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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Strategisk planering för Handelsbanken i Österrike 
 
Problemformulering: - Var vore det strategiskt mest lämpligt för SHB att 

placera nästkommande kontor i Österrike? 
 
Ämne: Företagsekonomi, Kandidatuppsats, 15 poäng. 
 
Inlämningsdatum: 2008-05-25 
 
Författare: Jacob Lillienberg, Rasmus Olsson 
 
Handledare: Sven-Ola Carlsson 
 
Nyckelord: Bankverksamhet, Österrike, Internationell Satsning, 

Strategi, Handelsbanken. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt: Dels att undersöka 

och beskriva rådande förutsättningar på den Österrikiska 
bankmarknaden och att utifrån dessa insikter peka ut 
platser för en eventuell expansion och öppnande av nya 
kontor för SHB Österrike. 

 
Tillvägagångssätt: I denna uppsats har en metodtriangulering använts för 

att täcka och motverka de svagheter med att bara 
använda sig av en metod. Vårt förhållningssätt har varit 
abduktivt, vilket betyder att vi till viss grad varit öppna 
för ny information under processens gång och stundtals 
gått tillbaka till teoriavsnittet för att förfina. 

 
Slutsatser: Sammantaget har vi sett en sund och stabil utveckling 

både på den österrikiska bankmarknaden och för 
landsspecifika makrovariabler de senaste åren, vilket 
tillsammans ger positiva utsikter för framtiden. I 
slutsatserna av undersökningen pekar vi ut städerna Linz 
i regionen Oberösterreich och Graz i regionen 
Steiermark som potentiella platser för eventuell 
expandering och utplacering av SHB:s nästkommande 
kontor i landet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
Titel:  Strategisches Management für Handelsbanken in 

Österreich 
 
Fragestellung: Wo ist die strategisch am besten geeignete Stelle für 

SHB, die nächste Filiale in Österreich zu eröffnen? 
 
Lehrveranstaltung: Bachelor-Arbeit in Betriebswirtschaftslehre, 15 ECTS 
 
Datum: 2008-05-25 
 
Autoren: Jacob Lillienberg, Rasmus Olsson 
 
Betreuerin: Sven-Ola Carlsson 
 
Schlüsselwörter: Banking, Österreich, Internationale Projekte, Strategie, 

Handelsbanken 
 
Ziel:  Die vorliegende Arbeit hat zwei Ziele: Zuerst die 

vorherrschenden Bedingungen des österreichischen 
Bankenmarkts zu untersuchen und zu beschreiben, und 
auf Basis dieser Einsichten geeignete Stellen für SHB 
für eine Expansion und die Eröffnung einer neuen 
Filiale aufzuzeigen. 

 
Methodologie: Um diese beiden Ziele zu erreichen, haben wir einen 

Mix aus quantitativer und qualitativer Methoden 
angewandt, um die Schwächen der Anwendung nur 
einer Methode abzudecken und diesen Schwächen 
entgegenzuarbeiten. Wir haben ein abduktives Konzept 
angewandt, was bedeutet, dass wir neuer Information zu 
einem gewissen Grad offen gegenüberstanden, aber 
manchmal zum Theorieabschnitt zurückkehrten um zu 
verfeinern. 

 
Fazit: Grundsätzlich sehen wir eine gesunde und stabile 

Entwicklung sowohl für den österreichischen 
Bankenmarkt als auch für die landesspezifischen 
volkswirtschaftlichen Daten, was in Kombination 
positive Aussichten für die Zukunft gibt. Als Fazit der 
Untersuchung nennen wir die Städte Linz in 
Oberösterreich und Graz in der Steiermark als 
potenzielle Stellen für die nächste Filiale von 
Handelsbanken in Österreich bei einer eventuellen 
Expansion. 
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Definition av begrepp och förkortningar 
 
Retailbank Banker som transaktionsmässigt arbetar främst mot konsument i 
 förhållande till företag eller andra banker. Erbjudna tjänster 
 inkluderar t.ex. sparande, lån, kreditkort och konton. 
 
Investmentbank En bank som emitterar och säljer finansiella tillgångar. Kunder kan 
 vara större företag eller länder som behöver finansiering till t.ex. 
 budgetunderskott. Investmentbanker kan även introducera företag på 
 börsen och ge finansiell rådgivning. 
 
Nyckeltal Ekonomiska nyckeltal kommer från företagens balans- och 
 resultaträkningar, och har som syfte att ge en överskådlig och tydlig 
 information om företagets ekonomi. Dessa är användbara som 
 underlag vid värdering av företag och jämförelser av andra företag 
 inom samma bransch. 
 
Räntabilitet För att räkna fram detta nyckeltal ställer man företagets resultat i 
 förhållande till något utav företagets kapital (totalt kapital, eget 
 kapital eller arbetande kapital), detta för att få fram en procentuell 
 uppgift om den lönsamhet/avkastning som företaget har. 
 
Räntenetto Marginal mellan den genomsnittliga in- och utlåningsräntan i en bank 
 eller annat kreditinstitut. 

 
Provisionsnetto Intäkter för lämnade tjänster minus kostnader för mottagna tjänster, i 
 den mån de inte är att betrakta som ränta. 

 
Kreditförlust Uppkommer för bankerna då låntagare inte har möjlighet att fullfölja 
 sina återbetalningsskyldigheter. 
 
Utlån. till allmänheten Alla lån som inte definieras som utlåning till kreditinstitut är lån till 
 allmänheten. 
 
Strategi Begreppet kommer från det grekiska ordet strategos och betyder 
 ”ledning av armé” eller krigsföringskonst. Inom företagsekonomin är 
 begreppet inte helt uppenbart då olika forskningsfält ger olika 
 förklaringar. Vår tolkning av strategi är emellertid mer generell och 
 vi ser det som en uttalad plan som tillhandahåller direktiv för hur 
 företag förväntas agera i sin omgivning för att uppnå de uppsatta 
 målen. 
 
Förkortningar  
 
SHB: Svenska Handelsbanken AB (publ) 
CEE(-länder) Central Eastern European (countries) 
FYC: Follow Your Customer
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1. Inledning 
 
I detta kapitel presenteras våra tankar kring val av ämne, en bakgrundsberättelse till vår 
frågeställning och syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas med att vi kortfattat lägger fram 
målgruppen vår uppsats riktar sig till. 
 
1.1  Ämnesval 
 
När vi kom ner till Österrike och Wien i mitten på september 2007 för ett års utbytesstudier 
började vi redan då fundera på vad vår kandidatuppsats skulle handla om. Vi kände direkt att 
vi ville ha en internationell prägel på vårt ämnesval och vad passade då bättre än något som 
speglar en relation mellan Österrike och Sverige. Andra kriterier vi båda var överens om var 
att ämnet skulle ha en koppling till finansiella marknader och att undersökningarna skulle vara 
baserad på aktuell fakta. I och med vårt intresse för bankmarknaden har vi också 
uppmärksammat hur svenska banker expanderat kraftigt i utlandet de senaste åren. Bland 
dessa har vi sett Handelsbankens förmåga att kunna växa på internationell mark som t ex med 
utspridningen av ett 50-tal kontor i Storbritannien på bara några år.  

Vi fick i ett tidigt skede en bra kontakt med Handelsbanken i Österrike och började föra en 
diskussion om intressanta upplägg. Vårt val av uppsatsämne föll på att undersöka vilka 
regioner som kan ses som intressanta för Handelsbanken att eventuellt expandera sin 
nuvarande kontorsrörelse till, som idag består av ett kontor i Wien. Att banken är ensam som 
nordisk aktör i Österrike tyckte vi dessutom gjorde ämnet mer intressant. Vidare kände vi 
även att det ligger en sporre i möjligheten att vår uppsats skulle kunna tillföra en tredje part 
någonting till sin verksamhet. Rent spontant känns det som att en genomsnittlig uppsats 
kanske bara läses av fem personer: Vi som författare, vår handledare samt våra närmast 
sörjande personer. Med andra ord ligger det också en förhoppning hos oss som författare till 
denna uppsats att kunna tillföra Handelsbanken i Österrike relevant fakta som hjälp vid 
eventuella planer av framtida expansion.  
 
1.2 Bakgrund 
 
Vid en retrospektiv blick på österrikisk banksektor var privat ägande undantag snarare än 
norm, givet det då föreliggande statliga åtstramande och dominerande publika ägandet av 
finansiell verksamhet. Rent konsekvent, spelade också frågan om utländskt ägande av banker 
i Österrike en obetydlig roll i samhället. Den långtidspraktiserade policyn att blockera ut 
utländsk konkurrens med regelmässiga barriärer eller oattraktiva marknadsförhållanden kunde 
tydligt tala för det gällande bristfälliga intresset i Österrikes finansiella marknad utifrån.  

Sedan början av 1990-talet har direkt publikt ägande likväl som statlig influens över 
banksektorn avtagit. I ägarstrukturen av det Österrikiska bankväsendet har förnyelse pågått. 
Liberalisering av regler för kapitalflöden samt deltagandet i den Europeiska Unionen har till 
stor del gynnat utländska bankers tillgång till den Österrikiska marknaden vilket även lett till 
mäktigare marknadspositioner (WIFO, 1996). Detta styrks exempelvis av det faktum att en 
enhet av tyska Hypo-Vereinsbank räknas som den största aktören bland Österrikes finansiella 
institutioner (Heritage Foundation, 2008). Hursomhelst är denna situation inte unik just för 
landet Österrike utan är något som även är pågående i de flesta stater man ofta benämner 
CEE-länder (Central Eastern European) där de låga inträdesbarriärerna för utländska 
investerare t.ex. har bidragit till att de nationella banktillgångarna i Ungern och Estland till 
drygt 90% består av utländska banker. 

Bakomliggande strategier till utländska bankers inträden i nya länder har bl a undersökts av 
Buch och Golder (2001) i USA respektive Tyskland. De pekar på en klar separation i 
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bankmarknaden mellan utländska och inhemska banker. Medan inhemska banker fokuserar på 
en relationsbaserad utlåning, specialiserar sig deras utländska motparter på att finansiera 
företag ”hemifrån” som bedriver verksamhet i värdlandet (Seth, Nolle & Mohanty 1998). En 
sådan strategi är benämnd FYC (Follow Your Customer). Williams (2003) överrensstämmer 
med det resultatet och observerar vidare ett starkt samband mellan utländska bankers 
verksamhet i Australien och marginalerna för deras nationella institutioner. Minh To och 
Tripe (2002) hävdar att den dominerande orsaken till inträde beror på strategiska övervägelser 
hos huvudinstitutionen.  

Vid sidan av FYC-strategin har push- och pull-faktorer blivit identifierade som viktiga 
indikatorer på internationell bankverksamhet. När en push-strategi antas, beror det på att 
missgynnande ekonomiska förhållanden anses troliga att föröda vinstmarginalerna på 
hemmamarknaden, vilket antingen kan orsaka att en bank träder in på en ny marknad eller 
utökar sin aktivitet i ett värdland. Å andra sidan är gynnsamma ekonomiska förhållanden 
utomlands troliga att öka efterfrågan på lån vilket attraherar utländska banker (pull-faktorn). I 
fallet om gynnsamma ekonomiska indikatorer spelar prognostiserad framtida BNP-tillväxt en 
utskjutande roll. Orsaken till det är att samspelet mellan finansiär och kund undertas med en 
tidsförskjutning (Focarelli & Pozzolo, 2000) Andra push- och pull-faktorer som kan 
identifieras är skillnader i skatteregler för kapitalvinster, depositionsräntor, transaktioner, 
bristande konkurrens i värdlandet eller avskaffandet av regelmässiga barriärer (Goldberg & 
saunders 1980). Hur samtliga tre presenterade strategier av utländska banker har olika 
implikationer på utlåningsaktiviteter finns schematiskt illustrerat på nästa sida i tabell 1.  

 
 

Även om push- och pull-faktorer är nära besläktade, är pull-faktorn mer sammanlänkad till 
bankens långsiktiga strategiska mål. Anledningen till det är att banker som endast flyttar ut 
p.g.a. dåliga ekonomiska förhållanden i hemlandet är mycket mer benägna att flytta hem igen 
när situationen förändrats. Banker som träder in på utländska marknader oberoende av 
inhemska makroekonomiska förhållanden, är mer troliga att basera sitt beslut på långsiktiga 
mål.  

I exemplet ovan där Västeuropeiska banker drastiskt ökat sina inträden i CEE-ekonomierna 
sedan slutet av 90-talet i samband av formationen av en politisk union kommer högst 
troligtvis bidra till en allt mer och mer nära ekonomisk relation i framtiden vilket också ökar 
transaktionsbehovet regionerna emellan. En sådan förväntad förändring i framtida 
ekonomiska förhållanden kan också rimligtvis räknas till pull-faktorn.  

Svenska bankers första steg mot internationalisering togs på 1960-talet av Handelsbanken 
och dåvarande Skandinaviska Banken (senare SE-Banken). Drivkraften då var främst att få 
tillgång till den internationella kapitalmarknaden för att kunna ordna finansiering till svenska 
storföretag. Då behovet av att tjäna sina storkunder utomlands fanns hos flera nordiska 
affärsbanker och då samordningsfördelar fanns, formades två nordiska bankallianser med en 
bank från respektive land vilka etablerade samägda konsortiebanker i bl.a. Schweiz och 
London. Den ineffektiva ägandeformen med fyra ägare utan majoritet plus avregleringen som 
gjorde det möjligt att starta egna utlandsfilialer gjorde dock att konsortiebankerna bara levde 
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till slutet av 1980-talet. Handelsbanken och SEB etablerade dotterbanker, och filialer sattes 
upp i en rad större finanscentra som Singapore, Luxemburg, Frankfurt, New York, Hongkong 
och Tokyo. Bortsett från några få undantag var verksamheten dock fortfarande inriktad på 
svenskrelaterade affärer. Sedan kom bankkrisen och det dröjde till andra hälften av 1990-talet 
innan expansionen gick in i en ny fas (Sveriges Riksbank, 2002). 

 De svenska storbankerna började på allvar expandera sin verksamhet utanför Sverige under 
andra halvan av 1990-talet. Först har en livlig expansion kunnat iakttas i Norden och 
Storbritannien, men på senare år har väsentlig spridning även nått Central- och Östeuropa. 
2001 var året Handelsbanken gick in i landet denna uppsats fokuserar på – Österrike. Med det 
nuvarande filialkontoret i Wien är banken fortfarande ensam som nordisk bankaktör i landet. 
Nu på senare tid har kontoret hittat ett vägvinnande sätt att arbeta på, vilket har resulterat i  
kraftigt stigande intäkter och lönsamhet. Hursomhelst sträcker sig bankens kundspridning 
geografiskt långt över hela landet, vilket gör att författarna ser intressanta synvinklar till sin 
uppsats. Dels hur SHB:s företagsmässiga möjligheter ser ut för att eventuellt kunna öppna ett 
nytt kontor i landet, och hur ser förhållandena ut på den österrikiska bankmarknaden - finns 
det regionala skillnader? En tredje intressant infallsvinkel tyckte vi också var att övergripande 
undersöka situationen för landet Österrike, vars makroklimat naturligtvis påverkar 
bankmarknaden i sin tur. Allt detta för att bäst kunna peka ut eventuella potentiella platser för 
SHB:s nästkommande kontor i landet.  

Mot bakgrund av vad som presenterats hittills i detta kapitel har vi valt att undersöka 
följande forskarfråga: 
 
1.3 Problemformulering 
 
- Var vore det strategiskt mest lämpligt för SHB att placera nästkommande kontor i 
Österrike? 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt: Dels att undersöka och beskriva rådande förutsättningar på 
den österrikiska bankmarknaden och att utifrån dessa insikter peka ut platser för en eventuell 
expansion och öppnande av nya kontor för SHB Österrike. 
 
1.5 Målgrupp 
 
Studien vänder sig främst till personer med intresse för österrikisk marknad och/eller 
bankmarknad. Läsaren förväntas ha förkunskaper inom ekonomi och därför förklaras inte 
modeller och teorier alltför djupgående då en grundläggande kännedom om verktygen 
förutsätts.  
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2. Metod 
Följande avsnitt beskriver vårt tillvägagångssätt med uppsatsen, hur vi har samlat in 
information och vilket metodval vi använt oss av.  

 
2.1 Kvalitativ och Kvantitativ metod 
Det är problemställningen som avgör vilken metod som ska användas för att samla in 
informationen. Vid genomförandet av en undersökning finns det två olika metoder att välja 
på: den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Det finns två huvudsakliga skillnader 
mellan de båda och det är att den kvalitativa metoden skapar en sorts förståelse för problemet, 
medan den kvantitativa försöker ge en mer förklarande bild av problemet.  

Den kvalitativa metoden anpassar sig bäst om man har en oklar problemställning, dvs. att 
man har lite förkunskaper om det man vill undersöka och utforska (explorera). Forskaren kan 

här vara mer öppen och flexibel i sitt arbete. Empiri samlas in i form av ord, meningar, texter 
etc. och är av en mer verbal karaktär. I intervjuer är det mest givande om forskaren inte skapar 
några fasta svarsalternativ innan, utan känner sig för vad som för stunden är bäst att fråga. 

Den kvantitativa metoden lämpar sig om man har en klar problemställning, dvs. att man i 
förväg vet ganska mycket om ämnet men saknar kunskaper om bara vissa saker. Dessa 
problemställningar är mer testande och man sätter upp antaganden och samlar in data för att 
se om det stämmer eller ej. Forskaren ska agera som en observatör och bara iaktta för att 
kunna göra en beskrivning och ge förklaring till vad informationen säger. Empirin samlas in i 
form av tal, antingen med naturliga mängdenheter (kilo, centimeter etc.) eller med symboler 
för ord, som till exempel där 1 översätts till nöjd och 5 till missnöjd.  

 

2.2 Deduktion, Induktion och Abduktion 
 
En deduktiv ansats innebär att forskaren lägger upp antaganden innan uppsatsen startar för att 
sedan samla in empiri och undersöka om antagandena håller dvs. överrensstämmer med 
verkligheten, eller om de ska förkastas.  Vissa kritiker menar att denna ansats frambringar 
starkt begränsad information och att forskaren bara hittar det som man letar efter (Jacobsen 
2002). 

Den induktiva ansatsen innebär att forskaren börjar med att samla in empiri utan att ha 
alltför många förutbestämda antaganden. Man går ut i ett helt öppet sinne för att kunna 
studera vissa speciella situationer, och på detta sätt slippa ta hänsyn till eventuella 
fördefinierade hypoteser och teorier som bakgrund. Kritikerna till denna ansats menar att det 
är omöjligt och naivt att använda detta tillvägagångssätt (Jacobsen 2002). 

Den största skillnaden på dessa ansatser är hur öppna de är för ny information. Kvalitativa 
metoder är mer anpassade för ny information, därmed passar den bättre för den induktiva 
ansatsen. Dock finns det ett problem att ingen forskare kan vara helt öppen till verkligheten, 
utan alla har sina begränsningar.  
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Den deduktiva ansatsen är således också mer förknippad med kvantitativa metoder eftersom 
problemformuleringen i dessa fall ter sig mer klar, och ofta sker ett prövande av antaganden 
som finns med från start. 

Abduktion innebär en sorts växelverkan mellan deduktion och induktion. Först börjar 
ansatsen från empiri till teori för att sedan gå tillbaka till empirin. Processen upprepas ett x 
antal gånger till forskaren blivit nöjd med resultatet. Forskaren jobbar på att förfina teorin i 
takt med att empirin utvecklas (Alvesson & Sköldberg 1994). 
 
2.3 Val av metod 
 
I vårt val av metod har vi kommit fram till att använda en s.k. metodtriangulering för att 
kunna uppnå bäst resultat. Metodtriangulering är en variant då man försöker att kombinera de 
kvalitativa och kvantitativa ansatserna för att täcka och motverka de svagheter som finns med 
att bara använda en metod (Jacobsen 2002). Vårt förhållningssätt till de deduktiva och 
induktiva ansatserna liknar snarare den abduktiva ansatsen, dvs. att vi under processens gång 
även här har växlat mellan de båda ansatserna. Under tiden vi har samlat in empirin så har vi 
stundtals fått gå tillbaka till teorin för att förfina, och detta sätt har passat oss väldigt bra i vårt 
skrivande. Detta har också präglats av att vi t.ex. inte låst oss vid Porters industrianalys, utan 
anpassat en egen industrianalys som lämpar sig bättre till vår frågeställning vilken fokuserar 
bankmarknaden. Vi har till en början endast haft några få antaganden och därför hållit en 
öppenhet gentemot verkligheten gällande insamlingen av empiri. 
 
2.4 Informationsinsamling 
 
Vid insamling av informationen till uppsatsskrivandet, har vi använts oss till största delen av 
sekundärdata, dvs. redan existerad insamlad data som framställt av någon annan, och 
framtaget med ett annat syfte än vårt. Denna innefattar både vetenskapliga artiklar och 
statistisk data från institut vilka ofta är webrepresenterade. Till vår industrianalys av 
bankbranschen har vi använt oss mycket av statistik från Österrikiska Nationalbanken 
(www.oenb.at). Vi har även hämtat lämplig information om befolknings- och 
inkomstundersökningar hos andra offentliga myndigheter som t.ex. Statistics Austria 
(www.statisticsaustria.at) 

Komplementerande för att belysa vår frågeställning från flera nyanser har även primär data 
från intervjuer med Handelsbanken samlats in och analyserats. Vid intervjuerna så har vi 
initialt utgått från en ämnesmall för vad intervjun ska innehålla vilka vi i förväg även försett 
respondenterna med för att maximera nyttan av intervjuerna. Vi har inte använt oss av några 
framställda svarsalternativ, utan vi har valt att vara öppna och flexibla vid diskussionerna, 
detta för att snabbt kunna formulera om frågorna och även kunnat ställa intressanta följdfrågor 
om det känts nödvändigt.  
 
2.5 Intervjuer 
 
Intervjuerna valde vi att genomföra under ett tidigt skede av uppsatsen. Detta för att så fort 
som möjligt få tips med hur vi skulle kunna gå tillväga med uppsatsskrivandet. Att de 
genomfördes i tidigt skede kände vi dock inte gick ut över hur förberedda vi var för 
diskussionerna, eftersom vi hade läst in oss på ämnena i förväg. 

Den första intervjun vi hade var med Carl-Christian zu Solms-Lich. Han är direktör för 
Handelsbankens enda kontor i Österrike som finns i Wien, och är även landchef för banken i 
Österrike. Vi har under uppsatsskrivandet haft en öppen och bra dialog med Christian och det 
har betytt mycket för arbetet under processens gång.  
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Den andra intervjun genomfördes i Amsterdam med Handelsbankens nuvarande landschef 
för Holland som heter Mikael Sörensen. Sörensen har i skedet innan han blev chef i Holland 
satt upp riktlinjerna för Handelsbanken i Polen, där det idag finns runt 15 kontor. Vi ansåg att 
Mikael var en viktig person att komma i kontakt med för att diskutera hur det går 
tillvägagångsmässigt till för banken i dess agerande utomlands och vilka eventuella strategier 
och riktlinjer som använts i Polen. Vi kände också att det var viktigt att få träffa honom 
personligen för att kunna gå mer på djupet än vad t.ex. en mail- eller telefonintervju 
jämförelsevis hade givit oss (Halvorsen 1992). Därför skedde den här intervjun i Holland i 
form av ett mycket trevligt möte face-to-face. 
 
2.6 Avgränsningar 
 
Vi har valt att i denna studie lägga vårt fokus på Handelsbanken, Österrike och på den 
rådande situationen på bankbranschen i landet (se diagrammet nedan). Detta för att få en 
relativt vid grund att dra slutsatser från i speglingen av vår frågeställning, och för att samtidigt 
kunna uppehålla en öppenhet gentemot fler nyanser av problemet. Att ha ett helt land som 
analysunderlag ger naturligtvis ett väldigt stort omfång för studiens förutsättning, och det är 

därför vi valt ut specifika områden i våra 
analyser vi bedömt vara intressanta för att 
spegla det makroklimat SHB verkar i. Den 
förutsättningsmässiga analysen vi gör om 
bankbranschen är hursomhelst mer djupgående 
och i huvudsak statistiskt präglad. Vi utesluter 
dock att uttala oss om produktmässiga likheter 
och skillnader bankerna emellan samt 
bankkundernas preferenser i frågan, vilket 
hade varit att gå mer på bredden.  

Analytiskt har vi haft ambitionen att använda 
oss av så färsk data som gått att tillgå och som 
regel har vi därifrån gått tillbaka tre år. Längre 
tidsspann samt snapshots av förhållandena är 
hursomhelst även förekommande då vi bedömt 
detta som mer relevant. Datan är oftast baserad 

på regionala förutsättningar i Österrikes nio Bundesländer för att på så vis kunna hitta 
eventuella vägar för Handelsbanken att gå.  

Med i medvetandet finns även att varje enskilt land också påverkas av globala 
förutsättningar som att t.ex. diskutera aspekter som klimatförändringar och världsekonomin; 
vi kommer inte fokusera dessa, men håller en öppenhet till att landexterna faktorer vilka har 
större inflytelse på Österrike och dess banksektor kan komma att dyka upp i 
undersökningsfasen.  
 
2.7 Validitet och Reliabilitet 
 
Den empiri som samlas in till en uppsats bör uppfylla två krav. För det första ska den vara 
giltig och relevant (valid), dvs. att man mäter det som man har som avsikt att mäta. Detta 
innebär också att man ska kunna generalisera den, vilket betyder att den även ska kunna gälla 
i andra sammanhang. Det andra kriteriet är att empirin ska vara tillförlitlig (reliabel), dvs. 
undersökningen ska kunna gå att lita på och vara genomförd på ett trovärdigt sätt (Jacobsen 
2002). 
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Reliabiliteten garanterar hursomhelst inte validiteten i en undersökning. Om man som 
forskare skulle vilja studera ögonfärgen hos en befolkning skulle det vara totalt ointressant att 
mäta kroppslängden exempelvis. Därför måste man vara eftertänksam i vad man vill uppnå 
och hur mätningsprocessen ska se ut. Dock är en hög reliabilitet en förutsättning för hög 
validitet (Malterud 1998). 

I studien vi har gjort har vi använt oss av direkt information från Handelsbanken i form av 
intervjuer och årsredovisningar, och övergripande resterande fakta är hämtat ur publikationer 
från offentliga myndigheter i Österrike. I användningen av vetenskapliga artiklar har vi också 
varit noggranna med att undersöka flera oberoende källor för att säkerställa att informationen 
inte är vriden. I och med detta anser vi att informationen vi använt oss av täcker de kraven vi 
nämnt ovan.  

 
2.8 Kritik till metod och information 
 
En svaghet i de regionala resultat- och balansuppställningarna vi använt oss av har varit att 
bankerna över lag lokaliserats till sina huvudkontor, vilket i många fall innebär Wien. På så 
vis faller några av storbankerna bort då regionala likheter och skillnader ska påvisas. Vi har 
dock sett att en av de största bankerna Raiffeisen funnits med i områden utanför Wien, vilket 
gör att vi åtminstonde vet att inte alla storbankers kontor lokaliserats om.  

Uppgifter som t.ex. företagsomsättning hade vi gärna haft färskare siffror på, i detta fallet 
har endast data från 2005 funnits, vilket ju då inte är helt uppdaterade. Spontant känns det 
dock inte som att situationen kastats om så väldigt mycket fram till idag. Samma tankar har vi 
även kring balansräkningarna som endast sträcker sig till 2006. 

Vi hade även tyckt det vore intressant att ha med mått på bankerna avkastning på eget 
kapital, men dessa uppgifter har varit omöjliga att få, t.o.m. av Nationalbanken, och i brist på 
fullständig data för denna uträkning har vi valt att inte ta med detta. 

Under tidens gång har det också kommit fram i intervjuerna som gjorts att det absolut 
väsentligaste för Handelsbanken vid öppnandet av ett nytt utlandskontor är att hitta den rätta 
personen som ska hålla i ansvaret. Att banken inte heller tillämpar eller kräver diverse 
budgetkalkyleringar eller benchmarking vid nya uppöppnanden i städer utomlands gör också 
att viss information i uppsatsen känns överflödig, men vårt mål var att spegla en helhetsbild 
av problemet. 
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3. Teori 
 
I detta kapitel kommer de teorimodeller som ligger till grunden för våra analyser att 
presenteras och förklaras. Kritik till användandet av modellerna kommer också att läggas fram 
samt varför vi i vissa fall valt att avsticka från teorimodellernas ramverk kommer motiveras. 
 
 
3.1 PEST-Analys 
 
Företagsklimatet en aktör befinner sig i består av alla externa 
influenser vilka påverkar dess beslut och prestation. De 
externa influenserna kring ett företag är många, och det 
uppstår ofta ett problem ledningsmässigt i förhoppningen att 
lyckas övervaka och analysera de externa förutsättningar man 
påverkas av. Inledningsvis behövs det något slags system 
eller ramverk för att organisera information (Grant, 2002). 
En erkänd modell för miljömässiga influenser är den s.k. 
PEST-analysen som är indelad i politiska, ekonomiska, 
sociala och teknologiska faktorer och speglar således de yttre 
influenserna företaget ställs inför vilket även kan kallas 
makroklimat. Resultaten från en PEST-Analys används sedan av ett företag för att kunna dra 
nytta av möjligheter som ges och för att beredsskapsplaner för eventuella hot ska kunna 
skapas då strategiska riktlinjer målas upp (Marketing and Competitive Intelligence 2007). 
 
3.1.1 Politiska faktorer  
 
De politiska aspekterna har stor inverkan på regelverket ett företag måste ta hänsyn till samt 
köpkraften hos konsumenter och andra företag. Dessa innefattar exempelvis regler rörande 
beskattning, anställning, handelsrestriktioner och tariffer. Förutom de omfattande 
skatteplaneringsmässiga aspekterna runt att driva ett företag behöver man dessutom beakta 
hur hög grad av politisk stabilitet som landet bär upp. Med detta menas aspekter som hur 
lättmanövrerat det politiska systemet är och om det t.ex. är hög eller låg rörlighet bland 
väljarna mellan partierna. (Marketing Teacher Ltd, 2000). Politiska trender och förändringar 
som kan komma att påverka ens företags förutsättningar är således också viktigt att vara 
uppmärksam på. Som ett praktiskt exempel hänvisar vi till en situation där ett företag håller 
på att rekrytera ett stort antal kvinnor. Förändringar i lagstiftningen om föräldraledighet skulle 
då vara av väsentlig betydelse och en medveten firma hade i så fall beaktat dessa förändringar 
(Marketing and Competitive Intelligence, 2007). 
 
3.1.2 Ekonomiska faktorer 
 
Alla företag påverkas av ekonomiska faktorer både nationellt och globalt. Ekonomins 
förutsättningar innefattar mått som tillväxt, räntor, inflation och växelkurser och är således 
också ofta en produkt av det politiska styret. Den ekonomiska situationen påverkar 
konsumenters tillit och beteende beroende på om landet befinner sig i en ekonomisk boom 
eller i lågkonjunktur. Den nutida situationen på de flesta av världens aktiemarknader är ett 
typiskt exempel på volaliteten de ekonomiska faktorerna frambringar. 

Ekonomiska faktorer kan även vara, och är i många fall, branschspecifika. Om priset på 
papper stiger får det t.ex. värre innebörder för bokläggaren än för IT-bolaget tvärs över gatan. 
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3.1.3 Sociala faktorer 
 
Sociala faktorer i ett land inkluderar dels demografiska aspekter såsom population och 
distribution av densamma men även kulturella delar som är förknippade till attityder och 
värderingar. Med kulturellt innefattas exempelvis attityder till karriär, affärer och hälsa. De 
sociala faktorerna berör således kundbehov och beteende samt storleken på potentiella 
marknader (Frankelius 2001). 
 
3.1.4 Teknologiska faktorer 
 
Teknologiska aspekter slutligen, är t.ex. data som kan påverka ett företags beslut om inträde 
till nytt land, outsourcing av produktion eller uttala sig om takten av teknologisk förändring i 
ett land (Marketing and Competitive Intelligence, 2007). De teknologiska förutsättningarna är 
dock inget den här uppsatsen lägger alltför stor tyngd vid på grund utav att relevansen det kan 
tänkas skänka till undersökningens slutsatser anses av författarna vara liten. 
 
3.2 Industrianalys 
 
För att anta en mer heltäckande ansats till att spegla och 
analysera vår frågeställning har vi även valt att innefatta 
en industrianalys över bankbranschen i Österrike. Ett av 
de vanligast förekommande ramverken för att analysera 
industrin ett företag verkar i är Michael Porters Five 
Forces-teori från 1980 om hur relationer mellan 
leverantörer, konkurrenter och kunder speglar hur 
attraktiv en bransch är. Modellen fokuserar fem 
speciella krafter vilka Porter säger skapar konkurrensen 
i varje industri. Rivaliteten mellan befintliga firmor är 
centrerat och omges av hoten för potentiella nyinträden 
och substitutprodukter samt förhandlingspositionen 
leverantörer och kunder besitter att kunna påverka 
priser. Teorin säger också att ju högre (friare) konkurrensen är i en industri, desto mindre 
utrymme finns för företagen att hålla höga marginaler för att på så vis generera större vinster. 
Dessutom bidrar en hög konkurrens till att förhandlingskraften en konsument besitter ökar.  

 
3.2.1 Kritik till Five Forces 
 
Det som gör att vi känner att Five Forces-modellen inte lämpar sig hundraprocentigt till vår 
problemställning är att det finns ett stort fokus på produktsidan. Ett av Porters huvudargument 
i Five Forces är att ett differentierat utbud av varor och tjänster är nyckeln till framgång. I 
bankbranschen är det väldigt svårt att kunna urskilja en banks produktutbud från en annans 
samtidigt som produktlösningar ofta förhandlingsbara i en bank.  Leverantörers 
förhandlingsposition att kunna påverka priser tycker kort och gott att det inte finns en 
motsvarighet till i bankindustrin utan hittas betydligt lättare i producerande branscher. Vi 
ifrågasätter och sedermera utesluter en analys av substitutlösningar vilka kan förmedlas av 
alltifrån försäkringsbolag till att ha sina pengar i madrassen där hemma på grund utav att 
relevansen av insikter kring dessa uppgifter bedöms vara för små. För enkelhetens skull 
tänker vi också föra förhållningssättet att ”alla behöver en bank”.  
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3.3 Tillämpad Industrianalys 
 
Istället för att stirra oss blinda på Porters modell har vi valt att även innefatta andra delar i vår 
industrianalys samt valt att bortse från vissa. Av dessa har vi sammanfattningsvis gjort en 
egen modell vilken finns representerad nedan. Här har även Handelsbanken fått en egen 
tårtbit för att spegla den som en del av den österrikiska bankindustrin vi vill analysera och 
uttala oss om.  

 
 
 
 
 

3.3.1 Juridiska Aspekter 
 
I avsnittet om juridiska aspekter ingår de lagar och regler som präglar de rent juridiska 
förutsättningarna en bank måste ta hänsyn till i Österrike. Detta innefattar alltifrån 
bestämmelser kring att få licens till bankverksamhet till mer standardmässiga regler för t ex 
investeringar och tillgång till kapital. Med finns även kortfattade beskrivelser gällande 
konfidentialitet samt EU-direktiven mot penningtvätt. I en parallell till Porter gör de juridiska 
aspekterna även gällande hotet om nya inträden på marknaden.  
 
3.3.2 Konkurrens och Efterfrågan 
 
Det som avgör hur attraktivt ett område är att kunna alstra vinst ifrån, beror på utsträckningar 
av efterfrågan och konkurrens. Ju högre konkurrensmässigt tryck, desto lägre pris betalas av 
kunden i förhållande till det maximala pris han/hon är villig att betala annars (Grant 2002). 
Detta innebär således att kundens överskott blir producentens förlust kort och gott. För att 
spegla hur konkurrens och efterfrågan hänger ihop på den österrikiska bankmarknaden har vi 
valt att fokusera företagsomsättning, privata lönemässiga inkomster och befolkning regionalt 
och jämfört denna statistik med antalet bankanställda i regionerna (Bundesländerna). 
Tankesättet bakom detta är att den bästa förutsättningsmässiga grund för bankverksamhet 
borde logiskt nog finnas på platsen där högst omsättning och inkomst jämfört med existerande 
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konkurrens kan uppmätas. Anledningen till det är följaktligen att där är enligt vårt antagnde 
behovet av banker störst, vilket eventuellt öppnar upp möjligheter att lägga ett kontor på den 
platsen och generera vinster därifrån. Konkurrensmässigt har vi därför inte valt att studera 
antalet bankaktörer i områdena utan bedömde att det totala antalet bankanställda var det 
relevanta att vikta mot. För att få ytterliggare ett mått på efterfrågan, finns även regional 
statistik på existerande bankers in- och utlåning, men denna data ligger av praktiska skäl i 
under nästkommande rubrik.  
 
3.3.3 Nyckeltal och Trender 
 
I delen om bankbranschens nyckeltal och trender fokuseras en prestationsbaserad 
näraliggande utveckling av den österrikiska bankmarknaden. För vårt fall kommer data 
tillgänglig av österrikikes nationalbank vilken exempelvis innefattar bankernas totala resultat- 
och balansräkningar väl till pass. Dessa data kommer sammanställas och analyseras, och en 
kortare tillbakablick görs för att illustera den näraliggande situationen. Balansräkningarna 
innehåller förutom in- och utlåning och total balansomslutning även information om hur de 
utländska fordringarna och skulderna förändrats. Regionalt sett ansåg vi det vara intressant att 
studera och hitta eventuella positiva trender i Österrikes östra delar med tanke på framfarten 
av länderna i Central- och Östeuropa. 

Ur nationalbankens statistik kan diverse nyckeltal t.ex för bankernas lönsamhet och 
effektivitet regionalt sett räknas fram. Av detta är det sedan möjligt att spegla en bild av hur 
attraktiv en region är jämfört med en annan och det går på så vis även uttala sig om vartåt 
trenderna pekar. Meningen med det är att det vid inträdet på en ny marknad också är viktigt 
att kunna uttala sig om framtiden. Dock går framtida förändringar för en industris struktur 
eller lönsamhet aldrig att förutspå till fullo i förväg, eftersom det beror på så många olika 
faktorer, men genom att förstå situationen fram till idag kan vi lättare förstå vilken utveckling 
som är sannolik (Grant 2002). Andra mått på bankaktiviteten i områdena innefattar även 
statistik på kreditförluster i förhållande till balansomslutning, bankernas ränte- och 
provisionsnetton och deras del av totala intäkter. Nyckeltalen vi använt oss av är vanligt 
förekommande i analyser av bankmarknaden och en förklaring och tolkning till använda 
nyckeltal följer nedan: 
 
Räntenettomarginal: Räntenettomarginalen visar bankens genomsnittliga skillnad mellan in- 
och utlåning i förhållande till total utlåning. Höga räntenettomarginaler speglar en låg 
konkurrens och tvärtom eftersom man säger att det råder ett ”marginaltryck” där 
konkurrensen är hög. Det spekuleras också i att en låg räntenettomarginal kan vara ett tecken 
på lägre risk i utlåningen. Dock ter det sig mer troligt att skillnader beror på konkurrenstryck, 
för att om utlåning styrdes av risktagande skulle banker med många företagskunder ha högre 
marginaler än de med hushållskunder då förluster vanligtvis uppstår i företagssektorn, men så 
är inte fallet. Vidare verkar marginalerna i utlåningen inte vara kopplad till det allmänna 
ränteläget, vilket talar för konkurrenshypotesen (Svenska Riksbanken 2004). 

 
Räntenettomarginal = Räntenetto / Total utlåning 

 
Räntenetto i % av intäkter: Denna uträkning visar logiskt nog hur stor andel räntenettot tar på 
totala intäkter. Räntenettoandelen talar om vad bankerna har för inriktning eller strategival. 
En hög räntenettoandel är förknippat med de typiska retailbankerna vilka främst är 
konsumentfokuserande. Banker som verkar där räntenettot är lågt kan därför antas försöka 
öka intäkterna på andra områden som i exemplet för den Schweiziska bankmarknaden där 
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räntenettot är lågt, vilket istället kompenseras av en högre provisionsandel (Svenska 
Riksbanken 2004). 
 

Räntenetto i % av intäkter = Räntenetto / Totala intäkter 
 
Provisionsnetto i % av intäkter: Förbättringar i provisionsnettot är nära beroende av 
utvecklingen på aktiemarknaden och en hög provisionsandel är ofta förknippad till 
investmentbanking och kapitalförvaltning. Detta styrks av faktumet att banker med stor 
investment bankingverksamhet under tider då värdepappersmarknaderna sjunker vanligtvis 
drabbas hårdare än andra banker, då de har en hög exponering mot utvecklingen på 
värdepappersmarknaderna. Höga provisioner tycks också vara kopplade till en hög 
kundaktivitet vilket medför att man som ny bank lättare kan komma med nya tjänster. Låga 
provisioner förknippas istället till redan beprövade tjänster som introduceras på en 
oexploaterad marknad eftersom att bankens kunder är mindre benägna att göra affärer t.ex. då 
värdepappersmarknaden är i gungning (Svenska Riksbanken 2004).  
 

Provisionsnetto i % av intäkter = Provisionsnetto / Totala intäkter 
 
Räntabilitet på totalt kapital: Räntabilitet på totalt kapital är ett lönsamhetsmått som visar ett 
företags avkastning på totala tillgångar, d.v.s. oberoende av finansiering. Detta nyckeltal kan 
influeras av ett antal faktorer som marknad, pris och produktpolitik (Runsten & Johansson 
2005). 
 

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella intäkter / Totala tillgångar 
 
Vi har också med två effektivitetsmått där totala kostnader ställs mot totala tillgångar och de 
primära intäktskällorna ränte- och provisionsnettot. Genom dessa tal kan man sedermera få ett 
perspektiv på hur kostnadseffektiv en bank/region är gentemot en annan.  
 

Kostnader / Totala tillgångar. respektive  Kostnader / (räntenetto + provisionsnetto) 
.  
Kreditförlusterna bankerna gör innebär låntagarens oförmåga att fullfölja sina förpliktelser. 
Vid en kreditvärdering tas det därför hänsyn till den s.k. konkursrisken vilken systematiskt 
samvarierar med den makroekonomiska utvecklingen (Svenska Riksbanken 2000). För att 
kunna jämföra hur stora kreditförluster bankerna gör regionalt har vi därför med talet: 
 

Kreditförluster / Totala tillgångar 
 
 
3.3.4 Handelsbanken Österrike 
 
För att få en heltäckande bild av vår problemställning kommer kapitlet avslutas med en 
diskussion kring Handelsbankens verksamhet på den österrikiska bankmarknaden. Vi 
presenterar och analyserar ämnen rörande prestation, situation och kundspridning idag, 
resursmässigt understöd, samt lägger fram våra tankar och funderingar gällande 
framtidsutsikter och strategiska beslut om placering av eventuella nya kontor, baserat på vad 
som kommit fram tidigare i uppsatsen.  
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4. Företagspresentation och Intervjuer 
 
I detta kapitel presenteras Handelsbanken och dess verksamhet i korthet. Efter detta följer det 
två intervjuer vi gjort med anställda i Handelsbanken. Syftet med den första intervjun var att 
få grepp om hur verksamheten ser ut och fungerar i Österrike, eventuella kulturella skillnader 
och om marknadsläget. Det största syftet med den andra intervjun var att få en generell 
information om hur Handelsbanken tänker när de expanderar utomlands, vad de prioriterar 
och hur de går till väga. 
 
4.1 Handelsbanken idag 
 
Handelsbanken är en idag en universalbank, dvs. de levererar tjänster inom hela bankområdet.  
Sammanlagt finns det i banken strax över 10 400 anställda utspridda på 21 länder världen 
över. Detta är i sin tur uppdelat på 660 kontor, varav 199 utanför Sveriges gränser.  
Handelsbanken erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster till privat- och 
företagskunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och sedan 2002 även i Storbritannien. 
Dessa länder ser Handelsbanken som sina nuvarande hemmamarknader. Sverige är den största 
finansiella marknaden i norden för banken, och år 2007 genererades runt 63 % av koncernens 
rörelseresultat från de inhemska kontoren. 
 
Handelsbankens styrkor enligt dem själva är: 

• Handelsbanken har de senaste 35 åren haft en högre lönsamhet än genomsnittet för 
konkurrenterna. 

• Handelsbanken har, sedan undersökningen startade för 16 år sedan, haft de mest nöjda 
kunderna jämfört med de övriga stora bankerna i Sverige. 

• Handelsbanken är sedan många år en av de mest kostnadseffektiva universalbankerna i 
Europa. 

• Handelsbanken har under lång tid haft lägre kreditförlustnivå än konkurrenterna. 
 
4.1.1 Mål 
 
Handelsbankens finansiella mål är att ha högre lönsamhet än genomsnittet för konkurrenterna. 
Detta mål ska nås genom att ha nöjdare kunder genom bättre service och lägre kostnadsnivå 
än konkurrenterna (Handelsbankens årsredovisning 2006). 
 
 
4.1.2 Handelsbanken i siffror  
 
Nedan syns Handelsbankens totala balansomslutning, rörelseresultat, räntabilitet på eget 
kapital samt ulåning till allmänheten för år 2007. Inom parentes visas även motsvarande 
siffror från föregående år (Handelsbankens bokslutsmeddelande 2008-02-27). 

 
4.2 Organisation & Företagsfilosofi 
 
I årsredovisningen 2006 skriver VD:n Per Boman ”Handelsbanken är kontoren och kontoren 
är Handelsbanken. Det är inte någon marknadsstrategi, inte något koncept eller någon annan 
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tidsbestämd lösning som vi provar nu. Det är något mycket mer.” Med detta menar han att det 
är kontoren som träffar kunden, de vet vem kunden är och vilka förutsättningar som finns för 
att kunna fatta det bästa beslutet. Kontoren vet vad deras kund vill ha, behöver eller saknar.  

En del av Handelsbankens filosofi är att bankens råd till kunden ska vara vad som är bäst 
utifrån kundens synvinkel och inte vad som är bäst för bankens egen vinning. Därför har 
ingen i banken något bonussystem. På kort sikt kan rådet ibland vara olönsamt för banken, 
men på en lång sikt så tjänar banken på detta. Långsiktighet är här ett nyckelord. 

Handelsbanken är en starkt decentraliserad organisation där grundidén är att utgå från 
kontorens ansvar för den enskilda kunden. Varje kontor ska fungera som en egen enhet, som 
en bank i banken. Bakom detta finns ett nära samspel mellan kvalificerade specialister och 
effektiva stödfunktioner som hjälper kontoren. Figuren nedan är en bild av 
Handelsbankskoncernens organisation som är riktad mot kunden och med bankkontoret i 
spetsen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjulet som visas nedan är en beskrivning av samspelet mellan den anställda och banken. Det 
är en löpande process under året som används för att uppnå Handelsbankens övergripande 
mål. Varje enhet (kontor, centrala avdelningar etc.) skapar en verksamhetsplan som följer med 
hela året. Sedan har den anställde ett utvecklingssamtal (PLUS -samtal) med sin närmste chef, 
och därefter upprättas en individuell handlingsplan om vad den anställde har för mål det 
kommande året och för framtiden. Detta följs sedan upp individuellt och detta grundar basen 
för ett sedan kommande lönesamtal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Oktogonen – Bankens resultatandelssystem 
Sedan 1973 har Handelsbanken, alla år utom ett, avsatt en del av bankens resultat till 
oktogonen som tillhör de anställda. Varje heltidsanställd får lika stor del av det avsatta 
beloppet, kassaanställd som VD. Banken anser att goda insatser från medarbetarna ska 
belönas och en förutsättning för avsättning till oktogonen är att det övergripande målet 
uppfylls. Av resultatet kan 1/3 avsättas till stiftelsen. En grundtanke i stiftelsens förvaltning är 
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att en stor del ska placeras i Handelsbanksaktier. Oktogonen är idag en av bankens största 
aktieägare. 

Om man varit anställd i banken sedan införandet av resultatsandelssystemet år 1973 så har 
sammanlagt 855 tkr avsatts, och värdet på avsättningarna har idag, i takt med att 
Handelsbanksaktien gått upp, stigit till drygt 8 mkr i värde. Utbetalning kan tidigast ske när 
medarbetaren nått 60 års ålder (Årsredovisning 2006). 
 
4.4 Handelsbanken utomlands 
 
Handelsbanken är den mest internationella av existerande nordiska banker med en verksamhet 
i 21 länder. (se karta nedan). Bankens modell att bedriva bank utomlands har varit och är 
väldigt framgångsrik. Idag finns sammanlagt cirka 2800 personer anställda utomlands på 199 
kontor och fler planeras det bli.  

För kontoren som ligger 
utanför Norden och 
Storbritannien så har 
Handelsbanken International 
som central uppgift att öka 
antalet marknader på vilka 
banken kan och genom organisk 
tillväxt driva en lönsam univer-
salbankrörelse genom eget 
kontorsnät (handelsbanken.se). 
Den kostnadsmässiga belast-

ningen för ett nytt kontor ligger på cirka 5 mkr inklusive initiala investeringar och dessutom 
är hänsyn till det underskott som uppkommer innan kontoret når jämvikt mellan kostnader 
och intäkter tagen. I snitt tar det 16-18 månader att nå break-even på ett kontor utomlands 
(Årsredovisning 2006). 
 
Här nedan följer statistik på antalet nyöppnade kontor utomlands under de senaste åren: 
 
Tabell 3, Nyöppnade kontor utomlands 

2004 2005 2006 2007 2008 
19 20 18 41 35-45* 

* Målsättning för året 
 
4.5 Intervjuer 
 
De förutbestämda ämnesbaserade mallar vi använt för våra intervjuer finns att läsa i bilaga 4. 
 
4.5.1 Intervju 1, (2008-02-07) 
med Carl-Christian zu Solms-Lich, Direktör Handelsbanken Österrike 
 
Intervjun inleds med att Christian kort och övergripande berättar om SHB och uppstarten av 
kontoret i Wien sedan år 2001. Idag har banken tre heltidsanställda och en extraanställd. 
Bakgrunden till uppstarten i Österrike kom sig av att Handelsbanken hade stora, svenska 
börsnoterade bolag med verksamhet i landet och det blev en naturlig utveckling i samarbetet 
mellan banken och dess kunder att Handelsbanken startade upp i Österrike. Strategiskt sett 
lades initialt mest fokus på bolag med anknytning till Norden och Storbritannien, men tanken 
var inte att låta detta fortgå på lång sikt utan var mer planerat att bli ett första steg för 
verksamheten. Christian uppskattar att kunduppdelningen i början bestod av 10% österrikiska 
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och 90% nordiska bolag som återfinns i landet, men idag är denna uppdelning i stort sett 
tvärtom. Potentiella kunder som ligger utanför österrikes gränser ligger inte i vårt främsta 
fokus, till skillnad från många österrikiska storbanker som lägger stora resurser på Central- 
och Östeuropa just nu, fokuserar vi på den inhemska marknaden, säger Christian. En del i 
bakgrunden till att kunduppdelningen mellan nordiska och österrikiska bolag skiftat berättar 
Christian har varit de nordiska dotterbolagens relativt ringa behov av krediter i Österrike, 
eftersom detta ofta handhas via moderbolagen på hemmamarknaderna. Vidare berättar 
Christian även att det mestadels är företagskunder som gäller i nuläget, men att kontoret sedan 
årsskiftet även börjat jobba med privatpersoner som kunder. 

En skillnad i hur banken arbetar i Österrike jämfört med i Sverige vilket också kan tolkas 
som kulturellt betingat är att i Sverige är det vanligt att banken erbjuder produkter och tjänster 
till företag och även privaterbjudanden till företagens anställda. Detta är ett exempel som är 
svårt att driva i Österrike då det ofta missförstås, trots att det tydligt framläggs att dessa 
erbjudanden inte är villkorsmässigt kopplade. Christian berättar vidare att Handelsbanken 
med sitt transparenta arbetssätt mer och mer lyckas övertyga ledningen av jämlikheter i 
offerter och kommer därmed in på fler och fler bolag. 

Marknadsföring säger Christian att kontoret idag inte lägger ut några större kostnader på. 
Dock så hade de nyligen en annons i en svensk tidning som heter Wienbladet vilken riktar sig 
till svenskarna i Wien. Annars försöker banken att delta så mycket som möjligt på 
mingelkvällar, konferenser och andra mottagningar. Genom detta försöker vi att skapa oss ett 
gott rykte som ska spridas och som därigenom senare generar affärer, berättar Christian. I 
Wien fungerar det på så sätt att företagens finansavdelningar har täta förbindelser och ett 
relativt stort utbyte av information. Därför ser Christian det som essentiellt att leverara 
vardagsservice av världsklass till dessa Handelsbankens första kunder då varje positiv 
reaktion leder till ytterliggare en ambassadör för Handelsbanken. 

Som utländsk bankaktör i landet finns det både för- och nackdelar. Handelsbankens främsta 
nackdel är de inhemska bankernas närhet och mogna relation till kunderna. Som nordisk bank 
har SHB en stor fördel när det handlar om affärer med nordiska bolag, men som beskrivet 
innan finansieras dotterbolagen i dagens läge ofta genom modern. En annan fördel som SHB 
kan ha är att de har en plattare hierarki än många banker, vilket gör att det normalt sett har en 
kortare beslutsprocess om kunden är känd sedan tidigare. Snabba beslut är SHB:s styrka. I 
allmänhet så är bolagen mycket intresserade av utländska banker. Många företag i Österrike 
har vuxit till sig rejält de senaste åren och det kan bli svårt för deras banker att möta 
efterfrågan, så därför vänder de sig till Handelsbanken för att prata och se vad som kan 
erbjudas. En sak att tillägga här som en nackdel för SHB är att det initialt måste läggas ut 
omfattande advokatkostnader vid nya garantikontrakt, för att allt måste stå på ett korrekt sätt. 

Angående andra ”juridiska hinder” som är en bromskloss mot lönsamhet berättar Christian 
om en stämpelskatt som funnits i landet sedan 200 år, vilken då gällde skatt på papper som 
var väldigt dyrt. Idag präglas det av att företagen vid varje kreditkontrakt måste betala 0,8 % i 
skatt, vilket blir stora summor i slutändan. Om man underlåter att betala denna skatt 
tillkommer en straffränta om 2,4 %. Många av de stora bolagen har dock lyckats komma runt 
den här skatten rent juridiskt, men för att åstadkomma detta har väldigt stora resurser behövts 
läggas ner. 

För att kunna öppna nya kontor i landet föreligger det inte alls några speciellt krångliga 
procedurer. Rent formellt går det till så att banken anmäler till finansinspektionen, vilka i sin 
tur vidareanmäler till österrikiska nationalbanken. ”I princip behövs bara några få 
telefonsamtal”, säger Christian lite skämtsamt.  

I frågan om den övergripande konkurrenssituationen gentemot de andra bankerna på 
marknaden beskriver Christian att han gärna ser de största bankerna som partners, d.v.s. de 
delar med sig av kunder till varandra. Bankerna här nere har kvoter för olika branscher 
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angående hur mycket affärer de kan ha med dem. SHB jobbar på ett lite annorlunda sätt och 
studerar istället de enskilda kunderna var för sig vilket gör banken mer flexibel.  

Det befintliga marknadsläget i Österrike är också enligt Christian mycket intressant. Han 
berättar att Österrike verkligen har växt till sig de senaste åren och många företag har börjat 
etablera verksamhet här nere i området. Länder som Tjeckien, Ungern, Slovakien, Bulgarien, 
Rumänien, Kroatien och kanske även Serbien har börjat bli intressanta områden för 
investerare. Österrike har blivit lite som en port till Central- och Östeuropa. Stora delar av 
bankernas tillgångar här har börjat gå till våra grannar i öst, avslutar Christian. 

 
 
4.5.2 Intervju 2, (2008-02-15) 
med Mikael Sörensen, General Manager Handelsbanken Nederländerna 
 
Intervjun inleds med att Mikael får beskriva hur det i allmänhet går till strategimässigt när 
SHB väljer ut nya länder att gå in i och han berättar att det sett ut så att SHB fokuserar på 
länder som ligger nära hemmamarknaderna. Vidare säger han att ofta är det trycket från 
befintliga kunder som gör att banken följer dem till olika länder. Det ligger en sorts press från 
dem att vi ska hänga med. Mikael berättar att när SHB precis öppnat i ett land så kollar de 
först på företag från Norden och Storbritannien. Nästa fas är att börja titta på och lära känna 
den lokala markanden bättre, och det är där vi befinner oss i Holland just nu. 

I frågan om hur banken analytiskt granskar de platser kontoren sprider ut sig till svarar 
Mikael att det väsentliga för SHB är att lägga fokus på att hitta rätt person med en bra lokal 
kännedom. Hur staden ser ut demografiskt med invånarantal m.m. spelar inte så stor roll om 
vi tror på personen. Mikael utvecklar: - Vad jag menar är att om det kommer en person och 
knackar på dörren och säger att han bor i en stad på tiotusen invånare och att han känner dem 
alla, då är detta helt klart en intressant stad att kanske öppna kontor i. I och med detta kan det 
också vara aktuellt att spendera resurser på headhunter-firmor för att få fram den rätta 
personen. En svårighet i att hitta rätt person säger Mikael är att det kan finnas en okändhet i 
Handelsbanken som arbetsgivare. Lokala personer vet inte vad SHB står för och hur vi 
arbetar. 

På följdfrågan hur banken arbetar berättar Mikael att SHB till skillnad från många banker i 
Europa inte är uppbyggt hierarkiskt, vilket är väldigt intressant för vissa personer. När SHB 
anställer en ny chef för ett nyöppnat kontor ges det fria tyglar till honom/henne att bestämma 
kontorets strategi, och han/hon kan således välja om det t.ex. ska satsas mest på privat- eller 
företagssidan eller kanske lika mycket på båda och får även bestämma hur kontorets 
utformning/inredning ska se ut. Personen får på så vis agera som en entreprenör som hela 
tiden springer efter nya kunder, och självklart finns det även personer bakom som ett stöd. 
Varför vi vill ha det på detta viset är för att t.ex. i vissa städer så kanske det finns väldigt 
många förmögna personer och därför vill vi ge den nya chefen möjlighet att själv bestämma 
strategi, för att han kan ju staden och vet förutsättningarna bäst.  

Hur kulturella skillnader påverkar SHB utomlands säger Mikael att det är något man ska ha 
respekt för och anpassa sig till, men att det ändå inte ändrar deras sätt att jobba inom banken 
generellt. Ett exempel där en kulturkrock ägt rum var när Mikael var chef i Polen och ibland 
ville ta gemensamma beslut med personalen, förstod de nästan inte vad han menade. 
Affärskulturen där går mer ut på att den som bestämmer fattar alla beslut ganska så bestämt 
på egen hand, vilket gjorde att gemensamma beslut inte var något personalen var van vid i 
landet. Detta kan vara en sådan sak man måste respektera, säger han. 

Varför det generellt sett går så bra för Handelsbanken utomlands just nu säger Mikael beror 
på sättet SHB jobbar på. Besluten fattas på kontoren med den kundansvarige och man skickas 
inte vidare till andra enheter. Flexibilitet, snabba beslut och närhet till kunden är SHB.
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5. Resultat och Analys 
 
I detta avsnitt analyseras de data vi samlat in för att grunda slutsatserna till vår frågeställning 
på. PEST-analysen representerar makrovariabler för Österrike, medan Industrianalysen 
fokuserar bankbranschen i landet.  
 
5.1 PEST- Analys 
 
5.2 Politiska faktorer 

5.2.1 Politisk stabilitet 

Trots det välkända debaclet på 1990-talet med framfarten av Jörg Haider som ledare av ett 
främlingsfientligt parti är Österrike idag ett relativt stabilt land politiskt. Detta motiveras av 
den balans som under 2000-talet funnits mellan de två största partierna Kristdemokraterna 
(ÖVP) och Socialdemokraterna (SPÖ). Krafter bakom detta är en påvisad låg rörlighet bland 
väljarna mellan partierna, och även landets speciella kammarsystem finns med i bakgrunden 
som bidrag till landets stabila politiska system. Österrikes kammarsystem är uppdelat på två 
olika kamrar, varav det ena, Nationalrådet, består av 183 medlemmar som väljs för en 
mandatperiod över fyra år, och det andra Förbundsrådet, har 64 ledamöter som utses av 
landets nio olika förbundsparlament (Sveriges Ambassad 2008).  

I det senaste valet i oktober 2006 vann SPÖ med en knapp marginal framför ÖVP och 
trendmässiga attribut av det senaste valprogrammet SPÖ presenterade fanns det med åtgärder 
mot ungdomsarbetslöshet, skattesänkningar för medelklassen samt höjd företagsbeskattning. 
SPÖ efterlyster även mer offentliga investeringar att äga rum i framtiden (Svenska 
Exportrådet 2006). 

5.2.2 Handelsbestämmelser och tariffer 

Österrikes medlemskap i EU gör att handelspolicyn i landet kan jämföras med övriga EU-
staters. Inom EU (plus några ytterliggare länder) brukar man tala om de fyra friheterna vilka 
innebär att det råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. Med framfarten av 
EU har också åtgärder mot att plocka bort hinder vilka bromsar den fria rörligheten 
eftersträvats. De fysiska hindren för handel, alltså tullar, kvoter och gränskontroller är sedan 
länge avskaffade och just nu fokuserar EU på att undanröja tekniska och skattemässiga 
handelshinder. Tekniska hinder är de olika nationella produktregler som är motiverade med 
tanke på miljö och konsumenter. Arbetet där är främst inriktat på att lägga fast grundläggande 
hälso- och säkerhetskrav. De skattemässiga hindren berör områden som indirekt beskattning, 
punkskatter samt moms. Målet är att inom EU ha gemensamma regler inom skatteområdet, 
vilket anses vara nödvändigt om det ska bli en helt fungerande inre marknad (EU-
Upplysningen 2007).  

Gällande regler för kapital säger lagstiftningen i Österrike att inhemskt och utländskt kapital 
skall behandlas jämlikt och det finns inga geografiska eller sektorsbestämda direktiv som kan 
hindra utländska investerare till landet. Det råder heller inga kontroller vad de gäller pågående 
transföreringar, tillgång till utländska valutor eller ”hemskickande” av vinst (Heritage 
Foundation 2008). 
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5.2.3 Beskattning 
 
Globalt sett så har Österrike, liksom Sverige höga skatter i landet.  Inkomstbeskattningen är 
idag hög och ligger som mest på 50 %. F-skatten är en aning lägre relativt och ligger på 25 %. 
Under 2007 hamnade österrikes skatteintäkter på sammanlagt 41,9 % av landets totala BNP 
(Heritage Foundation 2008), vilket är något över EU-genomsnittet vilket ligger på strax över 
39 % (Eurostat 2007). 
 
5.2.4 Anställningsregler 
 
Vad de gäller flexibiliteten av att anställa och avskeda folk, anses Österrike utifrån ett globalt 
perspektiv att vara trögrörliga. Ur ett nationalekonomiskt synsätt kan detta skapa ineffektivitet 
i landet och en minskad konkurrenskraft. Att säga upp en överflödig anställd är dessutom 
kostsamt. I Österrike ligger tilläggningsvis spenderingen på extra förmåner för anställda som 
ett av de högsta inom EU (Heritage Foundation 2008), vilket i sammantaget kan tolkas som 
att man lägger stor vikt vid den anställdes rättigheter och bekvämlighet i sammanhanget. 
 

5.3 Ekonomiska faktorer 

5.3.1 Ekonomisk tillväxt 

Enligt Eurostat så är Österrike, tillsammans med Nederländerna det fjärde rikaste landet EU 
med en köpkraft på 23 % över EU-genomsnittet. Några faktorer som gynnar landets ekonomi 
är deras geografiska, kulturella och språkliga närhet till några av världens just nu mest 
utvecklande ekonomier. I anslutning till landet finns även dynamiska marknader och 
kvalificerade leverantörer i områdena Bayern, Schweiz och Norditalien.  
Nedan följer BNP-tillväxtsförändringen i procent från 1996 fram till 2006 för Österrike 
jämfört med länderna Storbritannien, Sverige, Tyskland, Tjeckien och Ungern samt ett snitt 
för samtliga EU-medlemsländer. Längst till höger i tabellen finns även BNP/capita för 2006 
för länderna, samt ländernas BNP/capita-ranking i EU.  

 
Enligt tabellen är Österrike ett relativt högt utvecklat land i BNP/capita vilket även tyder på 
en hög levnadsstandard för befolkningen. Vi kan också se att landet de senaste tio åren haft en 
sammanlagd tillväxt enligt gällande EU-genomsnitt samt klart bättre än storebrodern 
Tyskland. Vi kan också se att grannländerna Tjeckien och Ungern belägna norr och öster om 
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landet haft en mycket stark ekonomisk tillväxt de senaste åren och är på väg att ta ikapp 
klyftan till de mer utvecklade länderna. 
 
5.3.2 Österrikiska ekonomins internationalisering 
 
Sedan EU-inträdet 1995 så har den österrikiska ekonomin internationaliserats och detta har 
varit en starkt bidragande orsak till de senaste årens ekonomiska framfart. Efter 
kommunismens sammanbrott i Östeuropa har det uppstått stora möjligheter för österrikiskt 
näringsliv att göra goda affärer i de östeuropeiska grannländerna. Våren 2006 visade en studie 
som gjordes av EU-kommissionen att Österrike är det medlemsland som gynnats mest av 
EU:s östutvidgning av länderna Slovakien, Tjeckien, Ungern, Slovenien och Polen (Sveriges 
Ambassad 2008). 
Det österrikiska forskningsinstitutet WIFO har gjort en studie som visar att Österrikes EU-
inträde har gett bidrag till landets tillväxt med mellan 0,5 % till 1 % per år, och även höjt 
sysselsättningsnivån med 100 000-150 000. Man förutspår att denna positiva trend från EU-
inträdet kommer att genera en tillväxtstimulans på 0,2 % årligen under en kommande 
tioårsperiod. 

Österrikiska investeringar i utlandet har ökat explosionsartat under den senaste tiden, från 
1993 till 2005 har det stigit från 2 % till 20 % av det totala BNP. Även inkommande 
utlandsinvesteringar har vuxit strakt i landet senaste årtiondet, från 7 % till 20 % av det totala 
BNP (Svenska Exportrådet 2006). 

5.3.3 Inflation 

Österrike har de tre senaste åren haft en genomslittlig inflation på 2% i KPI-tal (Austria 
National Bank). Det har skett en minskning från 2,3 till 1,5% mellan år 2005 och 2006 och 
troliga faktorer bakom detta är ett starkt stigande oljepris och att den ökade arbetslösheten 
bidragit i återhållsamhet i fackliga lönekrav. Även den ökande importen av lågprisvaror från 
främst Asien kan ha dämpat inflationstrycket något (Svenska Exportrådet 2006).  

Under 2007 blev österrikes konsumentpriser 2,2% dyrare med en tilltagande konjunktur 
som bidragande bakgrundsorsak. Att bevara eurons köpkraft handhas av den Europeiska 
Centralbanken vilken fastställer den korta styrräntan samt förvaltar existerande 
valutareserverna i euroområdet. Styrräntan har under det senaste 12 månaderna hållit sig stabil 
runt 4 % (ATL Marknad 2008). 
 
5.3.4 Export & Import 
 
Tyskland är Österrikes viktigaste handelspartner. 2005 låg exportandelen till Tyskland på 32 
procent. Därefter följer i länderna: Italien 8,7 %, USA 5,7 % och Schweiz 4,6 %. Kvoten med 
export till de nya EU-medlemsstaterna låg 2005 på sammanlagt 12 %, med Tjeckien och 
Ungern i täten. Till Asien är siffrorna låga, med Kina i topp på blygsamma 1,3 % (Svenska 
Exportrådet 2006). 

Importmässigt ser det faktiskt ut på liknande sätt med Tyskland som ohotat störst med 40% 
av sammanlagd import, följt av Italien på dryga 6% och Frankrike och Kina på 3-4% vardera 
(Federation of International Trade Associations 2008). 
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5.3.5 Arbetsmarknaden 

Sysselsättningen har under de senaste åren vuxit i landet och 2006 ökade antalet arbetsplatser 
i landet med cirka 40 000 (+ 1,3% från föregående år).  Detta faktum till trots ökade även 
arbetslösheten något till ändock EU-mässigt låga 4,8% samma år. Förklaringen är att 
arbetskraftsutbudet har ökat, och orsaken är att arbetskraftinvandringen starkt ökat de senaste 
åren samtidigt som pensionsåldern höjts i landet. Från 1995 har exempelvis antalet arbetande 
tyskar i Österrike ökat från 13 000 till 55 000, vilka främst jobbar i de östra delarna. 
Regeringen ser positivt på denna utveckling och har därför beslutat att fortsätta utnyttja 
undantaget för fri arbetskraftinvandring från de nya EU-staterna till 2009 (Svenska 
Exportrådet 2006). 

5.3.6 EMU och växelkurser 

Österrikarna och totalt mer än 60% av invånarna i EU har euro som gemensam valuta och 
syftet bakom den monetära unionen är främst att effektivt integrera EU-ländernas ekonomier 
(Europa 2007). Fördelar med gemensam valuta för företagen innebär att växelkursrisker 
minskas. Numera ställs det också ut fler fakturor i euron, vilket gör det lättare för företagen att 
acceptera dem. En gemensam valuta innebär också fördelar för privatpersoner som att det är 
lättare att jämföra priser och att de slipper att förlora mellanskillnaden i köp- och säljkurs vid 
valutaköp.  
   För att få ett perspektiv till hur euron håller sig till andra valutor har vi valt att jämföra den 
mot fyra mest handlade (växlade) valutorna globalt sett d.v.s. den amerikanska dollarn (USD), 
Japans Yen (JPY), det brittiska pundet (GBP) och det schweiziska franget (CHF) (Trennial 
Central Bank 2007). Som man kan se så har eurons värde stigit mot alla de fyra valutorna. 
Procentuellt sätt mest mot japanska Yen, och en förklaring bakom denna uppgång sägs bl.a. 

vara ränteskillnader som existerar mellan 
EU och Japan. I Japan ligger styrräntan på 
låga 0,5% jämfört med ECB:s ränta på 4 %. 
Detta gör att placerare lånar japanska Yen 
för att sedan placera kapitalet i euron som 
stärks genom högre räntebärande 
värdepapper (Sveriges Aktiesparares 

Riksförbund). Den amerikanska dollarkursen har också den sjunkit i värde mot euron. USA:s 
ekonomi har under den senaste tiden haft ett ständigt underskott i bytesbalansen, vilket betyder 
att de importerar mer än vad de exporterar. Detta finansierar USA genom att exportera dollarn 
ut ur landet och använder den som trygg resevaluta världen över. Andra variabler som kan 
påverka en valutas värde är aspekter som konjunkturläget, räntenivåer, geografisk utveckling 
samt trendteknisk handel från stora aktörer (Sveriges Aktiesparares Riksförbund). 

5.4 Sociala faktorer 

5.4.1 Affärskultur och karriärattityd 
 
Affärskulturen anses vara förhållandevis formell i Österrike och i många fall är det hela 
kostymen som gäller som klädkod när man jobbar. När man träffar någon för första gången är 
det också viktigt att skaka hand ordentligt och säga sitt fullständiga namn och personer som är 
okända sedan tidigare Nias. Dua eller att bara använda förnamnet kan göras först när man 
känner varandra närmare. Användandet av titlar vid brev- och e-postskrivning är viktigt. På 
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ett Österrikiskt visitkort står oftast tydligt utmärkt, förutom titeln, vilken akademisk rang 
(t.ex. Mag, Prof. eller Dr.) den anställde har.  

Våra intryck efter ett år på handelshögskola i Österrike är att invånarna är väldigt seriösa 
och tar allvarligt på vad det gäller karriär och studier. Att studera och skaffa sig en utbildning 
på Universitet är mycket viktigt om man vill skaffa sig ett bra jobb, är den generella bilden vi 
har fått. En skillnad i utbildningssystemet mot Sverige kan hittas i antagningsreglerna till 
universiteten och högskolorna i Österrike. Här nere blir alla program kolossalt överfyllda de 
första åren beroende på att man inte begränsar antalet platser på varje linje på samma sätt. För 
att klara av detta problem fortsättningsvis, sker sedan en svårighetsökning i kurskriterierna att 
bli godkänd, vilket gör att många halkar ut och de bästa hänger kvar. Detta innebär också att 
det ligger en motivationsmässig aspekt och alternativt press i att prestera goda resultat i början 
av sina studier för att kunna avsluta dem, och utifrån vad vi har erfarit bidrar detta system 
även till att det tar många fler år för vissa att avsluta sina studier, då man inte får platsgaranti 
till de kurser man vill ta. Det positiva blir dock att även studenter utan höga resultat från 
gymnasiebetyg och/eller högskoleprov får chansen att ta universitetsexamen, även om det 
oftare blir på längre sikt. 
 
5.4.2 Österrikisk syn på Sverige och svenskar 
 
Det finns inga större kulturkrockar som skiljer Sverige mot Österrike. Det svenska folket 
utgör en positiv bild av sig i Österrike och anses vara korrekta, pålitliga och språkkunniga. I 
huvudstaden finns det också flera svenskinspirerade platser och torg som t ex 
innerstadsmässiga Schwedenplatz (direkt översatt: Sverigeplatsen) vilken fått sitt namn 
genom visad tacksamhet för den humanitära hjälp Sverige försåg landet med efter första 
världskriget. I staden har även Heliga Birgitta och Per-Albin Hansson blivit varsin stadsdel 
och det finns också flera exempel på gatunamn och annat som döpts till svenska namn. 

Österrikarna i stort, har bra kunskap om de stora svenska företagen som Ikea, Electrolux, 
H&M, Husqvarna, och Ericsson och svenska företag och produkter anses vara moderna, 
högteknologiska och funktionella (Svenska Exportrådet 2006). Exportrådet har också 
uppmärksammat att österrikarna väl känner till det svenska kungahuset, är medvetna om vårt 
medlemskap i EU och vårt ickemedlemskap i EMU.  
 
5.4.3 Befolkning och åldersdistribution 
 
2006 var invånarantalet i Österrike ca 8,2 miljoner. För 
att få en inblick i hur den regionala uppdelningen ser ut 
i landet med s.k. bundesländer (motsv. landskap) har vi 
valt att förtydliga situationen med en tabelluppställning 

som följer nedan och en karta över var 
områdena ligger geografiskt (se nästa 
sida). Dessa insikter är också 
användbara för att få en klarare bild av 
analysen som senare görs av 
bankbranschen då datan ofta är 
regionalt baserad som på nedanstående 
vis. 

Wien är den enda enskilda staden 
som fått ett eget bundesland, vilket 
man också kan ana från den starkt 
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utskjutande befolkningstätheten. Österrikes näst-kommande största städer är Graz, Linz, 
Salzburg och Innsbruck med en befolkningsmängd i sjunkande skala från 222 000 (Graz) till 
112 000 (Innsbruck) (Geonames 2007).  

Åldersdistributionen i landet ter sig relativt normal, med ca en sjättedel av befolkningen i 
åldrarna 0-14 år, 62% i 15-59 år och 22% är 60 år eller äldre. I en framtidsstudie gjort av 
Statistics Austria tror man att befolkningen i landet totalt kommer att öka, och att 
proportionen av äldre personer från 60 år och uppåt kommer att öka, som ett resultat av att de 
andra två kategorierna sjunker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.5 Teknologiska Faktorer 
 
5.5.1 European Innovation Scoreboard 
I denna undersökning har man delat in EU:s medlemsländer i fem olika grupper baserat på 
innovationsförmågan i landet.  Detta är framräknat genom att man över en femårsperiod tittat 
på landets potential för innovation, eventuella investeringar i undersöknings- och 
utvecklingsaktiviteter som landet har gjort, entreprenörskapsförmågor samt hur mycket landet 
satsat på arbets- och affärsaktiviteter. Teknologisk know-how har även uppmätts och 
indexrepresenterats i länderna. Tabellen nedan visar på den vertikala linjen ett 
Innovationsvärde (SII = The Summary Innovation Index) där 1 är det högsta/bästa värdet och 
0 det lägsta. På den horisontella linjen återfinns EU:s medlemsländer samt ett snitt över EU-
standard. Österrike tillhör den andra och gula gruppen ”Innovation Followers” på skalan med 
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ett värde 0,48, vilket är något över EU genomsnittet. De andra länderna i gruppen med 
likvärdiga resultat är bl.a. Belgien, Frankrike, Irland, Luxemburg och Holland. Det krävs en 
indexökning på ca 14,5% för Österrike att kunna titulera sig Innovationsledare i mätningen 
med enligt statistiken har landet stigit i värde på skalan under den senaste femårsperioden. 
Landet ligger en bit över genomsnittet vad de gäller spendering i kunskapsskapande 
verksamhet som undersöknings- och utvecklingsaktiviteter. Österrike ligger också över 
genomsnittet vad det gäller effektivitet i att transformera innovationsmässig input till output 
(PRO INNO Europe 2008). 
 

5.6 Industrianalys - Bankmarknaden i Österrike 

5.7 Juridiska spelregler 
 
5.7.1 BWG - Den österrikiska bankakten 
 
Den 1:a januari 1994 ersattes KWG (Kreditwesengesetz), det före detta ramverket för 
bankverksamhet i Österrike, med en ny akt vid namn Bankwesengesetz. BWG formar skalet 
av 1993 års finansmarknadsreformer, när en gedigen överskådning av spelreglerna för 
finansiell verksamhet introducerades i landet. Huvudmålet med akten var att kunna Österrikes 
lagstiftning förenlig med EU-lagstiftningen, men hade också siktet inställt på smidigare 
fungerande kreditinstitut samt att skydda borgenärs- och konsumentpositioner.  
 
5.7.2 Licenskriterier 
 
Eftersom banker har stor generell effekt på ett lands ekonomi och skydd av bankers kunder 
har hög prioritet finns det omfattande kriterier för banklicensiering i Österrike. Varje 
kreditinstitution måste anställa två heltidschefer och bevisa initialt kapital av 5 miljoner Euro. 
Dessutom måste ägarna av institutionen vara identifierade om deras ägarandel överstiger en 
viss nivå, presentera en verksamhetsplanering likväl som budgeteringskalkyleringar för de tre 
första åren. Kreditinstitutioner från medlemsstater av Europeiska ekonomiska området (EEA) 
tillåts hursomhelst att lägga ut landsöverskridande verksamhet och etablera filialer utan att 
behöva ansöka om en banklicens i Österrike. 
 
5.7.3 Standardmässiga regler 
 
För att kunna hålla en bank lättopererad och kunna täcka potentiella förluster måste kapital i 
enlighet med den företagsrisk man är utsatt för bibehållas. Termen soliditet är frekvent 
använd i detta sammanhang. Generellt ska möjligheten att få tillgång till kapital vara 
snabbåtkomlig och innehålla så få restriktioner som möjligt för att täcka potentiella risker och 
förluster. En reservkvot om 8% måste alltid hållas, dock så viktas fordringar till involverad 
risk; exempelvis så är företagslån i sin helhet (100%) medräknade till värderingsbasen, medan 
fordringar på federala myndigheter räknas som riskfria och står därför utanför uträkningen. 
Med en riskviktad approach menas alltså att andelen bibehållet kapital baseras på risknivån på 
kreditinstitutets affärsmässiga transaktioner. Vid gällandet av transaktioner i utländska valutor 
finns det en risk att kortsiktiga fluktuationer uppstår i kursvärden och räntor, och av den 
anledningen har speciella standarder skapats för syftet att begränsa valutaväxlingsrisker.  

En kreditinstitution måste kunna möta sina betalningsskyldigheter vid alla tillfällen. För det 
syftet måste lämpliga finansiella och likvida planeringsprocedurer etableras för att försäkra 
den kapabiliteten genom att konstant underhålla tillräckliga likvida medel. Dessutom finns det 
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specifika regleringar angående begränsningar för stora investeringar. Med stora investeringar 
menas särskilt höga summor lånade från en enskild kreditinstitution av en individuell lånare 
eller grupp av lånare vilka kan bli betraktade som enskild lånare (grupper av samhöriga 
klienter). Denna reglering är menad att försvara kreditinstitutionen från fara vid fall där 
lånaren eller grupp av lånare går i konkurs. Risk är också minimerad genom limitering av 
aktieräntor behållna av icke-kredit och finansiella institutioner, med undantag för 
försäkringsbolag och företag som erhåller supportgivande verksamhet åt kreditinstitutioner. 
Individuella aktieräntor likväl totala proportioner av sådana potter är begränsade till specifik 
procentsats av aktiekapitalet. 
 
5.7.4 Konfidentialitet 
 
Kreditinstitutionen är obligerad till att hålla exklusiv information om kunder, vilken blir känd 
genom företagsmässiga transaktioner, konfidentiell. Denna skyldighet kan endast överträdas i 
samband med kriminella rättegångsprocedurer eller under andra speciella förhållanden. 
 
5.7.5 Penningtvätt 
 
Den Österrikiska bankakten har även implementerat EU:s direktiv om penningtvätt till 
nationell lagstiftning. Enligt denna instruktion är alla kredit- och finansiella institutioner 
generellt tvingade till att bevara kunders identiteter vid fall av t.ex. långfristiga relationer eller 
transaktioner involverande mer än 15 000 Euro(Austria National Bank 2008). 
 
5.8 Regional konkurrens och efterfrågan 
 
Som beskrivet i teorikapitlet är konkurrenssituationen på den österrikiska banksektorn något 
vi valt att studera på ett något annorlunda sätt då hänsyn ej tas till produkt- och tjänstmässiga 
skillnader aktörerna emellan. Detta motiveras av det komplexa i att kartlägga specifika utbud 
och priser hos bankerna då det sällan är tydligt definierat och dessutom förhandlingsbart i 
många lägen.  

För att lämna produktsidan där hän, har vi istället valt att studera konkurrens- och 
efterfrågesidan mätt i företagsomsättning, löneinkomster och lånaktiviteter jämfört med 
antalet bankanställda regionalt (observera att begreppet konkurrens är återkommande i 
nyckeltalsberäkningarna i nästa del). Vi önskar på så vis kunna uttala oss om hur mycket 
kapital som omsätts av företag samt storleken på privata löneutbetalningar och lånaktivitet 
den genomsnittlige bankanställde i området fogar över. Nedan visas till att börja med en tabell 
av den regionala utvecklingen av antalet anställda i banksektorn från 2002 till 2006. Wien är 
den enda region som påvisar en minskning i antalet anställda under denna fyraårsperiod. I 
Burgenland har en ökning om ca 38 % kunnat uppmätas, och som synes har även flera andra 
regioner ökat de bankanställda med drygt en femtedel. I den nedersta summeringsraden 
framgår också att den totala ökningen av bankanställda endast ökat med 0,6 % från 2002. Det 
intressanta som går att utläsa ur denna fakta är alltså att man tydligt kan se hur bankerna har 
dragit personal (och troligtvis även kontor) ut mot landets gräns, i synnerhet mot den östra 
sidan. Niederösterreich och Burgenland är de Bundesländer som gränsar direkt österut mot 
Tjeckien, Slovakien och Ungern, och det är också dessa två som vittnar om de kraftigaste 
expansionerna i andelen anställda i regionerna. I kolumnen längst till höger har vi även räknat 
ut andelen bankanställda genom befolkningsmängden för området år 2006. I den går det 
således uttala sig om hur tätbevuxen bankverksamheten är i Österrikes olika regioner. Som 
synes går det enligt denna statistik, inte helt otippat, flest banktjänstemän per invånare i Wien 
med ca 1,7% där man kan anta att stora administrativa divisioner ligger. Därefter hamnar 
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Salzburg som ohotad tvåa med sina 1,19%. Niederösterreich har lägst andel med sina 0,55% 
trots tillväxten de senaste åren, och samma situation är gällande i Burgenland. I Vorarlberg 
och Tyrol kan andelar i närhet till landsgenomsnittet avläsas. 

 I ljuset av att banker behöver kapital för att finnas till och utvecklas går vi nu vidare till 

statistik över företagsomsättning och löneinkomster på regional basis för att också jämföra det 
med antalet bankanställda på plats. Omsättningen i områdena är sammanställd av Statistics 
Austria och en kategorisering av bolagen finns även representerat i den högra delen. I den 
högra kolumnen av vänster del av tabellen jämförs företagens totala omsättning med antalet 
anställda i bank 2005. Som vi vet från förra uppställningen med utvecklingen av antalet 
bankanställda regionalt, förändrades situationen aningen till 2006 och fullt möjligt är också att 
omsättning förändrats i regionerna sen 2005, men det här är hursomhelst den senaste statistik 
vi kunnat tillgå vilket får fungera som en fingervisning i mätningen. Störst regional 
omsättning finns i Wien, och enligt dessa data omsätter företagen där hela 150% mer än tvåan 
på listan - Oberösterreich. I sambandet mellan företagsomsättning och bankanställda för 

regionerna ser resultatet något annorlunda ut. Störst omsättning per bankanställd kan ses i 
Steiermark och Niederösterreich där genomsnittet ligger 12-19% över landssnittet. Wien 
hamnar också något över genomsnittet i denna mätning (6%) och lägst omsättning per 
bankanställd tilldelas regionerna Kärnten, Tyrol och Burgenland vilka ligger 26-36% under 
landssnittet. Även Vorarlberg uppvisar nivåer på 21% lägre än genomsnittet. Övriga två 
Bundesländer uppmäts en avvikelse från (+) 2% i Salzburg till (+) 7% i Oberösterreich. 
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Precis likt företagsomsättning tyckte vi även det vore intressant att granska privatinkomster 
regionalt för att dels kunna peka ut områden med generellt högre löner och även undersöka 
hur dessa står sig gentemot antalet bankanställda geografiskt. Inkomsterna för privata 
skattebetalare står sig enligt denna statistik högst i Wien och Niederösterreich, men 
skillnaderna ner till landssnittet är inte häpnadsväckande stora. Medelinkomsterna ligger lägst 
i områdena Tyrol, Kärnten och Steiermark, men även här skiljer det sig inte avsevärt från 
genomsnittet.  

Vid mätningen av regionala privatinkomster per bankanställd ser resultatet mer varierat ut. 
Niederösterreich har i detta sammanhang klart högre inkomster per banktjänsteman och 
överskjuter Wienregionen med 180%, vilken faktiskt också har tveklöst lägst resultat i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

undersökningen. Anledningen till detta är trolig att bero på att Wienbankerna har väsentligt 
mer gränsöverskridande affärer, och den genomsnittlige bankanställde tjänar på så vis inte de 
lokala privatpersonerna i samma utsträckning som i andra regioner. Vidare uppmättes 
inkomster per bankanställd klart över genomsnittet i Burgenland och Steiermark, och 
Oberösterreich hamnar på fjärde plats i ordningen. 
 
5.9 Nyckeltal och Trender 
 
För att kunna uttala sig om hur attraktiv bankindustrin ser ut i nuläget är det också en 
förutsättning att undersöka lönsamheten för befintliga banker i området. Vi har med hjälp av 
Österrikes Nationalbank översatt och sammanställt data ur bankernas resultaträkningar i 
landet. Posterna i bankernas räkenskaper är således adderade och datan representerar hur den 
bokföringsmässiga lönsamheten i regionerna utvecklats under de tre åren mätningen avser - 
2005 till 2007. Siffrorna från 2007 är i skrivande stund precis publicerade och observera att 
alla uppställningar vi kommer att använda oss av nedan finns i komplett format i bilaga 1. Det 
positiva med att använda sig av de tre senaste åren är att man då kan uppmåla den 
näraliggande utvecklingen för olika poster, och även lättare kunna avläsa och tolka 
extraordinära resultat för enskilda år. För att underlätta jämförelsen regionalt sett har vi även 
sammanställt olika nyckeltal för bankerna vilka vi presenterat i teoriavsnittet. Som 
komplement till de resultatmässiga uppgifterna kommer även utvald data från banksektorns 
tillgångar och skulder att analyseras. Poster vi valt att titta närmre på från dessa 
sammanställningar har varit utlåning och in- och upplåning till allmänheten, utländska 
fordringar och skulder samt total balansomslutning.  
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5.9.1 Burgenland 
 
Burgenland är en förhållandevis liten 
region i öst som gränsar till Ungern och 
har under 2005-2007 haft en kraftig 
tillväxt i rörelseresultatet. Intäkterna för 
bankerna har ökat med totalt 17% och 
mest utmärkande är utvecklingen av 
räntenettot, vilket har vuxit med ca 22 
miljoner euro. Även provisionsnettot 
har ökat väsentligt och är sammantaget 
ett gott tecken på stigande 
affärsvolymer från kundaktivitet och 
utvecklingen på kapitalmarknaden. 

En högre kostnadseffektivitet har kunnat uppnås de senaste åren i Burgenland och i 
förhållande till omslutning ligger regionen klart bättre än genomsnittet vilket syns nedan. 
Kreditförlusterna har dock ökat en fjärdedel till 2007. Detta är beroende på låntagares 
oförmåga att fullfölja sina förpliktelser och är ofta relaterade till makroekonomiska 
förhållanden vilka bankerna ska förutspå då lånevillkor sätts upp. Inrikes kan vi generellt inte 

hitta något som tyder på försämrade 
förhållanden, men det går att spekulera 
i att en allmän oförsiktighet ägt rum i 
samband med att utländska fordringar 
ökat kraftigt. Vidare är det uppenbart 
att någonting hänt under posten 
kredithändelser, säkerheter & övrigt 
2007, och enligt nationalbanken är det 

utdelningar och försäljning av värdepapper som bär ansvaret för dessa siffror. 
Sett på räntenettomarginalens nivå jämfört med övriga landet, så verkar konkurrensen 

förhålla sig likvärdig landsgenomsnittets. Andelen räntenetto av intäkter ligger högt över 
snittet med sina 61%, vilket tyder på en bankstruktur av typiska retailbanker vilka främst är 
konsumentfokuserade. Provisionsnettots andel av intäkterna förhåller relativt lågt, vilket 
förklaras genom räntenettots höga andel. Räntabiliteten på totalt kapital höjdes under 2007 till 

precis över genomsnittet, som kan 
förklaras av en snabbare 
lönsamhetsmässig ökningstakt 
förhållande till totala tillgångar. Med 
den totala balansomslutningen har det 
dock inte hänt så mycket under de tre 
senast uppmätta åren, en knapp ökning 
på några procent och Burgenland har 
den lägsta procentuella ökningen av alla 
bundesländer sett till balansräkning. 

Utlåning till allmänheten har dessutom backat med fem procent, vilket är unikt för landet. 
Största ökningarna procentuellt i balansomslutningen har skett på posterna utländska 
fodringar och skulder. Detta kan förklaras med Burgenlands goda geografiska läge mot Öst- 
och Centraleuropa och dessa poster skulle högst troligtvis se än större ut om det inte vore så 
att bankerna i denna mätning lokaliseras till sitt huvudkontor i landet, d.v.s. Wien som regel.  
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5.9.2 Kärnten 
 
Rörelseresultatsmässigt syns en hög 
tillväxt i Kärnten de två senaste åren 
motsvarande 33%. Intäkterna har stigit 
med totalt 23%, vilket är beroende på 
en stark utveckling i provisioner och 
övriga intäkter. Över lag är 
provisionerna relaterade till ökade 
affärsvolymer och utvecklingen på 
kapitalmarknaden. En del av 
provisionsnettot innebär också en ökad 
användning av betalningstjänster. Den 
största delen av de övriga intäkternas 

uppsving innefattar i detta fall inkomster från handel med säkerheter.  
Från 2005 till 2006 minskade volymen av räntenettointäkten, och det gjorde även 

marginalen från 3,3% (landets högsta) till 2,9%. Detta talar för ett lågt konkurrensmässigt 
tryck som har blivit något högre. Hursomhelst ligger den senast uppmätta 
räntenettomarginalen på en nivå klart högre än landssnittet. Att räntenettomarginalen är hög 

samtidigt som företagsomsättningen per 
bankanställd är låg i Kärnten kan 
tyckas vara motsägande, men då ska 
man också beakta den stora andel 
utländsk aktivitet Kärntenbankerna har 
(se nedanstående balansposter).  

Räntenettoandelen liksom provisions-
andelen låg 2007 på nivåer något under normalt för Österrike och den starka ökningen av de 
övriga intäkterna beskrivna ovan är en förklaring till detta. Det kan också tänkas att det 
föreligger ett strategimässigt val bakom den stora ökningen av inkomster från handel med 
säkerheter och att mer energi lagts på produktlösningar inom det området allt eftersom det blir 
konkurrensmässigt svårare att hålla höga räntemarginaler. Bland andra nyckeltal kan vi 
redovisa att det råder en genomsnittligt bättre kostnadseffektivitet i förhållande till 

balansomslutningen i Kärnten, men att 
förmågan att ge avkastning på de totala 
tillgångarna verkar också ligga något 
under snittet i regionen.  

Kreditförlusterna för utlåning steg 
mycket kraftigt under 2007 och 
orsakade ett negativt resultat för 
Kärntenbankerna samma år. Ett stort 
misstag som har begåtts här är enligt 
Nationalbanken en dålig matchning 

mellan kreditkontrakt och derivathandel då internationella kapitalmarknader fått negativa 
turner. Som vi kan se i balansräkningen finns det stora andelar utländska fordringar och 
skulder, och även en väldigt stor tillväxt av dem sedan 2004. Förbättrade gränsöverskridande 
förhållanden i samband med flertalet central- och östeuropeiska stater 2004 har bidragit till 
denna utveckling. Helhetsintrycket av balansposterna är också att ut- och inlåning ökat 
avsevärt i regionen vilket är ett gott efterfrågemässigt tecken för bankernas produkter och 
tjänster. 
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5.9.3 Niederösterreich 
 
Niederösterreich är som bekant det 
bundesland som omringar Wien rent 
geografiskt, men lönsamhetsmässigt 
har inte regionen sett en lika positiv 
utveckling som huvudstaden, vilket vi 
kommer att se senare. Rörelseresultatet 
har för bankerna i Niederösterreich ökat 
med mediokra 5%. Det beräknade 
resultatet efter skatt har som vi kan se 
dessutom minskat både under 2006 och 
2007 trots den väsentliga minskningen 
av kreditförluster för utlåning till 

allmänheten (-25%). Orsaken till försämringen av årens resultat är istället en ökning av 
kredithändelser kopplade till säkerheter och övrigt. Detta kan t.ex. innebära utlösning av 
specifika åtgärder enligt klausuler i lånekontrakt då dessa kredithändelser inträffar, som att ett 
företags soliditet faller under förutbestämd nivå. I allmänhet kan man säga att det föreligger 
en riskoro för bankerna att kundernas lånevillkor inte kommer att uppfyllas, och dessa kan 

sedan förhandlas om och ge negativa 
effekter på resultaträkningen som i 
detta fall. 

Intäktsutvecklingen har också stag-
nerat något i området, dock har 
provisionsnettot haft ett uppsving med 
13% vilket är ett positivt tecken 
affärsvolymsmässigt. I procent av totala 

intäkter hamnar räntenettot på nivåer klart över landssnittet och som vi vet är överskjutande 
intäkter kopplade till marginalen mellan ut- och inlån signifikanta för en konsumentinriktad 
retailbanking. Provisionsnettoandelen är dessutom något låg och en anledning till denna 
uppdelning går att avläsa i den förhållandevis höga räntenettomarginalen vilken låg näst högst 
i landet 2005, liksom vi också tidigare såg att företagsomsättning per bankanställd gjorde, 

vilket stärker konkurrenshypotesen. 
Kostnader av total omslutning låg 

aningen högt jämfört med landet 2007 
(1,9%) och i förhållande till ränte- och 
provisionsnettona syns normala nivåer. 
Räntabiliteten på totalt kapital är likaså 
landsgenomsnittliga i Niederösterreich, 
dock har minskningen av 
kreditförlusterna gjort sig låga i 
förhållande till omslutningen 2007 

(0,24%).  
Utlåning till allmänheten har utvecklats något starkare i regionen än i hela landet 2004-

2006. Utländska fordringar har dock inte vuxit i samma takt som för staten Österrike. 
Däremot har utländska skulder ökat med en tredjedel för bankerna i Niederösterreich under 
åren, vilket också är det genomsnittliga fallet. En anledning till den förhållandevis mediokra 
utvecklingen av utländska fordringar för regionen trots det geografiskt goda läget mot öst och 
nord är troligt att bero på Wiens storbankers dominans i området. 
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5.9.4 Oberösterreich 
 
Rörelseresultatet för Oberösterreich 
med industristaden Linz i centrum, 
presenterar de näst högsta siffrorna i 
landet efter Wien. Regionen visar också 
att intäkterna ökat i snabbare takt än 
kostnaderna, vilket resulterat i en 10% 
ökning av rörelseresultatet under de 
senaste tre åren. Räntenettot och 
provisionsnettot har hållit sig relativt 
stillastående den senaste tiden med en 
knapp ökning. Däremot har de övriga 
intäkterna ökat markant med 29%. 
Mest är det är värdet på säkerheter 

(aktier, obligationer etc.) som har ökat, vilket kan förknippas med den stigande utvecklingen 
som skett på aktiemarknaden. Noterbart är också att Oberösterreich är den enda region som 
visar ett positivt värde på posten extraordinära intäkter/kostnader, vilket i sin tur dragit upp 
det beräknade resultatet mellan 2006 och 2007 med över 100%. Detta var enligt 
Nationalbanken på grund av en omfattande aktiekapitalsökning för storbanken Raiffeisens 

lokala verksamhet i Oberösterreich 
förra året. 

Räntenettomarginalen visar att det 
finns betydande konkurrens i regionen, 
som gjort att marginalen på in- och 
utlåning tryckts ner. Räntenettots del 
av intäkterna har sjunkit sedan 2005 till 
samma nivå som i övriga landet. Detta 

tyder på att innan fanns det en viss inriktning på retailbanker med främsta fokus på 
konsumenter. Att utläsa av provisionsnettots andel av intäkterna så har de alltid förhållit sig 
ganska högt jämfört med landssnittet, vilket gör det lättare för en ny bankaktör att ta sig in på 
marknaden och för att prova nya produkter. Effektivitetsmåtten visar låga och bra siffror, och 
båda två ligger under landsgenomsnittet för 2007 års siffror. Positivt är också att 
kreditförluster i förhållande till balansomslutningen har sjunkit det senaste året till under 

snittet, detta beroende på att 
kreditförlusterna minskat i takt med 
hela regionens balansomslutning ökat.  

Oberösterreich är en klar tvåa vad det 
gäller den totala storleken på 
balansomslutning efter Wien, även 
posterna utlåning till allmänheten och 
in- och upplåning till allmänhet, visar 
de näst högsta volymerna i landet. På 
de övriga två posterna i 

balansomslutningen intar regionen en tredje plats efter Wien och Kärnten, vilket kan bero på 
regionens geografiska läge i förhållande till Tyskland och utvecklingsländer i Europas 
centrala och östra delar.  
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5.9.5 Salzburg 
 
I Salzburgregionen har bankernas 
rörelseresultat ökat med 14% de två 
senaste åren. Högst procentuell ökning 
syns intäktsmässigt på provisionsnettot 
och övriga intäkter varav sistnämnda 
stigit en femtedel. Detta tyder på att 
intäkter relaterade till affärsvolymer 
och aktie- och kapitalmarknaden är 
mest att tacka denna utveckling för.  

I resultaträkningen för Salzburg-
bankerna kan man också utläsa att det 
finns ett stort procentuellt övertag till 

både övriga rörelseintäkters och omkostnaders bidrag till totala intäkter och kostnader jämfört 
med andra regioner. Detta gör också att ränte- och provisionsnettonas del av intäkterna ligger 
väsentligt under landsgenomsnitten. Specifikt för bankerna som verkar i Salzburgområdet kan 
man därför anta sträva efter att hitta andra intäktskällor än låntagarnas räntor och som vi kan 
se i talet för räntenettomarginalen hamnar den aningen under genomsnitt 2006, vilket tyder på 
ett påtagligt konkurrensmässigt tryck.  

Det råder en dålig kostnads-
effektivitet i Salzburg i österrikiska 
mått mätt och i förhållande till 
omslutning är kostnaderna drygt 
dubbelt så höga som genomsnittet 2007 
(3,4%). Räntabiliteten på totalt kapital 
ligger dock i linje med landet som 
helhet samma år, vilket innebär att 

avkastningens storlek motsvarar 0,9% av balansomslutningen.  
Bankernas kreditförluster har minskat med 16 miljoner euro från 2005-2007 och låg på en 

förhållandevis låg nivå jämfört med total omslutning förra året. Utlåning till allmänheten har 
dock endast ökat med 2%, vilket kan tolkas som att generella försiktighetsåtgärder gällande 
bedömningar om kreditmarknadens utveckling antagits och/eller att lånevillkoren försämrats 
vilket påverkar efterfrågan. Annars kan även en räntehöjning kyla av lånefterfrågan, men i så 

fall borde detta gälla för hela landet, 
och i detta fall är utlåningsutvecklingen 
i Salzburg påtagande liten. Bankernas 
inlåning ligger hursomhelst i enighet 
med landsspecifika siffror 2004-2006, 
eller t.o.m. något över med en ökning 
på 11%. De utländska fordringarna har 
stigit oerhört med sina 54%, dock har 
utländsk belåning haft en medioker 
storleksutveckling i jämförelse. Detta är 

troligtvis högst beroende på den ökande kapitalefterfrågan från öst i och med de förbättrade 
villkoren de nya EU-inträdena förde med sig för många av CEE-länderna 2004.  
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5.9.6 Steiermark 
 
Bankernas rörelseresultat har i 
Steiermark haft en positiv utveckling 
från 2005 till 2007 och har ökat med 
15%. Totala intäkter har stigit med 72 
miljoner euro under perioden, medan 
kostnaderna har hållits nere och endast 
ökat med 13 M. Posterna för ränte- och 
provisionsnetto har stått förhållandevis 
stilla i mätningen och endast ökat 5 
resp. 3%. Summan av övriga intäkter 
har dock gjort ett uppsving sedan 2005 
och det är framför allt värderingen av 

räntebärande portföljer och nettot av finansiella intäkter och kostnader som burit upp 
den totala intäktsökningen. Utvecklingen av dessa kapitalmarknadsspecifika poster är också 
ett kvitto på att det finansiella klimatet bankerna verkar i har förbättrats, vilket även är sant för 
landet som helhet (Se t.ex. bilaga 2).  
Att det beräknade resultatet 2005 utskjuter sig oerhört mycket från nästkommande två år kan 
vi se uppkommer från en extraordinär händelse och denna uppgift har nationalbanken spårat 

till omvärderingen av finansiella 
tillgångar i och med en omorganisation 
i Steiermark av storbanken Raiffeisen. 

Kreditförlusterna i Steiermark har 
minskat med ca 21 miljoner euro under 
de två senaste åren, men som vi kan se 
nedan har kreditförlusterna i 
förhållande till balansomslutningen 

varit något större än genomsnittet för Österrike tidigare år. Även kostnadseffektiviteten 
jämfört med totala tillgångar har legat på sämre nivåer än landet i genomsnitt, men under 
förra året låg det nyckeltalet bara strax högre när de totala kostnaderna motsvarande 1,8% av 
balansräkningen.  

Räntenettomarginalen är under 2005 och 2006 högre än landssnittet, vilket tyder på att 
konkurrensen inte är fullt så hård i området och detta kan även backas upp av en hög 

företagsomsättning per bankanställd. 
Räntenettots andel av totala tillgångar 
är också något större än normalt för 
landet och kan därför tolkas ha en liten 
dragning åt den traditionella retail 
bankingen. Provisionsnettoandelen ter 
sig förhållandevis likvärdig landets. 
Totala ränte- och provisionsnetton bär 
upp kostnaderna bättre än vad som är 
fallet för Österrike i genomskärning och 

förmågan att ge avkastning på totalt kapital har också varit något bättre i Steiermark under 
perioden.  

Lånaktiviteten har haft en normal utveckling 2004-2006, men vi kan se en stor tillväxt av 
utländska fordringar från förhållandevis låga nivåer. De utländska skulderna har däremot haft 
en försiktig ökning och värdet av total balansomslutning har för bankerna i regionen vuxit sju 
procentenheter mindre än för bankerna totalt sett i landet.  
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5.9.7 Tyrol 
 

Tyrol visar upp ett rörelseresultat som 
är stabilt och ligger relativt högt 
jämfört med övriga landet. Samtidigt är 
Tyrol är den region som har den lägsta 
rörelseresultatsökningen procentuellt 
sett över landet under de senaste åren 
med endast två procentenheter. Detta 
härstammar följdakligen från att 
intäkterna stigit i likvärdig takt som 
kostnaderna. Räntenettots del av 
intäkterna ligger på runt 54%, vilket i 
förhållande till övriga landet är högt. 
Den mest utmärkande ökningen har 
skett på provisionsnettot med 12%, 

vilket kopplas till den positiva utveckling som skett på värdepappersmarknaden under senaste 
perioder. Noterbart är att även provisionsnettots del av intäkterna ligger över genomsnittet, 
vilket ses som nära besläktat med en hög kundaktivitet på markanden och kan medföra att det 
är lättare att komma in som ny bankaktör med nya tjänster. 

Räntenettomarginalen ligger strax under landsgenomsnittet. Det betyder att det råder en 
hårdare konkurrens i regionen, vilket i sin tur leder till ett visst marginaltryck på utlåningen. 

Detta kan också stärkas av en låg 
uppmätt företagsomsättning per 
bankanställd i regionen. 
Effektivitetsmåtten i Tyrol ser bra ut 
och mest utmärkande är kostnader i 
förhållande till ränte- och provisions-
nettot som ligger 10% under snittet. 
Räntabilitetsmåttet på totalt kapital 
uppmättes till 0,8% för 2007, vilket är 

aningen sämre än genomsnittet samma år. Kreditförlusterna i förhållande till den totala 
omslutningen har sjunkit under de senaste åren, vilket givetvis också är positivt. Tyrol visar 
tillsammans med Niederösterreich de näst lägsta siffrorna efter Wien vad de gäller 
kreditförluster/omslutning.  

Balansomslutningen har ökat med 15% och är den tredje största i landet, även här efter 
Niederösterreich och Wien.  Största ökningen procentuellt sett i balansräkningen har skett på 

de utländska skulderna där man ligger 
20 procentenheter över landsnittet. 
Utlåning till allmänheten är den största 
posten i balansräkningen och har ökat 
med 6% senaste åren. Utländska 
fordringar har stigit i takt som övriga 
landet – d.v.s. med påtagliga dryga 
46% och för Tyrol är framför allt 
Italien det land som landsöverskridande 
verksamhet sker till.  
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5.9.8 Vorarlberg 
 
Lönsamheten i området Vorarlberg har 
haft en stabil och positiv utveckling 
från 2005 till 2007 med ett 
genomsnittligt ökat rörelseresultat på 
10%. Räntenettot, som har utgjort drygt 
hälften av intäkterna de tre åren, har 
ökat med 5%, och att döma av den låga 
och stillastående räntenettomarginalen 
(2005-2006), är det utvecklingen av 
lånaktiviteten som står för den 
väsentliga ökningen. Provisionsnettot 
och övriga intäkter har stigit med 14 
respektive 20%, vilket kan dras till 

ökade affärsvolymer och förbättringar i avseende till utvecklingen på kapitalmarknaden.  
I Vorarlberg råder det en bättre kostnadseffektivitet än landssnittet i måttet kostnader av 

total omslutning som förra året uppgick till 1,1%. Kostnadernas storlek mot de primära 
intäktskällorna ränte- och provisionsnetto förhåller sig dessutom bland de absolut lägsta i 
landet med ca 69% 2007. Avkastningen på totalt kapital uppmätts till något högre nivåer än 
för landsgenomsnittet förra året. Kreditförlusterna har sjunkit i förhållande till utlåning och 

balansomslutning under perioden, och 
har därav kunnats pressas ner till nivåer 
under genomsnittet för Österrike i fjol, 
då kreditförlusterna motsvarade 0,31% 
av total omslutning. 

Balansräkningens volym ökade med 
ca en femtedel från 2004 till 2006 och 
utlåningen har ökat i kongruens till 

övriga delar av landet (+ 9%). Utländska fordringar har ökat med 40%, vilket är något mindre 
än landssnittets 46%; dock har regionen åtagit sig en högre ökning av de utländska skulderna 
vilka har stigit sju procentenheter mer än för totala landet. In- och upplåningen har ökat 
aningen mer i Vorarlberg än för Österrike som helhet, dock går det urskilja att volymen av in- 
och upplåning är låg i förhållande till utlåningen. Detta kan innebära en ränterisk för bankerna 
vilket därför måste kontrolleras noga så det inte uppstår en obalans som kan orsaka förluster. 

Logiskt nog är det en 
förutsättningsmässig grund för 
bankerna att upplåningsbehovet för att 
täcka sina åtaganden ökar, i samma 
stund som utlåningsvolymen blir större.  
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5.9.9 Wien 
 
Att Wienregionen utgör hjärtat av 
Österrikes banksektor blir uppenbart i 
volymerna av resultat- och 
balansposterna. 2006 utgjorde Wien-
bankernas totala tillgångar dryga 60 % av 
hela landets.  

Rörelseresultatet har ökat med 22% 
sedan 2005 vilket har varit möjligt då 
intäkterna ökat i större utsträckning än 
kostnaderna. Framför allt är det den 
stigande provisionsnettovolymen som 
utmärker sig mest i intäktsutvecklingen, 

medan räntenettot stått förhållandevis stilla. Att utläsa av nedanstående nyckeltal är 
räntenettomarginalen lägre än genomsnittet för landet, vilket tyder på en hårdare konkurrens 
vilken i sin tur tenderar att trycka ner denna marginal. Räntenettoandelen är också låg (bara i 
Salzburg är den lägre), vilket dock kompenseras av en högre andel provisionsintäkter som 
tyder på en inriktning mot investment banking och kapitalförvaltning. Det råder en högre 
kostnadseffektivitet mätt i kostnader av total balansomslutning men avkastningen på totalt 

kapital är förhållandevis låg mot 
landssnittet. På grund utav förmågan att 
hålla nere kostnaderna alltjämt att 
provisionerna ökat har också nyckeltalet 
för kostnadernas storlek delat i ränte- och 
provisionsnettona förbättrats avsevärt 
från 2006 till 2007. Kreditförlusternas del 
av omslutningen är lägst i landet och har 

dessutom sjunkit med nästan en femtedel de senaste två åren.  
Man kan konstatera att någonting utöver det vanliga hänt år 2006 då posten kredithändelser, 

säkerheter & övrigt tillsammans med extraordinära kostnader är utskjutande stora. Vad som 
ägt rum här är enligt Nationalbanken att en av de största affärsbankerna gjort en omfattande 
försäljning av investeringar samt allokerat om diverse riskprovisioner och resurser för att 
uppnå effektivare skattesatser. 

Vid en titt på posterna för den sammanställda balansräkningen kan vi först dra slutsatserna 
att utvecklingen för Wienregionen till 
väldigt stor del liknar utvecklingen för 
hela landet totalt sett. Intressant är den 
omfattande expansionen av utländska 
fordringar och skulder som skett och 
detta är högst sannolikt beroende på den 
kraftiga tillväxten av Central- och 
Östeuropa och uppöppnandet av gränser 
till flertalet av dessa stater i samband 
med deras EU-medlemskap 2004 (För 
statistik över EU-inträdena, se Bilaga 3). 

Noterbart är att totala tillgångar och skulder också har ökat väsentligt i mätningen, och för 
Wien uppgick siffran till 101 miljarder euro, d.v.s. en expansion med ca en fjärdedel. 
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5.10 Handelsbanken Österrike 
 
5.10.1 Prestation 
 
Efter att ha gått mindre bra de första åren har SHB Österrike på senare tid hittat ett 
vägvinnande sätt att arbeta på. Break-even nåddes under 2006 och sedan dess har 
anmärkningsvärda förbättringar synts och vi kommer nu att presentera den procentuella 
förändringen från 2005 till 2007 på några intressanta poster i resultaträkningen (av 
konfidentiella skäl kan vi i denna uppsats inte publicera bankens interna siffror för SHB 
Österrike). Räntenettot, vilken är den absolut största intäktskällan för kontoret, har bara sedan 
2005 ökat med otroliga 5061%. De totala intäkterna har stigit med 394% under samma period 
och vad man kan se är också att provisionerna minskat (-33%) till förmån för räntenettot. 
Totala kostnader har dessutom gått ner med 24%, vilket sammanlagt innebär en stark 
utveckling av SHB Österrikes rörelseresultat. Från 2006-2007 syntes även en positiv 
utveckling av utlåning till allmänheten med hela 133%. Måttet E/I (Equity/Income) har under 
2007 nått nivåer under 100, vilket innebär att genereringen är större än satsat eget kapital 
(räntabiliteten på eget kapital ökar). Detta var ett stort steg för SHB Österrike eftersom det 
tagit tid att hitta den rätta strategin plus att det initialt är stora kostnader vid en uppstart som 
kanske inte frambringar så hög avkastning omedelbart.  
 
 
5.10.2 Kundspridning 
 
Situationen för Handelsbanken Österrike idag är att det jobbas mot ett färre antal 
företagskunder med stor omsättning vilken hos samtliga ligger på drygt 250 miljoner euro. 
Geografiskt jobbar banken inte bara med kunder från Wienområdet, utan som diagrammet 
nedan visar, finns det också väsentliga kundandelar i andra regioner. Som vi ser består alltså 
drygt hälften av kundmassan från områden utanför Wien, och dessa finns ofta belägna i 
landets övriga stora städer som t.ex. Salzburg eller Linz i Oberösterreich och Graz i 
Steiermark. Vilket framgick av intervjun med Christian är uppdelningen av dessa kunder för 
närvarande ca 90% österrikiska och 10% nordiska bolag som återfinns i landet, och det ligger 

Diagram 3, Kundspridning i % (antal företag), SHB Österrike
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inte på deras bord att attrahera nya kunder utanför landets gränser, vilket många av österrikes 
storbanker gör just nu.  
 
5.10.3 Resurser 
 
Av de intryck vi har fått av Handelsbankens resurmässiga understöd så föreligger det inte alls 
några större begränsningar rent kapitalmässigt när ett nytt kontor utomlands ska öppnas och 
det sker en stark tillväxt av antalet nya kontor utomlands i nuläget. En positiv förutsättning 
med Handelsbankens sätt att jobba är också den snabbhet som kan åstadkommas då stort 
förtoende ges till landscheferna att kunna få satsa relativt fritt på idéerna de tror på. Detta kan 
innefatta beslut om att öppna ett nytt kontor i en ny stad, vilken kundfokusering kontoret ska 
ha, vilka marknadsföringsåtgärder som ska tas o.s.v., vilket ofta kan ta väldigt mycket längre 
tid för den genomsnittliga organisationen. Vanligtvis går sådana beslut i företag genom långa 
beslutsprocesser och mellanchefen kanske också måste övertyga en svårflörtad ledning med 
noggranna budgetkalkyler över fem år. Handelsbanken har inte det problemet. Vad som kan 
vara något mer problematiskt är istället att hitta rätt personal, med lokal kännedom, som 
känner till och tror på bankens visioner och som kan branschen. För dessa positioner 
rekryterar banken både internt och externt, och på lokala platser utomlands kan SHB få 
svårigheter i sin externa rekrytering då det ibland finns för dålig kunskap om banken som 
arbetsgivare.  
 
5.10.4 Strategival – placering av nya kontor 
 
Ett av SHB:s nyckelkoncept är närhet till kunden och inom banken finns det en bild av att 
man i princip ska kunna se alla sina kunder från en kyrktornsvy från bankkontoret. För 
situationen som är gällande i Wien kan man snart konstatera att så höga kyrktorn finns det 
inte att man ska kunna se ända bort till Vorarlberg t.ex. I beslutet om man ska öppna ett nytt 
kontor i Österrike behöver man, anser vi, därför ta hänsyn till kundspridningen för att kunna 
förbättra situationen till detta tankesättet. Därför blir ett givet val i valet av ny stad att lägga 
ett kontor i en stad där kunder redan finns. Strategiskt kan man också tänka sig att man med 
placeringen av ytterligare ett kontor kan ”täcka av” större delar geografiskt så att högre grad 
av närhet uppstår även till andra delar. I så fall är förmodligen inte helt strategiskt rätt att 
börja med att lägga ett kontor i Bregenz längst i väst då avståndet till Wien är stort (ca 8 
timmar med bil). Därför kan man istället spekulera i de rent geografiska fördelarna ett nytt 
kontor i t.ex. Salzburg eller Oberösterreich skulle föra med sig då man kommer närmare 
många kunder i flera områden.  

En mycket viktig del vid uppstart av nya kontor är också som framkommit tidigare att det 
oftast krävs mycket jobb och resurser att hitta den person som sedan ska bli ansvarig för ett 
kontor eller område. Han/Hon ska ha riklig erfarenhet av branschen, känna den lokala 
marknaden, kunna språket och gärna ha ett entreprenörssinne. Personen i fråga måste 
dessutom vara social och utåtriktad, ha lätt för att skaffa nya kunder och utöka sitt kontaktnät. 
Vår bild av denna person är en i detta fall en fyrtioårig österrikisk bankman som just nu är 
mellanchef och är redo för en ny utmaning i karriären. De fria tyglar man enligt Mikael 
Sörensen får som kontorschef på ett av Handelsbankens utlandskontor tycker vi också borde 
ses som väldigt motiverande. Det finns ett väldigt utrymme att kunna göra det man tror på.  
 
5.10.5 Framtidsutsikter – placering av nya kontor 
 
Situationen för bankmarknaden i Oberösterreich, där 14% av SHB:s kunder återfinns, är att 
det varit en stabil utveckling av bankernas rörelseresultat från 2005-2007. Vi har också sett att 
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kreditförlusterna minskat något trots en ökad utlåning med tre procentenheter över 
genomsnittet för landet, vilket tyder på att en bra betalningsförmåga finns. Det finns också 
klart högre företagsomsättning per bankanställd och även högre privatinkomster per 
bankanställd i regionen, som pekar åt att det finns kapitalmässiga förutsättningar för en ny 
bank i området. Marginaltrycket ter sig förhållandevis normalt för landet hursomhelst, dock så 
har varken ränte- eller provisionsnettona har haft en så imponerande stor utveckling de två 
senaste åren. Det geografiska läget med Oberösterreich och industristaden Linz som 
huvudstad, skulle kunna bli ett bra första avstamp från Wienkontoret. Som tidigare nämnda 
resonemang om kundspridning och närhet till kunden, skulle ett kontor i Linz t.ex. även skapa 
en högre grad av närhet även till de kunder belägna i Salzburg (14% även där).  

Utvecklingen för Salzburgregionen de senaste åren har varit stabila ökningar av bankernas 
rörelseresultat och provisionsvolymer. Det har även funnits en hög tillväxt av utländska 
fordringar samt en femtonprocentig minskning av kreditförlusterna de senaste två åren, vilka 
även ligger på låga nivåer i förhållande till balansomslutning jämfört med landssnittet. Att de 
utländska fordringarna ökat kraftigt kan även tolkas som positivt för SHB eftersom då 
fokuseringen för de inhemska bankerna alltmer riktas utomlands, kan det i större utsträckning 
finnas möjligheter att plocka andelar inom landet då konkurrenterna behöver sitt kapital 
utanför Österrike. Dock har Salzburgbankerna påvisat den klart sämsta kostnadseffektiviteten 
i landet i förhållande till balansräkningen. Räntenettots och provisionsnettots del av totala 
intäkter är dessutom små vilket gör att det finns ett stort behov för bankerna att uvinna 
intäkter ur andra källor för att kunna täcka kostnaderna. Marginaltrycket i Salzburg är något 
högre än genomsnittet och vi har funnit en låg utlåningstillväxt under mätperioden (+2%), 
vilket är näst lägst i landet. Salzburgs geografiska läge, tycker vi annars har en utmärkt 
position mitt i landet, vilket skulle göra att närhet till flera orter och kunder skulle uppstå vid 
ett nytt kontor där.  

I Steiermarkregionen med Graz som största stad, återfinns alltså en tiondel av SHB:s 
kunder. Vad vi sett i det området är en positiv utveckling av bankernas rörelseresultat, vilket 
ökat med 15% under de senaste två åren. Regionen påvisar en högre andel ränteintäkter av 
totala intäkter än genomsnittligt, vilket är förenligt med SHB:s Wienkontor. Ett lägre 
räntenettomarginaltryck har också påvisats, vilket tyder på en något mildare konkurrens i 
området och måttet räntabilitet på totalt kapital ligger på högre nivåer än för landet som 
helhet. Vi kan även se att Steiermark har högst företagsomsättning per bankanställd, vilket 
också borde tyda på ett konkurrensmässigt utrymme, samtidigt som vi sett att antalet 
bankanställda ökat med 20% från 2002 till 2006. Samma resonemang som fördes kring 
ökningen av de utländska fordringarna i Salzburg kan också föras för Steiermark.  

Situationen i Tyrol, där SHB har 7% av sina kunder, är att bankerna haft en förhållandevis 
stagnant utveckling av rörelseresultaten de senstae åren. Räntenettomarginalen är något lägre 
än genomsnittet för landet och då utlåningsvolymerna inte ökat så imponerande under åren 
har räntenettovolymen stått förhållandevis stilla. Däremot har provisionerna ökat stabilt, vilka 
även antar större intäktsandelar än normalt för landet. Kreditförlusterna för utlåning har 
minskat markant i regionen 2005-2007 (-27%) och förra året tog kostnaderna upp ca 80% av 
de primära intäktskällorna ränte- och provisionsnettona. I Tyrol syns även en högre andel 
utländska fordringar och skulder i förhållande till balansomslutningen, och en stark utveckling 
av desamma, vilket ses som en möjlighet likt föregående diskussion. En större andel utländska 
kunder för bankerna i området kan också förklara de låga nivåer som uppmättes för regionens 
företagsomsättning och privata inkomster per bankanställd. Vad som talar mot det geografiska 
läget för Tyrol som nästa region för SHB, är att avståndet till Wien och även kunder i andra 
områden är långt och det blir svårt att uppnå en högre tillgänglighet till kunder som inte finns 
just där, vilket kan vara en skillnad mot ett kontor i Linz. 
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Längst västerut i landet, i Vorarlberg, hittar vi 10% av SHB:s kunder. Antalet bankanställda 
har ökat med en dryg femtedel i detta område från 2002 till 2006 och vi har också sett att 
bankernas rörelseresultat ökat med 10% de senaste två åren. Vorarlberg har bra 
effektivitetsmått rörande kostnader i förhållande till balansomslutning och primära intäkter, 
men en något lägre räntabilitet på totalt kapital än genomsnittet. Marginaltrycket ligger på 
samma nivå som uppmätt för Wien, vilket tyder på att det finns en påtagande konkurrens och 
samtidigt visas det på förhållandevis låga företagsomsättningar och privata inkomster per 
bankanställd i området. Utländska fordringar och skulder upptar väsentligt stora andelar av 
balansräkningen och har en stark utveckling under mätperioden, liksom för Tyrol, och denna 
region gränsar till länderna Schweiz, Lichtenstein och Tyskland. Det geografiska läget för 
Vorarlberg känner vi är väl långt bort för SHB att öppna nästa kontor i, men med tiden 
kommer det vara viktigt att också komma närmre dessa kunder för att kunna upprätta sin 
företagsfilosofi.  

Det går också spekulera i positiva effekter ett ytterligare kontor i Wien skulle föra med sig 
eftersom det är trots allt där den största andelen kunder finns, samtidigt som det är det 
definitiva finanscentret i landet. Som vi tror, med den nutida situationen för SHB med en 
väldigt liten andel privatkunder, är behovet av ytterligare ett lokalt kontor inte fullt så stort 
ännu. Därför tycker vi det i nuläget känns som en bättre idé att gå på andra städer med 
befintliga kunder som nästa steg. 
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6. Slutsatser 
 
- Var vore det strategiskt mest lämpligt för SHB att placera nästkommande kontor i 
Österrike? 
 
Av tänkbara områden för SHB Österrike att lägga nästkommande kontor på har vi utifrån 
befintliga kunder och lokala förutsättningar valt att peka mot två regioner och städer:  
- Oberösterreich (Linz) och Steiermark (Graz). Vad som talar för dessa regioner är förutom 
bankens företagsfilosofi om närhet till kunden och geografiska läge dessutom att intressanta 
siffror kunnat påvisas kring t.ex. befintliga bankers lönsamhet, marginaltryck och 
kapitalmässiga resurser i form av företagsomsättning och privata inkomster. Betydande 
tillväxt av bankernas utländska fordringar i balansräkningarna ser vi dessutom som 
ytterliggare en möjlighet för SHB att kunna dra nytta av på den österrikiska marknaden då 
konkurrenternas kapital i större utsträckning behövs utanför landet.  

Generellt för den österrikiska bankmarknaden under de senaste åren är att det har skett en 
positiv och stabil utveckling av bankernas rörelseresultat, samtidigt som att kreditförlusterna 
över lag minskat. Som regel har det skett en åtstramning av räntenettomarginalerna regionalt 
då utlåningen ökat i större utsträckning än räntenettovolymerna, vilket är ett tecken på att 
konkurrensen hårdnat något det senaste. Vi har också sett att kostnadseffektiviteten mot totala 
tillgångar förbättrats något 2005-2007 och att bankernas räntabilitet på totalt kapital legat 
stabilt på 0,9%. Antalet bankanställda har inte ökat avsevärt i landet under perioden 2002-
2006, men däremot har regionerna med bästa geografiska placering mot Central- och 
Östeuropa haft en hög expansion av anställda i bank. Wienområdet har samtidigt minskat sina 
bankanställda väsentligt och med tanke på den stora tillväxt som skett i bankernas utländska 
fordringar och skulder i balansräkningen, är det möjligt att närhet till dessa nya kunder är 
betydande och att man därför flyttat anställda och administrativa delar utåt i samband med 
många CEE-länders EU-inträden 2004.  

Vad vi fått fram från den österrikiska bankakten föreligger det inte några svårigheter för 
utländska banker att placera ut filialkontor i landet, och från vad som framgått av intervjun 
med SHB:s direktör för Österrike stärks också det faktumet. Detta förhållande öppnar således 
även upp för andra utländska banker som kan tänkas gå in i landet i framtiden, vilket man bör 
vara vaksam på om t.ex. fler nordiska banker gör nyinträden. 

Vad vi kan se specifikt för landet Österrike är en sund och stabil makroekonomi med hög 
köpkraft och levnadsstandard. Vidare har landet gynnats mycket av EU:s östutvidgning vilken 
har höjt landets tillväxt och sysselsättningsnivå väsentligt, och förutspås fortsätta så på lång 
sikt. Vi har också förstått att svenskar sedan länge har ett gott rykte om sig i Österrike, vilket 
är en bra förutsättning för ett svenskt företag att bedriva verksamhet i landet.  

I och med denna uppsats har vi också bekantat oss närmare med Handelsbankens sätt att 
bedriva bankverksamhet utomlands, och sett till det starkt växande antalet av nyöppnade 
kontor de senaste åren har banken bevisligen ett framgångsrikt koncept, vars styrkor framför 
allt är baserat på flexibilitet, snabba beslutsprocesser och närhet till kunden. 
Ursprungsstrategin vid uppöppningen av SHB Österrike och expansionen till de flesta av 
bankens verksamhetsländer är baserad på en s.k FYC-Strategi, vilken innebär att man som 
utländsk bank riktar in sig mot att finansiera företag hemifrån som har dotterverksamhet i 
landet. Denna inriktining har sedan förändrats för SHB Österrike vars kunder numera består 
av österrikiska bolag till 90%. Detta faktum har bidragit till att vi inte specifikt sökt upp 
regioner med stor svenskanknytning. 

Resursmässigt satsar SHB just nu mycket för etableringen av nya utlandskontor, och av 
intervjuerna att döma drar vi slutsatsen att kapital finns och ses inte som det största problemet. 
Vad som däremot ses som det viktigaste är det som diskuterats i analysen, nämligen att hitta 
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rätt person som ska leda det nya kontoret; någon med lokal kännedom som kan branschen och 
har den rätta drivkraften med ett entreprenörssinne. I jakten på lämplig kandidat föreligger det 
dock en utmaning för SHB att attrahera denna individ vilken vanligtvis inte är familjär med 
SHB som arbetsgivare. En större medvenhet om SHB är hursomhelst någonting som högst 
troligtvis kommer förbättras allt eftersom exploateringen av nya utlandskontor fortgår. 

Resultatmässigt har förhållandena för SHB Österrike förbättrats avsevärt de senaste åren 
och med tanke på att banken nu hittat en framgångsrik strategi och har en geografiskt utspridd 
kundstock tycker vi att det inom en snar framtid verkar vara dags att placera ut ytterliggare 
kontor i landet. Av vad som framkommit i denna studie är vårt helhetsintryck att SHB 
Österrike just nu är inne i en spännande fas och vi kan inte se varför bankens koncept och 
verksamhet inte skulle kunna fortsätta fungera och utvecklas i Österrike. 
 
 
7. Förslag till vidare forskning 
 
För vidare forskning till denna uppsats tycker vi det skulle vara intressant att undersöka vad 
som krävs av en person som ska driva ett nytt bankkontor för t.ex. Handelsbanken utomlands. 
Att på lämpligt sätt utveckla en headhunting-process för att hitta den bäst lämpade personen 
att sätta vid rodret.  

En annan idé är att göra en liknande undersökning för en svensk bank med 
kontorsverksamhet utomlands och som ligger i samma fas som SHB gör i Österrike idag. I det 
fallet kan man dra paralleller mellan bankernas likheter och skillnader i dess strategiska 
styrning och argumentera för för- och nackdelar.  
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