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Sammanfattning 
 
Rapportens titel:  Balanserad styrning med balanserat styrkort? 
 En studie av ekonomistyrningen på Swedbank 
 
Seminariedatum:  16 januari 2008 
 
Ämne/kurs:  FEKK01, examensarbete kandidatnivå, 15 poäng 
 
Författare:  Stefan Norman, Rosita Olsson, Sara Ribbing, Karin Tingne 
 
Handledare:  Per Magnus Andersson, Olof Arwidi 
 
Fem nyckelord:  Ekonomistyrning, balanserat styrkort, budget, 
 belöningssystem, Swedbank 
 
Syfte:  Syftet är att beskriva och analysera hur  
  Swedbanks ekonomistyrning på region-  
  och lokalkontorsnivå är utformad, med  
  tyngdpunkt på balanserat styrkort och budget. 
 
Metod:  Vi använder en kvalitativ strategi med abduktiv 
  ansats och semi-strukturerade intervjuer. 
 
Teoretiska perspektiv: Genom att använda ett ramverk för  
  strategiimplementering och modeller för  
  balanserat styrkort, budgetering, belöningssystem  
  och organisationsstruktur analyseras vårt  
  empiriska material. 
 
Empiri:  Empirin bygger på dokumenterad information om  
  Swedbank samt resultat från ett flertal intervjuer. 
 
Slutsatser:  Swedbank använder sig av balanserat styrkort i  
  kombination med budget. Det balanserade  
  styrkortet har övervägande finansiella mått och kan  
  därför inte anses vara balanserat enligt Kaplans modell.  
  Det balanserade styrkortet och budgeten kompletterar  
  varandra väl. Incitamentsprogrammet är delvis baserat  
  på det balanserade styrkortet, vilket indirekt kan leda  
  till att personalen fokuserar på att uppnå bankens  
  strategi. Vi anser att balanserade styrkort är lämpligt för  
  användning i bankbranschen.  



Abstract 
 
Title:  Balanced management with the balanced scorecard? 
 A study on the management control system at Swedbank 
 
Seminar date:  16th January 2008 
 
Course:  FEKK01, Degree Project Undergraduate level,  
 Business Administration, 15 University Credits  
  Points (UPC) or ECTS-cr 
 
Authors:  Stefan Norman, Rosita Olsson, Sara Ribbing, Karin Tingne 
 
Advisor/s:  Per Magnus Andersson, Olof Arwidi 
 
Key words:  Management control system, balanced scorecard 
  budget,  Swedbank, compensation plans 
 
Purpose: The purpose is to describe and analyze how 
  Swedbank’s management control system at a 
  regional and local level is designed, with focus on 
  balanced scorecard and budget. 
 
Methodology:  We use  a qualitative strategy with an abductive  
  approach and semi-structured interviews. 
 
Theoretical perspectives: By using a framework for implementation of  
  strategy and models for balanced scorecard,  
  budgeting, compensation plans and  
  organizational structure we analyze our empirical  
  foundation. 
 
Empirical foundation: It is based on documented information about  
  Swedbank and several interviews. 
 
Conclusions: Swedbank uses a balanced scorecard in combination with 
  a budget. The balanced scorecard contains too many financial  
  measures, and can therefore not be considered to be balanced  
  according to Kaplan’s model. The balanced scorecard and the  
  budget supplement each other well. Some measures in the  
  incentive programme are partly related to the balanced  
  scorecard, which indirectly could make the personnel focus  
  on achieving the company strategy. We consider the balanced  
  scorecard to be suitable for use in the banking industry. 
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Ordlista 
 
 
 
 
 
BNP  Bruttonationalprodukt, värdet av alla varor och tjänster  
    som produceras i ett land under vanligen ett år 
 
Diskretionära kostnader Kostnader för vilka inga korrekta standardkostnader  

   kan beräknas, dvs. de är oberoende av antal  
   producerade enheter 

 
HRM  Human Resource Management  

   (personaladministration) 
 
K/I-tal  kostnader / intäkter 
 
Låna  utlåning 
 
MUPP  mål- och uppföljningsverktyg 
 
NKI  nöjd-kund-index 
 
NMI  nöjd-medarbetar-index 
 
Recession  avmattning av den ekonomiska aktivitetsnivån;  

   negativ tillväxt av BNP 
 
Spara  inlåning 
 
Subprime-lån lån till husägare med låg kreditvärdighet 
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1. Inledning 
 
 
 
 

1.1. Bakgrund 

Under den rådande finanskrisen har många storbanker i USA och Europa problem 
med stora kreditförluster. Regeringarna i olika länder har räddat flera kreditinstitut 
för att inte ekonomier ska gå omkull och dra in världsekonomin i en svår 
recession (Sydsvenskan hemsida, 2008 och Ohlsson, 2008). Finanssektorn i USA 
står år 2005 för fem procent av BNP, men den är viktigare för ekonomin än siffran 
antyder, då den är en viktig ryggrad i världsekonomin. Bankkriserna på 1990-talet 
visar behovet av kontroll av risker (Anthony et al, 2007). 
 
Fram till nu har svenska banker klarat sig relativt bra i den globala finanskrisen. 
En anledning till detta är att de svenska bankerna inte är lika direkt utsatta för 
subprime-lån, vilket är en av faktorerna till 2008 års finanskris. De svenska 
bankerna möter kortsiktiga likviditetsproblem och en stor oro över de nordiska 
och baltiska ekonomierna (Anderson, 2008). Till exempel har Swedbanks aktie 
halverats under år 2008 som en effekt av att förtroendet för Swedbanks kapitalbas 
har försvagats pga. de problem som har uppstått i de baltiska länderna där 
Swedbankkoncernen är en stor aktör (Anderson, 2008). 
 
Det finns en ökad oro bland de svenska spararna för att bankerna ska gå i konkurs 
och att besparingarna ska gå förlorade (Piper, 2008). Finansinspektionen säger 
dock att de svenska storbankerna står på en stabil grund och att de därför klarar 
även en allvarlig recession (Finansinspektionen hemsida, 2008). Vilka faktorer 
kan tänkas påverka en banks finansiella ställning? 
 
En faktor kan vara kreditgivning, vilken innebär en stor risk för bankers 
finansiella ställning. Avvägningen mellan risk och lönsamhet är extra viktig i 
finansbranschen (Anthony et al, 2007). Att låna ut pengar till organisationer och 
privatpersoner med låg kreditvärdighet kan medföra att banken kan få problem 
om dessa hamnar i finansiella svårigheter och inte kan betala tillbaka lånen. 
Skulle detta inträffa så uppstår en kreditförlust. Det är allmänt känt att banker 
även lånar pengar av varandra. Detta kan innebära att om en bank hamnar i 
svårigheter, så kan problemet spridas som en dominoeffekt.  
 
Det är emellertid inte bara kreditgivningen som ligger till grund för en banks 
ekonomiska situation. Vi menar att det även kan vara viktigt att de har en väl 
genomtänkt och utformad ekonomistyrning som snabbt och flexibelt kan reagera 
på omvärldsförändringar. Att ha en noggrann kontroll på kostnadssituationen bör 
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vara av stor betydelse för att banken ska vara lönsam, och att visa god lönsamhet 
bör medföra att kunderna känner sig säkra med sina placeringar.  
 
Vi tänker att en banks system för att hantera kundrelationer bör vara betydelsefullt 
för en banks framgång, framförallt i en lågkonjunktur för att undvika bankpanik. 
Den nya informationsteknologin har revolutionerat kontakterna med kunderna på 
olika sätt, då det är möjligt att få snabb information och att sköta sina bankaffärer 
via Internet (Anthony et al, 2007). Eftersom dagens teknologi har underlättat för 
kunder att byta bank, bör det vara extra viktigt för banker att sätta kunden i fokus 
och veta vad kunderna vill ha. 
 
Finansbranschen karaktäriseras av att de huvudsakligen har monetära tillgångar. 
Dessa är lättrörliga vilket gör att transaktionerna går snabbare än för andra 
företag, där produkter utväxlas mot pengar. Finansbranschen ställer därför höga 
krav på snabba informationsteknologisystem (Anthony et al, 2007). 
 
I företag som inte är tillverkande är humankapital och strukturkapital viktiga för 
de finansiella resultaten (Widener, 2006). Att inte bara fokusera på finansiella 
faktorer, utan även icke-finansiella faktorer som kundnöjdhet, skulle därför kunna 
vara viktiga faktorer i bankens ekonomistyrning. Därför är det intressant att se hur 
bankerna hanterar såväl finansiella som icke-finansiella nyckeltal. Ett exempel på 
hur finansiella och icke-finansiella nyckeltal kan kombineras är det balanserade 
styrkortet (Kaplan et al, 1996). Swedbank har använt balanserat styrkort i sin 
ekonomistyrning sedan många år (Sparbanken Sverige, Årsredovisning 1996). 
Dessutom är de enligt Rylander et al (2004) kända för att använda sig av 
budgetering i sin ekonomistyrning i större utsträckning än andra banker. Därför är 
det intressant att studera hur Swedbanks ekonomistyrning är utformad. 

1.2. Problemformulering 

Med utgångspunkt i dagens turbulens inom finansvärlden är det särskilt intressant 
att studera hur banker styr sin verksamhet. Det finns ganska mycket material som 
handlar om hur Handelsbanken styr sin verksamhet utan budget. Däremot finns 
det endast några få undersökningar som handlar om andra svenska bankers 
styrsystem. Swedbank har använt sig av ett balanserat styrkort sedan många år 
tillbaka och har därmed lång erfarenhet av denna sortens styrning (Sparbanken 
Sverige, Årsredovisning 1996). Enligt Rylander et al (2004) använder Swedbank 
budgetering i kombination med det balanserade styrkortet i sin ekonomistyrning. 
Det är intressant att studera vilka perspektiv som ingår i en banks balanserade 
styrkort och hur det används i planeringssyfte. Eftersom Swedbank även använder 
budget är det av intresse att studera hur denna utformas. I detta sammanhang blir 
det även intressant för oss att kortfattat beskriva Swedbanks belöningssystem som 
en del av ekonomistyrningen. 

Hur är Swedbanks ekonomistyrning på region- och lokalkontorsnivå utformad?  
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Swedbank använder budgetering i kombination med balanserat styrkort i sin 
ekonomistyrning och en tidigare studie har funnit att när ett balanserat styrkorts 
nyckeltal på lokal nivå knyts till budgetmål motverkar det styrkortets syfte 
(Mitchell, 2002). Det är därför intressant att studera hur Swedbank har kombinerat 
dessa styrinstrument. 

Hur är samspelet mellan delarna inom ekonomistyrningen i Swedbank, framför allt 

mellan balanserat styrkort och budget?  

Belöningssystemet är en viktig del av ekonomistyrningen och det är ofta kopplat 
till budgeten. Enligt Kraus et al (2002/2003) är det dock viktigt att 
belöningssystemet är kopplat till det balanserade styrkortet på lång sikt om det 
balanserade styrkortet ska vara effektivt. 

Hur är Swedbanks belöningssystem kopplat till ekonomistyrningen?  

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur Swedbanks 
ekonomistyrning på region- och lokalkontorsnivå är utformad, med tyngdpunkt på 
balanserat styrkort och budget. 

1.4. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa arbetet till Swedbanks rörelsegren Svensk bankrörelse. 
Inom Svensk bankrörelse avgränsar vi arbetet till den södra regionens 
regionkontor och två lokalkontor inom rörelseområde Malmö. Anledningen till 
detta är att vi ville ha möjligheten att få djupare information om hur 
ekonomistyrningen är utformad, vilket inte skulle ha varit möjligt inom den 
tidsram vi hade till vårt förfogande om området hade varit större. På 
lokalkontorsnivå avgränsar vi arbetet till privatkontor, eftersom vi inte har fått 
någon tillgång till företagskontor. Hädanefter använder vi både namnet Swedbank 
och Svensk bankrörelse när vi menar Svensk bankrörelse, om inget annat framgår 
av texten.  
 
Tyngdpunkten på arbetet ligger på ekonomistyrningen, men vi går även in på 
Human Resource Management (HRM), företagskultur och organisationsstruktur 
för att komplettera bilden av hur Swedbank styrs. De sistnämnda områdena 
diskuteras dock endast ytligt, eftersom en djupgående analys hade krävt mer tid än 
vi hade till förfogande. Inom HRM diskuteras endast belöningssystem då vi anser 
att detta är mest betydelsefullt för vår analys.  
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Vi har valt att endast studera hur ekonomistyrningen är utformad och inte hur den 
används eller upplevs av medarbetarna, då detta skulle kräva en grundligare studie 
än vad som var möjligt inom vår tidsram. 

1.5. Disposition 

I kapitel två går vi in på vilken metod vi har använt för uppsatsen. Här diskuteras 
val av forskningsstrategi, ansats, datainsamlingsmetod samt källkritik. Modellerna 
vi använder oss av beskriver vi i kapitel tre. Vi börjar med en övergripande 
ekonomistyrningsmodell och tar sedan upp de olika delarna i denna modell. I 
fjärde kapitlet tar vi upp empirin som vi har fått fram genom de metoder vi valde i 
metoddelen. I kapital fem analyserar vi empirin med hjälp av modellerna vi 
nämnde i kapitel tre. Kapitel tre, fyra och fem är alla strukturerade enligt 
ekonomistyrningsmodellen som presenteras i början av kapitel tre för att 
underlätta för läsaren. Slutligen, i kapitel sex, tar vi upp vilka slutsatser vi har 
kommit fram till, knyter an till frågeställningarna i problemformuleringen samt 
ger förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 
 
 
 
 
 
I detta kapitel beskriver vi våra val av forskningsstrategi, ansats, datainsamling 
och intervjupersoner. 

2.1. Val av forskningsstrategi och ansats 

Våra problemformuleringar är kvalitativa till sin natur, då de huvudsakligen bäst 
besvaras med ord och tolkningar istället för siffror och statistiska mätningar 
(Arvidsson, 2008). Det är t ex en bred fråga att studera hur Swedbanks 
ekonomistyrning på region- och lokalkontorsnivå är utformad, och denna fråga 
besvaras bäst i ord. Vi vill uppnå förståelse för ekonomistyrningen på just 
Swedbank i stället för att kunna generalisera resultaten av vår studie. Därför 
använder vi oss huvudsakligen av en kvalitativ istället för en kvantitativ strategi. 
För att uppnå förståelse för ett specifikt företag lämpar sig fallstudier, vilka även 
oftast har en kvalitativ inriktning (Bryman et al, 2005).  
 
Eftersom vi inte utgår från någon hypotes, vilken i så fall skulle prövas i vår 
studie (Bryman et al, 2005), använder vi oss inte av en deduktiv ansats. En 
induktiv ansats innebär att man försöker att generera en teori (Bryman et al, 
2005), vilket inte är vårt mål. Istället har vi en abduktiv ansats, vilken enligt 
Alvesson et al (1994) är den ansats som oftast används vid fallstudier. Abduktion 
innebär att teori och empiri alterneras under processen och är alltså en 
kombination av den induktiva och deduktiva ansatsen. Analysen av empirin kan 
kombineras med studier av tidigare teori i litteraturen för att hitta mönster, vilka 
kan ge förståelse för fallet. Enligt Alvesson et al (1994) är skillnaden mellan 
abduktion och de båda andra ansatserna att abduktion inbegriper förståelse med 
hjälp av teori. Vi har därför börjat med att samla in data för att ta reda på hur 
Swedbanks ekonomistyrning ser ut och har sedan läst in oss på relevanta 
modeller. Under analysens gång har vi upptäckt behov av mer empiri och har 
därför gjort uppföljningsintervjuer. Denna växelverkan mellan empiri och teori är 
typiskt för en abduktiv ansats. Dessutom är vårt mål att uppnå förståelse för ett 
specifikt fall, nämligen ekonomistyrningen på Swedbank, vilket också motiverar 
valet av en abduktiv ansats (Alvesson et al, 1994). 

2.2. Val av fallstudie 

Vi har valt att göra en fallstudie på Swedbanks södra regions regionkontor och två 
lokalkontor. Fallstudie lämpar sig som metod för studier av en enskild 
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organisations särskilda kännetecken (Bryman et al, 2005). Ekonomistyrningen ska 
alltid skräddarsys för det specifika företaget (Anthony et al, 2007). Vi anser därför 
att vi får mer djupgående information om ekonomistyrningen på en bank genom 
att göra en fallstudie istället för att göra en komparativ studie med andra banker. 
Detta är också anledningen till att vi inte gör en jämförelse med andra banker. 

2.3. Val av företag 

Anledningen till att vi har valt att studera just Swedbank är att vi vet att de har 
använt sig av ett balanserat styrkort åtminstone sedan 1996 (Sparbanken Sverige, 
Årsredovisning 1996). Dessutom använder sig just Swedbank av budget mer än 
andra storbanker (Rylander et al, 2004). Eftersom Swedbank har använt sig av 
balanserat styrkort under en lång tid (Sparbanken Sverige, Årsredovisning 1996), 
bör de ha hunnit utveckla styrkortet efter bankens specifika situation. Då 
Swedbank har byggt upp denna erfarenhet kring balanserat styrkort och samtidigt 
arbetar med budget, tycker vi att detta verkar vara ett speciellt fall som är 
intressant att studera.  
 
Att vi har fokuserat på den södra regionen beror på att vi hade tillgång till 
personer som kunde ställa upp med relevant information för vårt syfte. 
Ekonomistyrningen ska i stort sett inte vara annorlunda utformad i andra regioner 
(Rylander et al, 2004), varför den södra regionen bör ge en bild av hur 
ekonomistyrningen hos Swedbank är utformad på region- och lokalkontorsnivå.  
 
Inom den södra regionen har vi kontaktat två lokalkontor, Rosengård och 
Höllviken. Anledningen till att vi har kontaktat just dessa kontor är att vi ville se 
om det finns någon skillnad i styrningen av kontoren i olika geografiska områden. 

2.4. Val av intervjupersoner 

Vi har intervjuat följande personer: 
 

Eva Lindholm, Regioncontroller för södra regionen. Anställd på Swedbank 
sedan 1986. Utbildning: kurser i statskunskap, nationalekonomi och 
personaladministration. Fil.kand. från linjen för offentlig förvaltning 
kompletterad med kurser i personaladministration och pedagogik, samt en 
ekonomexamen. 

 
Anneli Wessman, Lokalkontorschef för Höllviken. Anställd på Swedbank 
sedan 25 år. Utbildning: anställd direkt efter gymnasiet och vidareutbildad 
inom banken. 
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Niclas Ljung, Lokalkontorschef för Rosengård. Anställd på Swedbank 
sedan 2005. Utbildning: fyraårig ekonomiutbildning i USA på 
universitetsnivå, minor i economics and finance och master i international 
marketing and management. 

 
Elisabeth Wallón, Privatrådgivare på kontoret i Höllviken. Anställd på 
Swedbank sedan 12 år. Utbildning: gymnasieekonom och vidareutbildad 
inom banken. 

 
Vi har valt att intervjua regioncontrollern Eva Lindholm, eftersom hon är väl 
insatt i hur ekonomistyrningen är uppbyggd och kan ge oss en övergripande bild 
av ekonomistyrningen och uppbyggnaden av Swedbanks organisationsstruktur i 
Sverige. Utöver intervjun med regioncontrollern har vi även intervjuat två 
lokalkontorschefer, en i Malmö och en i Höllviken, för att se om det finns någon 
skillnad på hur kontoren styrs. Att vi har valt just kontorscheferna beror på att 
ekonomistyrningen ingår i deras arbetsuppgifter och därför bör de bäst kunna 
besvara våra frågor. Dessutom fick vi under första intervjun med Eva Lindholm 
reda på att Swedbank använder balanserat styrkort ända ner på individnivå när det 
gäller privat- och företagsrådgivare. Därför har vi även valt att intervjua en 
privatrådgivare. Anledningen till att vi bara har valt att intervjua en 
privatrådgivare är att vi inte har fått tillgång till fler. På de kontor vi har besökt 
finns inga fast anställda företagsrådgivare, vilket är anledningen till att vi inte har 
intervjuat några.  

2.5. Datainsamling 

Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata i vår fallstudie. Primärdatan 
har vi tagit fram genom intervjuer med anställda på Swedbank och sekundärdatan 
har vi fått från litteratur, tidningsartiklar, hemsidor och företagsintern information. 
 
Anledningen till att vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer är för att det 
var det bästa sättet för oss att få den information som vi behövde, och för att vi 
ville ha större möjlighet till att ställa följdfrågor och gå mer på djupet. Vi har 
förutom de inledande intervjuerna använt oss av två telefonintervjuer med Eva 
Lindholm för att tydliggöra några begrepp. Vi valde att inte använda enkäter i vår 
informationshämtning för att de inte ger lika utförlig information och för att de 
inte ger möjlighet till sonderingsfrågor.  
 
Vid intervjuerna valde vi att använda samma intervjuare för att få samma 
intervjuareffekt vid alla intervjuer. En person var huvudintervjuare och de andra 
tre ställde bara enstaka följdfrågor samtidigt som de antecknade och skötte 
inspelningen med hjälp av två diktafoner. Intervjun skrevs ut direkt efter intervjun 
medan all information låg färskt i minnet. Även vid telefonintervjuerna använde 
vi samma intervjuare och de gjordes med högtalartelefon så att alla medlemmar i 
gruppen kunde ta anteckningar. 
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Vi skulle ha kunnat använda oss av deltagande observationer. En del fördelar med 
dessa är att man kan se världen genom andras ögon, lära sig det lokala 
språkbruket och upptäcka sådant som tas för givet (Bryman et al, 2005), men 
dessa fördelar faller utanför vår uppsats syfte. Därför har vi valt att inte använda 
oss av observationer. Intervjuer kan komma åt frågeställningar som inte kan 
studeras så lätt med observationer (Bryman et al, 2005), som exempelvis i vårt fall 
hur Swedbanks ekonomistyrning är utformad. Eftersom observationer pågår under 
längre tid än kvalitativa intervjuer har intervjuerna den fördelen att forskarna inte 
påverkar informanterna lika mycket eller under lika lång tid (Bryman et al, 2005). 
Vid observationer studeras också en och samma miljö, medan intervjuer öppnar 
upp möjligheten att intervjua i flera olika miljöer. Därför passar intervjuer vårt 
syfte. 

2.6. Reliabilitet 

Resultaten från vår fallstudie på Swedbanks ekonomistyrningssystem på region- 
och lokalkontorsnivå bör ha giltighet för Swedbank, men inte för andra banker 
eftersom vi antar att dessa inte har exakt samma ekonomistyrning och därmed bör 
påvisa andra resultat. 

2.7. Validitet 

Eftersom vi gör en fallstudie har vi inte som ambition att generalisera våra 
resultat, utan i stället att studera och beskriva detta specifika falls egenskaper och 
omständigheter. Enligt Jacobsen är generalisering svårt vid fallstudie eftersom då 
studeras en eller väldigt få organisationer (Jacobsen, 2002). Därför är den externa 
validiteten inte väsentlig för vår fallstudie. 

2.8. Källkritik 

Vi är medvetna om att intervjupersonerna kan ha ett intresse av att ge ett gott 
intryck av både företaget och sig själva. Detsamma gäller för information hämtad 
ur Swedbanks årsredovisning samt från deras hemsida. Dessutom är det möjligt 
att intervjupersonerna är medvetna om att uppsatsen är en offentlig handling, så 
att svaren kan ha påverkats av vetskapen om att deras chefer kan läsa den. 
 
Modellerna som är hämtade ur publicerad litteratur författad av renommerade 
professorer och lärare på universitet och högskolor kan anses vara relevanta och 
relativt opartiska. Information hämtade ur tidningsartiklar kan vara påverkade av 
journalistens syfte, vilket vi har varit medvetna om vid analys av empirin. 
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Mitchell, vars tankegångar beskrivs närmare i kapitel tre, är chef på en 
konsultfirma och ledare för Beyond Budgeting Round Tables grupp för finansiella 
tjänster. Han tjänar pengar på att sälja konsulttjänster med inriktning mot styrning 
utan budget och är därför inte opartisk. Men artikeln är ändå publicerad i The 
Journal of Bank Cost & Management Accounting och en lång rad av Mitchells 
kunder har varit finansiella institut (The Performax group hemsida, 2008), varför 
vi bedömer att informationen har en viss substans. 
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3. Ekonomistyrningsmodeller 
 
 
 
 
 
För att förstå Swedbanks ekonomistyrning utgår vi till att börja med från en 
ekonomistyrningsmodell av Anthony et al (2007). Detta kapitel är uppbyggt efter 
denna ekonomistyrningsmodell, så att den första underrubriken i kapitlet 
motsvarar modellen och de följande underrubrikerna motsvarar dess delar. Vi går 
igenom diverse modeller, som t ex Kaplan och Nortons balanserade styrkort 
(Kaplan et al, 1996), budgetering enligt bl.a. Bergstrand (2003) och Wallander 
(1996), samt Childs (2005) tankar kring belöningssystem. Vi har valt dessa 
modeller eftersom vi anser att de är relevanta för vår studie. 

3.1. Ekonomistyrningsmodell 

Nedanstående modell är en översiktlig ekonomistyrningsmodell för att 
implementera ett företags strategi. Strategin avgör vilken organisationsstruktur 
företaget borde ha. Ekonomistyrningen påverkar och påverkas av 
organisationsstrukturen, HRM och företagskulturen. Anthony et al (2007) menar 
att om dessa fyra faktorer är strukturerade så att alla stöder strategin bör man få 
fram ett önskat resultat. Huvuddelarna i modellen behandlas närmare i kommande 
avsnitt med tonvikt på modeller och resonemang som är relevanta för vår studie. 
 

Figur 3.1 Framework for strategy implementation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Baserat på Anthony et al (2007), s 8. 

 

3.2. Strategi 

Som modellen ovan visar är ett företags strategi utgångspunkt för 
ekonomistyrningens utformning. Vi behandlar denna del kortfattat som bakgrund 
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till vår analys av ekonomistyrningen. En del av ett företags strategival är enligt 
Porter (2004) att välja mellan är lågkostnadsstrategi, differentieringsstrategi och 
fokuseringsstrategi.  
 
Lågkostnadsstrategi baseras på att företaget har en konkurrensfördel, vilken 
möjliggör för företaget att erbjuda produkterna till lägre priser än konkurrenterna. 
Det kan vara att företaget har en effektivare produktion, möjlighet till billigare 
inköp av råvaror, stordriftsfördelar etc (Porter, 2004). 
 
Differentieringsstrategi innebär att företaget erbjuder en produkt, vilken är 
annorlunda än konkurrenternas, eller att den har en image som gör att den skiljer 
sig från konkurrenternas (Porter, 2004).  
 
Fokuseringsstrategi medför att företaget fokuserar på att sälja in sina produkter på 
specifika marknadssegment (Porter, 2004). 

3.3. Organisationsstruktur 

Om en organisation indelas efter funktioner, som inköp, produktion, försäljning, 
personal etc., kallas den för en funktionsindelad organisation. En sådan indelning 
har flera fördelar. Framför allt undviks dubbelarbete så att arbetsprocesserna 
effektiviseras. Det är dessutom lättare för ledningen att kontrollera organisationen, 
eftersom de får en bättre överblick. Men detta kan även vara en nackdel för 
organisationen, då den kan bli för hårt styrd och ledningen kan bli överbelastad 
(Hatch, 2002).  
 
En divisionaliserad organisation kännetecknas av att den är uppdelad i olika 
enheter som rapporterar direkt till ett huvudkontor. Den övergripande strategin 
utformas av huvudkontoret och där samordnas även vissa aktiviteter. Divisionerna 
är sedan ansvariga för den dagliga verksamheten och arbetar med att 
implementera strategin nedåt i organisationen. Organisationen kan delas in på tre 
olika sätt: efter liknande produkter eller produktionsprocesser, efter liknande 
kundtyper, eller efter geografiska områden (Hatch, 2002). 
 
Det finns flera fördelar med en divisionaliserad organisation. En fördel är att det 
finns bättre utvecklingsmöjligheter för framtida chefer. Organisationen brukar 
också växa mer än funktionsindelade organisationer, vilket i sig är en 
konkurrensfördel då organisationen har större inflytande på sin omgivning, vilket 
ger en högre potential att utöka sina marknadsandelar. Dessutom kommer 
beslutsfattarna närmare kunderna, vilket ger en ökad förståelse för kundernas 
behov. Men det finns även flera nackdelar. Denna form av organisation är mer 
kostsam än en funktionsindelad organisation, då det uppstår mer dubbelarbete. 
Dessutom innebär det högre kostnader för samordning mellan divisionerna, som 
kanske är geografiskt utspridda. Divisionerna har ofta ett resultatansvar, vilket har 
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den fördelen att de kan jämföras med varandra, så kallad benchmarking (Hatch, 
2002).  

3.4. Företagskultur 

Ho et al (2002) har vid en fallstudie av en bank funnit att den slutade använda 
balanserat styrkort efter tre år därför att det inte passade in när banken skulle 
ändra från bankkultur till säljkultur. Bonusutbetalningar baserade på balanserat 
styrkort dröjde för lång tid efter prestationer för att passa in i den nya säljkulturen. 
Även hur bonusar baserade på balanserat styrkort fördelades varierade mycket 
lokalt, vilket inte uppskattades av personalen. Kundnöjdhetsmåttet var inte 
pålitligt eftersom urvalen var små, och det krävdes mycket arbete att 
sammanställa måtten i det balanserade styrkortet. Måtten tolkades olika på olika 
platser vilket minskade tilltron till styrkortet bland personalen. När banken införde 
det balanserade styrkortet gjordes det utan möjlighet för personalen att påverka 
vilka mått som skulle användas, vilket gav ett visst motstånd hos personalen (Ho 
et al, 2002).  
 
Men avgörande för avskaffandet var ändrade lagregler som möjliggjorde för 
banken att sälja försäkringar, vilket i sin tur krävde en säljkultur med relativt 
snabba utbetalningar av försäljningsprovision och medförde en önskan om att ta 
bort taken på bonusar som det balanserade styrkortet hade. Dock undersökte Ho et 
al (2002) också ett annat företag som med sitt balanserade styrkort kunde ge 
feedback till personalen månadsvis i stället för kvartalsvis som banken gjorde. Ho 
et al (2002) menar också att banken efter att ha avskaffat det balanserade 
styrkortet riskerar att inte i tid upptäcka missnöje hos kunder förrän det försämrar 
resultatet och då är det för sent att åtgärda. 

3.5. Ekonomistyrning 

Det finns många olika system för ekonomistyrning. Vi har valt att studera 
modeller för balanserat styrkort och budgetering närmare, eftersom Swedbank 
använder båda för att styra företaget. Vi börjar med lite specifika egenskaper som 
påverkar ekonomistyrningen i tjänsteföretag och särskilt i finanssektorn. 

3.5.1. Ekonomistyrning i tjänsteföretag och finanssektorn 

Swedbank är ett tjänsteföretag och karakteristiskt för dessa är att tjänster inte kan 
lagras, utan de produceras och konsumeras oftast samtidigt. Många 
tjänsteorganisationer har huvudsakligen fasta kostnader på kort sikt, eftersom de 
har fast anställda medarbetare, vilka de är motvilliga till att säga upp på kort sikt. 
En nyckelfråga är därför vilken förmåga de har med den nuvarande kapaciteten att 
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möta efterfrågan på deras tjänster. Antingen kan de försöka påverka efterfrågan 
eller ändra arbetskraftens storlek, t ex genom att ha utbildning under lågsäsong 
(Anthony et al, 2007). 
 
Andra kännetecken är att tjänsteföretag är arbetskraftsintensiva och ofta har 
många enheter. Att ha avkastning på tillgångar som mål är ofta meningslöst, 
eftersom det är personalen som är tillgångarna och de finns inte med i 
balansräkningen (Anthony et al, 2007).  
 
I många tjänsteorganisationer finns det inte något behov för formell strategisk 
planering. Tillverkningsföretag måste investera långsiktigt i fabriker och 
utrustning. Men i tjänsteföretag är tillgångarna människor och det är lättare att 
säga upp personal än att göra sig av med en fabrik. Strategiska planer i 
tjänsteföretag är vanligtvis långsiktiga bemanningsplaner (Anthony et al, 2007).  
 
Det är svårt att kontrollera tjänsters kvalitet. Ett sätt att bedöma kvaliteten på 
tjänster är att använda kunders bedömningar eller att bedöma medarbetarnas 
prestationer. Dessutom kan man använda sig av budgeten för att utvärdera hur 
enheter hanterar kostnader. Visserligen är budgetering och kontroll av 
diskretionära kostnader lika viktigt i dessa företag som i tillverkningsföretag, men 
de är inte viktiga för att utvärdera personalens bidrag till företagens lönsamhet. 
Personalens huvudsakliga bidrag har att göra med kvantitet och kvalitet av arbetet, 
vilket måste bedömas subjektivt och snabbt (Anthony et al, 2007). 
 
Finansbranschen karaktäriseras av att företagen huvudsakligen har monetära 
tillgångar. Dessa är lättrörliga och det är lättare att mäta deras värde än för icke-
monetära tillgångar. Det är därför viktigt med informationssystem som snabbt ger 
information om förändringar som påverkar vissa finansiella tillgångars värde. 
Även om det är lätt att mäta det aktuella värdet på monetära tillgångar kan det 
ändå vara svårt att mäta värdet på lån som löper över flera decennier. Den nya 
informationsteknologin har revolutionerat kontakten med kunder på olika sätt, då 
det är möjligt att få snabb information och att sköta sina bankaffärer via Internet. 
Avvägningen mellan risk och lönsamhet är extra viktiga i finansbranschen, men 
riskbedömningarna kan vara felaktiga (Anthony et al, 2007). 

3.5.2. Balanserat styrkort 

Balanserat styrkort räknas till de nyare ekonomstyrningssystemen. Tanken bakom 
ett balanserat styrkort är att ett företag måste ta hänsyn till mer än endast 
finansiella mål för att nå framgång på lång sikt. Det är viktigt att framhäva och 
mäta även andra mål för att de ska få tillräckligt mycket uppmärksamhet och leda 
till framgång för företaget på lång sikt. Det balanserade styrkortet ska vara en 
översättning av företagets vision, alltså ett strategiskt ramverk inom vilket man 
kan använda pedagogiska prestationsmått för att uppnå företagets mål. Det 
balanserade styrkortet inkluderar flera olika perspektiv, nämligen det finansiella 
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perspektivet, kundperspektivet, det interna perspektivet samt perspektivet för 
lärande och tillväxt. Visionen och strategin ska påverka alla perspektiv, vilket 
visas i figur 3.2 (Kaplan et al, 1996). 

 
Figur 3.2 The balanced scorecard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Förenklad modell efter Kaplan et al, 1996, s 9 

 
Hur ska ett balanserat styrkort vara uppbyggt? Det är viktigt att det tydliggör 
företagets strategi på ett lättförståligt sätt. Strategin måste brytas ner i 
framgångsfaktorer, vilka är viktiga för att uppnå företagets strategi. Måtten i de 
fyra perspektiven måste alltså vara kopplade till strategin och till varandra genom 
ett orsak-verkansamband. Mått på framgångsfaktorer och resultat måste hänga 
ihop, dvs. framgångsfaktorerna visar hur resultatmåtten ska nås. Slutligen måste 
alla mått som används bilda en kedja som leder till att företaget uppnår de 
finansiella målen (Kaplan et al, 1996), vilket visas i figur 3.3.  

 
Figur 3.3: Cause-Effect Relationships among Measures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Anthony et al, 2007, s 465 

 
Hur många mått ska ett balanserat styrkort innehålla? Enligt Kaplan et al (1996) 
ska endast mått, vilka är relevanta för att uppnå företagets strategiska mål, ingå i 
det balanserade styrkortet. Dessa ska hänga ihop i en logisk kedja och antalet ska 
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inte vara högre än 15-25 mått, eftersom företaget då riskerar att tappa fokus på 
strategin. Alla andra mått som företaget behöver använda för att säkerställa att 
processerna fungerar ska inte ingå i styrkortet. Det är naturligtvis möjligt och även 
nödvändigt att använda många fler mått, men dessa är då vad Kaplan et al (1996) 
kallar för diagnostiska mått, vilka indikerar om processerna fungerar som de ska. 
De är inte unika, relevanta framgångsfaktorer för att uppnå företagets strategiska 
mål. Måtten ska dessutom mätas och utvärderas regelbundet (Anthony et al, 
2007). 
 
Enligt Kaplan et al (1996) ska det balanserade styrkortet inte användas som ett 
kontrollsystem, utan som ett verktyg för att kommunicera strategin, samt som ett 
instrument för att motivera medarbetarna att sträva efter att nå ett gemensamt mål. 

The Balanced Scorecard should be used as a communication, informing, and learning 

system, not a controlling system (Kaplan et al, 1996, s. 25). 

3.5.3. Kritik mot balanserat styrkort 

Balanserat styrkort har blivit väldigt kritiserat av olika personer som anser att det 
inte är optimalt att använda sig av det. Nörreklit et al anser i en artikel från 2008 
att balanserat styrkort leder till suboptimering och manipulation av siffror till 
nyckeltal. De menar också att ett balanserat styrkort inte passar alla företag och 
därmed kan det göra mer skada än nytta om det används på fel sätt. I artikeln 
diskuteras tidsperspektivet som ett problem, då orsak och verkan inte sker vid 
samma tidpunkt, vilket gör det svårt att dra några slutsatser om vad som 
påverkade vad (Nörreklit et al, 2008). 

A cause-and-effect relationship requires a time lag between cause and effect. It is 

problematic that the time dimension is not an explicit part of the scorecard. The effect of 

the lead measures will occur at different points of time, because the effects of the 

different perspectives involve different time scales (Nörreklit et al, 2008, s 66). 

Däremot menar Anthony et al (2007) att empiriska exempel från stora företag i 
USA visar att det är just tidsförskjutningen mellan orsak som mäts med icke-
finansiella mått och deras finansiella inverkan som motiverar användningen av 
icke-finansiella mått. När till exempel försämrad produktkvalitet har fått inverkan 
på resultatet är det för sent att åtgärda det.  
 
Enligt Kaplan et al (1996) bildas det balanserade styrkortet enligt Topdown-
modellen, dvs. att cheferna sätter upp målen och bryter ner dem på lägre nivåer. 
Nörreklit et al (2008) kritiserar denna modell och menar att om det inte involverar 
medarbetarna så kommer motivationen och förståelsen för nyckeltalen att 
försvinna. Detta sätt att styra leder till you get what you measure (du får vad du 
mäter), vilket enligt Nörreklit et al (2008) inte är realistiskt när man vill 
implementera mål. 
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I en annan artikel av Nörreklit (2003) skriver hon att det balanserade styrkortet 
möjligtvis förbättrar resultat och nyckeltal på kort sikt men att det kan leda till 
lägre produktivitet och förlust av kunder i det långa loppet. Eftersom det är 
toppstyrt är det bara ett annat sätt att styra mot samma mål men med andra villkor, 
vilket kommer att genomskådas av medarbetarna. 
 
Ett vanligt problem med balanserade styrkort i banker är enligt Mitchell (2002) att 
de finansiella måtten ges för stor vikt. 

3.5.4. Utvärdering av det balanserade styrkortet 

Vid utvärdering av vilken roll det balanserade styrkortet spelar i företags 
ekonomistyrningssystem kan man utgå från tre centrala aspekter (Kraus et al, 
2002/2003). Viktigt är vilka mått som används, vad dessa mått jämförs med och 
vilka mått som används vid belöningar. Måtten som används ska härledas från 
företagets strategi och dessa ska jämföras med någon form av standard. Vanligast 
är att man använder en av följande fyra standards: extern benchmarking, 
historiska mått, någon form av affärsplan eller rullande prognoser. 
Belöningssystemet i sin tur är det som avgör hur stor vikt de anställda lägger på 
de olika måtten, dvs. måtten för belöningssystemet bör vara kopplade till 
företagets strategi. Använder ett företag ett balanserat styrkort som ett centralt 
verktyg inom ekonomistyrningen så är det viktigt att måtten som används 
deduceras från företagets strategi och att de är relevanta för att uppnå strategin. 
Vid utvärdering av prestationer bör företaget ha en klar standard för varje mått, 
annars får måtten liten betydelse för själva styrningen. Belöningssystemet bör på 
lång sikt också kopplas till det balanserade styrkortets mått för att styrkortet ska få 
bäst effekt (Kraus et al, 2002/2003). 

3.5.5. Budgetering 

Budgetering är ett utbrett verktyg i ekonomistyrningssammanhang och budgeten 
kan utformas i huvudsak genom tre olika metoder: nedbrytningsmetoden, 
uppbyggnadsmetoden eller den iterativa metoden (Ax et al, 2006).  
 
Nedbrytningsmetoden innebär att chefer på högre nivåer sätter budgeten för 
chefer på lägre nivåer. En stor fördel med denna metod är att den utgår från 
helheten. Negativa aspekter är att den minskar de lägre chefernas motivation, 
eftersom de inte inkluderas i processen (Ax et al, 2006).  
 
Uppbyggnadsmetoden innebär att företagsledningen ger anvisningar till chefer på 
lägre nivåer, vilka sedan ställer upp delbudgetar som sammanfattas till en helhet i 
en godkännandeprocess. Några fördelar med denna metod är att den höjer 
motivationen eftersom cheferna på lägre nivåer är delaktiga i processen, att den 
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innebär en lärprocess för de anställda och att budgeteringsprocessen innehåller 
bättre information eftersom de lägre cheferna är närmare verksamheten. Några 
nackdelar är att processen tar lång tid och det kan vara svårt att enas om hur 
budgeten ska se ut (Ax et al, 2006 och Anthony et al, 2007).  
 
Den iterativa budgetmetoden är en kombination av nedbrytningsmetoden och 
uppbyggnadsmetoden och innebär att budgeten diskuteras fram i flera olika 
omgångar (Ax et al, 2006).  
 
Det finns många fördelar med att använda en budget, då den fyller vissa viktiga 
syften (Bergstrand, 2003): 

 
1. Budgeten skapar en översiktlig verksamhetsplan för det kommande året. 
2. Den underlättar decentralisering och ansvarsfördelning genom att olika 

enheter får särskilda mål att uppfylla. 
3. Olika enheter samordnas lättare då de får inblick i andra enheters problem. 
4. Budgeten fungerar som ett uppföljningsunderlag när ledningen vill mäta 

enheters prestationer. 
5. Företaget kan lättare göra prioriteringar och fördela resurser när det finns 

en översiktlig plan. 
6. Motivationen hos de anställda ökar då de är delaktiga i budgetprocessen. 
7. Ofta kopplas incitamentsystem till budgeten (Bergstrand, 2003). 
 

För att en budget ska vara effektiv som styrinstrument är det emellertid viktigt att 
den används på rätt sätt och är anpassad till ett företags unika situation 
(Bergstrand, 2003). 
 
Enligt Jan Wallander (1995), före detta VD för Handelsbanken och en känd 
motståndare till budget, är budgetering både en tidskrävande och dyr process. 
Wallander menar också att det inte förbättrar företagets resultat och att det kan 
vara direkt farligt för företaget. Om budgeten och budgetens utfall är kopplade till 
exempelvis bonus till de anställda är det lätt att de anställda manipulerar siffror 
för att på olika sätt få sin bonus, eller att man fokuserar för mycket på budget så 
att det går ut över kunder eller andra viktiga grupper för företaget (Wallander, 
1995). 
 
Budgeten utformas bland annat efter uppskattningar om framtiden, vilket inte är 
bra eftersom det kan leda till att budgeten är värdelös om det sker ett trendbrott 
eller en avvikelse från vad man har förutsett. Nya situationer uppstår löpande 
under budgetåret vilket leder till att företagsledningen måste anpassa sig på nytt 
och då blir budgeten genast gammal. Enligt Wallander krävs ständiga 
uppdateringar av budgeten, vilket inte är möjligt, vilket medför att den är inaktuell 
redan när den trycks. Man måste hela tiden anpassa budgeten efter nya kontexter 
och situationer vilket är orealistiskt. Wallander menar att subjektivitet i form av 
känslor och själviskhet spelar roll för budgeteringen (Wallander, 1995).  
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Budgetar görs av människor som inte bara styrs av rationella överväganden utan också av 

känslor och egenintresse (Wallander, 1995, s. 74). 

 
Ett annat problem med budgetering är att det kan leda till anslagstänkande, dvs. 
att en budgetansvarig utnyttjar hela kostnadsbudgeten även om det inte egentligen 
behövs, för att vara säker på att få minst samma summa nästa år (Andersson, 
2008). 
 
När budgetar används i bankbranschen uppträder flera sorters nackdelar. Dessa 
kan vara i form av kulturella nackdelar som att en kultur av lögner skapas av 
vanan att manipulera budgetmål, finansiella nackdelar som höga kostnader för 
framtagande av budget och jämförelser av utfall med budget och den strategiska 
nackdelen att budgetar inte kan möta behovet av anpassning till en snabbt 
föränderlig omvärld (Mitchell, 2002). 
 
Den kulturella nackdelen med budget visar sig i olika former av budgetspel och en 
oönskad kultur av lögner skapas av vanan att manipulera budgetmål. Några 
exempel är att personal brukar veta att prestationer över budgetmål leder till högre 
och svårare mål året efter, vilket motverkar riktigt bra prestationer. Prestationer 
långt under budgetmålet utan möjlighet till bonus innevarande år kan emellertid 
leda till villighet att öka kostnader och minska intäkter det aktuella året för att få 
bättre resultat nästa år, som då får ökad sannolikhet till utbetalning av bonus. Ur 
ett finansiellt perspektiv är budgetarbete en kostsam process som kräver mycket 
arbetstid trots långtgående effektiviseringar. Framför allt tas inte affärsmöjligheter 
till vara på bästa sätt när förutbestämda mål ska uppnås på förutbestämd tid. 
Slutligen, ur ett strategiskt perspektiv, är budgetering problematisk därför att 
omvärlden förändras för snabbt för att bra förutsägelser om framtida förändringar 
ska kunna mötas av en budget (Mitchell, 2002). 
 
En undersökning av svenska storbanker visade sammantaget fem problem i 
samband med budget (Rylander et al, 2004). Det största problemet med 
budgetering för banker är ränteändringar. Ändras räntan blir budgeten inte 
ändamålsenlig eftersom den antingen blir för lätt att uppnå eller för svår. Ska 
budgeten ändras varje gång räntan ändras blir det kostsamt. De undersökta 
storbankerna, utom Föreningssparbanken (numera Swedbank), ansåg att det var 
problematiskt att budgetar är osäkra förutsägelser. Det är även problematiskt att 
det är kostsamt i tid och resurser att ta fram budget. Ett annat problem är att en 
enhet kan förbruka budgeterade medel trots att det inte behövs, för att kunna få 
medel i nästa års budget. Att ha en budget kan ge en känsla av trygghet, men när 
budgeten lätt blir felaktig eller inte användbar till exempel av ändrad ränta, då kan 
budgeten i stället ge en känsla av otrygghet, vilket också är ett problem (Rylander 
et al, 2004). 
 
En ytterligare svårighet för banker är att det kan vara svårt att omformulera 
förväntad försäljningsvolym till en kostnadsbudget (Andersson et al, 1987). 
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Därför görs budgetering för intäkter och kostnader separat (Andersson et al, 
1987). 

3.5.6. Balanserat styrkort i kombination med budget 

Det är en vanlig uppfattning att balanserat styrkort är ett styrinstrument som är 
tänkt att ersätta budget (Johansson, 1998/1999). Detta är dock inte tanken från 
början. Två av upphovsmännen till det balanserade styrkortet, Kaplan och Norton, 
menar att det balanserade styrkortet ska vara en länk mellan den strategiska 
planeringen och den operationella budgeteringen (Johansson, 1998/1999). Det är 
inte heller vanligt i praktiken att införandet av ett balanserat styrkort medför att 
budgeteringsprocessen avskaffas. Däremot medför det ofta en förändring av själva 
budgetprocessen (Johansson, 1998/1999).  
 
Enligt Arwidi (2005) har ett balanserat styrkort och en budget två olika funktioner 
i ekonomistyrningen och de kan därför i första hand ses som komplement och bör 
utvärderas i ett vidare organisatoriskt styrsystemssammanhang. Användandet av 
ett balanserat styrkort är inte så relevant för att samordna verksamheten, men det 
är ett mångsidigt instrument för att konkretisera strategier på ett pedagogiskt sätt. 
En av budgeteringens roller är däremot ofta just att samordna verksamheten och 
fördela ansvar. Budgeteringen i ett företag är beroende av externa förutsättningar, 
organisation, ledningsfilosofier och andra styrsystem (Arwidi, 2005). Det 
bekräftar Johanssons (1998/1999) resultat, nämligen att budgeteringsprocessen 
ofta ändras när den kombineras med användandet av ett balanserat styrkort. 
 
Ett balanserat styrkorts nyckeltal bör vara frikopplade från budget anser Mitchell 
(2002): 

One common flaw in the application of the Balanced Scorecard within banking is the 

underpinning of budgets as a basis for performance evaluation. The following example is 

typical: The Balanced Scorecard for the retail division of a large bank enabled them to 

understand the perspectives of their various stakeholder groups and translate the bank's 

strategy into a series of measures providing a strong cause-and-effect relationship at 

various levels in the organization. The bank had succeeded in cascading these measures 

down to the team level, and in many cases down to the level of individual performance. 

They had sought to identify measures which could be benchmarked both internally (for 

example, amongst other branches and regions) and externally (for example comparing 

customer satisfaction levels amongst peer groups). As they began to translate this 

scorecard into the basis for a short term incentive plan, however, the targets for each 

measure (achievement of which would result in bonus payments) were tied directly into 

the budget. The budget process thereby became the constraint which would govern the 

behavior of managers in achieving target performance. In other words, the Balanced 

Scorecard simply became another form of fixed performance contract (Mitchell, 2002, 

s. 38-39). 
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Mitchell (2002) menar att när budgetmål överförs till ett balanserat styrkorts mått 
överförs också de nackdelar som är förknippade med budgetering. Mitchells 
lösning är att det är viktigt att använda relativa mål - just för att inte göra 
jämförelser med en plan som budget. Relativa mått möjliggör bra benchmarking 
internt och externt över tid. För det behövs tillräcklig grad av skicklighet i 
metoden benchmarking. Enheter som jämförs ska bära sina egna kostnader fullt 
ut. Men för fullständighetens skull får nämnas att Mitchell (2002) inte utesluter 
användning av långsiktiga mål i absoluta termer utifrån företagets strategi. 

3.5.7. Kostnadskontroll i banker 

Amerikanska Community banks har länge fokuserat på räntemarginalen, men det 
finns möjlighet till att öka vinsterna betydligt genom att fokusera på mindre 
lättillgängliga siffror som kan fås genom analys av kostnader. Tidigare har ett 
belopp som motsvarar ungefär 3 % av genomsnittliga tillgångar varit icke-
räntekostnader. Men den senaste tiden har branschgenomsnittet för dessa 
kostnader minskat till ca 2,8 %. Särskilt har minskning av kostnader för 
stödfunktioner bidragit till kostnadsminskningen. Detta har gett ett väsentligt 
bidrag, vilket kan kompensera försämrade räntemarginaler. För övrigt består icke-
räntekostnaderna av profitcenters som tenderar att öka sina kostnader. Att mäta 
kostnader för avdelningar och funktioner är ett utmärkt sätt att granska 
effektiviteten. Många banker når högre lönsamhet än sina konkurrenter trots att de 
har sämre räntemarginaler och det gör de genom att fokusera på kostnader (Flynn, 
2006). 

3.6. Human Resource Management och 
belöningssystem 

Organisationer använder sig på olika sätt av belöningar för att motivera 
personalen att vilja sätta sin kapacitet till förfogande för företaget. 
Belöningssystem syftar till att hjälpa företaget att utnyttja personalens kapacitet 
för att uppnå mål och strategi genom en mängd incitament. På så sätt blir ett väl 
genomtänkt belöningssystem eller incitamentsprogram ett starkt komplement till 
övrig styrning och kontroll. Målet med en belöning är främst att uppmuntra det 
beteende som lett till belöningen. Därför är det mycket viktigt att de belöningar 
som går att få uppfattas som rättvisa och attraktiva (Child, 2005). 
 
Enligt Child (2005) finns det ett antal kriterier som ledningen kan ta hänsyn till 
vid utformningen av belöningssystemet, bl.a. attrahera och behålla värdefull 
personal, förutse beteende, den extra procenten, innovation och jobbutvärdering. 
Systemet ska attrahera ny personal samtidigt som det ska vara attraktivt även för 
den gamla personalen så att de inte byter arbetsgivare. Belöningssystemet ska 
även fungera som ett sätt att förutse beteende hos personalen. Om en anställd 
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känner att ett visst beteende kan leda till en belöning som är attraktiv kommer den 
anställda troligtvis vara mer benägen att bete sig på det sättet. På så sätt kan 
ledningen med hjälp av specifika belöningar se till att personalen beter sig på ett 
önskvärt sätt och förutse deras beteende. Belöningar som är attraktiva nog för 
personalen att sträva efter gör att ledningen kan motivera sin personal att ge den 
extra procenten i allt de gör. Vad som är viktigt att ta hänsyn till är att personalen 
känner att de belöningar som ges är rättvisa och att det är värt arbetet (Child, 
2005).  
 
Child (2005) framhäver betydelsen av att personalen måste uppmuntras och 
motiveras till att vara innovativa. Belöningssystemet borde uppmuntra idéer från 
all personal och bidrag till nytänkande bör belönas. I olika delar av organisationen 
kommer olika mycket vikt att läggas vid detta kriterium eftersom det är 
exempelvis olika viktigt att vara innovativ i FoU-avdelningar jämfört med 
ekonomiavdelningar (Child, 2005).  
 
Child (2005) lyfter också fram betydelsen av att utvärdera arbetet som utförts för 
att därefter bestämma den belöning som bör efterfölja arbetet. Han anser också att 
det är viktigt att ta hänsyn till och utvärdera personalen efter deras olika 
arbetsuppgifter och hierarkiska position för att bestämma värdet av deras insats 
för företaget.  

3.7. Prestation 

Som nämndes i avsnitt 3.1 ska ett företag få fram en önskad prestation 
(performance) om de föregående fyra faktorerna, dvs. organisationsstruktur, 
företagskultur, ekonomistyrning och human resource management alla stöder 
strategin och samverkar. Vi har valt att inte ta upp någon modell som behandlar 
prestationen (performance), eftersom det skulle vara svårt att avgöra om 
Swedbanks uppvisade resultat verkligen har uppstått pga. deras styrning, eller om 
andra faktorer har spelat en betydande roll för resultatet. Denna underrubrik 
kommer därför inte att behandlas i analysen. 



 

 - 25 - 

4. Fallstudie av Swedbank 
 
 
 
 
 
I det här kapitlet sammanställer vi empirin om Swedbank, vilken vi har fått fram 
genom diverse intervjuer och publicerade källor. Efter en presentation av banken 
är empirin strukturerad enligt ekonomistyrningsmodellen från kapitel tre för att 
underlätta för läsaren. 

4.1. Om Swedbank 

Swedbanks historia sträcker sig från 1820 då den första sparbanken startades i 
Göteborg. Swedbank AB är idag en produkt av en lång serie samgåenden och 
samarbeten mellan olika sparbanker och jordbrukskassor. Föreningsbanken, som 
har sin grund i Jordbrukskassan, gick 1997 samman med Sparbanken Sverige för 
att tillsammans utgöra det vi idag kallar Swedbank AB (Swedbank hemsida ref 1, 
2008). Sedan dess har banken utvecklats till att 2008 vara en av Sveriges största 
banker. Swedbank AB är moderbolag till Svensk bankrörelse, Baltisk bankrörelse 
och internationell bankrörelse. Den största delen av omsättningen härrör från 
Svensk bankrörelse. De har ytterligare dotterbolag i Sverige, till exempel 
Swedbank Robur som är Sveriges största fondförvaltare och Swedbank Markets 
som är Swedbanks investmentbank. Swedbank har nio miljoner privatkunder, 
varav 4,1 miljoner i Sverige, och en halv miljon företagskunder totalt sett. De har 
459 kontor i Sverige och 490 kontor i Baltikum och Ukraina. Det finns även 
representationskontor på fler ställen för att tillgodose befintliga kunder i andra 
länder (Swedbanks Årsredovisning 2007). 
 
Tillgångarna år 2007 för hela Swedbankkoncernen var nästan 1 608 miljarder 
SEK. Större delen av tillgångarna, nämligen mer än 1 135 miljarder SEK består 
av utlåning till allmänheten. Därav utgör Svensk bankrörelses utlåning år 2007 
867 miljarder SEK (Swedbank årsredovisning, 2007). För att få en uppfattning om 
hur stort detta belopp är, kan det jämföras med statsskulden som år 2007 uppgick 
till 1 168 miljarder SEK (Riksgäldens hemsida, 2009). 
 
Swedbanks största konkurrenter i Sverige är Handelsbanken, SEB och Nordea. 
Swedbank är marknadsledande i Sverige vad gäller privatmarknaden inlåning, 
fondförvaltning och privatmarknaden hypoteksutlåning (Swedbank 
Årsredovisning 2007).  
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4.2. Swedbanks vision och strategi 

Swedbanks vision är: 

Vi vill vara den ledande finansiella institutionen på de marknader där vi är verksamma. 

Med ledande menar vi: 

-den högsta kundtillfredsställelsen 

-den bästa lönsamheten 

-den mest attraktiva arbetsgivaren (Swedbank hemsida ref 2, 2008). 

Strategin går ut på att bygga långsiktiga kundrelationer genom en stark lokal 
närvaro kombinerat med att vara kostnadseffektiva och att ha ett bra system för 
riskhantering (Swedbank hemsida ref 3, 2008). 

4.3. Organisationsstruktur 

Svensk bankrörelse är organiserad med ledning i Stockholm och är uppdelad i 
fyra regioner. I Stockholm ansvarar man för erbjudanden, kundprodukter, 
rikstäckande annonskampanjer, nya inlåningskonton etc. och de har en 
ledningsgrupp där regioncheferna är representerade. De fyra regionerna är sedan 
uppdelade i olika rörelseområden som består av flera lokalkontor. Den södra 
regionen är uppdelad i 10 rörelseområden. Inom regionen finns även fristående 
sparbanker som har samarbetsavtal med Swedbank, som t ex Färs och Frosta samt 
Sparbanken Syd. Swedbank har inga egna kontor i de områden som täcks av de 
fristående sparbankerna med samarbetsavtal, eftersom dessa banker säljer 
Swedbanks tjänster (Lindholm, 2008).  
 
Anställda på det södra regionkontoret är en regionchef, en sekreterare, en 
regioncontroller, en marknadsansvarig för privatkunder och en marknadsansvarig 
för företag. Det finns dessutom ett antal personer som är anställda i Stockholm, 
men som är utlokaliserade till regionen (Lindholm, 2008).  
 
Regioncontrollern är ansvarig för regionens ekonomistyrning och uppföljning, 
och arbetar inte direkt med redovisning och finansiering. Det finns 
regioncontrollers i samtliga regioner och de träffas regelbundet tillsammans med 
controllerenheten för Svensk bankrörelse, bl.a. för att diskutera för- och nackdelar 
med ekonomistyrningssystemet (Lindholm, 2008). 
 
Regionchefen rapporterar direkt till VD:n för Svensk bankrörelse. 
Rörelseområdena har egna ledningsgrupper och styrelser och 
rörelseområdescheferna rapporterar direkt till regionchefen. Lokalkontorscheferna 
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har ett personligt möte med chefen för rörelseområdet en gång i månaden 
(Wessman, 2008). 
 
Båda kontoren vi besökte var privatkontor, dvs. de betjänar endast privatpersoner. 
Det finns även blandkontor och nio rena företagskontor inom den södra regionen. 
Alla lokalkontor är uppbyggda på ungefär samma sätt, oberoende av geografisk 
placering (Lindholm, 2008). Det finns även en centralt satt arbetsmetodik inom 
Swedbank, vilken innebär att arbetsuppgifterna är likadana i hela landet, så att 
kunderna blir bemötta på samma sätt oavsett var de går till banken (Ljung, 2008). 
 
På privatkontoren finns det tre olika yrkesroller: privatrådgivare, banksäljare och 
kassörer. Skillnaden mellan en privatrådgivare och en banksäljare är att en 
privatrådgivare har en fast kundstock på ca 1 500 personer, vilket en banksäljare 
inte har. Kunderna som ingår i privatrådgivarens kundregister har ett större 
innehav eller högre lån (Wessman, 2008). 

4.4. Företagskultur 

Swedbank strävar efter att vara TOP: tillgängliga, okomplicerade, proaktiva. Detta 
är ett resultat av deras kundnöjdhetsundersökningar och dessa ledord är tänkta att 
genomsyra hela organisationen. Det handlar om personalens bemötande av 
kunderna och syftar till att sälja fler produkter och tjänster. Swedbank strävar 
även efter att ha ett öppet samarbetsklimat där personalen lär av varandra (Ljung, 
2008).  
 
Å ena sidan vill Swedbank ha långsiktiga relationer med kunderna, därför 
använder de många långsiktiga mål. Kunderna ska både förstå produkterna och ha 
nytta av dem. Å andra sidan ska personalen samtidigt vara proaktiv, dvs. på eget 
initiativ berätta om och erbjuda kunderna produkter (Ljung, 2008). Även om 
kontoren har press på sig att de ska sälja produkter måste kunderna vara nöjda 
(Wessman, 2008).  
 
Det finns en centralt satt arbetsmetodik inom Swedbank så att kunderna ska bli 
bemötta på samma sätt oavsett var de går till banken (Ljung, 2008). Alla kontor 
har dessutom samma produkter, även om de själva kan välja att lägga mer fokus 
på vissa produkter (Wessman, 2008). 

4.5. Ekonomistyrning 

Swedbank använder sig av ett balanserat styrkort för ekonomistyrningen i banken. 
Dessutom använder de budgetar för att planera intäkter och kostnader. Vissa andra 
mått används på de enheter där de är relevanta, t ex används räntabilitet på eget 
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kapital på företagskontor men inte på ett privatkontor som har tyngdpunkt på 
inlåning (Lindholm, 2008).  
 
Benchmarking används för att jämföra Swedbank med andra banker genom att 
jämföra t ex avkastning på eget kapital, förändring av resultat samt K/I-talet. 
Dessutom används benchmarking med andra företag när det gäller humankapital 
och marknadskapital, som t ex att Swedbank vill vara en av Sveriges 10 mest 
attraktiva arbetsgivare (Lindholm, 2008). 
 
Internprissättning används för att fördela huvudkontorets och regionkontorens 
kostnader på lokalkontoren, så att huvudkontoret och regionkontoren varken visar 
vinst eller förlust. Kostnaderna fördelas med en fördelningsnyckel ända ner på 
lägsta nivå, så att lokalkontoren har komplett resultatansvar (Lindholm, 2008). 

4.5.1. Balanserat styrkort 

Swedbank använder sig av balanserat styrkort på regionnivå, rörelseområdesnivå, 
lokalkontorsnivå samt på individnivå för företags- och privatrådgivare. Syftet är 
att de ska kunna göra en snabb utvärdering av olika nivåer, då det uppdateras en 
gång i månaden. Det balanserade styrkortet är i princip likadant på alla nivåer och 
innehåller fem perspektiv: lönsamhet, försäljning, risk, kund och medarbetare (se 
figur 4.1). De två sista perspektiven finns inte på individnivå. Det finns ett 
nyckeltal som bara används på regionnivå och på företagskontor, och det är 
avkastning på eget kapital. Detta mått är inte intressant på ett privatkontor som har 
mycket inlåning, men däremot på ett företagskontor som har mycket utlåning. 
Företagskontor har några få mått som är annorlunda än för privatkontor, men det 
är avkastning på eget kapital som utgör den största skillnaden (Lindholm, 2008).  
 
Måtten som används viktas för att kunna få fram en sammanvägd ranking mellan 
kontoren. Swedbank använder pilar vid måtten för att indikera om rankingen har 
förbättrats, är samma, eller har försämrats jämfört med föregående månad. 
Dessutom används färgkoder på pilarna i rött, gult och grönt för att se rankingen. 
Den översta tredjedelen har grön färg, den mittersta tredjedelen har gul färg och 
den nedersta tredjedelen har röd färg på pilen. Måtten ses över varje år och 
medarbetarna har möjlighet att komma med förslag till förändringar. Nästa år 
kommer t ex viktningen att tas bort (Lindholm, 2008). 
 
NKI (kallas i det balanserade styrkortet för ”service leadership index privat”), 
vilket är ett nöjd-kund-index, mäts vartannat år genom att göra ett 
sannolikhetsurval utifrån rika kunder, fattiga kunder, vilka tjänster kunderna vill 
ha etc., så att resultatet blir statistiskt säkerställt. När mätningen är gjord 
utvärderas resultatet och förbättringsförslag läggs fram. Exempelvis har 
öppettiderna på många kontor förlängts som ett direkt resultat av 
kundnöjdhetsmätningarna. NMI (nöjd-medarbetar-index), vilket i det balanserade 
styrkortet kallas VOICE-index, mäts på liknande sätt genom att de anställda får 
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besvara frågor om sin arbetssituation, förhållandet till chefen etc. Dessa mätningar 
görs varje år. Resterande nyckeltal hämtas från det centrala IT-systemet 
(Lindholm, 2008). 
 
Tanken bakom styrkortet är att det tar sin utgångspunkt i kundmätningar. Ett höjt 
NKI innebär att kunderna är mer nöjda och gör fler affärer med banken, vilket 
leder till ökad lönsamhet. Det ger Swedbank möjlighet att investera mer i 
utbildning av personal, vilket leder till nöjdare medarbetare och nöjdare kunder, 
eftersom kunderna får bättre kvalitet på rådgivningen (Ljung, 2008). 

 
Figur 4.1 Swedbanks balanserade styrkort för privatkontor 

Nyckeltal, sammanvägd ranking Placering Värde Vikt % Status 

Lönsamhet     

K/I-tal före kreditförluster     

Förändring av resultat före kreditförluster %     

Räntemarginal utlåning, månad     

Räntemarginal inlåning, månad     

Försäljning     

Intäktsförändring     

Nettoförsäljning spara % 12 månader     

Nettoförsäljning låna % 12 månader     

Antal sålda produkter per årsarbetare     

Rådgivningar per årsarbetare     

Risk     

Kalkylerad förlustnivå (EL) %     

Sannolikhet för fallissemang (PD) %     

Kreditförlustnivå     

Andel osäkra fordringar     

Kund     

Service leadership index privat     

Medarbetare     

VOICE index     

Sjukfrånvaro     

Källa: E-mail från Anneli Wessman, 2008 

 
På lokalkontorsnivå används samma mått som på rörelseområdesnivå, men det 
finns möjlighet att lägga till egna mått. Styrkorten är anpassade efter kontorets 
verksamhet då de är indelade i olika kategorier: kontor med enbart privatkunder, 
enbart företagskunder och kontor med både privat- och företagskunder. 
Anpassningen av styrkorten innebär dels att det finns ett fåtal mått som är olika 
för olika kontorskategorier och dels att rankingen endast görs inom samma 
kategori (Lindholm, 2008). Det finns däremot ingen skillnad på vilka mått som 
två olika kontor inom en kategori rapporterar in till regionen. Lokalkontorschefen 
kan också i samarbete med rörelseområdeschefen sätta mål på var kontoret bör 
ligga på rankingen. Fokus ligger snarare på att jämföra sig med tidigare perioder 



 

 - 30 - 

än att jämföra sig med andra kontor. En gång i månaden hålls ett möte med alla 
anställda på kontoret, där utfallet av det balanserade styrkortet utvärderas och 
måtten förklaras (Wessman, 2008).  
 
Det finns även styrkort på individnivå för företags- och privatrådgivare 
(Lindholm, 2008). Måtten skickas ut månatligen till respektive företags- och 
privatrådgivare. Wallón (2008) nämnde att hon inte känner sig stressad i sitt 
dagliga arbete av att bli utvärderad utifrån det balanserade styrkortet. Styrkortet 
för privatrådgivare infördes nyligen (Wessman, 2008). Måtten i det balanserade 
styrkortet på individnivå är helt annorlunda uppbyggda än på lokalkontorsnivå (se 
figur 4.2).  

 
Figur 4.2: Swedbanks balanserade styrkort på privatrådgivarnivå 

Kundbas 

Antal kunder 

Kundmöten 

Andel av kundbasen som har fått rådgivning de senaste 12 månaderna, % 

Andel av kundbasen som har avböjt rådgivning de senaste 12 månaderna, % 

Antal rådgivningar från och med årsskiftet 

Lönsamhet 

Totala intäkter (TB), tkr 

Intäktsförändring (TB) från och med motsvarande månad föregående år, % 

Intäkter per kund i genomsnitt, tkr 

Affärsvolymer 

Lånavolym, mkr 

Sparavolym, mkr 

Förändring lånavolym från och med årsskiftet, % 

Förändring sparavolym från och med årsskiftet, % 

Kanalanvändning 

Andel anslutna kunder, internetbanken, % 

Andel anslutna kunder, telefonbanken, % 

Produktpenetration 

Andel kunder med bolån, % 

Andel kunder med månadssparande, % 

Andel kunder med pensionssparande, % 

Andel kunder med betal- och kreditkort, % 

Risk 

Antal utskickade inkassokrav senaste månaden 

Källa: E-mail från Eva Lindholm, 2008 

 
Det som utmärker de balanserade styrkorten på privatrådgivarnivå är att de 
innehåller många fler kundmått. Måtten är centralt satta och tillämpas på alla 
privatrådgivare oavsett var kontoret ligger. Privatrådgivarna har ingen påverkan 
på måtten som mäts, men de kan ta upp det med sina chefer (Wallón, 2008). 
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4.5.2. Budgetering 

Förutom det balanserade styrkortet använder sig Swedbank även av budgetering i 
sin ekonomistyrning. Den utformas på lokalkontorsnivå för att sedan summeras 
upp till rörelseområdet, där den fastställs för hela rörelseområdet och därefter 
skickas vidare till regionen. Lokalkontoren budgeterar volymer och kostnader 
separat, men vissa parametrar som t ex marginalerna läggs fast av ledningen 
(Lindholm, 2008). Det finns ett centralt måltal för budgeten som är baserat på det 
önskade K/I-talet, men det är ändå möjligt att avvika från detta i samråd med 
rörelseområdet om lokalkontoret t ex vill göra en investering för framtiden 
(Wessman, 2008).  
 
Olika kontor kan ha olika förutsättningar, t ex kan det finnas demografiska 
skillnader eller kontoren kan befinna sig i olika faser. Ju mer kapital som servas 
per kund desto enklare är det att uppnå god lönsamhet. Ibland kan det också vara 
önskvärt att ta högre kostnader för att generera högre intäkter på lång sikt. 
Budgeten görs på årsbasis och nyckeltalen jämförs med budget varje månad 
(Lindholm, 2008).  
 
Efter att budgeten är fastställd ändras den inte. Däremot gör regioncontrollern 
prognoser varje kvartal baserat på ändrade förhållanden, som t ex räntan. Skulle 
någon makroekonomisk variabel som styrräntan ändras, så ändrar 
regioncontrollern fokus på vad som ska diskuteras med lokalkontoren. Då 
diskuteras t ex volymer istället för intäkter och jämförelser görs mellan kontor 
istället för att jämföra ett kontor med dess budget. Däremot är det fortfarande 
budgeten som gäller för kostnaderna (Lindholm, 2008).  
 
På frågan om vad regioncontrollern tycker om kritiken mot budgetering, som har 
yttrats av t ex Wallander, svarade hon att det är nödvändigt att målsätta sina 
aktiviteter: 

Om man kallar det försäljningsmål eller försäljningsbudget är det i grunden detsamma. 

Målsättningsdiskussionen måste du ha i vilket fall som helst (Lindholm, 2008). 

Fördelen med budget är dessutom att personalen får ett affärsmässigt tänkande. 
Budgeten anger mål och för att nå dessa krävs det planering av arbetet (Lindholm, 
2008).  

4.6. Human Resource Management 

Swedbank har flera olika system för att belöna personalen. Kopparmyntet är en 
resultatsandelsstiftelse. Det finns ett s.k. incitamentsprogram, som ger utdelning 
om vissa övergripande mål uppnås (Lindholm, 2008). Därutöver finns det på 
kontorsnivå och rörelseområdesnivå små belöningar om vissa kortfristiga mål 
uppnås i form av tävlingar och liknande (Wessman, 2008). 
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Privatrådgivarna måste vara certifierade sedan ett par år tillbaka enligt lagen om 
finansiell rådgivning. Nu har alla banker tillsammans ett program som alla 
rådgivare måste gå igenom, vilket ger dem rådgivningsrätt och vilket uppdateras 
varje år. Banksäljare gör samma test, men det skiljer sig lite åt, då 
privatrådgivarna är mer inriktade på spara (Wessman, 2008). Dessutom finns det 
en utvecklingsplan för varje anställd (Ljung, 2008). Lokalkontorscheferna sitter 
regelbundet med vid kundmöten för att observera och hjälpa medarbetarna att 
utvecklas (Ljung, 2008). 

4.6.1. MUPP 

MUPP är ett mål- och uppföljningsverktyg på individnivå inom det centrala IT-
systemet, där banksäljare och kassapersonal själva kan gå in i systemet varje dag 
och följa upp sina personliga prestationer. Varje måndag får de ett e-mail med en 
sammanställning för föregående vecka, detta veckovisa resultat går banksäljarna 
och kassapersonalen igenom individuellt tillsammans med kontorschefen. På 
dessa resultatuppföljningsmöten handlar det inte bara om att analysera vad som 
inte har fungerat utan egentligen mer om att planera vad som kan förbättras 
framöver (Wessman, 2008). 
 
I MUPP kan man utläsa exempelvis hur många kort som har sålts, hur mycket nytt 
pensionssparande som har gjorts och hur många fonder som har sålts. I princip 
alla Swedbanks produkter finns med i detta uppföljningssystem. Det finns ingen 
direkt koppling med målen som har lagts in i MUPP och belöningssystem på 
individnivå. Däremot används MUPP-rapporten i samband med lönesamtal och 
det kan påverka den individuella löneutvecklingen, men den har ingen direkt 
effekt på belöningarna i incitamentsprogrammet och Kopparmyntet (Wessman, 
2008). 

4.6.2. Belöningssystem 

Kopparmyntet är ett resultatandelssystem som alla anställda vid Svensk 
Bankrörelse får ta del av. En stiftelse har ansvar för att placera pengarna som 
avsätts till systemet, placeringarna görs i aktier i Swedbank AB. Avsättning till 
Kopparmyntet görs om Swedbank uppnår en räntabilitet som är högre än tio 
procent samt om deras räntabilitet är högre än det vägda genomsnittet för ett antal 
jämförelsebanker. De banker som Swedbank jämför sig med är bland annat de 
som vi tidigare nämnt som Swedbanks största konkurrenter i Sverige, 
Handelsbanken, SEB, Nordea, men även Danske Bank och DnB NOR. 
Jämförelsen görs en gång om året, eftersom den inte går att genomföra utan de 
andra bankernas årsredovisningar (Swedbank hemsida ref 4, 2008).  
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För att de anställda ska få full utbetalning från Kopparmyntet måste de ha arbetat 
heltid under året som gått. Alla har lika stor utdelning som avsätts till 
Kopparmyntet, men den vägs beroende på anställningstid under året (Swedbank 
hemsida ref 4, 2008 och Lindholm, 2008).  
 
Incitamentsprogrammet inom Swedbank bygger delvis på det balanserade 
styrkortet och omfattar tre olika nivåer. En tredjedel innefattar mål som måste 
uppnås för hela regionen, en tredjedel är mål som måste uppnås för hela 
rörelseområdet och en tredjedel är mål som måste uppnås för lokalkontoret. 
Uppnås målen inom en nivå, får man en tredjedels utdelning. För att få full 
utdelning måste alltså målen på alla tre nivåer uppnås. Målen för lokalkontoret är 
år 2008 (Lindholm, 2008): 

 
• Spara-förändring 
• Relativ förändring i ranking 
• Förbättring av K/I-tal 
• Antal sålda produkter (Lindholm, 2008) 
 

På regionnivå finns ett fast mål på antal sålda pensionsprodukter, vilket påverkar 
utbetalningen av bonus på lokalkontorsnivå. På rörelseområdesnivå skiljer sig 
programmet en aning, eftersom de bedöms efter resultatmått. Programmet gäller 
för alla anställda som jobbar på region- och lokalkontor. Genom att uppnå de 
olika målen i incitamentsprogrammet kan de anställda i regionen som mest tjäna 
in en extra månadslön. Alla anställda får samma andel av lönen i bonus, men 
utbetalningen varierar ändå eftersom alla har olika ordinarie lön. Skulle man inte 
klara av att få full pott på alla delarna utan bara förbättra vissa kan man ändå tjäna 
ihop en del av den extra lönen (Lindholm, 2008). 
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5. Analys av ekonomistyrningen 
 
 
 
 
 
I detta kapitel använder vi oss av modellerna från kapitel tre för att analysera 
empirin från kapitel fyra. Analysen har samma struktur som 
ekonomistyrningsmodellen i kapitel tre för att underlätta för läsaren. I samband 
med analysen av Swedbanks ekonomistyrning på region- och lokalkontorsnivå 
fokuserar vi på balanserat styrkort och budget, samt en kort analys av 
belöningssystemet. 

5.1. Vision och strategi 

Eftersom ett av Swedbanks mål, enligt deras vision, är att ha den högsta 
kundtillfredsställelsen genom en stark lokal närvaro och långfristiga 
kundrelationer (Swedbank hemsida ref 3) anser vi att de använder sig av en 
differentieringsstrategi (Porter, 2004). De försöker differentiera sig genom att 
erbjuda bättre service och vara bättre på att tillfredsställa kundernas behov än sina 
konkurrenter. Detta stämmer med Swedbanks organisationsstruktur, eftersom de 
har många lokalkontor (Swedbank årsredovisning, 2007), vilket medför närhet till 
kunden. Detta bör bidra till att ge kunderna bra service. Det stämmer dessutom väl 
överens med den övergripande ekononomistyrningsmodellen från kapitel tre, 
vilken innebär att strategin ska påverka organisationsstrukturen (Anthony et al, 
2007). 

5.2. Organisationsstruktur 

Svensk bankrörelse är organiserad med ledning i Stockholm och är uppdelad i 
fyra regioner. Dessa är i sin tur uppdelade i olika rörelseområden som består av 
flera lokalkontor (Lindholm, 2008). Regionerna har ganska hög grad av självstyre 
och det finns samma funktioner inom respektive region. Därför anser vi att det 
inte kan vara frågan om en funktionsindelad organisation utan om en 
divisionaliserad organisation med geografisk indelning. Denna form av 
organisationsstruktur är lämpad för närhet till kunden (Hatch, 2002), vilket är en 
viktig del av Swedbanks strategi (Swedbank hemsida ref 3, 2008).  
 
En annan del av Swedbanks strategi är att de vill vara en av Sveriges 10 mest 
attraktiva arbetsgivare (Lindholm, 2008). För att uppnå detta kan det vara viktigt 
att personalen har chans att utbilda sig och avancera inom företaget. Även för 
detta ändamål passar det bra med en divisionaliserad organisationsstruktur, då den 
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underlättar för intern utbildning av chefer (Hatch, 2002), vilket kan vara en viktig 
faktor för potentiella arbetstagare. 
 
Den divisionaliserade organisationsstrukturen är lämplig för intern benchmarking 
(Hatch, 2002). Intern benchmarking innebär att de olika enheterna konkurrerar 
med varandra för att uppvisa bäst resultat, vilket bör gynna lönsamheten. En 
väsentlig del av Swedbanks ekonomistyrning bygger på att jämföra de olika 
kontoren och regionerna i ett rankingsystem (Lindholm, 2008), vilket en 
divisionaliserad organisationsstruktur möjliggör. Dessutom är alla lokalkontor 
uppbyggda på ungefär samma sätt (Lindholm, 2008) och det finns en centralt satt 
arbetsmetodik (Ljung, 2008). Detta anser vi också underlättar intern 
benchmarking. 

5.3. Företagskultur 

Ho et al (2002) fann att för en undersökt bank var bankkulturen förenlig med 
balanserat styrkort till dess att en säljkultur med snabba utbetalningar av 
säljprovision skulle skapas. Å ena sidan strävar Swedbank efter att ha långsiktiga 
relationer med sina kunder och att göra sina kunder nöjda (Ljung, 2008). 
Belöningssystemen är också långsiktiga med utbetalning långt i efterskott av 
bonus baserat på kollektiva prestationer räknat på helår. Detta anser vi tyder på 
bankkultur. Å andra sidan har lokalkontoren press på sig att sälja produkter 
(Wessman, 2008), vilket skulle kunna tyda på en säljkultur om det inte var för 
bankens långsiktighet, fokus på att kunderna ska vara nöjda och utbetalning av 
bonus långt i efterskott. Sammantaget anser vi att Swedbank har en bankkultur. 

5.4. Ekonomistyrning 

När vi analyserar Swedbanks ekonomistyrning på region- och lokalkontorsnivå 
fokuserar vi på användandet av balanserat styrkort i kombination med budget. Vi 
börjar med en kortfattad analys av Swedbanks branschspecifika situation. 

5.4.1. Ekonomistyrning i tjänsteföretag och finanssektorn 

Enligt Anthony et al (2007) har en tjänsteorganisation huvudsakligen fasta 
kostnader på kort sikt, eftersom de är motvilliga till att säga upp fast anställda 
medarbetare. En nyckelfråga är därför vilken förmåga de har med den nuvarande 
kapaciteten att möta efterfrågan på deras tjänster. Antingen kan de försöka 
påverka efterfrågan eller ändra arbetskraftens storlek, t ex genom att ha utbildning 
under lågsäsong. Vi anser att detta inte är relevant för banker, eftersom de inte har 
någon lågsäsong. Följden blir att de blir tvungna att försöka påverka efterfrågan 
på sina tjänster. Det balanserade styrkortet på privatrådgivarnivå innehåller en del 
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mått, som kan tänkas påverka efterfrågan på Swedbanks tjänster, som t ex andel 
av kundbasen som har fått rådgivning och andel anslutna kunder till 
internetbanken (Balanserat styrkort för privatrådgivare, 2008). Dessutom finns ett 
fast mål på antal sålda pensionsprodukter på regionsnivå, vilket påverkar 
utbetalningen av bonus via incitamentsprogrammet på lokalkontorsnivå 
(Lindholm, 2008). Även detta kan ses som ett försök från Swedbank att påverka 
efterfrågan på sina tjänster genom medarbetarna. Vi menar naturligtvis också att 
extern marknadsföring påverkar efterfrågan på Swedbanks tjänster. 
 
Anthony et al (2007) menar vidare att det ofta är meningslöst att ha avkastning på 
tillgångar som mål, eftersom det är personalen som är tillgångarna och dessa finns 
inte med i balansräkningen. Enligt Lindholm (2008) används också måttet 
avkastning på eget kapital endast på regionnivå samt på företagskontor, eftersom 
dessa har en hög grad av utlåning. Vi anser att detta visar att Swedbank i egenskap 
av tjänsteföretag är medvetna om att avkastning på kapital inte är ett lämpligt mål 
på alla kostnadsställen. 
 
En annan skillnad mellan tjänsteföretag och tillverkande företag är att det inte 
finns något behov för formell strategisk planering för många tjänsteföretag, 
eftersom de inte måste investera i fabriker och utrustning, enligt Anthony et al 
(2007). Strategiska planer i tjänsteföretag är då ofta långsiktiga 
bemanningsplaner. Vi tänker att detta snarare gäller rådgivningsföretag, som t ex 
advokatbyråer. Finanssektorn är kapitalintensiv och borde vara i större behov av 
en mer omfattande strategisk plan än bara en bemanningsplan. 
 
Det är svårare att kontrollera tjänsters kvalitet än att kontrollera produktkvalitet i 
tillverkande företag. Olika sätt att bedöma kvaliteten på tjänster är att använda 
kunders bedömningar och medarbetarnas prestationer. Personalens huvudsakliga 
bidrag har att göra med kvantitet och kvalitet av arbetet och detta måste bedömas 
subjektivt och snabbt (Anthony et al, 2007). Swedbank använder sig både av NKI 
och av NMI (Lindholm, 2008), vilka är olika sätt att bedöma kvaliteten på 
tjänster. Dessa bedömningar görs vartannat respektive varje år (Lindholm, 2008). 
Men de använder sig också av MUPP (Wessman, 2008) som mäter kvantiteten på 
arbetet de anställda presterar. Då MUPP uppdateras dagligen kan 
kvantitetsbedömningen göras snabbt. Lokalkontorscheferna sitter även 
regelbundet med vid kundmöten (Ljung, 2008), vilket kan ses som en 
kvalitetsbedömning. 
 
Finanssektorn tillhör tjänstesektorn men har särskilda egna kännetecken. 
Karakteristiskt är att de huvudsakligen har monetära tillgångar, vilka är lättrörliga 
och lättare att mäta än icke-monetära tillgångar. Därför finns behov av 
informationssystem som snabbt ger information om förändringar som påverkar 
finansiella tillgångars värde. Även i kontakten med kunderna är snabba 
informationsteknologisystem viktiga (Anthony et al, 2007). Swedbank har 
huvudsakligen monetära tillgångar, vilket är karakteristiskt för finanssektorn. 
Dessa är dessutom mycket stora (Swedbank årsredovisning, 2007), vilket blir 



 

 - 37 - 

tydligt om de jämförs med Sveriges statsskuld (Riksgälden hemsida, 2009). Vi 
tänker att det är extra viktigt att snabbt få information om hur företaget presterar 
eftersom det kan innebära stora risker att hantera så stora tillgångar, då t ex lån 
med lång löptid riskerar att minska i värde. Det är viktigt att ha ständig kontroll, 
vilket Swedbanks system kan tänkas ha, då de varje dag genom det centrala IT-
systemet, bl.a. via MUPP (Wessman, 2008), kan följa upp hur banken presterar.  

5.4.2. Balanserat styrkort 

Det balanserade styrkortet består av fem perspektiv på lokalkontorsnivå: 
lönsamhet, försäljning, risk, kunder och medarbetare (Lindholm, 2008). Vid en 
närmare granskning av vilka mått som används kan vi konstatera att de tre 
perspektiven lönsamhet, försäljning och risk kan sammanfattas till ett finansiellt 
perspektiv. Inom perspektivet kunder finns endast ett mått och inom perspektivet 
medarbetare finns två mått, medan det sammanlagt finns 13 finansiella mått. 
Enligt Mitchell (2002) är ett av de största felen med den praktiska utformningen 
av balanserade styrkort att det läggs för mycket fokus på de finansiella måtten. 
Detta verkar även stämma för Swedbanks balanserade styrkort. Vi anser att det 
kan vara förståeligt att Swedbank använder sig av många mått på finansiella 
risker, eftersom de har stora monetära tillgångar och en del tillgångars värde är 
inte helt säkra. Detta kan tolkas utifrån Swedbanks årsredovisning för 2007 där 
belopp för osäkra fordringar finns angivna.  
 
Med tanke på att Swedbanks styrkort ska utgå från kundperspektivet (Ljung, 
2008) kan det tyckas vara för få mått som fokuserar på kunderna. Dessutom mäts 
NKI för sällan för att kunna fånga upp förändringar i kundernas tillfredsställelse 
med banken i god tid. Vi anser att det saknas ett processperspektiv i det 
balanserade styrkortet, vilket hade kunnat vara relevant då det brukar vara möjligt 
att öka lönsamheten genom förbättrade processer. Eftersom lönsamhet, försäljning 
och risk kan sammanfattas till ett finansiellt perspektiv återstår i Swedbanks 
balanserade styrkort endast ett kund- och ett medarbetarperspektiv. 
Medarbetarperspektivet faller under kategorin tillväxt och lärande i Kaplans et al 
modell (1996), eftersom det handlar om personalens utveckling. Däremot finns 
det inget perspektiv som skulle kunna ses som ett processperspektiv. 
 
Då Swedbank agerar inom en finansiellt riskabel bransch kan det motivera en stor 
andel finansiella mått i det balanserade styrkortet, såsom riskmåtten, men vi anser 
att det ändå borde kompletteras med fler icke-finansiella mått om det ska följa 
Swedbanks strategi. Kundperspektivet skulle t ex även kunna innehålla mått som 
andel långfristiga kundrelationer, antal nya kunder, antal förlorade kunder eller 
hur många affärer en kund gör i genomsnitt. Även medarbetarperspektivet skulle 
kunna innehålla fler mått som t ex utbildningsgrad. De balanserade styrkorten för 
privatrådgivarna innehåller däremot fler kundmått än de övergripande styrkorten 
för kontoren (Balanserat styrkort för privatrådgivare och för privatkontor, 2008), 
vilket verkar logiskt eftersom privatrådgivarna arbetar direkt mot kunderna. Men 
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det gör även de övriga anställda på bankkontoren. Därför anser vi att det 
balanserade styrkortet på lokalkontorsnivå borde innehålla fler kundmått. Vi vet 
inte hur mycket vikt som läggs på kundnöjdhetsmåttet vid rankingen, men det är 
möjligt att detta mått väger tyngre än andra mått. 
 
Enligt Lindholm (2008) finns det inom de tre olika kontorskategorierna ingen 
skillnad i de balanserade styrkorten på lokalkontorsnivå, vilket bekräftades av de 
två privatkontoren som vi besökte. Viktningen i det balanserade styrkortet är 
likadan oavsett de olika kontorens förutsättningar, vilket gör att vissa kontor kan 
ha svårare att uppnå bra resultat inom de mått som väger tyngst i rankingen. Dock 
finns det mått som jämförs med det egna kontorets resultat från en tidigare period 
(Balanserat styrkort för privatkontor, 2008), vilket gör att varje kontor har 
chansen att förbättra dessa mått. Swedbank planerar att ta bort viktningen till 
nästa år (Lindholm, 2008), vilket tyder på att de själva inte är nöjda med dagens 
utformning. Med borttagningen av viktningen försvinner även eventuell 
tyngdpunkt på kundnöjdhetsmåttet. Vi anser därför att fler kundmått borde 
införas. 
 
En viktig förutsättning för att ett balanserat styrkort ska vara ett effektivt 
styrinstrument är att det finns ett orsak-verkansamband mellan de olika måtten 
(Kaplan et al, 1996) och att måtten ska mätas och utvärderas regelbundet 
(Anthony et al, 2007). Dessutom ska endast mått, vilka är relevanta för att uppnå 
företagets strategi, ingå i det balanserade styrkortet och det ska inte finnas för 
många mått (Kaplan et al, 1996). Swedbanks balanserade styrkort innehåller 16 
mått (Balanserat styrkort för privatkontor, 2008). Detta ligger inom ramen för vad 
Kaplan et al (1996) anser är rimligt för att det ska vara ett effektivt verktyg, då de 
menar att det balanserade styrkortet inte ska innehålla fler än 15-25 mått. 
Eftersom alla regioncontrollers träffas årligen för att diskutera och utvärdera 
måtten som används i det balanserade styrkortet (Lindholm, 2008), stämmer det 
med Anthonys et al (2007) norm att måtten ska utvärderas regelbundet. Men hur 
ser orsak-verkansambandet mellan de olika perspektiven i det balanserade 
styrkortet för privatkontor ut? Detta ska vi nu analysera närmare. 
 
I medarbetarperspektivet kan måttet på sjukfrånvaro anses påverka lönsamheten, 
då det bör vara en stor kostnad för Swedbank om sjukfrånvaron är hög. Dessutom 
menar vi att låg sjukfrånvaro kan vara ett tecken på att personalen är nöjd, vilket 
skulle påverka kundperspektivet direkt, dvs. att kunderna får bättre service om 
personalen mår bra. VOICE-index är ett mått på hur nöjda medarbetarna är 
(Lindholm, 2008). Nöjda medarbetare kan tänkas bidra till mer nöjda kunder. 
Därför kan medarbetarperspektivet anses påverka kundperspektivet. Det skulle 
kunna finnas ett utbildningsmått inom medarbetarperspektivet för att göra 
kopplingen tydligare, dvs. att ju bättre utbildning medarbetarna har desto bättre 
service kan de ge kunderna. Swedbank utbildar redan personalen enligt Wessman 
(2008) och Ljung (2008). Därför borde det vara ganska lätt att plocka in ett mått 
på utbildningsgrad per medarbetare. Dessutom skulle ett utbildningsmått på 
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medarbetarna kunna påverka riskperspektivet, därför att om de har bättre 
utbildning borde de ha större möjlighet att kalkylera risker. 
 
Måttet inom kundperspektivet är ett NKI, vilket mäter hur nöjda kunderna är. 
Mätningen görs vartannat år genom ett statistiskt urval (Lindholm, 2008). Vi antar 
att undersökningen görs per lokalkontorsområde, eftersom måttet finns med i 
privatkontorens balanserade styrkort (Balanserat styrkort för privatkontor, 2008). 
Skulle undersökningen göras generellt för hela Sverige är måttet inte relevant att 
ha med på lokalkontorsnivå, eftersom de då har ytterst liten inverkan på måttet 
och det inte heller påverkar deras ranking. Det kundmått som används idag kan 
vara svårt att utvärdera oftare, eftersom det kan vara irriterande för kunderna. 
Däremot skulle några av måtten vi föreslog tidigare kunna användas även på 
lokalkontorsnivå och uppdateras oftare. Det är svårt att koppla ett mått på hur 
nöjda kunderna är till riskperspektivet. Det borde snarare vara så att om banken är 
restriktiv med risker så blir kunderna mindre nöjda, eftersom det då inte är lika 
lätt att få lån. Det betyder att orsak-verkansambandet i det balanserade styrkortet 
går i motsatt riktning mot vad det är tänkt enligt Kaplan et al (1996). 
 
Vi bedömer att riskperspektivet är relevant inom bankbranschen för att uppnå 
lönsamhet. Ju lägre kreditförluster banken har, desto mindre negativ påverkan på 
lönsamheten. Däremot är det tveksamt om det finns ett orsak-verkansamband 
mellan risk och försäljning. Vi anser att dessa perspektiv snarare ligger på samma 
nivå, dvs. ju högre försäljning, desto högre risk. 
 
Försäljningsperspektivet kan vara kopplat till lönsamhetsperspektivet, dvs. om det 
finns bra vinstmarginaler så leder det till högre lönsamhet. Försäljningen påverkas 
kanske inte direkt av risken, men däremot av hur nöjda kunderna är, varför vi 
anser att detta perspektiv borde ligga direkt över kundperspektivet. Försäljningen 
tillsammans med risken påverkar lönsamheten, varför dessa perspektiv borde 
ligga på samma nivå. 
 
I lönsamhetsperspektivet återfinns mått som förändring av resultat före 
kreditförluster (Balanserat styrkort för privatkontor, 2008). Detta kan tyckas vara 
konstigt, eftersom det är tänkt att måtten på lägre nivåer ska påverka måtten på 
högre nivåer (Kaplan et al, 1996). Om lönsamhetsmåtten inte innehåller 
kreditförluster borde det inte gå att se hur riskmåtten har påverkat lönsamheten. 
 
Nörreklit et al (2008) kritiserar modellen för uppbyggnad av det balanserade 
styrkortet, dvs. att målen sätts uppifrån, vilket riskerar att medarbetarna inte är 
motiverade, då de har en svag förståelse för just dessa nyckeltal. Eftersom 
Swedbank har regelbundna möten både på region- och lokalkontorsnivå där 
måtten på det balanserade styrkortet förklaras och utvärderas (Wessman, 2008), 
bör detta öka förståelsen för medarbetarna och därmed även deras motivation. Det 
finns också en möjlighet för medarbetarna att kritisera nyckeltalen (Lindholm, 
2008), vilket ibland leder till förändringar.  
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Även för privatrådgivarna sätts målen uppifrån (Wallón, 2008), vilket kan 
minska motivationen att uppnå målen eftersom de då inte är delaktiga i 
framtagandet av målen (Nörreklit et al, 2008). Det balanserade styrkortet för 
privatrådgivare innehåller andra perspektiv än för privatkontor (Balanserat 
styrkort för privatkontor och privatrådgivare, 2008). Lindholm (2008) menar att 
det balanserade styrkortet för privatrådgivare innehåller perspektiven lönsamhet, 
försäljning och risk. Vi anser däremot att de första delarna, kundbas och 
kundmöten, kan klassificeras som ett kundperspektiv. Följande delar, lönsamhet 
och affärsvolymer menar vi är finansiella perspektiv. Måtten för kanalanvändning 
inom privatrådgivarnas balanserade styrkort kan tolkas som ett processperspektiv, 
då det förmodligen underlättar för banken om kunderna sköter sina affärer via 
Internet eller telefon. Vad gäller produktpenetration är dessa mått lite svårare att 
klassificera, men vi anser att de tillhör kundperspektivet. Den sista delen, risk, 
anser vi också vara en del av ett finansiellt perspektiv, eftersom det handlar om 
kreditbedömningar som är nära kopplade till lönsamhet. Det balanserade 
styrkortet på privatrådgivarnivå saknar alltså perspektivet tillväxt och lärande. 
Perspektivet tillväxt och lärande kan tyckas vara ett viktigt perspektiv när det 
balanserade styrkortet används på individnivå, då det perspektivet innehåller 
medarbetarmått. Medarbetarmått saknas i Swedbanks balanserade styrkort på 
individnivå och vi menar att sådana mått borde vara extra lämpliga för ett 
balanserat styrkort på individnivå. De olika måtten i privatrådgivarnas balanserade 
styrkort hänger dessutom inte ihop i ett orsak-verkansamband. Därför anser vi att 
det egentligen är en samling nyckeltal snarare än ett balanserat styrkort. 
 
Det är sannolikt att det finns ett orsak-verkansamband mellan de flesta måtten på 
det balanserade styrkortet på för privatkontor, även om det kan göras tydligare 
ibland. Det balanserade styrkortet innehåller också perspektiv som ligger inom de 
områden som nämns i visionen, nämligen högst lönsamhet (perspektiv 
lönsamhet), mest nöjda kunder (perspektiv kund) och den mest attraktiva 
arbetsgivaren (perspektiv medarbetare) (Swedbank hemsida ref 2, 2008). Detta 
anser vi visar att Swedbanks balanserade styrkort är ett försök att översätta 
Swedbanks vision till pedagogiska mått, vilket är i enlighet med Kaplans et al 
(1996) modell. De jämför också måtten med en standard (Kraus et al, 2002/2003), 
nämligen intern benchmarking, genom rankingsystemet (Lindholm, 2008). Vissa 
mått jämförs också med en historisk standard, nämligen förändring (Balanserat 
styrkort för privatkontor, 2008). Detta är helt i enlighet med Kraus et al 
(2002/2003) resonemang. Dock anser vi att eftersom 13 av 16 mått i det 
balanserade styrkortet för privatkontor är finansiella (Balanserat styrkort för 
privatkontor, 2008) motsvarar det inte Kaplans et al (1996) modell för ett 
balanserat styrkort. Det borde innehålla fler icke-finansiella mått, inte bara för att 
motsvara Kaplans et al (1996) modell för det balanserade styrkortet utan även för 
att motsvara bankens egen vision om att vara kundorienterade (Swedbank 
hemsida ref 2, 2008). 
 
Vi anser också att det balanserade styrkortet snarare används för att kontrollera 
verksamheten i Swedbank, just på grund av att det inte innehåller många icke-



 

 - 41 - 

finansiella mått (Balanserat styrkort för privatkontor, 2008), än för att 
implementera strategin i företaget. De kortsiktiga finansiella måtten borde 
kompletteras med fler långsiktiga icke-finansiella mått, vilket vi har argumenterat 
för tidigare. 
 
Swedbank använder det balanserade styrkortet för att jämföra de olika enheternas 
prestationer (Lindholm, 2008). Detta är helt i enlighet med Mitchells (2002) 
resonemang, då han menar att relativa mått är lämpliga för både intern och extern 
benchmarking. Vi anser att det borde vara lättare att jämföra olika enheter för 
Swedbank än för ett tillverkande företag. Detta eftersom lokalkontoren inom 
Swedbank är uppbyggda på samma sätt (Lindholm, 2008), har samma produkter 
(Wessman, 2008) och har en centralt fastställd arbetsmetodik (Ljung, 2008). 
Däremot tas i det balanserade styrkortet ingen hänsyn till att lokalkontoren kan ha 
olika förutsättningar, men det finns förståelse för detta hos ledningen vid 
målsättning och utvärdering (Wessman, 2008). 

5.4.3. Budgetering 

Swedbank använder sig av uppbyggnadsmetoden (Ax et al, 2006) för 
budgeteringsprocessen. Lokalkontorscheferna får direktiv ifrån ledningen, då 
vissa parametrar ges uppifrån. De planerar sin egen budget för lokalkontoret och 
skickar den sedan till rörelseområdesledningen för godkännande (Lindholm, 
2008). Detta innebär att lokalkontorscheferna kan förväntas vara motiverade att 
hålla sin budget eftersom de är delaktiga i processen. Budgeten bör även vara mer 
verklighetstrogen eftersom lokalkontorscheferna har bättre insikt i sina lokala 
marknader (Ax et al, 2006 och Anthony et al, 2007). 
 
Budgeten är en överskådlig planering över det kommande verksamhetsåret, då 
den omfattar både intäkter och kostnader (Bergstrand, 2003). Regioncontrollern 
menar att någon sorts verksamhetsplanering måste göras, antingen i budgetform 
eller i någon annan form (Lindholm, 2008).  
 
Budgeten ändras inte under verksamhetsåret oavsett vad som händer i omvärlden, 
utan då gör regioncontrollern prognoser baserade på de ändrade förutsättningarna 
(Lindholm, 2008). Detta är ett av Wallanders (1995) argument mot budgetering, 
nämligen att den är inaktuell så snart den är gjord. Men lokalkontoren mäts 
fortfarande efter samma budget även om uppföljningen ändras, men det ställs 
andra frågor vid månadsrapporteringen när det gäller avvikelser i intäkter. Vid 
kostnader är det fortfarande budgeten som gäller och jämförelser kan göras mellan 
kontoren istället för att jämföra kontorets prestationer mot dess budget (Lindholm, 
2008). Då Swedbank har valt att använda sig av en budget anser vi att detta visar 
att de använder budgeten på ett förnuftigt sätt genom att anpassa den till sin 
specifika situation, vilket är viktigt enligt Bergstrand (2003). Vid ändrade 
förutsättningar bortses från intäktsdelen av budgeten, vilken inte längre är aktuell, 
medan kostnadsdelen av budgeten ligger fast som jämförelsegrund (Lindholm, 
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2008). Att hålla nere kostnaderna är särskilt viktigt för en bank som vill uppnå 
god lönsamhet (Flynn, 2006). Vi anser att detta nyanserade sätt att hantera 
budgeten på också kan vara anledningen till att Swedbank inte ser det som ett 
problem att en budget ger osäkra förutsägelser, vilket andra svenska storbanker 
anser (Rylander et al, 2004). 
 
Det största problemet med budgetering för banker är ränteändringar. Ett problem 
kan uppstå om riksbankens ränta ändras och budgeten blir för lätt att uppnå 
(Rylander et al, 2004). Då skulle lokalkontoren kunna anstränga sig för lite för att 
ta tillvara på alla affärsmöjligheter. Men eftersom incitamentsprogrammet delvis 
är kopplat till rankingen (Lindholm, 2008) inom det balanserade styrkortet, där 
lokalkontoren jämförs sinsemellan, borde detta motivera lokalkontoren att ändå 
kämpa för att verkligen ta tillvara på alla möjligheter. Omvänt kan budgeten bli 
för svår att uppnå om ränteändringen gör att de budgeterade intäkterna inte kan 
uppnås. Detta har Swedbank tagit hänsyn till då de vid budgetuppföljning efter 
ränteändringar inte fokuserar på intäkter, utan endast på kostnader och intern 
benchmarking (Lindholm, 2008). 
 
Ett annat problem vid ränteändringar med budgetering i banker är att det blir 
kostsamt att ändra budgeten varje gång Riksbanken ändrar räntan (Rylander et al, 
2004). Swedbanks budget ligger dock fast efter att den är fastställd (Lindholm, 
2008), vilket gör att de slipper dessa kostnader. Emellertid ändras prognoserna 
och dessa görs av regioncontrollern (Lindholm, 2008), vilket borde göra det 
mindre kostsamt än om alla delbudgetar skulle ändras. 
 
Att en enhet kan förbruka budgeterade medel trots att det inte behövs för att få 
lika stora medel vid nästa års budget kan också vara ett problem vid budgetering 
(Andersson, 2008). Detta motverkas delvis i Swedbank av att lokalkontoren har 
ett centralt angivet måltal baserat på K/I, vilket de ska uppfylla vid budgeteringen 
(Wessman, 2008), dvs kostnaderna kan inte vara högre än att de når detta mål. 
Skulle någon omvärldsparameter som t ex räntan ändras under årets gång ändras 
inte avvikelseanalysen, utan kostnaderna jämförs hela året med de kostnader som 
fastställdes vid årets början (Lindholm, 2008). Dessutom är K/I-talet även en del 
av det balanserade styrkortet (Balanserat styrkort för privatkontor, 2008) och 
rankingen kan förbättras om kostnaderna hålls nere, vilket kan vara ett ytterligare 
incitament till att inte förbruka budgeterade medel i onödan. 
 
Ett syfte med budgetering är underlätta decentralisering och ansvarsfördelning 
genom att enheterna får särskilda mål att uppfylla (Bergstrand, 2003). Detta syfte 
uppfylls genom att varje lokalkontor får ett centralt angivet måltal som är baserat 
på K/I. Vill de avvika från detta, t ex för att göra en investering, är det möjligt 
efter samråd med rörelseområdesledningen (Wessman, 2008). Vi anser att 
rörelseområdet på så sätt samordnar de olika budgetarna från lokalkontoren. 
 
Budgeten används även för att fördela resurser och göra prioriteringar 
(Bergstrand, 2003). Enligt Lindholm (2008) ger den personalen ett affärsmässigt 
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tänkande och sätter upp mål, vilka kräver planering för att de ska uppnås. Detta 
menar vi är ett tecken på att budgeten används för att förmå personalen att planera 
sin verksamhet och göra prioriteringar för att kunna nå budgetmålen. 
 
Swedbanks budget är inte kopplad till incitamentsprogrammet eller 
Kopparmyntet. Detta kan motverka budgetspel, vilket kan förekomma om 
personalen vill uppnå vissa budgetmål för att få sin bonus. Budgetspel kan annars 
påverka företagets resultat och kultur negativt och det främjar ett kortsiktigt, 
egennyttigt tänkande från personalens sida, vilket inte gynnar företaget (Mitchell, 
2002). Även Wallander (1995) framhäver risken för att budgetering leder till 
budgetspel, då den påverkas av individers egenintresse.  
 
Enligt Wallander (1995) och Mitchell (2002) är det både tidskrävande och dyrt att 
upprätta budgetar. Detta är svårt att utvärdera eftersom vi inte vet hur mycket tid 
det tar och vilka kostnader det medför för Swedbank. Det kan dock tänkas att det 
kostar Swedbank ganska mycket pengar att göra en utförlig budget varje år och 
det är möjligt att de skulle kunna förenkla processen för att frigöra resurser. 

5.4.4. Balanserat styrkort i kombination med budget 

Enligt Mitchell (2002) bör ett balanserat styrkort innehålla relativa mått för att 
undvika att problemen med budgetering överförs till det balanserade styrkortet. 
Problem som kan uppstå är t ex budgetspel, höga kostnader och svårigheter att 
anpassa sig till förändringar. Swedbanks balanserade styrkort på för privatkontor 
innehåller nästan uteslutande relativa mått (Balanserat styrkort för privatkontor, 
2008), vilket är helt i enlighet med Mitchells resonemang. Relativa mått 
underlättar även intern benchmarking (Mitchell, 2002), vilket Swedbank använder 
sig av i stor utsträckning genom rankingsystemet (Lindholm, 2008). 
 
Tanken med det balanserade styrkortet är att det ska vara en länk mellan den 
strategiska planeringen och den operationella budgeteringen (Johansson, 
1998/1999). Swedbanks strategi går ut på att de ska vara den lönsammaste 
banken, ha högst kundnöjdhet och vara den mest attraktiva arbetsgivaren 
(Swedbank hemsida ref 2, 2008). Dessa perspektiv återfinns i det balanserade 
styrkortet, varför det kan ses som en översättning av strategin.  
 
Arwidi (2005) menar att budget och balanserat styrkort har två olika funktioner i 
ekonomistyrningsprocessen, då balanserat styrkort ska översätta strategin och 
budgeten ska samordna verksamheten och fördela ansvar. Ansvarsfördelning sker 
genom budgeten hos Swedbank då lokalkontoren och regionen har resultatansvar 
(Lindholm, 2008). Lokalkontoren kan i samråd med rörelseområdesledningen 
avvika från det centralt uppsatta budgetmålet för K/I-talet utifrån sina 
förutsättningar (Wessman, 2008), vilket kan ses som en form av samordning. 
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5.5. Human Resource Management och 
belöningssystem 

Child (2005) nämner ett antal kriterier ett företag kan ta hänsyn till vid utformning 
av belöningssystem. Det första är att attrahera och behålla personal. Vi menar att 
Kopparmyntet, vilket är en resultatandelsstiftelse (Swedbank hemsida ref 4, 
2008), kan attrahera personal eftersom de får en del av företagets resultat som en 
sorts bonus.  
 
Att förutse beteende är ett annat kriterium (Child, 2005). Ett exempel på detta är 
att Swedbank inom sitt incitamentsprogram har olika mål att uppnå för att bonus 
ska utbetalas, till exempel försäljning av pensioner (Lindholm, 2008). Detta borde 
bidra till att styra de anställda på lokalkontoren att fokusera på de mål som ställs 
upp inom incitamentsprogrammet, så att de får sin bonus utbetald. Eftersom vissa 
mål i incitamentsprogrammet också förekommer i det balanserade styrkortet 
(Lindholm, 2008) kan det bidra till att motivera personalen att lägga fokus på att 
uppnå även dessa mål, som är viktiga för företagets strategi. 
 
Belöningssystemet ska även leda till att personalen gör en liten extra 
ansträngning, som kan leda till bättre resultat (Child, 2005). Det är möjligt att 
incitamentsprogrammet bidrar till att personalen anstränger sig lite extra för att de 
ska få den bonus som är möjlig. Dessutom har Swedbanks lokalkontor möjlighet 
att på varje kontor ha tävlingar som leder till extra belöningar (Wessman, 2008), 
vilket också kan tänkas uppmuntra personalen att anstränga sig lite extra. 
 
Ett annat kriterium är att belöningssystemet ska uppmuntra innovation, dvs. att 
personalen belönas för bidrag till nytänkande (Child, 2005). Detta motsägs till en 
viss del av att Swedbank har samma arbetssätt för all personal inom Svensk 
Bankrörelse, så att kunden ska bli bemött på samma sätt oavsett var de går till 
banken (Ljung, 2008). Dessutom har Swedbank samma utbud av produkter och 
tjänster på alla kontor (Wessman, 2008), vilket också kan tänkas minska 
utrymmet för individuell innovation. 
 
Child (2005) nämner ytterligare ett kriterium, vilket han anser är mycket viktigt, 
nämligen jobbutvärdering. Lokalkontoren har uppföljningsmöten med de 
anställda varje månad för att gå igenom hur kontoret ligger till på det balanserade 
styrkortet jämfört med de andra kontoren (Wessman, 2008). 
Incitamentsprogrammet bygger delvis på det balanserade styrkortet (Lindholm, 
2008), varför personalen regelbundet utvärderas kollektivt på kontorsnivå. MUPP 
ger dessutom varje enskild anställd information om dennes prestationer 
(Wessman, 2008). Även om det inte är direkt kopplat till belöningssystemet ger 
det den anställde en möjlighet att se hur han eller hon har bidragit till utfallet. 
Enligt Wessman (2008) ligger MUPP delvis till grund för löneförhandlingarna 
och påverkar på så sätt månadslönen, vilket i sin tur påverkar hur stor bonus den 
anställde får inom incitamentsprogrammet. 
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Enligt Kraus et al (2002/2003) ska belöningssystemet kopplas till det balanserade 
styrkortet om detta används som ett centralt verktyg för att uppnå företagets 
vision. Swedbanks incitamentsprogram innehåller en del mål vilka är baserade på 
det balanserade styrkortet, som t ex förändring i relativ ranking och förändring av 
K/I-talet (Lindholm, 2008). Detta borde innebära att medarbetarna lägger fokus på 
att uppnå mål som även är viktiga för företagets strategi. Vi anser dock inte att 
belöningssystemet är direkt kopplat till det balanserade styrkortet, eftersom 
medarbetarna inte blir belönade för att alla mål i det balanserade styrkortet 
uppnås. Möjligen finns det en indirekt koppling, då vissa mått i 
incitamentsprogrammet är samma som i det balanserade styrkortet (Lindholm, 
2008). 
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6. Resultat och diskussion 
 
 
 
 
 
Swedbank använder balanserat styrkort i kombination med budget och enligt vår 
analys verkar det som om dessa båda styrinstrument kompletterar varandra, även 
om vi inte anser att det balanserade styrkortet är balanserat, då det innehåller för 
många finansiella mått. Incitamentsprogrammet är delvis kopplat till det 
balanserade styrkortet (Lindholm, 2008), vilket bör medverka till att uppnå 
företagets strategi. Incitamentsprogrammet är dessutom inte kopplat till budgeten, 
vilket minskar risken för kända problem med budgetering (Mitchell, 2002). 

6.1. Återkoppling till problematisering 

 

Hur är Swedbanks ekonomistyrning på region- och lokalkontorsnivå utformad?  

Swedbank använder sig i sin ekonomistyrning av ett balanserat styrkort med fem 
perspektiv: lönsamhet, försäljning, risk, kund och medarbetare. Samma 
perspektiv används på alla nivåer inom Svensk Bankrörelse utom på individnivå, 
vilket bidrar till en enhetlig styrning (Lindholm, 2008). Avvikande från Kaplans 
et al (1996) modell för balanserade styrkort är att Swedbank har ett riskperspektiv 
och att det saknas ett processperspektiv. Perspektiven i det balanserade styrkortet 
motsvarar de områden som nämns i visionen, nämligen högst lönsamhet, mest 
nöjda kunder och den mest attraktiva arbetsgivaren (Swedbank hemsida ref 2, 
2008). Detta anser vi visar att Swedbanks balanserade styrkort är ett försök att 
översätta Swedbanks vision till pedagogiska mått, vilket är i enlighet med Kaplans 
et al (1996) modell. 
 
Av de 16 mått som ingår i det balanserade styrkortet för privatkontor är 13 mått 
finansiella (Balanserat styrkort för privatkontor, 2008), vilket kan tyckas märkligt 
eftersom deras balanserade styrkort ska utgå från kunden (Ljung, 2008). Eftersom 
majoriteten av måtten i det balanserade styrkortet på lokalkontorsnivå är 
finansiella anser vi inte att det motsvarar Kaplans et al (1996) modell för ett 
balanserat styrkort. Vi menar att det borde innehålla fler icke-finansiella mått för 
att anses vara balanserat. Eftersom det balanserade styrkortet innehåller så stor 
andel finansiella mått anser vi att det används som ett kontrollinstrument, vilket 
det enligt Kaplan et al (1996) inte ska användas som. Det verkar rimligt att det 
finns ett orsak-verkansamband mellan de flesta måtten i det balanserade 
styrkortet, dock skulle detta samband kunna göras tydligare ibland. 
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Swedbank använder det balanserade styrkortet för benchmarking mellan de olika 
enheterna (Lindholm, 2008). Detta är helt i enlighet med Mitchells (2002) 
resonemang, då han menar att relativa mått är lämpliga för både intern och extern 
benchmarking. Eftersom lokalkontoren inom Swedbank är uppbyggda på samma 
sätt (Lindholm, 2008), anser vi att det borde vara lättare att jämföra olika enheter 
än för ett tillverkande företag. 
 
Individuella balanserade styrkort används för företags- och privatrådgivare och 
dessa är lite annorlunda uppbyggda än lokalkontorens styrkort (Lindholm, 2008) 
med fler kundmått för privatrådgivare (Balanserat styrkort för privatrådgivare och 
privatkontor, 2008). Vi anser att det saknas ett perspektiv för lärande och tillväxt i 
dessa balanserade styrkort. Det borde vara viktigt att ha medarbetarmått i ett 
balanserat styrkort på individnivå. De perspektiv som finns tycks inte ha något 
orsak-verkansamband. Det kan därför snarare anses vara en samling nyckeltal än 
ett balanserat styrkort. 
 
Budgeten är en annan viktig del av Swedbanks ekonomistyrning. Budgeteringen 
sker enligt modellen för uppbyggnadsmetoden (Ax et al, 2006), dvs. 
kontorscheferna på lokalkontoren planerar budgeten efter direktiv från ledningen. 
Vissa parametrar sätts uppifrån, som t ex räntemarginaler. Lokalkontorscheferna 
planerar volymer och kostnader, vilka sedan godkänns av 
rörelseområdesledningen (Lindholm, 2008). Att budgeten görs enligt 
uppbyggnadsmetoden borde vara motiverande för personalen, eftersom de får 
känna sig delaktiga i processen (Ax et al, 2006 och Anthony et al, 2007). 
Budgeten ändras inte under verksamhetsåret, men regioncontrollern gör nya 
prognoser om förutsättningarna ändras. Däremot ändras uppföljningen, så att mer 
fokus läggs på t ex kostnader och intern benchmarking (Lindholm, 2008). Detta 
anser vi vara ett nyanserat sätt att använda budgeten på. Att inte hela budgeten 
ändras motverkar även en del av kritiken mot budgetering, nämligen att det är 
kostsamt att ändra budgeten när förutsättningarna ändras (Mitchell, 2002). 
Budgeten är inte kopplad till incitamentsprogrammet och inte heller till 
Kopparmyntet, vilket motverkar budgetspel (Mitchell, 2002).  

Hur är samspelet mellan delarna inom ekonomistyrningen i Swedbank, framför allt 

mellan balanserat styrkort och budget?  

Måtten i det balanserade styrkortet är frikopplade från måtten i budgeten och 
dessutom fyller de två olika funktioner, vilket gör att dessa båda styrmedel 
kompletterar varandra. Tanken med det balanserade styrkortet är att det ska vara 
en länk mellan den strategiska planeringen och den operationella budgeteringen 
(Johansson, 1998/1999). Swedbanks strategi återfinns i perspektiven i det 
balanserade styrkortet, så att det kan ses som en översättning av strategin. 
Budgeten ska samordna verksamheten och fördela ansvar, vilket den gör i 
Swedbank genom att lokalkontoren och regionen har resultatansvar och 
lokalkontoren samordnar sin budget med rörelseområdesledningen.  
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Hur är Swedbanks belöningssystem kopplat till ekonomistyrningen?  

Swedbank använder sig huvudsakligen av två olika belöningssystem. 
Kopparmyntet är en resultatandelsstiftelse, vilken alla anställda får ta del av. 
Avsättning görs om räntabiliteten är högre än 10 procent samt högre än det vägda 
genomsnittet för ett antal jämförelsebanker (Swedbank hemsida ref 4, 2008). 
Detta belöningssystem är inte direkt kopplat till det balanserade styrkortet eller till 
budgeten. 
 
Det andra belöningssystemet är incitamentsprogrammet, vilket delvis bygger på 
det balanserade styrkortet, men det är inte kopplat till budgeten. I det här 
programmet får alla anställda i regionen samma andel av lönen i bonus, men 
utbetalningen varierar eftersom månadslönen varierar (Lindholm, 2008). Då 
incitamentsprogrammet innehåller mål som är baserade på det balanserade 
styrkortet borde det innebära att personalen lägger fokus på att uppnå dessa mål, 
som även är viktiga för företagets strategi. Vi anser dock inte att 
belöningssystemet är direkt kopplat till det balanserade styrkortet, eftersom det 
inte är så att medarbetarna blir belönade för att alla målen i det balanserade 
styrkortet uppnås. Vi menar emellertid att det finns en partiell koppling, eftersom 
vissa mått i incitamentsprogrammet är desamma som i det balanserade styrkortet 
(Lindholm, 2008). 

6.2. Resultatdiskussion 

Resultaten vi har kommit fram till i vår studie är beroende av våra avgränsningar. 
Om vi hade haft tillgång till huvudkontoret hade de förmodligen kunnat ge en mer 
fullständig bild av hur Swedbanks ekonomistyrningssystem är utformat. Till 
exempel använder Swedbank sig av internprissättning för att fördela kostnaderna 
från huvud- och regionkontor på lokalkontor (Lindholm, 2008). Hur denna 
fördelning går till i detalj har vi inte kännedom om, men det är förmodligen en 
väsentlig del av ekonomistyrningen i Swedbank. 
 
Det kan ifrågasättas om lokalkontoren i vår studie är representativa för hur 
Swedbanks ekonomistyrning är utformad. Men eftersom alla lokalkontor 
rapporterar in samma mått till rörelseområdena (Wessman, 2008) anser vi att det 
inte borde vara någon större skillnad på ekonomistyrningen av olika lokalkontor, 
varför våra resultat skulle kunna generaliseras till alla Swedbanks lokalkontor i 
Sverige. Ekonomistyrningen i lokalkontoren kan däremot varieras lite eftersom de 
själva kan välja att använda ytterligare nyckeltal (Lindholm, 2008). Även om 
företagskontorens balanserade styrkort är något annorlunda utformade utgörs den 
största skillnaden av ett mått, nämligen avkastning på eget kapital (Lindholm, 
2008). Därför är det troligt att vi skulle få ett liknande resultat om vi även hade 
haft tillgång till företagskontor. 
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Att använda sig av ett balanserat styrkort kan vara särskilt fördelaktigt inom 
bankbranschen, eftersom lokalkontoren förmodligen är uppbyggda på samma sätt 
i hela landet. Det är alltså lätt att jämföra kontoren med varandra och för detta 
lämpar sig relativa mått, vilka enligt Mitchell (2002) bör användas i balanserade 
styrkort. Detta kan skilja sig från den tillverkande industrin, då 
tillverkningsenheter inom ett företag ofta inte producerar samma sorts varor. Vi 
menar att om tillverkningsenheterna har olika förutsättningar och olika interna 
processer har de inte jämförelsemöjligheter i samma utsträckning som i 
bankbranschen. Dessutom karakteriseras finanssektorn av att tillgångarna 
huvudsakligen är monetära, lättrörliga (Anthony et al, 2007) och registrerade i 
bankens IT-system. Eftersom transaktioner inom finanssektorn huvudsakligen 
sker digitalt, utan att fysiska varor förflyttas, är det lättare att ha aktuella värden. 
Det är därför också lättare att uppdatera måtten i det balanserade styrkortet 
regelbundet, vilket gör att användandet av ett balanserat styrkort borde underlättas 
inom bankbranschen. 
 
Vi anser att andra banker skulle kunna låta sig inspireras av Swedbanks 
balanserade styrkort. Även om vi anser att själva styrkortet kan balanseras bättre 
med hjälp av fler icke-finansiella mått tycks det pga. ovanstående resonemang 
ändå vara ett lämpligt verktyg inom bankbranschen. 

6.3. Förslag till vidare forskning 

Att göra en kvantitativ studie av orsak-verkansambanden i Swedbanks 
balanserade styrkort vore ett intressant uppslag till vidare studier, eftersom det 
inte är säkert att måtten som används faktiskt har ett orsak-verkansamband. En 
sådan studie skulle kunna leda till förslag för eventuell förbättring för Swedbank, 
eller bekräfta att måtten de använder är relevanta. 
 
En studie som omfattar även huvudkontorets syn på Swedbanks ekonomistyrning 
skulle täcka in de områden vi inte har haft möjlighet att analysera i vår studie. 
Detta skulle även innefatta hur internprissättningen går till och skulle kunna 
analysera Robur AB:s betydelse för de enskilda privatkontorens lönsamhet, samt 
Robur AB:s beroende av privatkontoren för sin lönsamhet. 
 
Det vore också intressant att analysera hur ekonomistyrningen används i det 
dagliga arbetet och hur medarbetarna upplever styrningen, vilket föll utanför vårt 
syfte med uppsatsen. 
 
Intressant vore en mer djupgående analys av hur företagskulturen påverkar 
ekonomistyrningen, då vi endast har behandlat detta på ytan. 
 
En annan frågeställning är om Swedbank använder sig av inre motivation? Vi har 
endast data om incitamentsprogram för yttre motivation. Hur påverkar detta 
anställdas inre motivation? 
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Bilaga 1: Intervjumall regioncontroller 
 
Personliga frågor: 
1. Vilken är din position inom Swedbank och hur länge har du arbetat här? 
2. Vilken bakgrund har du? 
 
Frågor om organisationen: 
1. Hur är Swedbank organiserat i Sverige? 
2. Hur många anställda finns på regionkontoret? 
3. Hur många lokalkontor rapporterar till regionen?  

 
Frågor om ekonomistyrningen 
4. Mellan vilka olika nivåer går ekonomistyrningsprocesserna? 
5. Hur fungerar rapporteringen till huvudkontoret? 
6. Hur täcks huvudkontorets kostnader? 
7. Har ni tjänster som internprissätts? Vilka? Hur? 
8. Vilken sorts ansvar har regionkontoren? 

a. Resultatansvar, kostnadsansvar, intäktsansvar? 
9. Vilka styrinstrument använder ni er av? 

a. Balanserat styrkort? 
i. Vilka perspektiv / mått använder ni er av? 

ii. Hur sker framtagandet av vilka mått som används? 
b. Budget? 

i. Utformas den på årsbasis? 
ii. Är den fast eller rullande? 

iii. Om den är fast, använder ni er av prognoser? 
c. Andra nyckeltal? 

i. Vilka och varför? 
d. Benchmarking mellan affärsenheter? 

i. Vilka mått används? 
10. Kan du påverka val av styrinstrument/nyckeltal? Vet du varför ni använder 

just dessa? 
11. Hur ofta mäter ni nyckeltal / mått / resultatutfall jämfört med budget? 
12. Hur gör ni vid avvikelser? 
13. Vilka nyckeltal/mått ska lokalkontoren rapportera? 

a. Är det samma nyckeltal/mått för alla lokalkontor? 
14. Är det några specifika mål som ska uppnås?  
15. Hur fungerar besluten kring kreditprövning? Vem fattar besluten? 
16. Använder ni er av extern benchmarking som styrmedel? Vilka mått använder 

ni vid benchmarkingen? 
17. Hur påverkar förändringar i makroekonomiska faktorer (som t ex styrräntan) 

ekonomistyrningen? 
18. Vilken / vilka sorters belöningssystem använder ni er av? 
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Bilaga 2: Intervjumall lokalkontor 
 
Personliga frågor 
1. Vilken är din position inom Swedbank och hur länge har du arbetat här? 
2. Vilken är din bakgrund? 
 
Frågor om organisationen 
3. Hur ser nivåerna ut mellan ditt lokalkontor och regionkontoret? 
4. Är alla affärsområdeschefer kontorschefer?  
5. Hur är lokalkontor uppdelat i form av arbetsuppgifter och avdelningar? 
 
Frågor om ekonomistyrningen 
6. Kan lokalkontoren påverka utbudet och utformningen av produkter? 
7. Vad betyder MUPP och hur används det? 
8. Hur går ditt budgetuppställande till? Vem godkänner den?  
9. Vilka mått används i det balanserade styrkortet? 
10. Är det samma mått i det balanserade styrkortet som alla andra lokalkontor 

har? 
11. Hur ser du till att målen på ditt kontor blir uppnådda? 
12. Upplever du att du har inflytande på ekonomistyrsystemet som kommer från 

regionen? 
13. Har du möjlighet att påverka vilka nyckeltal som används? 
14. Har du möjlighet att själv använda andra sätt att styra förutom styrmedlen 

som kommer uppifrån. 
15. Upplever du det balanserade styrkortet som logiskt?  
16. Hur gör du för att få dina medarbetare att motiveras och förstå nyckeltal/ 

ekonomistyrsystemet? 
17. Hur gör regionen för att ni ska förstå/acceptera/bli motiverade av 

nyckeltalen? 
18. Vilka belöningssystem använder ni er av? 
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Bilaga 3: Intervjumall privatrådgivare 
 
 
Personliga frågor 
1. Vilken är din position inom Swedbank och hur länge har du arbetat här? 
2. Vilken är din bakgrund? 
 
Frågor om ekonomistyrningen 
3. Vad är ditt balanserade styrkort uppbyggt av? Vilka nyckeltal? 
4. Hur fungerar viktningen det balanserade styrkortet som används i ditt dagliga 

arbete? 
5. Har du möjlighet att påverka vilka nyckeltal som används? 
6. Hur ofta får du resultaten för styrkortet? 
7. Upplever du det balanserade styrkortet som logiskt?  
8. Motiveras du av att du blir utvärderad enligt ett balanserat styrkort? 

 
 
 


