

anställdas kompetens och vill du rekrytera bra personal måste du därför ha ett stort 

kontaktnätverk. Maskell (2001) säger att nätverk finns i kluster och vi konstaterar att olika 

nätverk spelar stor roll i Luxemburg. Den geografiska placeringen i Europa gör det möjligt för 

medarbetarna inom Private Banking i Luxemburg att täcka sin internationella kundbas. 

Private Banking verksamhetens utformning avgörs av kunden och från Luxemburg är det lätt 

att resa till sina kunder vilket både Carnegie 1 och SEB 2 säger att de utnyttjar och det är en 

viktig drivkraft. Porter (2000) säger att gynnsamma kluster behöver krävande kunder men om 
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kluster kräver en nätverksbaserad geografisk täckning av kundbasen är något som vi inte 

funnit uttryckligen vilket gör Luxemburgs Private Banking speciell.   

5.3 Innovation 

Företag i kluster ofta har större flexibilitet och kapacitet att agera snabbt och att implementera 

innovationer eftersom de nödvändiga komponenterna finns tillgängliga i klustret (Porter, 

1998). För att erhålla hög innovations dynamik är agglomeration den främsta förklaringen 

(Gordon & McCann, 2005) och det har konstaterats att en snabb access till marknaden och 

relaterad kunskap är viktigt, vilket gör det lättare om företagen är lokaliserade nära företag 

som bedriver samma eller liknande verksamhet (Gordon & McCann, 2005). Vår studie visar 

att Luxemburgs kluster skiljer sig detta avsevärt mot andra kluster som behandlat innovation 

inom agglomerationer (Gordon & McCann, 2005; Bengtsson & Sölvell, 2004). Inom Private 

Banking i Luxemburg fokuserar man enligt SEB 1 inte generellt på innovationsutveckling av 

produkter, vilket brukar känneteckna dynamiska kluster (Porter, 2000). Respondenterna angav 

distributionen av finansiella fondprodukter som en drivkraft att vara i Luxemburg. Men detta 

är ingen innovation utan ett resultat av ett konkurrenskraftigt regelverk från den 

luxemburgska regeringen i syfte att behålla konkurrenskraft inom ett finansiellt område.  

 

5.4 Kostnader 

Det konstateras från båda bankerna att lönsamheten inom branschen minskat vilket medför att 

bankerna tvingas anpassa sig till ett tuffare klimat. I våra intervjuer har vi fått veta att det 

finns två stora kostnadsposter inom branschen; personalkostnader och IT-relaterade 

kostnader. En trend som man kunnat urskilja under de senaste åren är enligt både SEB och 

Carnegie, att bankerna skapar gemensamma Back Office och IT-relaterade lösningar för att 

göra kostnadsbesparingar. Möjligheterna att slå samman resurser på detta sätt är förstås fler 

om man befinner sig i ett geografiskt kluster där banker från hela världen befinner sig runt 

hörnet. Tidigare forskare inom området har skrivit om hur företag som verkar i ett kluster 

normalt kan gå runt med lägre kostnader i form av lägre logistik- och IT-relaterade kostnader 

(Maskell, 2001), lägre pris på lokala produktionsfaktorer (personal i detta fall) (Gordon & 

McCann, 2000) och utbyta produkter, tjänster och kanske framförallt kunskap med varandra 

(Maskell, 2001). 
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När intervjupersonerna pratade om kostnader relaterat till personal, kom det från SEBs sida 

fram att personal kan vara billigare i Luxemburg än i exempelvis London, medan Carnegie 1 

snarare pratade om fördelen med att lätt kunna rekrytera kompetent personal, som en följd av 

att finansklusteret i Luxemburg drar till sig kompetent arbetskraft, vilket stämmer med 

Peneder (1997). Båda bankerna nämnde outsourcing som ett växande fenomen men Carnegie 

1 ifrågasatte om lågmarginaltjänster som exempelvis administration ska bedrivas i ett 

högkostnadsland som Luxemburg. SEB påpekade de lagregleringar som i viss mån hindrar 

outsourcing över gränserna. Gordon & McCann (2000) skriver att ”företag som verkar i ett 

kluster kan dra nytta av lokala arbetsmarknadseffekter genom att exempelvis kunna matcha 

jobbsökningar och bättre erhålla en högre grad av specialiserad arbetskraft”. Även Marshall 

(1925) har pekat på dessa fördelar då han pratar om ”utveckling av lokala pooler av 

arbetskraft och oumbärlig arbetskraft för en specifik bransch, som är positivt ur både en 

makroekonomiskt så väl som ett mikroekonomiskt perspektiv”. Vi har alltså kommit fram till 

att kluster bidrar till ökad lönsamhet för företagen dels genom att dela Back-Office lösningar 

och dels med hänsyn på förmånliga arbetsmarknadseffekter, vilket tidigare författare som 

forskat inom området kluster också kommit fram till. Intressant är att dessa tendenser blir allt 

vanligare under lågkonjunktur, vilket enligt båda bankerna, är en av anledningarna till varför 

man i dag ser en ökning av gemensamma lösningarna inom Back-Office. 
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6. Slutsats och diskussion 
 

I vår undersökning har vi kunnat urskilja tre tydligt gemensamma drivkrafter som bidrar till 

etableringen av svenska bankers centrum för internationell Private Banking i Luxemburg. 

Trots att de ursprungliga incitamenten till etableringen försvunnit på grund av hårdare 

regleringar. Både SEB och Carnegie berör de fyra drivkrafterna kunskap, nätverk, innovation 

och kostnader på ett eller annat sätt. Vilket tyder på att teorier om kluster som belysts av 

tidigare forskning i stora drag även gäller för finansklustret i Luxemburg. Mönstret som vi ser 

är format av en bransch i förändring, vilket leder till oväntade konsekvenser av de undersökta 

drivkrafterna för klusteretableringen i Luxemburg.  Av de fyra drivkrafterna som tagits upp i 

teoriavsnittet, kan vi urskilja en skillnad för Private Banking gentemot tillverkningsindustrin, 

som många gånger exemplifierats i tidigare forskning avseende kluster och agglomerationer 

(Baptista & Swann 1998; Henderson, 1986). Den största avvikelsen handlar om klusters 

innovationsfördelar. De två svenska bankverksamheterna vi undersökte såg inte innovation 

som en drivkraft för etableringen i Luxemburg. Det var istället den snabba distributionen samt 

den utvecklade administrationen gör att det är förmånligt för svenska banker att vara 

etablerade i Luxemburg. Det Luxemburgska regelverket ligger alltså bakom dessa 

distributionsförmåner. Därmed kan man säga att det är klimatet, skapat av den luxemburgska 

staten, nationella institutioner och det stora antalet banker i Luxemburg som skapar 

drivkrafterna. Private Banking erbjuder snarare en tjänst eller service än enfysisk produkt, 

vilket också skulle kunna vara en förklaring till skillnaderna mot industriell klusterteori 

(Porter, 1998).  

 

Båda bankerna hade liknande syn på kunskap som drivkraft och det viktigaste visade sig vara 

hög kompetens, långvarig erfarenhet och konkurrenskraftig arbetsmarknad. Detta kan kopplas 

till spillovers i det horisontella ledet (Maskell, 2001) på så sätt att kunskapen lättare sprids 

och att standarden på personal automatiskt höjs på grund av att arbetskraften är samlad. Att 

kunskap på detta sätt skulle vara en drivkraft för bankerna var i enlighet med vad vi i förväg 

hade förväntat oss och som även uttryckts av flera författare som påpekar att kluster bidrar 

med specifik expertkunskap, men företagen här pratade också om vikten av bred kunskap som 

i sin tur blir en viktig konkurrensfördel för företag (Furman et al., 2002; Pinch et al., 2003, 

Tallman et al., 2004). Nätverk är en mångfacetterad drivkraft. Det viktigare nätverket som 

båda bankerna pratar om, är relationen med myndigheter och institutioner som med den 
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tillgängliga “approachen” påverkar klimatet och miljön i Luxemburg positivt. Det är ett 

exempel på hur banker, institutioner och myndigheter samarbetar i det vertikala ledet och 

därmed drar nytta av spillovereffekter som uppstår i klustret (Maskell, 2001). Även nätverk 

med kunder visar sig vara en viktig aspekt och något som bankerna kan dra nytta av då 

Luxemburg ligger väldigt bra geografiskt placerat. Slutligen visade det sig att 

kostnadsaspekterna var viktigare än vad tidigare belysts av bland andra Porter (200). Snarare 

har de positiva kostnadsaspekterna belysts medan fast för både SEB och Carnegie är 

delaktigheten i klustret ett sätt att bekämpa de minskade kostnadsfördelarna. Båda bankerna 

pekade på hur viktigt det är att skapa gemensamma lösningar som fördelen med att kunna 

förflytta och få ut maximalt av sin personal eller att ha gemensamma Back-Office och IT-

relaterade lösningar.  

 

Med denna studie kan vi konstatera att det finns tydliga drivkrafter till varför det är 

fördelaktigt för bankerna att ha etableringar i Luxemburg och att spillovereffekter bidrar till 

mikroekonomisk effektivitet som bankerna utnyttjar för att förhindra konsekvensen av 

minskad lönsamhet. Greenstone et al., (2010) hävdar att spillovereffekter inom 

agglomerationer är större om klustret delar samma typ av arbetskraft och liknande 

teknologier, vilket vi kan se verka stämma för vår bransch där arbetskraften såväl som 

teknologierna, inte skiljer sig nämnvärt mellan de banker vi undersökt. Just likheterna mellan 

teknikerna och arbetskraftens kunskap inom branschen öppnar upp möjligheter för 

samarbeten längs det vertikala ledet (Maskell, 2001). I tuffare tider tenderar enligt 

respondenterna att samarbeten blir tvungna och spillovereffekter sker både från det vertikala 

och horisontella ledet. Däremot som tidigare nämnt sker ingen aktiv innovationsutveckling i 

Luxemburg utan här lär man sig av att observera konkurrenter och utveckla en bred 

kompetens för Private Banking i en internationell miljö och fokusera på att distribuera 

produkter snabbt till hemmamarknaden.   
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7. Rekommendationer för framtida studier 

 
Man kan konstatera att Europas finansmarknader är i förändring på olika sätt. Det finns en 

generell trend att konsolidera bankmarknaden, vilket redan har skett på flera håll i Europa. 

Sverige är ett exempel.  Som den nuvarande situationen ser ut så finns indikationer om ihop 

slagningar av enheter, exempelvis att slå ihop Back-Office verksamheter för 

kostnadsbesparingar. Finns det indikationer hos bankerna att i större mån centrera sina enheter 

geografiskt eller går trenden mot att svenska banker förlägger delar av verksamheterna i 

lågkostnadsländer? 

  

Om banker på sin hemmamarknad konsolideras påverkar det direkt finanscentrum som 

Luxemburg. Under 2011 har antalet aktörer i Luxemburg sjunkit med sex (CSSF Newsletter, 

2011) till 142 aktörer. Den Luxemburgska bankmarknaden består till stor del av dotterbolag 

och om en nationell bankmarknad som exempelvis den tyska konsolideras påverkas 

Luxemburg med minskat antal aktörer direkt.  Hur skulle finanskluster så som det i 

Luxemburg påverkas av en ökad, global konsolideringstrend?  
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Bilaga 
 

Intervjufrågor 

Under intervjuerna ställdes nedanstående frågor, vilka sedan följdes av ett antal följdfrågor. 

Ex: Hur, varför, på vilket sätt, utveckla gärna osv. 

 
Inledning av uppsatsen för respondentens kännedom 

Det är konstaterat att alla svenska storbanker bedriver Private Banking verksamhet i 

Luxemburg. Med över hundra banker från många länder (CSSF) finns incitament att benämna 

Luxemburg som ett stort etablerat geografiskt kluster för Internationell Private Banking.  

Uppsatsen frågeställning är: Vilka drivkrafter gör att svenska banker väljer att ha sina centrum 

för Private Banking placerade i dotterbolag i Luxemburg idag? Varför är den strategiska 

placeringen så viktig? 

 

 

Bakgrund/Introduktion 
 

1. Information om intervjuobjektet 

 Ålder?  

 Kön?  

 Utbildning?  

 Tidigare professionella roller? 

 Vilken är din nuvarande position i SEB/Carnegie?  

 Hur länge har du arbetat där?  

 Vad har du för tidigare erfarenheter inom Private Banking? 

 

2. Private Banking 

 Hur stor del av bankens verksamhet utgör Private Banking? 

 Hur ser konkurrensen ut inom Private Banking i Sverige idag?  

 Vilka faktorer är viktiga för att vara en konkurrenskraftig aktör på Private Banking 

marknaden?  

 Är Private Banking fortfarande en lönsam affärsverksamhet? Har regleringskrav och 

riskmedvetenheten påverkat? 

 

3. Kunder 

 Vilka är kunderna? Svenska/ internationella? Vad utmärker dem?  

 Har de en större tendens att byta bank? Om ja, vilka strategier har ni för att undvika 

det? 

 Hur ser deras preferenser ut?  Rörelsemönster (ex utlandsstationerade)?  

 Om kunderna till stor del är utspridda i världen, vilka krav sätter detta på er som bank?  

 Enligt dig, vilka konkurrensmedel/ fördelar ska man ha för att lyckas i branschen? 
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Strategisk placering och drivkrafter 

 

4. Anställd i Luxemburg 

 Hur många anställda ni Luxemburg?   

 Hur många inom Private Banking  

 Vad identifierar en viktig medarbetare som jobbar med Private Banking i Luxemburg? 

Har de special kompetens? Vad utmärker dem? 

 Hur bidrar medarbetarna till konkurrensfördelar inom Private Banking?  

 Hur stor andel svenskar sitter på kontoret i Luxemburg? Betydelsen av att ha dem där? 

 

5. Vikten av att befinna sig i Luxemburg 

 Varför är det viktigt att vara I Luxemburg? Vad skulle konsekvenserna av att inte vara 

där vara? Varför bedrivs inte hela verksamheten i Stockholm? 

 Hur viktigt är kontaktnätverket i Luxemburg? Vad kan man dra nytta av vara på plats 

där? 

 Hur samarbetar svenska SEB/Carnegie nere i Luxemburg med banker från andra 

länder, som också befinner sig i Luxemburg?  

 Blir klimatet extra gynnsamt för kunskapsspridning mellan de anställda på de olika 

bankerna? Hur integrerar man med varandra? 

 Blir affärsverksamheten effektivare? Ex kostnadseffektivare?  

 Finns speciella resurser där som vi inte har hemma i Sverige? 

 Hur ser utvecklandet av nya produkter och tjänster till i Luxemburg? 

 Är Luxemburg som stat lättare att vara verksam i, i förhållande till andra länder? 

 Hur påverkar det geografiska läget fördelarna med att vara där? 

 

6. Affärsmiljön i Luxemburg 

 Hur ser affärsklimatet i Luxemburg ut? (126 olika banker från över 50 olika länder…) 

 Samarbetar man banker emellan? Hur i så fall? 

 Hur märker man av konkurrensen? 

 Vad har förändrats i branschen, och speciellt då i Luxemburg, i och med hårdare 

regleringar? 

 Hur har man märkt av de hårdare regleringarna? Påverkan på Private Banking 

verksamheten? 

 Vilka fördelar har man av att befinna sig i ett kunskapscentrum med så många 

konkurrenter omkring sig? Ser man dem som konkurrenter eller är de snarare 

samarbetspartners? 

 

7. Kunskap 

 Vilken typ av kunskap är det man erhåller från sitt dotterbolag i Luxemburg? Hur får 

man del av den kunskapen? 

 Vad får svenska banker tillbaka av att ha dotterbolag placerade i Luxemburg?  

 Vad tjänar kunderna på att deras bank har delar av verksamheten placerad i 

Luxemburg? 

 

 

8. Framtiden 

 Kommer klustret i Luxemburg leva vidare långt in i framtiden? Varför/varför inte? 
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