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Sparbankernas Riksförbunds vision är att Sparbankerna ska 

uppfattas som Sveriges mest framgångsrika bankgrupp

Förbundets strategiska prioriteringar

Under 2022 har ett antal arbeten genomförts för att inhämta information 

och kunskap om Sparbankernas affärsmodell. 

I grunden finns det förstås 58 olika affärsmodeller men under arbetets 

gång har en del gemensamma komponenter och synsätt blivit tydliga.

Förbundet har gjort analyser av marknadsandelar för Sparbankerna totalt 

samt intervjuer med ledning och medarbetare i vissa banker kring synen 

på kund, affär och arbetssätt.

En djuplodad analys av SKI-mätningen där Sparbankerna kom i topp samt 

en genomgång av medlemsenkäten har också skett. 

Med detta som grund pågår arbetet med att definiera Sparbankernas 

unika affärsmodell
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• Bidra till att utveckla effektivare processer.

• Verka för att utveckla ett kunderbjudande som 

motsvarar både Sparbankens och kundens 

förväntansbild.

• Driva en genomgripande kostnads- och 

intäktsuppföljning av samarbetet med 

Swedbank.

– En samlad databas för ekonomistyrning och analys

• Genomföra uppföljning av verksamhet som är 

utkontrakterad till Swedbank.

• Medlemsbankerna ska ha fullständig och ofiltrerad

tillgång till sin egna data

• Ett sammanhållet, modernt och effektivt 

rådgivningsverktyg

• Digital information eller digitala erbjudanden baserade 

på samhällsengagemang

• Hypoteksaffärer

• Flerbankslösningar med egna parametrar

• Systemstöd som motsvarar kundernas verkliga behov

• Intranät som är byggt för att även stödja Sparbanker

• Sparbanksanspassade E-utbildningar
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• Aktivt arbeta gentemot beslutsfattare i syfte att öka Sparbankernas roll och 
inflytande över regelverksutvecklingen och andra frågor som är viktiga för 
Sparbankerna.

• Påverka regelverksutvecklingen inom EU genom aktiv medverkan i arbetet 
inom ESBG.

• Påverka regelverksutvecklingen inom Sverige genom aktiva kontakter med 
politiker, departement och myndigheter samt genom remissvar.

• Öka kännedomen om Sparbankerna och varumärket

• ”Sparbank” i de offentliga kontaktnäten.

• Proportionalitetsfrågan är viktig på många nivåer i förhandlingar och beslut, 
såväl inom EU som inom landet.

• Motverka att riskskatt (tidigare kallad bankskatt) påverkar Sparbankerna.

• Motverka ett totalt provisionsförbud och verka för att tillåta provisioner 
inom breddmarknad.

• Förstärka Sparbankernas legitimitet.

• Verka för ett förbättrat pensionssparande.

• Främja närmare och utökat samarbete mellan banker och myndigheter inom 
ramen för AML-området.

• Sträva efter att regelverk inom hållbarhet utvecklas på sådant sätt att 
näringar påverkas i begränsad omfattning, till exempel inom skogs- och 
lantbrukssektorerna.
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Ny 

karta
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Sparbankernas affärsmodell

Arbetsmaterial
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Bakgrund & syfte

• Sparbankerna är inom många erbjudandeområden mera framgångsrika än 

Swedbank, exempelvis inom bolån

• Bland förklaringarna märks särskilt att Sparbankerna verkar på lokal marknad samt 

har en egen och unik affärsmodell. 

• Affärsmodellen har över tid kommit att skilja sig från den affärsmodell som utvecklats 

inom Swedbank, en bank man i hög grad är beroende av när det gäller tillgång till 

olika erbjudanden, processser och IT-stöd

• I syfte att värna och utveckla sparbanksidén har styrelsen för Sparbankernas 

Riksföbund beslutat att utarbeta en strategisk inriktning och vilja för de kommande 5-

10 åren. Strategin är också tänkt att ligga till grund för kommande förhandlingar och 

avtalsdiskussioner med Swedbank i syfte att säkra ett mera ändamålsenligt stöd till 

sparbankerna

• I arbetet med den strategiska inriktningen är det viktigt att det unika i Sparbankernas 

affärsmodell samt olikheterna gentemot Swedbanks affärsmodell tydliggörs. 
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Processen 2022 - 2023

Augusti – September       Oktober – December       Januari – Februari       Mars - Maj

• Första 

beskrivning av 

affärmodellen, 

baserat på 

intervjuer med 

styrelsen

• Fördjupad 

beskrivning 

genom 

arbetsmöten med 

sparbanker – 3 

grupper med 

olika stora 

sparbanker

• Kompletterande 

arbetsmöte med 

de största 

sparbankerna

• Beskrivning av 

skillnader mellan 

sparbanker och 

Swedbank genom 

intervjuer med 

personer med 

erfarenhet från 

Swedbank

• Beskrivning av 

strategiska krav 

för sparbankerna

• Förankring och 

utveckling av den 

beskrivna 

affärsmodellen 

samt strategiska 

krav inom 

sparbanker och 

stiftelser

Avstämningar med styrelsen
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Metod

• Intervjuer med styrelsen för Sparbankernas Riksförbund

• Workshops med 4 olika grupperingar av Sparbanker (beroende på storlek)

• Intervjuer med Sparbanksanställda med tidigare erfarenhet från Swedbank

• Avrapportering till styrelsen för Sparbankernas Riksförbund

• Från drygt 20 Sparbanker har cirka 40 personer medverkat i arbetsmöten 

och intervjuer
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”Sparbanksidén lever och är lika aktuell och viktig idag som för 200 år 

sedan. Samtidigt utmanas sparbanksidén och det finns starka skäl att 

utveckla, skydda och kommunicera det unika i Sparbanksidén”

”Vi äger inte fullt ut de processer och IT-stöd som är viktiga för oss och 

våra kunder”

”Kundbeteendet förändras genom digitaliseringen genom t.ex. minskat 

behov av kontanthantering”

”Hårdare lagstiftning och större krav regelefterlevnad är en utmaning för 

främst mindre Sparbanker”

Några beskrivande och sammanfattande citat
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Affärsmodell – syfte och ägandeform

• Sparbanksidén är att tillhandahålla privatpersoner, företag, organisationer etc. tillgång till 

bankservice samt främja sparande och en sund ekonomi för kunderna.

• Sparbankerna bidrar till ortens utveckling och ett långsiktigt hållbart samhälle genom att 

erbjuda kapitalförsörjning och ge tillbaka en del av överskottet. 

• Möjliggör finansiering/kapitaltillgång till lokala aktörer som i sin tur ger arbetstillfällen 

m.m.

• Investering i kontorsnät – tillgänglighet. 

• Samhällsnytta i form av sponsring och bidrag men också kunskapsöverföring på olika sätt 

(skolor, UF, Brf:er, träffar etc.).

• Sparbankernas verksamhet präglas av långsiktigthet då ägandeformen innebär andra 

avkastningskrav än andra finansiella aktörers.
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Affärsmodell – marknadsstrategi

• Det unika i Sparbankernas erbjudande är 

o ”Vi är till för alla” (givet regler och krav på kundkännedom) - alla som vill ha hjälp får 

hjälp, dock på olika sätt och med olika prioritet. Sparbankerna välkomnar de som vill 

ha personlig kontakt och utestänger ingen.

o Lokal och fysisk närhet och service till kund – satsar på kontor, tillgänglighet samt det 

personliga  bemötandet, i tillägg till de digitala plattformarna.

o Kvalificerad rådgivning – ser till helheten och har större kunskap om kunderna vilket 

gör att man kan väga in fler faktorer vid exempelvis kreditbedömningar, ofta till 

kundens fördel.

o Självständighet och snabba beslutsvägar – Sparbankerna har kompetens om hela 

bankaffären samt mandat att fatta egna beslut.
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Övergripande olikheter mellan Sparbankerna och Swedbank

ROE 15% genomsyrar allt Swedbank gör – detta mål ”övertrumfar” alla andra perspektiv

Långsiktig

Lokalt närvarande bank 

med digital plattform

Kundorienterad 

Regionalt/lokalt styrd

Samhällsengagemang 

lokalt 

Låg personalomsättning 

Kortsiktig

Digital (int.) bank med 

lokala mötesplatser

Processorienterad 

Centralstyrd

Samhällsengagemang 

centralt

Hög personalomsättning 

Sparbankerna Swedbank



Sparbankernas Riksförbund-
utveckling av 

påverkansarbete
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Undersökningar

• Medlemsundersökning hösten 2022

• Intervjustudie om påverkansarbetet November/December 2022
• 13 intervjuer (6 vd:ar, 7 marknadschefer)

• Identifierade önskemål

• En gemensam, uppdaterad berättelse om Sparbankerna i en modern tid som kan stödja den lokala kommunikationen

• Viss nationell kommunikation kring Sparbankerna som gemensamt varumärke (ex SKI)

• Tydligare och mer särskiljande grafisk identitet för Sparbankerna i relation till Swedbank. 

• Gemensam varumärkesbas/budskapsbas som grund för lokalt varumärkesbyggande

• Tydligare och mer koordinerande roll från riksförbundets sida när det gäller kommunikation/erfarenheter/goda exempel.

• Strukturerat kunskapsutbyte och kompetensbyggande när det gäller kommunikation under ledning av riksförbundet

• Behov av att inkludera relationen/avtalet med Swedbank som en tydlig del i påverkansarbetet.

• Bredare systematiskt påverkansarbete som stödjer den lokala marknadskommunikationen och kravställande mot Swedbank.



Uppdraget

- Se över hur och på vilket sätt förbundet kan optimera sitt 
kommunikations- och påverkansarbete utifrån ett intressentperspektiv. 

- Utveckla ett förslag på en kommunikations- och påverkansplattform under 
våren 2023 för beslut i styrelsen i april 2023.



Mål

Ett förslag för beslut till styrelsen i april innehållande: 

Påverkansplattform för:

• Opinionsbildning

• Varumärkesfrågor

• Kommunikativ relation till Swedbank



Update

Steg 1

6 veckor

✓ Uppstart/desk research
✓ Definition av intressenter
✓ Positioneringsanalys
✓ Konkurrentanalys
❑ Definition av olika budskapstyper
❑ Touchpointanalys/intressent
❑ Kommunikativ riskanalys
❑ Definition av SRs kommunikationsroll
❑ Målbild för SRs kommunikationsfunktion 2023-2025



➢ Swedbank
- Kompletterande erbjudanden
- Avtal

➢ Allmänheten lokalt/nationellt
- Sponsring
- Levande bygd

Update

Steg 1

6 veckor Definition av intressenter & frågor v 1.0

➢ Kunder
- Villkor
- Mervärden

➢ Ägare/medlemmar
- Nyckeltal
- Värde i medlemskapet

➢ Politiker lokalt/nationellt
- Tillväxtmotor
- Systembetydelse
- Hållbarhet

➢ Intressenter väljer vi själva 

➢ Intressenterna kan vara aktörer på 
olika arenor

➢ Swedbank
- Kompletterande erbjudanden
- Avtal

➢ Allmänheten lokalt/nationellt
- Sponsring
- Levande bygd

➢ Media lokalt/nationellt



Update

Steg 1

6 veckor



Update

Steg 1

6 veckor Positioneringsanalys v 1.0



Sparbankernas strategiarbete för 
input till investeringsplanering 2024
Sparbankernas Riksförbunds VD Björn Elfstrand



Inledning

• Omvärldsfaktorer kommer att prägla sparbankernas verksamhet i stor omfattning 

de kommande åren. 

• Det senaste decenniets relativa lugn och stabilitet har förbytts i osäkerhet och 

otydlighet. 

• Den ekonomiska aktiviteten har gått från många år av tillväxt och tillförsikt till 

negativ tillväxt, hög inflation och en stor osäkerhet kring den internationella 

handelns funktionssätt och tillförlitlighet, samt i oro för den nationella säkerheten.

• Sannolikt kommer detta innebära förändrade och ökade krav inom alla delar i 

samhället, inklusive det finansiella systemet. 

• Behovet av framförhållning samt goda och väl avvägda beslut ökar. 

• Kraften i sparbanksidén är mer relevant och modern än någonsin.



Sparbankernas strategiska input till Swedbanks 
investeringsplanering 2024

• För första gången ska vi, inför 2024, kroka arm med 

Swedbank i en gemensam investeringsplanering.

• För att möjliggöra detta behöver vi göra ett jobb kring 

vår, sparbankernas, gemensamma strategiska 

inriktning.

• Förslaget avrapporteras i SR:s styrelse för diskussion 

och ställningstagande. 

• Arbetet omfattar områden: 

1. Privatmarknad

2. Företagsmarknad

3. HR

4. IT/teknik



Tidsplan

• Uppstart workshopserie 11 januari (totalt 4 workshops)

• Statusrapport SR Styrelse 24 januari

• Utkast på strategidokument på remiss till sparbankerna 2 februari

• Slutrapport till SR Styrelse 22 februari

• Deadline för sparbankernas återkoppling 28 februari 

• Bearbetning av input samt materialdag

• Beslut i SR Styrelse 22 mars

• Presentation i Samrådet 23 mars



Gemensam strategisk riktning i stora drag

Arbete pågår och utkast är ute på remissrunda.

• Kundnöjdhet – personliga möten samt mycket fokus på proaktivitet och engagemang

• Hållbarhet – vi är lokala och det genomsyrar allt vi gör. En tydlig konkurrensfördel

• Vi behöver nyttja styrkan i sparbankskollektivet ännu mer

• Stark och professionell kravställare och beställare 

• Förenkla/förbättra processer och systemstöd för att frigöra tid för kund

• Mer datadrivet – påvisa möjligheter för kunderna och identifiera potentialen bland kunderna

• Bolåneaffären är motorn i privatmarknad – viktig!

• Företagsmarknad i behov av mer och bättre stöd i process och system



Några skillnader jämfört med Swedbank

Sparbank

• Långsiktighet, hållbarhet och hög kundnöjdhet

• ”En personlig bank med stark lokal förankring”

• Kundfokus med regelefterlevnad

• På företagsmarknaden har sparbankerna 

mindre kunder (SME)

• Digitalisering är en hygienfaktor

• Fokus på det personliga mötet med kunden

Swedbank

• Kvartalsekonomi och ROE 15%

• ”En digital bank med fysisk närvaro”

• Regelefterlevnad

• På företagsmarknaden har Swedbank större 

kunder

• Fokus på privatmarknad
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• Medlemsundersökning 2022 visar på behov av att addera värde till det som är 
gemensamt för Sparbankerna. 

• Definiera Sparbanksidén för en ny tid.

• Arbeta gemensamt med varumärkesfrågor och ”Sparbankerna” på riksnivå.

• Tydliggöra och kommunicera hur medlemmarna återinvesterar för en hållbar framtid.

Katarina Andrén, vd Sparbanksstiftelsen Finn startade hållbarhetsarbetet i stiftelsen 2019 och är en av 
initiativtagarna till detta projektet. 

På Sparbanksstiftelsernas VD-konferens 2022 som hade temat ”Hållbarhet” presenterades upplägget med 
ett gemensamt hållbarhetsarbete vilket fick ett mycket positivt mottagande.
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Syftet är att stärka deltagarna inom området hållbar utveckling, Agenda 2030 och samhällsengagemang, för att 
utveckla framtidsrelevans, konkurrenskraft och positionering. 

Insatsen, genom bland annat utbildningar, ska bidra till att stärka Sparbanken som varumärke, med en stark 
association till hållbar utveckling.

• Stärka Sparbankernas konkurrenskraft 

• Öka kundnöjdheten

• Skapa stoltare medarbetare

• Tydliggöra Sparbankerna och dess ägares unika roll

• Skapa ett hållbarare samhälle

• Stärka föreningar och organisationer

Vi vill åstadkomma en gemensam hållbarhetsrapport 2024, där samtliga stiftelser och banker har kartlagt alla sina 
återinvesteringar. För ökad trovärdighet bör kartläggningen göras av externa konsulter. Pressrelease från SR. 
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Katarina Andrén, VD Sparbanksstiftelsen Finn

Nadja Bengtsson, VD Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Rebecca Bitto, Verksamhetsledare Sparbanksstiftelsen Alingsås

Kerstin Olby, Kommunikatör Sparbankernas Riksförbund

Lena Karlsson, Utbildningsansvarig Sparbankernas Riksförbund





Processdesign
kommunikations- och
påverkansplattform

Steg 1 Steg 2 Steg 3

▪ Uppstart/desk research

▪ Definition av

intressenter/arenor/frågor

▪ Positioneringsanalys

▪ Konkurrentanalys

▪ Definition av olika

budskapstyper

▪ Touchpointanalys/intressent

▪ Kommunikativ riskanalys

▪ Definition av SRs 

kommunikationsroll

▪ Målbild för SRs 

kommunikationsfunktion

2023-2025

▪ Definition av Sparbankerna som

varumärke

▪ Utkast inriktning

påverkansplattform:

▪ Opinionsbildning

▪ Varumärke

▪ Relationen till 

Swedbank

▪ Utkast public affairs strategi

▪ Utkast varumärkesplattform

▪ Utkast kommunikationsstrategi

▪ Utkast budskapsstrategi

▪ Utkast funktionsbeskrivning SR-

kommunikation

▪ Intern förankring/dialog

▪ Slutlig påverkansplattform:

▪ Opinionsbildning

▪ Varumärke

▪ Relationen till 

Swedbank

▪ Slutlig public affairs strategi

▪ Slutlig varumärkesplattform

▪ Slutlig kommunikationsstrategi

▪ Slutlig budskapsstrategi

▪ Slutlig funktionsbeskrvning SR-

kommunikation

▪ Förslag till beslut i styrelsen

Steg 4

• Road map implementering

• Aktivitetsplaner

• KPI struktur

• Implementering: 

• Strategisk

påverkan och

kommunikation

• Taktisk påverkan

och

kommunikation

Interna 
avstämningar

6 veckor 6 veckor 4 veckor Tbd

Löpande
projektledning




