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Sammanfattning 

 

Avregleringar på den finansiella marknaden har lett till en ökad konkurrens för retailbanker och en 

miljö där konsumenten har tillgång till ett bredare utbud av finansiella tjänster. Bankerna har svårt att 

differentiera sig genom traditionella lågpris- och produktdifferentieringstrategier och har i större 

utsträckning insett behovet av att prioritera en kundorienterad strategi i syfte att behålla en lojal 

kundbas. Studier visar att en kundorienterad organisation är mer benägen att leverera en framstående 

servicekvalitet som resulterar i tillfredsställda kunder men forskarna har ägnat mindre uppmärksamhet 

åt ekonomistyrningens utformning i syfte att främja en kundorienterat arbetssätt inom organisationen. 

Med bakgrund av detta undersöker denna uppsats hur kundorienterad strategi inkorporeras i designen 

av en bankverksamhets styrpaket, samt hur styrpaketet omvandlar strategin till ett kundorienterat 

arbetssätt inom organisationen. Studiens resultat stödjer till stor del tidigare forskning som betonar 

vikten av en stark närvaro av informella styrmedel i för att styra anställda som utför icke-rutinmässiga 

och specialutformade arbetsuppgifter. Resultatet visar på en utveckling av tidigare forskning eftersom 

uppföljning av informella styrsystem kommit att inkluderats i en traditionellt formell hybrid vilket 

skapar en bredare helhetsbild vid utvärdering av medarbetarnas kundorienterade arbetssätt. 
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1 Inledning 

  

1.1 Problembakgrund 

 

Banker har traditionellt sett varit verksamma i en stabil miljö som präglats av hög kundlojalitet där 

kundrelationer överskridit generationer. Till följd av avregleringar på marknaden har finansbranschen 

förändrats från att vara en relativt stabil bransch till en hårt konkurrensutsatt marknad, en marknad där 

kunden har tillgång till ett brett utbud av produkter och tjänster för att tillgodose sina finansiella behov 

(T.Levesque & G. McDougall, 1996; Zineldin, 2005). Erbjudanden som finns tillgängliga via banker 

och finansiella institut kan vara svåra att differentiera och följer ofta en liknande kostnadsbild, något 

som har lett till svårigheter för kunder att särskilja bankernas produkter och tjänster (T.Levesque & G. 

McDougall, 1996). Banker tvingas därför hitta nya sätt att konkurrera för att möta ett föränderligt 

klimat och försvara marknadsandelar (Zineldin, 2005). Differentiering sker genom att använda 

kundorienterade strategier grundade i ökad kundnöjdhet och kundlojalitet (T. Levesque & G. 

McDougall, 1996), istället för traditionella lågpris- eller produktdifferentierings strategier (Chenhall & 

Langfield-Smith, 1998; Porter, 1980) 

 

Att skapa konkurrensfördel genom starka kundrelationer blir således viktigt då studier visar att 

kundnöjdhet har en inverkan på kundlojalitet som i sin tur har en direkt inverkan på företagets 

lönsamhet (R. Hallowell, 1996). Denna synergi har exemplifierats i studier av bland annat Reichheld 

och Sasser (1990) där en retailbank ökade sin kundlojalitet med 5 procent vilket resulterade i en 

ökning av bankens totala lönsamhet med 85 procent. Långsiktiga kundrelationer medför även flera 

andra fördelar för en organisation. Den lojala kunden blir även mindre priskänslig och mottaglig för 

konkurrenters erbjudanden (Söderlund, 2000) samtidigt som lojala kunder även ger företagen en 

tydligare och mer pålitlig bild av framtida intäkter vilket reducerar en existentiell osäkerhet för 

organisationen som väljer att anamma en kundorienterad strategi (Holmberg, 2004). 

 

En hög kundlojalitet är således eftertraktat men inte längre något som banker kan ta för givet. Det är 

däremot allmänt känt att en kundorienterad organisation är mer benägen att leverera en framstående 

servicekvalitet men forskarna har dock ägnat mindre uppmärksamhet åt frågan hur kundorienteringen 

kan spridas bland anställda inom organisationen för att säkerställa ett kundorienterat arbetssätt. 

Spridningen är särskilt viktig inom tjänsteföretag där frontlinjen består av medarbetare vars arbetssätt 

har direkt inverkan på kundernas upplevda servicekvalitet. (Hartline et al, 2000) För en kongruent 

organisation med ett kundorienterat arbetssätt måste medarbetare på organisationens samtliga nivåer 

medvetet anamma ett arbetssätt som möjliggör en långsiktig kundrelation (Hamel & Prahalad, 1994; 

Storey, 1995) vilket ställer krav på organisationens ekonomistyrning. Forskare och konsulter 
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förespråkar därför att företag inom den finansiella sektorn som väljer att differentiera sig med 

kundorienterat strategi och arbetssätt bör utforma styrsystem kongruenta med organisationens 

övergripande kundorienterade strategi (J. Nielsen et al., 2000). 

1.2 Problemdiskussion 

 

Redan i mitten av 1960-talet hävdade Robert N. Anthony (1965) att ekonomistyrningen bör anpassas 

till företagets strategiska inriktning för att uppnå ett kongruent beteende inom organisationen. Att 

utforma ekonomistyrningspaket, förkortat styrpaket, i linje med organisationens strategi har dock i 

flertalet undersökningar visat sig vara en svår uppgift (Skaerbaeck & Tryggestad, 2010; Dekker et al., 

2012) då risken finns att styrpaketet inte är utformat för att lyckas med omvandlingen av strategi till 

arbetssätt. Styrpaket är idag ett brett begrepp som kan inkludera ett flertal separata styrsystem vilka 

kan kategoriseras som formella samt informella. Dessa formella (prestationsutvärdering baserad på 

mått, budget, planering etc.) och informella (inkluderar bland annat kulturell och värderingsbaserad 

styrning) styrsystem används av ledning och chefer inom organisationen för att implementera 

övergripande mål och strategier (Malmi & Brown, 2008; Merchant & Van Der Stede, 2007; Ferriera & 

Otley, 2009). Forskare betonar vikten av att finna en önskvärd balans mellan formella och informella 

styrsystem i utformningen av organisationers styrpaket för att strategin effektivt ska spridas genom 

organisationen (Malmi & Brown, 2008; Merchant & Van Der Stede, 2007; Collier, 2005). Mycket av 

den publicerade forskningen i ämnet har huvudsakligen fokuserat på spridning av strategier genom 

formella styrsystem, vilket har lämnat oss med en kunskapslucka angående vilken effekt informella 

styrsystem har på medarbetarnas beteende (Malmi & Brown, 2008).  

 

Forskning och ramverk har presenterats för att öka förståelsen kring hur kunden och kundrelationen 

kan inkorporeras i ett företags formella och informella styrsystem (Kaplan & Norton, 1992; Hartline et 

al., 2000; Mills, 1985). Kaplan och Norton (1992) inkorporerade kundrelationen i den formella 

styrningen genom att inkludera mått på kundnöjdhet i designen av det balanserade styrkortet, ett 

utvärderingsverktyg som har haft stor genomslagskraft på samtida organisationer och företag. På 

grund av kundrelationens svårmätbara natur har informella styrsystem presenterats som 

kompletterande styrverktyg. Inom organisationer där spetsen av organisationen är i direktkontakt med 

kunden kan ledningen frångå formell styrning, där mätning och uppföljning är central och istället 

förlita sig på informell styrning som inspirerar medarbetare att agera i enlighet med organisationens 

värderingar i skapande och underhåll av organisationens kundrelationer (Hartline et al., 2000; Mills, 

1985). 

 

För att en organisation ska ha möjlighet att uppfylla sina mål är det är viktigt att dessa formella och 

informella styrsystem studeras inom samma kontext då de har en inverkan på varandra. Vid 
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utformning måste organisationer således beakta samordningen av styrpaketets samtliga styrmedel. 

Siverbo och Åkessons (2009) studier vittnar om problematiken i styrpaket som sänder ut inkompatibla 

styrsignaler genom att separata styrsystem inte alltid är förenliga med varandra och övergripande 

strategi. Dessa inkompatibla signaler leder till att medarbetare inte vet vad som förväntas av dem, 

vilket kan resultera i frustration och oönskade beteenden, beteenden som inte är kongruenta med 

övergripande strategi inom organisationen. 

 

Praktisk kunskap kring hur styrpaketets olika system konfigureras för att vara i linje med övergripande 

strategi samt hur kundorienterade strategier inkorporeras i styrpaket är centralt för företag som vill 

använda kundrelationen som konkurrensfördel gentemot andra företag. Då betydelsen av 

organisationers kundrelationer inom finansbranschen har ökat för att försvara marknadsandelar är det 

enligt tidigare studier viktigt att aktörernas styrpaket är i linje med strategin och styr mot ett arbetssätt 

som främjar möjligheten att skapa långsiktiga kundrelationer. Detta resonemang leder slutligen oss 

fram till uppsatsens forskningsfråga.  

1.2.1 Frågeställning 

  

Hur utformar och använder en bankverksamhet sitt styrpaket för att omvandla en kundorienterad 

strategi till ett kundorienterat arbetssätt? 

 

1.3 Syfte 

  

Eftersom tidigare forskning ägnat mindre uppmärksamhet åt frågan hur ledning kan använda styrpaket 

för att få medarbetare inom organisationen att anamma ett kundorienterat arbetssätt ämnar uppsatsen 

att se hur styrpaket kan omvandla strategi till kundorienterat arbetssätt inom en organisation. 

Uppsatsen analys och slutsatser ska beröra styrpaketets styrkor och svagheter baserat på 

medarbetarnas upplevelser kring hur väl styrpaketet omvandlar övergripande strategi och därmed 

möjliggör ett kundorienterat arbetssätt.  
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2 Teoretisk referensram 

 

Följande avsnitt behandlar den teori och tidigare forskning som utgör grunden för denna studies 

teoretiska referensram. Inledningsvis definieras begreppet styrpaket vilket följs av en presentation av 

det ramverk som används i studien. Vid presentation av ramverkets olika styrsystem redogörs också 

för fördelar och nackdelar med användningen av dessa i relation till kundorienterade strategier och 

arbetssätt. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av uppsatsens teoretiska referensram, syfte och 

struktur. 

2.1 Identifiering av styrpaket 

 

Redan under tidigt 1980-tal diskuterade Otley (1980) ekonomistyrning som ett paket och beskrev hur 

en simultan användning av flera styrsystem som används för olika syften gör det svårt, om inte 

omöjligt att isolera det specifika styrsystemets effekt. Denna syn på ekonomistyrning som ett paket har 

senare fått stor genomslagskraft bland forskare som genom åren har presenterat olika ramverk i syfte 

att definiera ekonomistyrning och strukturera det innehåll som anses ingå i ett styrpaket. Enligt 

Simons (1995) består ekonomistyrning av formella informations-baserade rutiner och förfaranden som 

används i syfte att bibehålla eller förändra mönster i organisationens aktiviteter. Simons (1995) 

definition grundar sig på ekonomistyrning som något formellt. Men inkluderar även vad han kallar för 

belief system där ett företags grundläggande värderingar anses vara ett viktigt styrmedel.     

 

Från att tidigare präglats av en syn som bygger på att styrpaket består utav formella styrsystem, så har 

denna syn vidgats och givit mer utrymme att även inkludera informella styrsystem där just 

organisationens värderingar idag anses vara ett informellt styrmedel. Samtida forskning (Collier, 2005; 

Merchant & Van der Stede, 2007; Malmi och Brown, 2008) ser ekonomistyrning som en kombination 

av formella och informella styrmedel vilka har en inverkan på varandra. Denna syn på 

ekonomistyrning är även tydligt utpräglad i ramverk som presenterats under 2000-talet. Inom Malmi 

och Browns (2008) definition av ekonomistyrning inkluderas samtliga metoder och system som chefer 

använder för att säkerställa att anställdas beteende och beslut är förenligt med organisationens mål 

och strategier (Malmi & Brown, 2008:290). Denna definition gör skillnad på rena informationssystem 

och system för beslutsfattande då författarna argumenterar att ett ekonomistyrningssystem måste 

innehålla mekanismer som styr medarbetare att agera i linje med övergripande mål och strategi 

(Malmi & Brown, 2008) 

 

Det är av vikt att valt ramverk är förenligt med uppsatsens undersökning och möjliggör studiens 

analys. Malmi och Browns (2008) definition på ekonomistyrning lämpar sig då den tar fasta på 

förhållandet mellan strategi och organisationens beteende. Vidare tar deras sammanfattande ramverk 
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(se figur 1) även hänsyn till både formella styrmedel i form av planering, cybernetisk styrning, 

belöning och ersättning, administrativ styrning samt informella i form av kulturell styrning. Centralt i 

denna sammanställning är att författarna betonar vikten av att undersöka dessa styrmedel som ett paket 

då de hör ihop med varandra. Tidigare studier har begränsat sig just till enskilda styrsystem vilket kan 

leda till missuppfattningar av styrpaketets effekt i helhet och förhållandet mellan dessa olika typer av 

styrsystem (Malmi & Brown, 2008). 

Figur 1: Management Control Package (Malmi & Brown, 2008) 

2.1.1 Styrning genom planering 

 

Styrning genom planering syftar enligt Malmi och Brown (2008) till att fylla tre olika funktioner. 

Eftersom planering är en så kallad ex ante form av styrning ska planeringen visa på tydligt uppsatta 

mål för organisationens samtliga funktioner vilka ska styra medarbetarnas beteende under planerad 

period. Planeringen ska också avväga medarbetarnas prestationsnivå så att de individuella 

arbetsinsatserna är i linje med organisationens övergripande målsättningar. Planeringen förtydligar 

således vad som förväntas av medarbetarna ur en organisatorisk synvinkel. Slutligen kan planeringen 

möjliggöra en högre målkongruens inom organisationen då de olika avdelningarnas målsättningar kan 

anpassas till aggregerade mål och strategier. På så sätt kan man säkerställa att beteendemönstret är i 

linje med uppsatta mål och strategier, både på grupp- och individnivå. 

  

Merchant och Van der Stedes (2007) definition av styrning genom planering begränsar sig endast till 

budgetering och finansiell resultatstyrning. Malmi och Brown (2008) väljer däremot att inkludera 

icke-finansiell planering. I den strategiska planeringen kan planeringen innefatta organisationens 

strategiska prioriteringar och initiativ som kan vara effektiva för att styra medarbetarnas beteende. 

Likaså kan en kortsiktig planering innefatta direkta uppgifter och prioriteringar som också ger 

vägledning kring hur arbetet ska utföras. Dessa prioriteringar behöver enligt Malmi och Brown (2008) 
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varken på kort och lång sikt ha en direkt koppling till finansiella mål. Författarna breddar definitionen 

av styrning genom planering jämfört med Merchant och Van der Stedes (2007)  definition genom att 

belysa hur processen ska utveckla medarbetarens strategiska synsätt genom planering. Planering kan 

utföras med liten koppling till rena finansiella mål utan processen ska öka den anställdes strategiska 

engagemang för organisationens utveckling (Malmi & Brown, 2008). Enligt författarna är det viktigt 

för organisationen att inse att planering inte bara genomförs för att fastställa medarbetarnas framtida 

aktiviteter utan också att själva planeringsprocessen ska bidra till att öka de anställdas engagemang för 

planerna och organisationens utveckling.   

 2.1.2 Cybernetisk styrning 

 

Cybernetisk styrning är ett brett begrepp som omfattar flera olika aspekter av formell styrning. Malmi 

och Brown (2008) definierar cybernetisk styrning i enlighet med Green och Welsh (1988): som en 

process där en feedbackslinga är representerad genom att använda krav på prestation, mäta 

prestanda för systemet, jämföra prestationen mot kraven, mata tillbaka information angående 

oönskade avvikelser i systemen, och därefter anpassa systemets komponenter (s. 289). Fyra olika 

styrsystem har identifierats i tidigare forskning inom den cybernetiska kategorin. Dessa är budget, 

finansiella mått, icke finansiella mått samt hybrider vilka kan innefatta både finansiella och icke 

finansiella mått i syfte att ge en bättre helhetsbild av organisationens prestation vid uppföljning.  

 

I en era och bransch med intensiv konkurrens som möjliggörs av nya teknologiska framsteg kan 

behovet av adekvat servicekvalitet säkerställas genom att fokusera på frågor kring hur man förbättrar, 

styr och mäter kvalitén på organisationens service (Sylvestro et al., 1990). För att säkerställa 

servicekvalitet bland en stor grupp medarbetare kan organisationer välja att använda sig av formella 

styrmedel där mätning och uppföljning får stort fokus. En studie av Auzair och Langfield (2005) visar 

på att inom organisationer där service ska erbjudas till en marknad med ett omfattande kundutbud 

använder sig ledningen i högre grad av formella styrsystem för att förmedla en strategi till 

organisationen. Organisationer som är i en mogen tillväxtfas lägger även dem större vikt vid formella, 

mer byråkratiska styrsystem. Cybernetiska styrsystem som fokuserar på mätning och uppföljning har 

visat sig effektiva när det kommer till att skapa styrkongruens och tydlig förmedling av medarbetares 

mål när styrsystemet omfattar många individer inom en organisation. (Auzair & Langfield-Smith, 

2005) Det är således inte alltid på vilken typ av verksamhet som bedrivs, exempelvis 

serviceorganisation eller produktionsverksamhet, som bestämmer användandet av formella styrmedel. 

Om antalet individer som berörs av organisationens styrning är omfattande kan en tydlig 

ekonomistyrning, där konkreta siffror och redovisningstal inkluderas, därför ha stor inverkan på 

medarbetares arbetssätt även inom komplexa serviceorganisationer. (Lowry, 1990) 
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Publicerad forskning visar på inkluderande av kundrelationen i interna mätinstrument i allt högre 

utsträckning. I Kaplan och Nortons (1992) bidrag; det balanserade styrkortet, argumenterar författarna 

för hur organisationer bör inkludera ett mer kundorienterat synsätt i intra-organisatoriska 

utvärderingsinstrument. Det balanserade styrkortet presenteras ofta som ett användbart verktyg för 

introducering av ny strategi för en avdelning eller organisation i stort och därför är det logiskt att 

utformningen av en sådan hybrid måste vara konfigurerat i linje med övergripande strategier 

(Toumela, 2005). För att integrera övergripande kundorienterad strategi bör hybriden ta fasta på mått 

som ska reflektera specifika faktorer som inverkar på kundens upplevda service och kundnöjdhet. För 

serviceorganisationer och specifik bankverksamhet som karaktäriseras av hög andel kundkontakt är 

kvalitetsmätningar av särskild vikt för att upprätthålla en hög kundnöjdhet i utvärderingen av bankens 

kundrelationer. (Zineldin, 2006) 

  

I och med att långsiktiga kundrelationer bygger på en kombination av psykologiska och aspekter som 

vänlighet, rykte, hjälpsamhet och förtroende (Allaire, 1972; Zineldin, 2006) måste måttet på relationen 

preciseras. Ett sätt att mäta kundnöjdhet är genom kundundersökningar där kunden får besvara hur väl 

en produkt eller service motsvarar kundens förväntningar utifrån huruvida deras behov blev 

tillfredställt eller inte. I Zineldin och Bredenlöws (2001) forskning kan funktionell kvalitet 

sammanfattas som den kvalitén kunden uppfattar i sin personliga kontakt med organisationen, alltså 

den kvalitet som medarbetarna i direkt kundkontakt inom en bankverksamhet kan påverka. Att behålla 

en hög servicenivå är grundläggande om kundrelationen ska vara långsiktig och påverkar kundens 

förväntningar och upplevelse av funktionell kvalitet och blir därför betydelsefullt mått vid utvärdering 

av medarbetarnas arbete. 

 

Många företag använder kundnöjdhet som den främsta indikatorn vid utvärdering kring medarbetarnas 

prestation för att förstärka kundorienteringen i det dagliga arbetet. Måttet har visat sig problematiskt 

då det är näst intill omöjligt att behålla en permanent motivation i hela organisationen genom att 

använda sig av något så abstrakt och vagt mått som kundnöjdhet (Mihelis, et al 2001). Måttet på 

kundnöjdhet måste därför översättas till siffror baserade på mätbara parametrar med en direkt koppling 

till medarbetarnas arbete, med andra ord, faktorer som medarbetare kan förstå och påverka i sitt 

dagliga arbete (Dechamps & Nayak, 1995). 

2.1.3 Belöning och ersättning 

  

Denna form av styrning syftar till att använda incitament i form av belöningar och finansiella 

ersättningar för att öka anställdas ansträngningar och prestationer. (Bonner & Sprinkle, 2002) Dessa 

styrsystem är avsedda att, förutom att skapa målkongruens bland företagets anställda, öka 

motivationen och höja prestationen hos individer och grupper med belöning som incitament för 

uppnådda mål.  
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Forskning visar att ett kundorienterat arbetssätt bortprioriteras till förmån för att uppnå 

målsättningarna som krävs för monetär belöning. Det vill säga att medarbetarens egenintresse för 

belöning går ut över kundrelationen. Om en organisation prioriterar kundrelationer bör istället 

medarbetarens förmåga att skapa relation bli prioriterad i kravbilden, istället för krav på finansiella 

kortsiktiga mål (Wildt et al., 1987) Utvärdering bör således vara uppbyggd på medarbetarens beteende 

i kundrelationen inte på kortsiktiga finansiella målsättningar, något som blir väsentligt för att utveckla 

kvalitén på kundrelationen över tid (Poujol & Tanner, 2010). 

 

Belöning och ersättning är oftast kopplad till cybernetiska styrmedel men organisationer använder 

ersättningssystem av andra skäl. Exempelvis kan belöning och ersättningar användas för att behålla 

kompetent personal eller sammanfogas med kulturell styrning via gruppbelöningar. För att attrahera 

kompetent personal att stanna inom organisationen kan belöningar eller monetära ersättningar 

användas eftersom personalomsättning riskerar att påverka bankverksamheters relationsskapande med 

kunder. Vanligt förekommande inom finansbranschen är provisionsbaserade ersättningssystem som 

främjar på kortsiktiga finansiella vinster där servicekvalitén och kundrelationen blir lidande (Crosby et 

al., 1990; Williams, 1998) 

2.1.4 Administrativ styrning 

 

Om planering avser att fastställa vilket arbete som ska utföras så avser den administrativa styrningen 

att vägleda medarbetare kring hur arbetet ska utföras. Att styra anställdas beteende med administrativ 

styrning består enligt Malmi och Brown (2008) i organiseringen av grupper och individer, chefers 

observation av beteenden, etablera vem medarbetaren står till svars för sitt beteende samt tydligt 

specificera hur uppgifter och beteende skall alternativt inte skall utföras. Författarnas sammanställning 

av administrativa styrmedel består utav tre olika grupper; organisationens design och struktur, 

ledningsstruktur samt förfaranden och policys. Beroende på organisationens utformning och struktur 

kan ledningen uppmuntra kontakter och relationer inom och mellan företagets separata funktioner. 

Ledningsstruktur handlar istället om företagets sammansättning och struktur, samt de formella system 

och tillvägagångssätt som används för att försäkra att representanter i företagets olika funktioner 

koordinerar organisationens processer. Slutligen ska olika förfaranden och policys specificera 

organisationens processer, arbetssätt och beteenden. Här ingår regler och standardförfaranden för att 

utföra olika uppgifter (t.ex. hur man hanterar kundkontakt och kundmöten). 

 

Kundrelationer i sig är en ostrukturerad vetenskap och det kan antas rimligt att ju mer kundorienterad 

en organisation är desto mindre vikt skall läggas vid standardisering av organisationens struktur och 

medarbetarens arbetssätt som dagligen är i direktkontakt med kund. (Hartline et al., 2000) 
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Formalisering är associerad med nedsatt självständighet för medarbetarna vilket är viktigt att ta fasta 

på i en organisation där kundrelationen är strategiskt prioriterad. Balansgången mellan formulering av 

rutiner som medarbetarna ska efterfölja och en mer självstyrd personalstyrka är således av stor 

betydelse för ledningen när en serviceorganisation utformar sitt styrpaket (Hartline et al., 2000).  

2.1.5 Kulturell styrning 

 

Informell styrning, enligt Malmi och Brown (2008) definierat som kulturell styrning, betecknas som 

ett övergripande men ändå skarpt styrmedel. Denna styrning anses svår att förändra men bidrar med en 

kontextuell ram för övriga styrsystem inom organisationen. Företagets kultur kan användas som ett 

styrmedel då en organisations värderingar, övertygelser och sociala normer tenderar att delas med dess 

anställda, vilket får en direkt inverkan på deras beteende och handlingar (Flamholtz et al., 1985). 

Utöver styrning genom värderingar behandlar Malmi och Brown (2008) även så kallad klanstyrning 

och symboler. Där klaner syftar till hur anställda exponeras för en socialiseringsprocess vilken 

påverkar deras färdigheter och värderingar (Ouchi, 1979). Symboler förklaras med hur ett företag 

skapar synliga uttryck, såsom utformning av lokaler och klädkoder för att utveckla en speciell typ av 

kultur (Shein, 1997). 

  

Informell styrning kan visa sig dominerande i organisationer där medarbetarna utför icke-

rutinmässiga, diversifierade och specialutformade uppgifter (t.ex. medarbetare med uppgift att skapa 

och underhålla kundrelationer) (Mills, 1985). Därav kan det vara svårt för ledningen att använda sig av 

formella mätningar (exempelvis cybernetiska styrmedel) objektivt på grund av uppgiftens avsaknad av 

standardisering. Ledningen kan därför välja att förlita sig på informell styrning som inspirerar 

medarbetare att prestera i enlighet med organisationens övergripande värderingar vid direktkontakt 

med organisationens kunder (Hartline et al., 2000). 

 

Forskning visar på att spridningen av en kundorienterad strategi genom informell styrning blir effektiv 

då styrning är initierad både från ledning och medarbetare, så kallad dual control. (Jaworski et al., 

1993) Vid spridning av kundorienterad strategi är det upp till ledningen att skapa den nödvändiga räta 

linjen mellan strategi och struktur för att sedan förlita sig på work group socialization för att i sin tur 

förankra strategin hos medarbetarna (Hartline et al., 2000). Work group socialization höjer relationen 

mellan medarbetare och organisation från ett enkelt ekonomiskt utbyte till socialt utbyte. Då 

ekonomiskt utbyte endast är kontraktuellt är socialt utbyte baserat på en känsla av ett gemensamt syfte. 

(Blau, 1964; Morrison, 1996) Vikten av socialiseringsprocessen understryks av Hartline et al. (2000) 

på grund av den direkta effekten på medarbetarnas delade värderingar men också för dess påverkan på 

medarbetarnas ökade engagemang och förbindelse med organisationen.  
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Utöver denna form av socialt utbyte så finns även mer ordnade former av utbyte. Vad Merchant och 

Van der Stede (2007) benämner som utbildning ryms även till viss del inom Malmi och Browns 

(2008) definition av kulturell styrning. Detta ifall syftet med utbildningen är att upprätthålla företagets 

kultur och värderingar. Ytterligare en styrmekanism som kan vara av stor vikt är beteende-baserad 

utvärdering av organisationens medarbetare. Genom tillhandahålla nära handledning och uppföljning 

kan beteende-baserad utvärdering även klargöra medarbetarens roll och samtidigt bidra till 

medarbetarnas organisatoriska engagemang (Snell, 1992). 

2.2 Sammanfattning av teori, syfte och uppsatsens struktur 

 

Det finns ett samförstånd i tidigare forskning att se på ekonomistyrning som ett paket, något som blir 

viktigt för att förstå den inverkan olika styrsystem har på varandra och effekten på organisationens 

arbetssätt. För att effektivt sprida en strategi inom en organisation betonar forskare därför vikten av att 

finna en önskvärd balans, mellan formella och informella styrsystem i utformningen av 

organisationers styrpaket (Malmi & Brown, 2008; Merchant et al., 2007; Collier, 2005). För att styra 

medarbetare i organisationens frontlinje har kundrelationens svårmätbara natur resulterat i att 

ledningen i större utsträckning väljer att använda sig av informella styrmedel. Formella styrsystem 

riskerar att öka formaliseringen och minska självständigheten i medarbetarnas arbetssätt och därav har 

informell styrning visat sig dominerande i organisationer där medarbetarna utför icke-rutinmässiga, 

diversifierade och specialutformade uppgifter (t.ex. medarbetare med uppgift att skapa och underhålla 

kundrelationer) (Mills, 1985). Balansgången mellan formalisering av frontlinjens arbetssätt och en mer 

värderingsstyrd personalstyrka är således av stor betydelse för ledningen när en serviceorganisation 

utformar sitt styrpaket (Hartline et al., 2000). Med avstamp i denna teoretiska grund kommer 

uppsatsen undersöka utformning och användning av ett styrpaket som ämnar omvandla en 

kundorienterad strategi till ett kundorienterat arbetssätt inom en bankverksamhet. 

 

Uppsatsens struktur, syfte och användning av den teoretiska referensramen sammanfattas grafiskt i 

figur 2. Det kundorienterade arbetssättet kan betraktas som den åtråvärda skatten företag och 

organisationer vill åt. Styrpaketets utformning kan liknas vid kartan och kompassen som 

organisationen måste följa för att hitta rätt lämplig väg till skatten. Den kundorienterade strategin är 

myten som omgärdar skatten och berättar om kundlojalitet och kundnöjdhet som riktlinjer på resan 

mot ökade intäkter om organisationen anammar strategin. Tidigare forskning visar på att liknande 

organisationer främst har valt den informella vägen till skatten men det ligger i undersökningens 

intresse att se om den informella vägen är den mest lämpliga för att nå ett kundorienterat arbetssätt 

inom en bankverksamhet. Medarbetarnas upplevelser får således vittna om kartan och kompassens 

pålitlighet för att vägleda framtida bankverksamheter i sökandet efter en lämplig väg genom 

styrpaketet som omvandlar kundorienterad strategi till kundorienterat arbetssätt.  
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Figur 2: Sammanfattning av uppsatsens struktur, syfte och användning av teoretisk referensram 
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3 Studiens tillvägagångssätt 

 

I följande avsnitt behandlas studiens tillvägagångssätt. Här motiveras val av metod, organisation och 

intervjuobjekt. Avsnittet redogör även för undersökningens operationalisering och avslutas med ett 

avsnitt för kritisk tänkande innehållande metodkritik, reliabilitet och validitet samt källkritik. 

  

3.1 Val av metod 

  

Uppsatsens undersökning ämnade redogöra för hur kundorienterad strategi omvandlas till ett 

kundorienterat arbetssätt genom en bankverksamhets styrpaket. Baserat på medarbetarnas upplevelser 

var syftet med undersökningen att samtidigt redogöra för styrkor och svagheter i styrpaketets 

utformning kring hur väl styrpaketet inkorporerar och omvandlar övergripande strategi till ett 

kundorienterat arbetssätt. För att ha möjlighet att undersöka, analysera och dra slutsatser kring detta 

behövde vi ställa en blandning av öppna och specifika frågor. Valet föll således på ett kvalitativt 

angreppsätt där intervjuer anses mest lämpligt att använda som tillvägagångssätt (Holme & Solvang, 

1997; Saunders et al., 2007). Med detta metodval var förhoppningen att intervjuobjektens förklaringar 

och uppfattningar kunde generera ett bidrag för att utveckla befintlig teori kring hur styrpaket kan 

konfigureras för att omvandla övergripande kundorienterad strategi till kundorienterat arbetssätt inom 

serviceorganisationer med liknande förutsättningar som en bankverksamhet.  

  

Intervjufrågorna är av semistrukturerad karaktär vilket gav oss möjligheten att ställa följdfrågor och be 

intervjuobjekten om förtydliganden. (Saunders et al., 2007). Intervjuunderlagen (se bilaga 1,2 och 3) 

var fastlagda på förhand men var anpassade till vilken yrkesroll intervjuobjektet hade. Frågeföljden 

kom också att ändras mellan intervjuerna vilket semistrukturerade intervjuer tillåter, något som 

uppmuntrade intervjuobjektet att prata fritt och vidareutveckla sina svar. 

  

Vid varje intervju har ljudupptagning skett efter godkännande av intervjuobjekten. Detta för att 

frågorna var av så pass djupgående karaktär att information riskerade att gå förlorad om endast 

anteckningar tagits vid intervjutillfällena. Intervjuerna transkriberades och informanterna fick sedan ta 

del av materialet för godkännande innan vidare användning. Detta för att undvika eventuella 

missuppfattningar som kan uppstå vid användning av semi-strukturerade intervjuer då svaren till viss 

del har tolkats av oss som författare. 
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3.2 Val av organisation 

  

Då denna uppsats behandlar styrpakets utformning och spridningen av kundorienterad strategi i en 

bank var det viktigt att undersöka detta i en organisation där ekonomistyrningen, i enlighet med Malmi 

och Browns (2008) definition, användes för att styra organisationens beteende. Ytterligare ett 

kriterium som studien hade på valet av organisation var att undersökningen skulle genomföras i en 

organisation med en uttalad strategisk prioritering på långsiktiga kundrelationer. En av Sveriges 

ledande kommersiella banker Swedbank och Swedbanks Private Banking verksamhet specifikt, har ett 

starkt kundorienterat fokus och tillhandahåller rådgivning till kunder som har ett behov av en nära och 

aktiv relation till sin rådgivare. Denna prioritering kunde verifieras genom extern kommunikation via 

Swedbanks egen hemsida;  

 

Vi arbetar hårt på att utveckla långa och nära relationer med våra kunder 

(Swedbank, 20141) 

  

När vi utvecklar våra produkter och tjänster är målet att skapa det som är långsiktigt bra för 

kunderna och därmed även för oss. 

(Swedbank, 20141) 

3.3 Val av intervjuobjekt 

 

För att besvara uppsatsens forskningsfråga har intervjuer med organisationens regionledning, 

kontorschefer och rådgivare genomförts. Detta för att, i enlighet med uppsatsens syfte, undersöka på 

vilket sätt organisationen genom sitt styrpaket omvandlar övergripande strategi till ett arbetssätt som 

möjliggör långsiktiga kundrelationer inom verksamheten. Intervjuer på tre olika nivåer av 

organisationen var viktigt för oss för att få en så bred och realistisk bild som möjligt (Holme & 

Solvang, 1997) av omvandlingen från strategi till arbetssätt.  

 

Vid inledande kontakt med representanter på nationell ledningsnivå inom Swedbank uppdagades ett 

ömsesidigt intresse för att genomföra undersökningen. I och med ett ömsesidigt intresse förmedlades 

kontakt till representativa medarbetare inom organisationens regionala affärsområden. Intervjun med 

regionledningens representant gjordes inledningsvis för att identifiera utformningen av Swedbanks 

styrpaket. Vi valde att inleda med ledningens perspektiv då vi var av behov att kartlägga styrpaketet 

inför intervjuerna med rådgivarna och kontorscheferna. På så sätt kunde vi arbeta metodiskt med 

utformning och användning inledningsvis och därefter få cheferna och medarbetarnas perspektiv på 

faktiskt uppfattning kring styrpaketets styrkor och svagheter. 
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Kontorscheferna inom Swedbanks affärsområde Private Banking valdes till undersökningen av två 

skäl. Kontorschefernas yrkesroll innefattar dels daglig styrning och vägledning av rådgivarna 

samtidigt som de själva även innehar egna kundbaser. Denna delade yrkesroll sätter fokus på två 

nödvändiga perspektiv för vår uppsats; den nära kontakten med kunden samtidigt som den mest 

personliga styrningen och uppföljningen med rådgivare ingår i chefernas dagliga arbete. 

Rådgivarna är intervjuade av två skäl. Styrpaketets syfte var att påverka medarbetarnas beteende 

samtidigt som det är den yrkesroll där skapandet och underhåll av kundrelationer är en naturlig del av 

det dagliga arbetet. Deras uppfattning och upplevelser angående styrpaketets utformning och 

användning var således av stor vikt för att vår analys kring vilka styrkor och svagheter styrsystemen 

inom Swedbank uppvisade i förhållande till hur väl styrpaketet ansågs omvandla strategi till arbetssätt. 

Placering Benämning Befattning Datum 

Typ av 

intervju Längd 
Regionkontoret, Uppsala Peter Holmgren Regionchef, 

Private Banking, 

mellersta regionen 

11 april 2014 Personlig 

intervju 

60 min 

Private Banking, Uppsala Eva Heidenborg Kontorschef 25 april 2014 Personlig 

intervju 

60 min 

Private Banking, Gävle Kicki Engwall Kontorschef 28 april 2014 Personlig 

intervju 

60 min 

Private Banking, Uppsala Urban Förare Rådgivare 25 april 2014 Personlig 

intervju 

40 min 

Private Banking, Uppsala Victoria Widman Bystedt Rådgivare 24 april 2014 Personlig 

intervju 

40 min 

Private Banking, Gävle Daniel Andersson Rådgivare 28 april 2014 Personlig 

intervju 

45 min 

Private Banking, Gävle Stefan Lif Rådgivare 28 april 2014 Personlig 
intervju 

40 min 

 

Tabell 1: Sammanställning av intervjuobjekt och intervjutillfällen 

3.4 Operationalisering  

3.4.1 Identifiering och användning av styrpaket 

  

För att identifiera organisationens styrpaket utgick intervjufrågorna från Malmi och Browns (2008) 

sammanställning av de olika styrsystem som kan kombineras till ett styrpaket. Samtliga intervjufrågor 

som använts vid intervjun med ledningens representant; regionchefen Peter Holmgren återfinns i 

bilaga 1. Intervjuunderlaget är indelat i två delar där den första delen ämnar definiera ledningens syn 

på kundrelationer samt ledningens perspektiv på rådgivarnas möjlighet att skapa långsiktiga 

kundrelationer. Del två behandlar specifikt utformningen av styrpaketet och på vilket sätt den 

kundorienterade strategin inkluderats i samtliga styrsystem. 
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Eftersom begreppet långsiktiga kundrelationer återfinns på Swedbanks hemsida men saknar vidare 

definition ämnar fråga 1-3 i del 1 att definiera begreppets betydelse för ledningen inom regionen. 

Vidare ska fråga 4-6 klargöra vilka aktiviteter som ledningen anser vara viktiga för rådgivarnas 

möjlighet att skapa långsiktiga kundrelationer samtidigt som frågornas fokus inriktar sig på möjlig 

problematik vid konkurrerande aktiviteter/ambitioner. Fråga 5 belyser eventuella svårigheter i arbetet 

att skapa långsiktiga kundrelationer för rådgivarna ur ledningens perspektiv. Detta för möjliggöra en 

jämförelse mellan ledningens uppfattning och rådgivarnas egna upplevelser och erfarenheter om de 

krav som ställs på dem i det dagliga arbetet. 

  

I del två har organisationens styrpaket granskats. Vi valde att använda Malmi och Browns (2008) 

typologi för att definiera styrsystemen men omskrivning gjordes för att förenkla för intervjuobjektet då 

begrepp som “cybernetisk styrning” och “klanstyrning” ansågs för tekniska och därför svårbegripliga. 

  

3.4.2 Uppfattning kring styrpaketets styrkor och svagheter 

  

Om ledningens svar låg till grund för identifiering samt tankar kring utformning av verksamhetens 

styrpaket skulle intervjufrågorna till kontorschefer och rådgivare åskådliggöra hur styrsystemen 

upplevs omvandla strategi till arbetssätt utifrån deras position. I intervjuunderlaget som skickades till 

kontorscheferna (se bilaga 2) behandlar fråga 1 och 2 på vilket sätt kontorschefernas arbete är i linje 

med övergripande kundorienterad strategi samt vilken styrning kontorscheferna får från ledningen i 

sitt arbete. Fråga 3 och 4 berörde vilka styrsystem som prioriteras vid uppföljning och ansågs ha störst 

inflytande på rådgivarnas arbete samt hur styrsystemens inverkan självständigheten i chefernas 

yrkesroll. Fråga 5 och 6 behandlade utbyte av erfarenheter kring kundbemötande och arbetssätt inom 

organisationen samt vilka värderingar som genomsyrar den operativa verksamhetens dagliga arbete i 

relation till kunden.  

  

I intervjuunderlaget som skickades till rådgivarna (se bilaga 3) ämnade fråga 1 och 2 att redogöra för 

om/hur rådgivarna upplever att långsiktiga kundrelationer prioriteras inom organisationen samt 

inkluderas i verksamhetens styrsystem. Rådgivarna gavs här chansen att berätta fritt men utifrån 

ledningens svar formulerades också följdfrågor som behandlade konkreta styrsystem specifikt. 

Följdfrågorna bidrog till att intervjun blev mer effektiv då rådgivarna ibland hade svårt att urskilja 

specifika styrsystem i styrpaketet. Fråga 3 och 4 behandlar möjlig problematik i förhållandet mellan 

styrsystem, yrkesroll samt inverkan på självständighet (Mills, 1985). Fråga 5 och 6 behandlar främst 

utbytet och eventuell socialiseringsprocess (Hartline et al., 2000) inom organisationen samt vilka 

värderingar rådgivaren efterlevde i sitt arbete med kundrelationen. 
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3.5 Kritiskt tänkande 

  

3.5.1 Metodkritik 

 

Kritik kan riktas mot urvalet i vår undersökning, något vi som författare är medvetna om. Samtliga 

intervjuobjekt förutom regionledningens representant Peter Holmgren har valts ut av organisationen 

inför deltagande. Att representanterna inte valdes slumpmässigt är något som kan ha påverkat 

undersökningens resultat och slutsatser.  

 

Att använda sig av semistrukturerade intervjuer som metod är något som medförde både fördelar såväl 

som nackdelar. Att vi noggrant såg till att alla frågor besvarades under intervjun var viktigt då 

avsaknaden av en standardisering i semistrukturerade intervjuer kan leda till att tillförlitligheten kan 

ifrågasättas. Genom att noggrant se till att varje ämne behandlades under intervjun försökte bristande 

tillförlitlighet undvikas (Saunders et al., 2007). Syftet med att i förväg skicka ut frågorna till 

intervjuobjekten var att låta dessa förbereda sig inför intervjun vilket samtidigt kan innebära en 

oönskad effekt på svaren om dessa blir för genomtänkta och försiktiga. Risken är att intervjuobjekten 

inte svarar hur de egentligen tycker utan håller sig till sitt förberedda upplägg. Denna risk minimerades 

genom att endast skicka ut ett begränsat antal och övergripande frågor som inkluderade de ämnen som 

intervjun avsåg behandla för att sedan komplettera med mer specifika följdfrågor under intervjun. 

 

För att på bästa sätt dokumentera intervjun valde vi att dels ta anteckningar under intervjutillfället, 

men också använda ljudupptagning. Detta kan påverka intervjuobjektens svar om de känner oro för att 

spelas in och således blir mer försiktiga, något som kan ha en negativ effekt på uppgifternas 

förväntade tillförlitlighet (Saunders et al., 2007). För att undvika detta har vi varit noga med att 

säkerställa huruvida intervjuobjekten känner sig bekväma med röstinspelning. För att intervjuobjekten 

skulle känna sig trygga med sina svar, har dessa även fått vara anonyma i citeringen i uppsatsens 

empiriska underlag. Anonymiteten kunde säkerställas i citeringen i samtliga intervjuer förutom i den 

med regionledningens representant, detta på grund av uppsatsens koncentrerade urval. Intervjuerna 

genomfördes även i en miljö där intervjuobjekten kände sig bekväma, nämligen på deras arbetsplats, 

för att minska informanternas oro vid intervjutillfället. Vi gav även intervjuobjekten möjlighet att läsa 

igenom den transkriberade versionen av intervjun i efterhand för att säkerställa att dessa kände sig 

trygga med vad vi diskuterat och således gavs möjlighet att rätta eventuella missförstånd och 

felaktigheter. 
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3.5.2 Reliabilitet och validitet 

  

Begreppet reliabilitet kan förklaras som tillförlitlighet vilket är ett mått på i vilken utsträckning ett 

tillvägagångssätt eller verktyg ger likvärdiga resultat vid olika tillfällen under samma omständigheter 

(Bell, 2006). Vi ökade reliabiliteten genom att i förväg konstituera kriterier kring vilka intervjuobjekt 

som skulle ingå i urvalet. Med ett tillvägagångsätt där semistrukturerade intervjufrågor låg till grund 

för undersökningen, och alla intervjuer därmed såg olika ut, måste reliabiliteten anses låg. Vid varje 

intervjutillfälle med representanter på samma nivå inom organisationen använde vi däremot oss av 

likadant intervjuunderlag och säkerställde att samtliga teman under intervjun behandlats vilket ökade 

undersökningens reliabilitet.  

  

Typologin som presenterats i teorin försvårade vårt arbete med att förklara vissa begrepp vid 

intervjutillfällena vilket var ett hot mot reliabiliteten. Innan och under intervjutillfällena var vi dock 

noga med att säkerställa att definitionerna av de teoretiska begrepp som kan förekomma i uppsatsen 

definierades tydligt i intervjuunderlaget. Karaktären på de semistrukturerade intervjuerna gav oss 

möjlighet att klargöra definitioner som ändå kunde anses svårförstådda under intervjun, detta upplever 

vi bidrog till en ökad reliabilitet. 

  

Begreppet validitet kan sammanfattas som giltighet. Problemet med giltighet är oftast mycket mindre i 

kvalitativa studier jämfört med kvantitativa beroende på att vi har en mycket större närhet till 

informanterna (Holme & Solvang, 1997). Närheten är dock inte problemfri då vår uppfattning av 

intervjuobjektens signaler och motiv kan missuppfattas i intervjusituationer något som vi ville 

minimera genom att göra personliga intervjuer med samtliga deltagare. Personliga intervjuer gav oss 

möjligheten att uppfatta kroppsspråk och nyanser i intervjuerna med informanterna, något vi hade gått 

miste om ifall intervjuerna genomförts med telefon- eller internetbaserad kommunikation. (Saunders et 

al., 2007) En av uppsatsförfattarna är också anställd inom vald organisation vilket också minskar 

validiteten då närheten till organisationen och medarbetarna påverkar intervjuobjektens svar samt 

objektiviteten i undersökningen. Detta kan också skapa bestämda förväntningar hos intervjuobjekten 

vilket kan leda till att de beter sig på ett sätt de tror att författarna förväntar sig vilket också minskar 

undersökningens giltighet samt tillförlitlighet (Holme & Solvang, 1997) 

                                                                                                        

3.5.3 Källkritik 

  

Det var viktigt att undgå missuppfattningar, felaktigheter och desinformation i både empiriskt och 

teoretiskt material. Källkritik är som bekant forskarens främsta verktyg (Esaiasson et al., 2003), en 

mening vi försökt ta fasta på under uppsatsskrivandet. För att säkerställa tillförlitligheten i de källor 

studien nyttjat i undersökningen användes, i den mån det var möjligt, primärkällor. Många av de källor 
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som använts är hämtade från välkända vetenskapliga tidskrifter som exempelvis Accounting, 

Organizations and Sociaety och Management Accounting Research. Publicering i dessa tidskrifter 

ansågs stärka tillförlitligheten samtidigt som källor eftersöktes vilka använts av andra forskare och på 

så sätt blivit bekräftade som tillförlitliga. 

  

Det teoretiska ramverket för identifiering av styrpaketets olika styrsystem har till stor del utgått från en 

och samma källa; Malmi och Brown (2008). Vi är medvetna om att detta är något som kan komma att 

kritiseras och minska oberoendet i studien. Författarnas ramverk är däremot en sammanställning och 

utveckling av andra forskares ramverk och publikationer i ämnet styrsystem och styrpaket vilket ökar 

tillförlitligheten. Sammanställningen tyder på en omfattande genomgång av tidigare publicerat 

material i ämnet vilket minskar risken för ensidig och ett subjektivt urval i identifikationen av vilka 

styrsystem, informella samt formella, som ingår i organisationens styrpaket. Malmi och Browns 

(2008) ramverk har även kompletterats med, för undersökningen, relevant teori som berör 

ekonomistyrningens koppling till möjligheten att skapa långsiktiga kundrelationer i 

serviceorganisationer. 
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4 Swedbanks styrpaket – utformning, användning och uppfattning 

 

Följande avsnitt behandlar den fallstudie som ligger till grund för undersökningens empiriska 

underlag. Inledningsvis ges en kort beskrivning av Swedbank och affärsverksamheten Private 

Banking. Vidare presenteras en sammanfattning av hur Swedbank inkorporerar en kundorienterad 

strategi med i sin ekonomistyrning och hur styrpaketet används och uppfattas av organisationen.  

  

4.1 Beskrivning av organisation och affärsområde 

 

Swedbank är en fusion mellan forna Sparbanken och Föreningssparbanken och bankens gemensamma 

historia sträcker sig tillbaka till1820-talet. Banken har 13 925 anställda (Swedbank, 20141) och med 

totalt 8 miljoner privatkunder och 600 000 företags- och organisationskunder i koncernen är 

Swedbank Sveriges största bank sett till antalet kunder. (Swedbank, 20141) För att leverera avkastning 

till aktieägarna samt värde för kunderna är Swedbanks kundorienterade strategi utformat med 

långsiktighet i kundrelationen som grundsten.  

 

När vi utvecklar våra produkter och tjänster är målet att skapa det som är långsiktigt bra för 

kunderna och därmed även för oss. 

(Swedbank, 20142) 

 

För Swedbank står närhet och hög kundnöjdhet i centrum vid skapande av en långsiktig relation. 

Närheten skapas genom ett lokalt engagemang där Swedbanks medarbetare ska vara lyhörda för 

kundernas önskemål och agera utifrån vad som är långsiktig bra för kunderna och därmed även för 

banken. Fokus ska således ligga på kundernas behov, inte bankens produkter, vid rådgivning kring 

finansiella produkter och tjänster.  

 

Swedbank har erbjudit Private Banking som ett koncept till sina kunder sedan år 2002. Private 

Banking-rådgivare finns representerade på tjugoåtta kontor fördelade på sex regioner och rådgivarnas 

begränsade kundbas ska möjliggöra en nära relation till kunden. Private Banking-rådgivaren har 

specialkompetens inom placeringar och genom Private Banking Academy försäkrar Swedbank att 

rådgivaren ständigt utbildas och utvecklas för att möta kundens behov och önskemål. Rådgivarens roll 

bygger på en löpande kontakt med kunderna i kundbasen och är således ett stöd för kunden samtidig 

som rådgivaren ska ha en helhetsöversikt över kundens ekonomiska situation där rådgivaren, vid 

behov, kan förmedla expertis i skattefrågor, affärs- och familjejuridik samt försäkringar. 

 

Inom varje region finns en övergripande chef över Private Banking-verksamheten som är ytterst 

ansvarig för affärsverksamhetens arbete. I nedstigande led finns regionens kontorschefer som 
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rapporterar till regionchefen samtidigt som de är ansvariga för uppföljning av rådgivarnas dagliga 

arbete. 

 

Nedan presenteras ett utdrag av Swedbanks organisationsschema (figur 3) för att sammanfatta Private 

Banking-verksamhetens utformning. De mörka rutorna markerar vilka delar av organisationen som 

finns representerade i denna undersökning.  

 

 
 

Figur 3: Organisationsschema, Private Banking 

 

4.2 Långsiktiga kundrelationer i utformningen och användningen av styrpaketet 

 

I intervjun med regionledningens representant blir det tydligt att tre styrsystem är särskilt viktiga vid 

spridning av prioriteringen på långsiktiga kundrelationer inom Private Banking verksamheten. I 

följande avsnitt kommer därför Personal Development Plan (PD-planen), ersättningen och utbytet 

behandlas då de enligt ledningen anses ha störst och tydligast inverkan på rådgivarnas arbete med 

kundrelationen.   
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4.2.1 PD-planen 

 

Utformning och användning 

Samtliga rådgivare inom Private Banking utvärderas utifrån en utvecklingsplan (Personal 

Development Plan, PD-plan). På senare år har kundperspektivet fått allt större utrymme i PD-planen 

enligt ledningen då kundernas upplevelser blir av allt större vikt vid utvärdering av rådgivarnas arbete. 

Detta för att utveckla verksamheten i en riktning där både kunden och banken upplever att en 

långsiktig relation bidrar till ett ömsesidigt värde. Enligt regionchefen har långsiktigheten varit 

prioriterad av verksamheten historiskt sett, men utvärdering där kunden får delge sina upplevelser vid 

rådgivningssituationer är relativt nytt inom Swedbank. 

  

Har man inte långsiktigheten i fokus upphör vi ju på sikt att existera. Det går ju inte att bedriva 

en bankverksamhet som är grundad 1820 och inte ha ett långsiktigt kundfokus. Det är banking 

enligt oss.(Regionchef, 2014) 

  

Just kundnöjdhetsperspektivet är det som har tillkommit i PD-planen och blivit tydligare… 

mätningar kring hur nöjda våra kunder är med oss har genomförts under några år inom Private 

Banking och vi har rätt höga kundnöjdhetssiffror så det är ett kvitto på att det vi gör är i rätt 

riktning. (Regionchef, 2014) 

  

Rådgivarnas PD-plan ska förutom mått på kundnöjdhet inkludera mätningar kring kundbasens 

lönsamhet, tillväxt samt rådgivarnas användning av de rådgivningsverktyg som banken utvecklat för 

att säkerställa rådgivningens kvalité. PD-planen inkluderar samtidigt en subjektiv utvärdering från 

närmaste chef hur väl rådgivaren efterlever bankens värderingar; enkel, öppen och omtänksam både i 

förhållande till kundbasen samt medarbetare. Målsättningarna inom samtliga parametrar i rådgivarens 

PD-plan fastställs i början av verksamhetsåret och utformning av varje enskild rådgivares PD-plan 

sker i samförstånd mellan kontorschef och rådgivare, detta för att öka rådgivarens engagemang kring 

sin egen och kundbasens utveckling.  

 

Uppfattning 

I intervjuerna med kontorscheferna framgår det tydligt att de mätningar och utvärderingar som 

inkluderas i PD-planen upplevs vara ett starkt styrmedel för att påverka rådgivarnas beteende i 

kundmötet. 

  

Jag vill nog säga att vi använder PD-planen, där vi sätter målen för året mest när det handlar 

om uppföljning. Det är där jag kan styra mest. Hur det än är så är det den som är 
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lönegrundande sen. Så vid årets slut så är det den vi sätter lönerna efter. Det är en ganska stor 

morot för de flesta.(Kontorschef, 2014) 

  

Eftersom kontorscheferna tillsammans med rådgivarna utformar PD-planen individuellt anser 

kontorscheferna att utvärderingen blir mer inriktad på varje enskild individs utveckling under året. 

Alla rådgivare delar uppfattningen att individuell utformning av PD-planen är att föredra eftersom 

utvecklingsplanen blir mer skräddarsydd. Den individuella målsättningen är beroende på vilken 

kundbas rådgivaren förfogar över och vilka utvecklingsbehov kundbasen samt rådgivaren själv 

upplever att hen har. Eftersom PD-planen uppfattas som det mest inflytelserika styrmedlet kommer de 

olika utvärderingsområdena få en mer djupgående presentation i följande stycken. 

4.2.1.1 Utvärdering av kundnöjdhet 

 

Utformning och användning 

I de kundnöjdhetsmätningar som genomförts och inkluderats i rådgivarnas utvärdering har man 

tidigare år genomfört undersökningar på rådgivarnivå. Kunderna har då fått möjligheten att delge sina 

upplevelser kring bemötande, rådgivning och proaktivitet kopplade till specifika rådgivare. Dessa 

mätningar har enligt ledningen tillgodosett verksamheten med konkreta mått och effektiva styrmedel 

för enskilda rådgivares arbete men kundernas utvärderingar anses också utlämnade för medarbetarna. 

  

Det här är ju ganska utlämnande undersökningar om man ser ur ett medarbetarperspektiv. Man 

klär ju av sig helt och hållet mer eller mindre och rådgivarna är ju inte sena på att ta till sig 

kritiken direkt, de gör ju förändringar direkt så på så sätt är det väldigt effektivt styrsätt. 

(Regionchef, 2014) 

 

Även om mätningarna på rådgivarnivå anses effektiva har dessa ersatts av en övergripande 

kundnöjdhetssiffra avseende kontoret och regionen där rådgivaren arbetar. Att mätningarna som 

omfattar en mer övergripande nivå har ersatt detaljerade rådgivarmätningar beror, enligt 

regionledningen, på att en övergripande siffra avseende kundnöjdhet är enklare att jämföra med andra 

kontor runt om i Sverige. Samtidigt är undersökningarna väldigt dyra att genomföra vilket påverkar 

beslutet att endast behålla kundundersökningen på en mer generell nivå.  

 

Uppfattning 

Det råder konsensus bland både rådgivare och kontorschefer kring att kundundersökningar på 

rådgivarnivå är att föredra vid utvärdering av rådgivarens arbete i kundmötet. Att den individuella 

mätningen har plockats bort till förmån för övergripande kontorsmätningar ställer sig en av 

kontorscheferna kritiskt till: 



28 

 

  

Sedan ett år tillbaka, tyvärr, så har vi valt att ta bort kundnöjdhetsmätningar på rådgivarnivå. 

Personligen tycker jag att det är lite synd för då kan inte jag koppla utvärderingen till specifika 

rådgivare. (Kontorschef, 2014) 

  

På frågan vilka positiva effekter kundnöjdhetsmätningarna på individuell nivå medför, belyser 

kontorschefen följande: 

  

Jag tycker att det är då det verkligen blir allvar! Så jag tillhör dem som vill få ner det på 

rådgivarnivå igen. För det är väldigt lätt att dölja sig i den stora massan annars. Jag har inte 

haft någon rådgivare som tyckt illa om mätningen utan jag tror snarare att man vill ha en bra 

relation till kunden. Genom mätningen så vet man precis vad mina kunder tycker. Om det är en 

rådgivare som har fått väldigt svaga siffror, ja men då har ju vi fått jobba med det direkt. 

(Kontorschef, 2014) 

 

Mätningarna på regions- och kontorsnivå upplevs av rådgivarna som diffusa och svåra att använda i 

sin uppföljning. Rådgivarna efterfrågar en undersökning där kundens övergripande förväntningar på 

kundmötet samtidigt som kundens förväntningar kring till exempel placeringsförslag borde inkluderas 

i kundmätningarna. 

 

I den här stora massan i banken där blir det kanske ännu mer intressant att veta varför inte de 

inte är nöjda. Här blir det ibland att det kanske kommer för sent då. När dem redan har lämnat 

oss. (Rådgivare, 2014) 

 

Det är alltid bra eftersom man kan ta det vidare till ”best practice” och till sig själv hur man 

ska jobba och sedan till bemötandet av andra kunder. Jag kan hålla med om att det är bra att 

veta, ett diffust procenttal kan säkert bytas ut mot mer konkreta värden. (Rådgivare, 2014) 

4.2.1.2 Utvärdering av lönsamhet och tillväxt 

 

Utformning och användning 

Lönsamhetsmåttet som inkluderats i PD-planen har också effekt på den långsiktiga relationen mellan 

rådgivarna och kunden enligt ledningen. Långsiktiga kundrelationer är enligt ledningen en 

förutsättning för lönsamma relationer. 

  

...över tid är en kund som är kund hos oss länge lönsammare än en kund som är kund hos oss 

under en kort tid (Regionchef, 2014) 
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Varje vecka får ledningen rapporter om kundströmmningarna på samtliga rådgivares kundbaser och en 

aggregerad sammanställning för varje kontor inom regionen. Med hjälp utav dessa rapporter kan 

ledningen kontrollera och följa upp varför kunder väljer att lämna banken eller varför en rådgivare har 

stort inflöde/utflöde på volymer eller nya kunder. Det är kontorschefens ansvar att följa upp varför en 

kund inte är nöjd med servicen eller rådgivaren vilket enligt ledningen skapar en medvetenhet över 

verksamhetens kundbaser. Uppföljningen ger verksamheten konkret återkoppling från missnöjda 

kunder och genomförs i syfte att förbättra kundupplevelsen och utveckla framtida kundrelationer. 

 

Uppfattning 

Kontorscheferna och rådgivarna betonar vikten av närheten till varandra för att följa upp tillväxten i 

kundbasen. En av kontorscheferna framhåller återkopplingen från kunden som viktig då en kund väljer 

att lämna banken: 

 

När jag får nys om att en kund ska lämna oss så brukar jag ringa upp kunden direkt. Jag vet 

ofta att kunden är på väg att lämna eftersom jag har en bra relation och uppföljning med 

rådgivarna.(Kontorschef, 2014) 

 

Även måttet på lönsamhet har en stark koppling till långsiktighet i kundrelationen, detta eftersom 

rådgivarna upplever att relationen möjliggör affärer. En av rådgivarna hävdar att han anser det vara 

enklare att göra affärer med redan etablerade kunder då han har en bättre uppfattning kring kundens 

behov och således kan koppla passande erbjudanden till befintliga kunder. 

 

4.2.1.3 Utvärdering av verktygsanvändning 

 

Utformning och användning 

För att säkerställa en enhetlig och lagenlig rådgivning använder sig Swedbank och Private Banking av 

ett antal rådgivningsverktyg. Som kund inom Private Banking ska man erbjudas minst fyra träffar om 

året med sin rådgivare. Vid rådgivningen ska även ett rådgivningsstöd användas för att alla möten ska 

innehålla samma behovsinventering samt placeringsförslag. Placeringsförslagen är anpassade till 

individens behov och Private Banking rådgivaren har befogenhet att frångå vad rådgivningsverktygen 

rekommenderar i form av tjänst eller produkt, något som skiljer Private Banking-rådgivare från övriga 

rådgivare inom Swedbank. Hur många gånger man använder rådgivningsstöd och träffar kunden är 

inkluderat i utvärderingen av rådgivarens arbete och inverkar direkt på rådgivarens arbetssätt i relation 

till kunden.  

 

Uppfattning 
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Båda kontorscheferna upplever att självständigheten i deras arbete är hög. Likaså fördelar båda 

kontorscheferna stort ansvar vidare till sina rådgivare i hur de väljer att skapa relation till kunden. En 

av kontorscheferna har till och med frångått kravet på verktygsanvändning i utvärderingen av 

rådgivarna då hen anser att bankens servicelöfte, det vill säga ett förbestämt antal träffar mellan 

rådgivare och kund, är för fyrkantigt.  

 

Vi har haft det inkluderat i PD-planen, hur många gånger man träffar kunden men valt att 

plocka bort det… Servicelöftet är ju existensminimum för att vi ska ha kunder kvar men de ska 

känna att vi träffar kunden utifrån vad kunden behöver. Där har vi tagit bort att det ska vara 

obligatorisk...(Kontorschef, 2014) 

 

Kontorschefen litar alltså på sina rådgivare att de träffar sina kunder minst fyra gånger om året. Båda 

kontorscheferna försöker uppmuntra en hög självständighet bland rådgivarna både sett till utveckling 

och hur arbetet med kundrelationen ska utföras. Även rådgivarna värdesätter en friare arbetsroll där 

relationen och kundens behov i första hand avgör rådgivarens arbetssätt. 

 

4.2.1.4 Utvärdering av värderingsefterlevnad 

 

Utformning och användning 

Tillsammans med mått på lönsamhet, tillväxt och kundnöjdhet ska PD-planen också inkludera hur väl 

rådgivarna lever bankens värderingar. Varje år gör kontorscheferna en subjektiv bedömning i hur väl 

rådgivarna efterlever bankens värderingar enkel, öppen och omtänksam. Bedömningen utgår från 

kontorschefernas uppfattning kring rådgivarens beteende i förhållande till kollegor samt hur de 

efterlever värderingsorden i kundmötet. Öppen och omtänksam i kundmötet inbegriper enligt 

ledningen att rådgivaren ska vara öppen med vilken avkastning som kunden kan förvänta sig och att 

rådgivaren alltid utgår från kundens behov vid rådgivning kring bankens produkter och tjänster. Enkel 

översätts till ett enkelt språk i kundmötet samtidigt som det alltid ska vara okomplicerat för kunden att 

komma i kontakt med sin rådgivare. Utvärdering ska bygga på att kontorschefen genomför 

kontinuerlig medlyssning av rådgivarens kundmöten samt att ledningen möjliggör för kontorscheferna 

att vara nära sina rådgivare i det dagliga arbetet. Att styra medarbetarna med värderingsord och 

inkluderandet av värderingsefterlevnad i PD-planen är enligt ledningen ett viktigt styrmedel som 

komplement till mätbara värden: 

  

Det är ett jättestarkt verktyg. Många gånger så tycker jag för egen del, när man pratar om 

banken i kundsammanhang, så är rötterna ett väldigt bra sätt att beskriva vad man vill göra 
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eftersom vi har funnits som bank under ganska lång tid … det tycker jag sätter verkligen fingret 

på hur man ska jobba i kommunikationshänseende. (Regionchef, 2014) 

 

Uppfattning 

Båda kontorscheferna hävdar att mätningar på individnivå kan användas som ett starkt verktyg för 

utvärdering och styrning av beteende. Kundnöjdhetsmätningarna är inte bara ett verktyg för att 

utveckla rådgivarnas kundrelationer. Kontorscheferna använder kundernas omdömen till att utvärdera 

rådgivarna i hur väl medarbetarna lever bankens värderingar. För att göra den subjektiva bedömningen 

kring rådgivarnas värderingsefterlevnad använder sig kontorscheferna sig också av kundträffar, 

uppföljning med kunden per telefon men betonar närheten till sina egna rådgivare som grundläggande 

för att ha möjligheten att utvärdera rådgivarna i värderingsefterlevnad. 

 

Samtliga rådgivare ansåg att utvärderingen av värderingsefterlevnad var ett positivt inslag i PD-

planen. Rådgivarna hade överensstämmande tolkningar av värderingsorden öppen, enkel och 

omtänksam och upplevde inga problem med att inkludera värderingarna i sitt arbetssätt med kunden. 

Vid utvärdering ansåg rådgivarna att det fanns en balans mellan finansiella mål och 

värderingsefterlevnad i utvärderingen och att ingen av dem var högre prioriterad av kontorscheferna 

eller regionledning.  

 

4.2.2 Ersättning 

 

Utformning och användning 

Private Banking-rådgivarna är en del av Swedbanks incitamentprogram Eken. Rådgivarna arbetar med 

fast lön och ej provisionsbaserad ersättning månadsvis, vilket gör att Eken utgör deras enda rörliga 

ersättning. Tilldelningen i Eken bestäms utifrån hur väl Swedbank lyckas med avkastningen på eget 

kapital och hur väl rådgivarna enskilt lyckas uppfylla de målsättningar som inkluderats i PD-planen. I 

incitamentsystemet finns en inlåsningseffekt som bygger på att erhållen bonus (utbetalas i form av 

aktieandelar i Swedbank) för ett arbetsår betalas ut först tre år efter intjäningsåret. Denna utformning 

menar man från regionledningen bidrar till att behålla duktiga medarbetare inom verksamheten. 

Genom att få medarbetare att stanna inom organisationen ökar även långsiktigheten i kundrelationen 

då relationen i stor utsträckning är personlig och bygger på en kemi mellan rådgivare och kund. Vidare 

menar man även att ett incitamentsystemet utformat på detta sätt tillsammans med en fast månadslön 

skapar värde för kunden då det inte bygger på att erbjuda kortsiktiga lösningar till kunden. 
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Uppfattning 

Svaren från kontorscheferna och rådgivarna vittnar om att verksamhetens lönesystem med en fast 

grundlön avspeglar sig i ett långsiktigt arbetssätt i kundmötet. Några av de intervjuade rådgivarna har 

erfarenheter från konkurrenter inom branschen där större del av ersättningen består av 

provisionsbaserad lön som leder till kortsiktiga prioriteringar och beteenden. En rådgivare inom 

Private Banking använder till och med sin fasta lön som kvalitetssäkring i relationsskapandet med 

kunden. På frågan varför han väljer att delge kunden denna information svarar rådgivaren; 

 

Ja, det känns rätt. Jag är inte styrd utav några produkter, utan kunden ska vara nöjd med det 

jag tipsar om. Det känns fel med provision. (Rådgivare, 2014) 

 

Hen upplever att kunden värdesätter att det inte finns någon dold agenda där vissa råd eller produkter 

är kopplade till en högre ersättning för den enskilde rådgivaren. Ekens utformning bidrar också till en 

långsiktighet i kundrelationen genom den avsedda inlåsningseffekten. Rådgivare medger att de skulle 

överväga sin innestående prestation i form utav aktieandelar vid erbjudande från konkurrerande 

aktörer. 

 

4.2.3 Utbyte 

 

Utformning och användning 

Även utbytet inom banken ser man som en viktig del av styrningen av de anställdas beteende gentemot 

kund. Swedbank använder sig av utbildningar, medlyssning och möten samt värderar interaktionen 

mellan medarbetare och chef som viktiga former av utbyte. I Swedbanks egna fortbildningsprogram 

Swedbank Academy får de anställda inom Private Banking utbildning löpande i syfte att få ett mer 

förenligt arbetssätt i kundmötet. I utbildningarna är kundens behov i centrum och avser därför styra 

rådgivarnas prioritering mot ökad kundnöjdhet vilket man anser vara avgörande för rådgivarnas 

möjlighet att skapa långsiktiga kundrelationer. Som komplement till utbildningen anser ledningen att 

utbytet inom den närmsta gruppen är viktigt. Detta sker främst genom möten, men man ser även att 

rådgivarna har ett utbyte med varandra på kontoret eller mellan rådgivare på olika kontor. Ledningen 

belyser även chefernas roll i att förmedla vikten av organisationens prioritering på långsiktighet i 

kundrelationen i det dagliga arbetet genom sin nära relation till medarbetarna. 

  

Uppfattning 

Med utbyte syftar man således både på utbytet mellan kontorschef och rådgivare, men även utbyte 

medarbetare emellan. Kontorschefernas roll som länken mellan strategi och användning handlar till 

stor del om att förmedla värderingar och lyfta fram bankens övergripande prioriteringar. Då chefen har 



33 

 

en väldigt viktig uppgift i att förmedla ett arbetssätt som avser främja långsiktiga kundrelationer, blir 

det viktigt att denne har förståelse för vad kunden efterfrågar i relationen. I rollen som kontorschef 

ingår därför att man har en egen kundbas och således kombinerar således rollen som chef och 

rådgivare. Detta anser man bidrar till en ökad förståelse för kundens behov och möjligheten att prova 

ett arbetssätt som man sen eventuellt kan förmedla till sina anställda. 

  

Fördelen att ha egna kunder men ändå vara en enhetschef det är att då kan jag prova saker på 

mina egna kunder och veta att det fungerar. Så jag ser mig som en hybrid där jag försöker som 

kontorschef att verkligen driva mina rådgivare på rätt sätt och visa på vad som verkligen är 

viktigt. (Kontorschef, 2014) 

 

En annan form av kvalitetssäkring av en kundorienterad arbetssätt sker genom medlyssning. 

Medlyssning innebär att kontorschefen sitter med rådgivarnas kundmöten för att bilda sig en 

uppfattning om rådgivarens tillvägagångssätt i kundmötet. Kontorscheferna anser dock att andra 

prioriteringar och tidsbrist medför att detta verktyg inte används i önskvärd omfattning, vilket även 

framgick i intervjuer med rådgivare. Även utbytet mellan anställda på kontoret är något som ansågs 

vara i behov av att utvecklas där just medlyssning ses som ett viktigt verktyg som bör användas i 

större utsträckning. 

  

Det är väldigt stor idé med utbytet. Man lär sig väldigt mycket av att lyssna på varandra. Det är 

ingen ovilja men det blir bara inte av i vardagen! Visst, jag som chef skulle kunna styra det 

ännu hårdare men i vardagen är det något som är lite krångligt att få till, jag vet inte varför. 

Det är säkert upp till oss chefer men just nu fallerar vi. (Kontorschef, 2014) 

 

Denna uppfattning delas av flera medarbetare då utbyte som sker rådgivarna emellan varierar. De 

rådgivare som varit aktiva i rollen under en kortare tid kände en frustration med att erfarenhetsutbytet 

upplevs vara begränsat. Dessa personer visade upp ett stort intresse för erfarenhetsutbyte och 

medlyssning. Erfarna rådgivare å andra sidan hade en försiktig inställning till detta utbyte, av 

anledning att de varit i rollen under lång tid och kände sig trygga i relationskapandet med sina kunder. 

Detta delvis bristande intresse i kombination med att något utbyte inte är tydligt prioriterat av 

kontorschef och ledning har resulterat i att utbytet mellan rådgivarna främst sker på initiativ av 

rådgivarna själva. En rådgivare uttryckte ett behov av att söka utbyte med kollegor från andra kontor i 

regionen då intresset för denna form av utbyte upplevdes vara låg från övriga rådgivare i gruppen. 

Exempelvis hade två rådgivare som varit verksamma i yrkesrollen under kortare tid själva initierat ett 

erfarenhetsutbyte med varandra där de åkte på studiedagar till respektive kontor. I utbytet ingick 

medlyssnade och diskussioner angående kundbemötande och arbetssätt. Detta utvärderade de sedan 
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efter avslutat möte, ett utbyte som båda var väldigt positiva till och ansågs bidra till ett förenligt 

arbetssätt gentemot kund.   

 

En mer strukturerad form utav utbyte sker varje vecka på kontoren genom veckomöten där man brukar 

gå igenom viktiga händelser och affärer som fullbordats. Då rådgivarna arbetar självständigt i hög grad 

och spenderar stor del av arbetstiden utanför kontorets väggar upplevdes mötena som ett välkommet 

forum. På ett av de kontoren valde rådgivare själva att initiera ett erfarenhetsutbyte i form av 

fallstudier av genomförda kundmöten. Under dessa sessioner fick rådgivarna tillsammans med chefen, 

som också deltog men inte initierade fallstudierna, möjlighet att diskutera potentiella lösningar och 

utveckling av ett kundorienterat arbetssätt.  

  

Ytterligare ett strukturerat utbyte sker genom löpande utbildningar inom Swedbank Academy. Här får 

rådgivarna möjlighet att träffa andra rådgivare, utbyta erfarenheter och sitta med på förberedda 

kundmöten som de sedan kan diskutera och utvärdera. Detta ansågs av rådgivarna vara konstruktiva 

utbildningar i hur man prioriterar kundens behov. Rådgivarna medgav att utbildningarna har haft en 

positiv inverkan på deras sätt att tillmötesgå kunden och skapa långsiktiga kundrelationer. Detta då 

utbildningarnas innehåll upplevdes ha skiftat från tidigare fokusering på information kring specifika 

produkter till att prioritera kundbemötande och behovsinventering.  
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4.3 Sammanställning av intervjumaterial 

 

Styrsystem Utformning och 

användning 

Uppfattning 

PD-planen 

 

 

 

 

Utformas i samförstånd mellan rådgivare 

och kontorschef för att öka rådgivarens 

engagemang kring sin egen och 

kundbasens utveckling. 

 

 

 

Upplevs bidra till hög självständighet i 

arbetet som rådgivare och gynna kundbasens 

behov.  

 

 

 

Kundnöjdhetsmått 

Kundundersökningar på kontors och 

regionnivå 

Otydlig koppling mellan kundens upplevelse 

och rådgivarens arbetssätt. 

Individuella mätningar efterfrågas för mer 

konkret utveckling av arbetssätt i kundmötet.  

  

Lönsamhetsmått och tillväxtmått 

Intjäning per kund och mått på 

kundströmningar  

 

Långsiktighet anses vara en förutsättning för 

lönsamhet. Ökad proaktivitet och 

återkoppling från kund.  

 Verktygsanvändning 

Rådgivningsstöd och Servicelöfte 

Servicelöftet anses vara ett fyrkantigt mått 

som inverkar på självständigheten. 

 

Värderingsefterlevnad 

Subjektiv bedömning kring hur 

medarbetaren är Enkel, Öppen och 

omtänksam i förhållande till kunden. 

 

 

Positivt inslag i utvärderingen. Värderingar 

ger vägledning i kundrelationen. Kongruent 

tolkning av värderingsord. 

Ersättning Fast månadslön 

Lönesättning utifrån måluppfyllnad enligt 

PD-plan. 

Avspeglar sig i ett långsiktigt arbetssätt i 

kundmötet. Kvalitetssäkring mot kund. 

Rådgivare är oberoende i rådgivning. Kan 

utgå från kundens bästa, ingen dold agenda.  

 

 

Eken 

Rörlig ersättning beroende på Swedbanks 

avkastning på eget kapital och 

rådgivarens måluppfyllnad enligt PD-

plan. Ska attrahera kompetent personal. 

 

Inlåsningseffekten motverkar kortsiktiga 

prioriteringar och motverkar 

personalomsättning.   

 

Utbyte Utbildning 

Swedbank Academy 

Prioriterar kundens långsiktiga behov. 

Upplevs bidra till långsiktighet. 

 

Medlyssning Behovsuppfattning skiljer bland medarbetare. 

Används på rådgivarens eget initiativ. 

 

 Veckomöten / Kvartalsmöten Strukturerat erfarenhetsutbyte. Uppfattas som 

positivt i utveckling av kundrelationer.  

 

Tabell 2: Sammanställning av utformning, användning och uppfattning av Swedbanks styrpaket  
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5 Hur styrpaketet överför kundorienterad strategi till kundorienterat 

arbetssätt 

 

I detta avsnitt kommer empirin att analyseras i förhållande till tidigare presenterad forskning. 
Avsnittet kommer således att utvärdera Swedbanks ekonomistyrning i förhållande till hur väl 

styrpaketet lyckas omvandla kundorienterad strategi till kundorienterat arbetssätt. 

 

5.1 Styrpaketets utformning 

 

Tidigare presenterad forskning betonar vikten av att se ekonomistyrning som ett paket (Malmi & 

Brown, 2008; Merchant & Van der Stede, 2007; Ferreira & Otley, 2005) och därav är det viktigt att 

Swedbanks separata styrsystem förenas i ett paket som styr mot samma mål; ett kundorienterat 

arbetssätt. Svaren från de anställda inom Private Banking verksamheten vittnar om ett kongruent 

styrpaket där långsiktighet i kundrelationen prioriteras i utformningen av styrpaketet. Utformningens 

kongruens möjliggör omvandlingen av strategi till arbetssätt inom organisationen och paketets olika 

styrsystem i form av: PD-plan, ersättning och det utbyte som sker inom organisationen är alla 

förenliga med övergripande kundorienterad strategi. Varför styrpaketet lyckas omvandla en 

kundorienterad strategi till ett kundorienterat arbetssätt beror på en utformning som bejakar hög 

självständighet bland rådgivarna. Självständigheten möjliggörs genom att ledningen väljer den 

informella vägen mot ett kundorienterat arbetssätt där organisationens värderingar: enkel, öppen och 

omtänksam utgör en kontextuell ram för övriga styrsystem inom organisationen (Malmi & Brown, 

2008). Även om medarbetarna framhäver självständigheten som en nyckel till ett kundorienterat 

arbetssätt där de ges möjligheten att skapa långsiktiga kundrelationer finns även tydliga ramar inom 

vilka medarbetarna kan agera.  
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Kulturell styrning 

 

 
Klaner 

Socialiseringsprocess 
 

Värderingar 
Enkel, öppen och omtänksam, Utbyte 

Symboler 

Styrning genom planering 

 

Cybernetisk styrning 

 

 

Långsiktig 
planering 

 
Kortsiktig 
planering 

PD-planen 
(Planering i 
samförstånd) 

 

Budget 
Finansiella 
mätsystem 

Icke-
finansiella 
mätsystem 

Hybrid 
PD-planen 

Belöning och 

Ersättning 

Fast lön och eken 

 

Administrativ styrning 

 

 
Ledningsstruktur 

 

Organisationens design och 
struktur 

Förfaranden och policys 
PD-planen (Verktygsanvändning) 

 

Figur 3: Management Control Package (Malmi & Brown, 2008) omarbetad enligt Swedbanks 

styrpaket.  

 

Figuren ovan är Malmi och Browns (2008) ramverk anpassat till Private Banking verksamheten i 

Swedbank. Organisationens styrsystem har identifierats, placerats ut i ramverket och analyseras i de 

stycken som följer. De markerade styrsystemenen är de som har en tydlig inverkan på styrpaketets 

omvandling av strategi till arbetssätt. 

 

5.2 Kulturell styrning genom utbyte 

 

I och med att medarbetarna inom Swedbank har en hög grad av självständighet i sitt arbete, blir det 

viktigt för organisationen att använda sig av någon form av kvalitetssäkring för att uppnå ett kongruent 

arbetssätt. Genom Swedbank Academy och de veckomöten medarbetarna deltar i löpande ska 

organisationens värderingar förankras och bidra till ett mer kundorienterat arbetssätt. Genom 

utbildningarnas inriktning lyckas man bidra till att säkerställa att bankens prioritering på kundens 

behov anammas i rådgivarnas dagliga arbete och kundbemötande. Utbildning är således en form av 

kulturell styrning då den främst syftar till att sprida bankens värderingar och syn på kundrelationen 

(Malmi & Brown, 2008).  

 

Hartline et al., (2000) beskriver hur spridning av kundorienterad strategi genom att ledningen skapar 

den nödvändiga räta linjen mellan strategi och struktur för att sedan förlita sig på så kallad work group 
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socialization och förankra strategin hos medarbetarna. Utbildningarna och mötena blir då viktiga 

forum för banken där de ges möjligheten att sprida de värderingar (öppen, enkel och omtänksam) och 

prioriteringar (ett kundorienterat arbetssätt) som ledningen vill att de anställda ska anamma. 

Intervjuerna med rådgivare och kontorschefer visar att medarbetarna delar värdeorden och att de har 

en direkt inverkan på hur de anställda agerar i mötet med kund. Detta visar på att relationen mellan 

organisation och medarbetare har utvecklats till ett socialt utbyte där medarbetarna uppvisar en känsla 

av gemensamt syfte (Blau, 1964; Morrison, 1996) i förhållande till organisationens syn på 

kundrelationer. Utbildningarna och mötena i kombination med chefens ansvar att framhålla bankens 

värderingar och viktiga frågor är alla en del av den socialiseringsprocess som har en direkt effekt på 

medarbetarnas delade värderingar. Socialiseringsprocessen och värderingsorden är således 

övergripande (placerade på toppen av styrpaketet) men tydliga styrsystem som omvandlar strategi till 

arbetssätt och samtidigt influerar andra styrsystem vilket är i enlighet med Malmi och Browns (2008) 

definition av kulturell styrning. Inkluderandet av utvärdering av värderingsefterlevnad visar på hur 

övergripande värderingarna även har influerat bankens mest centrala styrsystem; PD-planen.  

5.3 Planering, utvärdering och processtyrning genom PD-planen 

 

En individuell utformning av rådgivarnas utvecklingsplan och en inkludering av värderingsefterlevnad 

i utvärderingen bidrar tillsammans till en hög självständighet i rådgivarnas arbete. Ledningen har inga 

konkreta målsättningar som fördelas ut på rådgivarna genom PD-planen, utan varje enskild rådgivare 

kan utgå från sin specifika situation. Att rådgivarna i samförstånd med kontorschefen utformar PD-

planen bidrar till att rådgivaren kan utgå från sin specifika kundbas vid målsättning för framtida 

period. Eftersom målsättningen sätts i samförstånd begränsar inte planeringen till att bara bestämma 

framtida aktiviteter och prioriteringar utan ökar också rådgivarens engagemang kring kundbasens, 

rådgivarens och organisationens utveckling (Malmi & Brown, 2008). 

 

I likhet med det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 1992) inkluderar PD-planen en kombination 

av finansiella (lönsamhet och tillväxt) och icke-finansiella (mått på kundnöjdhet) mål i förhållande till 

kundbasen. PD-planen kan sammanfattas som en hybrid i ramverket (Malmi & Brown, 2008) som 

inkluderar både prestationskrav i form utav traditionella mått på lönsamhet och tillväxt, men också 

krav på värderingsefterlevnad i rådgivarens arbetssätt.  Värderingsbaserad utvärdering (Snell, 1992) 

breddar således helhetsbilden av medarbetarens prestation vilket ökar möjligheten till ett 

kundorienterat arbetssätt. PD-planens utformning utvecklar utvärderingen från extern utvärdering 

baserad på kundens upplevda funktionella kvalité i form av mått på kundnöjdhet (Kaplan & Norton, 

1992; Zineldin & Bredenlöw, 2001) till att också inkludera intern utvärdering i hur väl rådgivaren 

lever bankens värderingar i kundrelationen. Utformningen tar alltså fasta på tidigare forsknings 

argumentation att inkludera informell styrning i utvärderingen av frontlinjens prestation (Mills, 1985; 
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Hartline et al., 2000) men utvecklar även synen på informell styrning till att inkluderas i en 

traditionellt formell kontext. Det kan diskuteras hur en inkludering av värderingsefterlevnad i 

utvärderingen är möjlig om arbetsgruppens omfattning varit större. Den subjektiva bedömningen som 

kontorschefen ska genomföra förutsätter en närhet till dem anställda. Närheten möjliggörs genom små 

arbetsgrupper där tid ges till cheferna att på nära håll betrakta rådgivaren i det dagliga arbetet. Denna 

närhet är specifik för affärsområdet Private Banking och man kan ställa sig frågan hur denna 

subjektiva bedömning skulle vara möjlig där kontorschefen är ansvarig för ett större antal rådgivare 

eller ett geografiskt större affärsområde. 

 

Utvärdering kring rådgivarens verktygsanvändning i kundmötet inverkar dock på självständigheten i 

rådgivarens arbetssätt. Utvärdering i verktygsanvändning fungerar som en kvalitetssäkring för banken 

och kunden men upplevs till viss del av organisationen som negativt formaliserande. Formaliseringen 

är traditionellt sett associerad med nedsatt självständighet (Hartline et al., 2000) vilket bekräftas av 

verksamhetens kontorschefer då de istället förlitar sig på de värderingsbaserade utvärderingsverktygen 

i större utsträckning. Kontorscheferna och rådgivarna upplever att balansen mellan formalisering och 

självständighet upprätthålls även om mått som antal rådgivningar per kund och år i vissa fall 

exkluderas i uppföljningen. Kontorschefernas frihet att exkludera ledningens uppställda krav på hur 

processer ska utföras i uppföljningen (administrativ styrning enligt Malmi & Brown, 2008) visar på att 

organisationen möjliggör ett mer kundorienterat arbetssätt. Detta genom att se till att kundens 

rådgivningsbehov, sett till antal möten och rådgivningens innehåll, prioriteras istället för ett fyrkantigt 

krav från ledningen på specifikt antal rådgivningar per år. Detta bevisar att verksamheten tillåter en 

hög självständighet för både medarbetare och kontorschef vilket är i enlighet med forskning 

presenterad av Hartline et al., (2000) angående vad serviceorganisationer bör ta fasta på vid 

utformning av ekonomistyrningspaket. Kontorschefernas tillit till rådgivarnas tillvägagångssätt och 

processer är central men kan samtidigt anses innebära problem då tilliten bygger likt den subjektiva 

bedömningen av värderingsefterlevnad på kontorschefens närhet till rådgivaren. Vid utformning av 

liknande styrpaket i större verksamhetsområden eller arbetsgrupper kan behovet av mer formella 

styrmedel i form av konkreta siffror vara av större betydelse för chefer och ledning för att ha möjlighet 

att styra arbetssättet hos en större grupp medarbetare (Lowry, 1990). 

 

5.4 Långsiktighet i belöning och ersättning 

 

Långsiktighet i kundrelationen har även inkluderats i utformningen av bankens ersättning till de 

anställda. Dels genom den fasta ersättning som rådgivarna arbetar för, men också genom utformningen 

av Swedbanks incitamentsystem Eken. Att man inom Swedbank arbetar efter fast lön innebär att 

rådgivarna inte har någon dold agenda vid rekommendation av produkter, något som är av betydelse 
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då forskning visar att ett kundorienterat beteende bortprioriteras till förmån för att uppnå 

målsättningarna som krävs för monetär belöning kopplad till specifika försäljningsmål (Wildt et al., 

1987). Lönesättningen i undersökt organisation är istället kopplad till hur väl man uppfyller målen i 

sin personliga PD-plan. PD-planens balans mellan finansiella och icke-finansiella krav medför således 

även en balanserad syn på prestation för den enskilde rådgivaren. Då ersättningssystemets utformning 

inte grundas på kortsiktiga finansiella mål, möjliggörs ett beteende som bidrar till ett långsiktigt 

arbetssätt, något som får betydelse för att utveckla kvalitén på kundrelationen över tid (Poujol & 

Tanner, 2010). 

 

Även utformningen av incitamentsystemet Eken fyller en viktig funktion i Swedbanks arbete att skapa 

ett arbetssätt som främjar en kundorienterad strategi. Då relationen mellan kund och bank ofta är 

personlig till den specifika rådgivaren blir det viktigt att behålla duktiga medarbetare. Den treåriga 

fördröjning från intjäning till utdelning samt att denna delas ut i form av aktieandelar i banken skapar 

en inlåsningseffekt som bidrar till att behålla kompetent personal (Malmi & Brown, 2008). 

Ersättningssystemets utformning förutsätter att rådgivaren känner sig tillfreds med sin fasta ersättning. 

Om andra finansiella institut kan erbjuda bättre monetära belöningar och ersättning finns det en risk att 

kompetent personal väljer en annan arbetsgivare. Inom Swedbank förutsätts att rådgivarens främsta 

motivator inte är monetär belöning utan istället att rådgivaren delar organisationens syn att prioritera 

en långsiktighet och kundens intresse framför egen vinning. 

 

5.5 Utformningens svagheter och utvecklingsområden 

 

Även om organisationen når sitt mål; ett kundorienterat arbetssätt, leder kartan och kompassen 

(styrpaketet) organisationen in på vissa omvägar. Swedbanks styrpaket är i stor utsträckning i balans 

men det finns delar i systemet som inte uppnår önskvärd effekt på rådgivarnas arbetssätt. Ett av de 

problematiska områdena är utbytet mellan anställda inom gruppen. Här vittnar intervjuerna tydligt om 

en delad uppfattning angående utbytets betydelse för rådgivarens utveckling i förhållande till 

relationen med kunderna. Även om medlyssning anses vara ett starkt verktyg användes det i begränsad 

utsträckning och på eget initiativ av rådgivarna. Här har banken en bra möjlighet att utveckla det 

utbyte som sker mellan rådgivarna, då erfarna rådgivare sitter inne på ett stort kunskapskapital. 

Forskning visar att spridningen av en kundorienterad strategi genom informell styrning blir effektiv 

genom styrning initierad både från ledning och medarbetare, så kallad dual control. (Jaworski et al., 

1993) Vanligtvis har organisationer problem med att få medarbetare att utbyta erfarenheter men inom 

Private Banking verksamheten är det ledningen som brister i skapandet av dual control då utbytet i sin 

nuvarande form är initierat av ett begränsat antal anställda inom Private Banking. För att effektivisera 

användningen av medlyssning för att uppnå ett kongruent arbetssätt blir det av vikt att detta initiativ 
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möts av ledning och chef. Genom dual control kan man således förbättra utbytet och öka 

engagemanget inom gruppen. (Jaworski et al., 1993) 

 

Även PD-planens kundnöjdhetsmått lyftes fram som en svaghet i utformningen av styrpaketet. 

Organisationen efterfrågade en mer konkret kundundersökning där rådgivarens individuella prestation 

kunde länkas till kundernas upplevelse kring funktionell service. Organisationen delar Lowry’s (1990) 

uppfattning att formell styrning genom konkreta siffror kan ha en inverkan på medarbetarnas beteende 

även inom en serviceorganisation men till följd av att kundnöjdhetsmätningarna endast genomförs på 

övergripande nivå upplever medarbetarna måttet som abstrakt och oanvändbart i uppföljning av sin 

egen prestation. De övergripande kundnöjdhetssiffrorna måste däremot, i enlighet med Dechamps och 

Nayaks (1995) argumentation översättas till sifferbaserade faktorer som medarbetare kan förstå och 

påverka i sitt dagliga arbete. Kundens generella omdöme angående kontorets eller regionens 

funktionella kvalité är inte tillräckligt preciserat för att omvandlas till konkreta förbättringar av 

medarbetarnas arbetssätt.  
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6 Styrpaket som möjliggör ett kundorienterat arbetssätt 

 

6.1 Diskuterande slutsats 

 

 

Uppsatsen syfte var att undersöka hur styrpaket kan omvandla strategi till kundorienterat arbetssätt 

inom en bankverksamhet. Denna fallstudie visade på en organisation som framgångsrikt skapat ett 

kongruent styrpaket som lyckas omvandla strategi till arbetssätt, dock med vissa 

utvecklingsmöjligheter. För att återkoppla till liknelsen av styrpaketet som organisationens karta och 

kompass är den informella vägen fortfarande en lämplig och pålitlig väg att gå. Resultatet visar dock 

på att de formella och informella vägarna ibland sammanfogas kan tillsammans erbjuda organisationer 

en kortare ressträcka i jakten på skatten.  

 

För att möjliggöra ett arbetssätt där kundrelationen är central krävs informella styrmedel då 

relationsskapandet är svårt att precisera och mäta (Hartline et al., 2000).  Relationen inom en 

bankverksamhet skapas mellan rådgivare och kund, vilket gör den väldigt personlig. En personlig 

relation kan vara svår att bygga på mått och förbestämda arbetssätt vilket ställer krav på en hög grad 

av frihet i rollen som rådgivare. Det är svårt att vara fri i sin arbetsroll om man är för styrd av formella 

styrmedel och således blir det av vikt att man lyckas implementera en stark kultur och starka 

värderingar i företaget, vilka istället präglar de anställdas beteende. Studien visar hur det inom denna 

typ av verksamhet innebär att man till stor del förlitar sig ett styrpaket som sprider övergripande 

värderingar och en kongruent prioritering på långsiktighet i kundrelationer till företagets anställda. 

Likt Malmi och Browns (2008) resonemang kring kulturell styrning har organisationen framgångsrikt 

lyckats förankra värderingsord vilka har kommit att influera samtliga styrsystem i bankens styrpaket.  

 

Studien stödjer till stor del tidigare forskning som betonar vikten av en stark närvaro av informella 

styrmedel i organisationer där medarbetarna utför icke-rutinmässiga och specialutformade uppgifter 

(Mills, 1985) men i ett avseende så utvecklar studiens resultat tidigare forskning. Styrpaketet i 

undersökt organisation väljer att inkludera informella styrsystem (se kulturell styrning enligt Malmi & 

Brown, 2008) i vad som tidigare ansetts vara en traditionellt formell cybernetisk hybrid (Malmi & 

Brown, 2008). Utvärdering kring rådgivarnas värderingsefterlevnad breddar på så sätt helhetsbilden av 

medarbetarens prestation i kundmötet. PD-planen som hybrid utvecklar således cybernetiska 

styrmedel från att inkludera extern utvärdering baserad på kundens upplevda funktionella kvalité (i 

form av mått på kundnöjdhet) (Kaplan & Norton, 1992; Zineldin & Bredenlöw, 2001) till att också 

inkludera intern utvärdering i hur väl rådgivaren lever bankens värderingar i kundrelationen. Denna 

utveckling av uppföljningsverktygen lämpar sig mycket väl i organisationer där styrsystemet ämnar 
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styra medarbetare vars uppgift är att skapa och underhålla något så icke-standardiserat som 

kundrelationer. Inkludering av värderingsefterlevnad i uppföljningen är något som andra 

serviceorganisationer skulle ha nytta av men en förutsättning är en lyckad implementering av 

övergripande värderingar för att ha möjlighet att skapa ett kongruent arbetssätt vid skapande och 

underhållande av organisationens kundrelationer.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 

För att bekräfta de resultat vi funnit gällande hur en bankverksamhet genom sitt styrpaket översätter 

kundorienterad strategi till kundorienterat arbetssätt behövs fler och djupare studier inom området. Då 

denna undersökning endast begränsade sig till en organisation inom den finansiella sektorn skulle ett 

branschperspektiv med komparativa studier vara utvecklande både praktiskt och teoretiskt. Möjlighet 

skulle då ges att undersöka om informella styrmedels inverkan på styrpaketen i andra banker är lika 

påtaglig eller om traditionella formella styrsystem kan användas för att översätta strategi till arbetssätt.  

 

För att ytterligare öka förståelsen kring hur styrpaketet ska utformas för att sprida en kundorienterad 

strategi inom organisationer kan liknande undersökningar genomföras i organisationer eller branscher 

med andra förutsättningar än bankbranschen. Även om bankbranschen genomgått förändringar som 

skapat större rörlighet på marknaden har man traditionellt sett haft en relativ goda förutsättningar att 

skapa långsiktiga kundrelationer. Resultaten i sådana undersökningar skulle således öka möjligheten 

till generalisering. Således finns det många aspekter och omständigheter inom området som behöver 

undersökas för att bekräfta och öka förståelsen för de resultat som framkommit i denna studie.  
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1 

                         

Intervjuunderlag Regionchef 

 
 ntervjun är uppdelad i två delar   en f rsta delen ämnar 

definiera organisationens syn på kundrelationer och 

 rivate  anking rådgivarnas m jlighet att skapa 

långsiktiga kundrelationer   el två behandlar det paket av 

styrsystem som rådgivarna påverkas av i sitt dagliga 

arbete samt hur organisationen inkorporerar begreppet 

”långsiktiga kundrelationer” i detta styrpaket. 
                         
 

 

Del 1: Kundrelationer 
Swedbank uttrycker en målsättning att skapa långsiktiga kundrelationer kan du definiera och 

utveckla vad begreppet “långsiktiga kundrelationer” inneb r för organisationen? 
                         
Anser du att era befintliga kunder inom affärsområdet Private Banking  r lojala? Vad betecknar ni 

som lojala kunder? 
                         
Finns det några specifika ledord ni vill att Swedbanks rådgivare ska arbeta efter för att bygga 

långsiktiga kundrelationer? 
                         
Vilka aktiviteter anser du vara viktiga i rådgivarnas arbete för att de ska ha möjlighet att skapa 

långsiktiga kundrelationer? 
                         
Vad anser du vara problematiskt i arbetet att skapa långsiktiga kundrelationer? Finns andra 

ambitioner aktiviteter som riskerar att konkurrera med behov vilja att bygga långsiktiga 

kundrelationer? 
                         
På vilket s tt skapar ledningen förutsättningar för att möjliggöra dessa aktiviteter? 
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Vilka styrsystem använder Swedbank för att få rådgivarna att arbeta i linje med den strategiska 
måls ttningen  långsiktiga kundrelationer? 
                         
Hur arbetar ni inom Swedbank, finns det en medveten koppling mellan de olika styrsystemen eller 

utformas dessa för individuella  ndamål? 
                         
Anser du att något några styrsystem  r mer eller mindre förenliga med detta specifika strategiska 

mål  Kan det finnas en konflikt mellan vissa styrsystem   r något mer dominant vid utformning 

av styrpaketet? 
                         
Anser du att det  r problematiskt att förena olika övergripande måls ttningar inom Swedbank   r 

styrpaketet fördelaktigt för någon annan övergripande strategi måls ttning? 
                         
Vilket/vilka styrsystem tror du har störst inflytande på rådgivarnas arbete  Hur inkorporerar ni 

begreppet “långsiktiga kundrelationer” i dessa centrala styrsystem? 
                         
Vad blir konsekvensen för organisationen om ni inte har ett fokus på långsiktighet i era 

kundrelationer? 
                         
Vad blir konsekvensen för den individuella rådgivaren om man inte lyckas skapa långsiktiga 

kundrelationer  Kan det eventuellt drabba kollegor om enskilda rådgivare inte lyckas i det 

arbetet? 
                         
Har Swedbank gjort några aktiva för ndringar i styrsystemen för att medvetet fr mja långsiktiga 

kundrelationer  Gör man kontinuerligt för ndringar för att systemen ska vara i linje med 

övergripande måls ttningar? 
                         
Planering 
                         
Hur ser du på planering kontra flexibilitet inom aff rsområdet Private Banking  Vilket 

handlingsutrymme har du, respektive dina anst llda att frångå fastst lld planering? 
                         
Tar man h nsyn till möjligheten att bygga lånsiktiga kundrelationer vid formulering av de 

budgetar och finansiella krav som verksamheten ska uppfylla?  

 

Prestation och Utvärdering 
 
Hur  r rådgivarnas styrkort utformat? Vilka parametrar omfattar styrkortet? 
 r aktiviteter som fr mjar långsiktiga kundrelationer inbyggt i det styrkort som rådgivarnas 

prestation m ts utifrån? 
                         
Vad anser du  r svårigheten i att m ta kundlojalitet och rådgivarnas arbete med långsiktiga 

kundrelationer? 
                         
Hur ser du på möjligheten att anv nda budget som ett verktyg för att styra anst lldas dagliga 

arbete med långsiktiga kundrelationer? 
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Incitament 
                         
Hur påverkar Swedbanks bonussystem rådgivarnas möjligheter att skapa långsiktiga 

kundrelationer  Finns det någon direkt l nk mellan bonussystem och fr mjandet av de aktiviteter 

som anses skapa långsiktiga kundrelationer? 
                         
Chefer, regler och policys 
                         
Vilket ansvar har ledningen för rådgivarnas arbetss tt gentemot kunderna   r det rådgivarens 

ansvar att sköta relationen eller finns det tydliga riktlinjer som alla rådgivare ska följa? 
                         
Vilka regler och policys g ller för behandling av kundrelationen   r det regler policys som 

formuleras av ledningen och implementeras eller rådgivarnas egen relation till kunden som skapar 

regler/policys? 
                         
Kulturell styrning 

                         
Skulle du kunna s ga att det finns en kultur inom Swedbank att v rna om kundrelationen  På 

vilket s tt tar man fasta på det i styrningen från ledningen, har du några konkreta exempel? 
                         
Hur ser du på möjligheten att anv nda kultur som ett verktyg för att styra anst lldas dagliga arbete 

med långsiktiga kundrelationer? Betraktar ni kultur som ett alternativ eller komplement till 

formell styrning? 
                         
Anser du att ni har en speciell kultur inom aff rsområdet Private Banking som möjliggör arbetet 

med långsiktiga kundrelationer   r det en aff rsområdeskultur eller övergripande 

organisationskultur? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuunderlag Kontorschefer  
 
Följande frågor utgör grunden för intervjun. Frågorna 

ämnar redogöra för hur du som kontorschef upplever 

förhållandet mellan de styrsystem som organisationen 

använder för att styra medarbetarnas beteende och 

organisationens kundorienterade strategi. Intervjun är av 

semi-strukturerad karaktär vilket innebär att vi har några 

frågor som vi kommer utgå ifrån men där du som 

kontorschef även ges stort utrymme att dela egna tankar 

och åsikter. 

 
 

Swedbank har som övergripande strategi att arbeta med att bygga långsiktiga kundrelationer. Vad 

anser du styr ditt beteende till att vara i linje med denna övergripande strategi? 

 
Anser du att långsiktiga kundrelationer är prioriterat av organisationen (rådgivare, kollegor och 

ledning) och hur märker du av detta? Hur försöker du sprida en mer kundorienterad strategi bland 

rådgivarna? 

 
Vilka styrmedel anser du har störst inflytande på rådgivarnas beteende? Ser du som kontorschef 

någon problematik mellan ledningens inkludering av kundorienterad strategi i styrsystemen och 

rådgivarnas uppfattning av varför dessa har inkluderats, har du några konkreta exempel? 

 
Är det något styrmedel som ledningen använder sig av som du upplever motverkar arbetet med att 

skapa långsiktiga kundrelationer? Anser du att ditt arbete är för styrt av ledningen så att det 

inverkar på din självständighet i yrkesrollen? 

 
Anser du att medarbetare influerar varandra när det kommer till hur man ska bemöta och bete sig i 

förhållande till kunden eller är det främst riktlinjer från ledningen eller dig som närmaste chef 

som direkt påverkar rådgivarnas beteende i kundmötet? 

 
Vad är viktigt för dig som kontorschef när ni på kontoret bygger relation med kunden? Vilka 

värderingar, regler och policys följer du? Och vilka försöker du få dina rådgivare att efterleva? 
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Bilaga 3 

 

Intervjuunderlag rådgivare 

 
Följande frågor utgör grunden för intervjun. Frågorna 

ämnar redogöra för hur du som rådgivare upplever 

förhållandet mellan de styrsystem som organisationen 

använder för att styra medarbetarnas beteende och 

organisationens kundorienterade strategi. Intervjun är av 

semi-strukturerad karaktär vilket innebär att vi har några 

frågor som vi kommer utgå ifrån men där du som 

rådgivare kommer ges stort utrymme att dela egna tankar 

och åsikter.  

 
 

Anser du att långsiktiga kundrelationer är prioriterat av organisationen (kollegor, närmaste chef 

och ledning) och hur märker du av detta?  

 
Swedbank har en övergripande strategi att arbeta med att bygga långsiktiga kundrelationer. Vad 

anser du styr ditt beteende till att vara i linje med denna övergripande strategi? 

 
Finns det några specifika krav på dig i din yrkesroll som försvårar arbetet med att skapa 

långsiktiga kundrelationer? (Till exempel; Fokus på skapandet av nya kundrelationer, kortsiktiga 

finansiella krav, bonus kopplad till endast finansiella krav etc.) 

 
Är det något styrmedel som ledningen använder sig av som du upplever motverkar arbetet med att 

skapa långsiktiga kundrelationer? Anser du att ditt arbete är för styrt av ledningen så att det 

inverkar på din självständighet i yrkesrollen?  

 
Anser du att medarbetare influerar varandra när det kommer till hur man ska bemöta och bete sig i 

förhållande till kunden eller är det riktlinjer från ledningen/närmaste chefer som direkt påverkar 

ditt beteende i kundmötet? 

 

Vad är viktigt för dig när du bygger relation med kunden? Vilka värderingar, regler och policys 

följer du? 


