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Sammanfattning

Företag ser idag sina medarbetare som sin viktigaste resurs, som genom dess kompetens beva-
rar och skapar kontakter med kunder. Det är kunderna som avgör om de varor och tjänster som 
levereras innehar den kvalité som kunden efterfrågar. För att få svar på hur medarbetarna anser 
om sin arbetsplats och även vad kunderna tycker om företagen görs human- och marknadskapi-
talmätningar. 

Vi har i vår uppsats undersökt vilken vikt de två storbanker, Föreningssparbanken och SEB, lägger 
på sina human- och marknadskapitalmätningar. Studien är gjord utifrån en enkätundersökning på 
de två ovannämnda bankerna i Karlstad samt intervjuer med tre respondenter.

Resultatet av vår studie visar hur medarbetarna och ledningen ser på mätningarna och de effekter 
som blir till följd av dessa åsikter. 

Med hjälp av vårt framarbetade material så kan vi i vår slutsats styrka vår antydan om att ledningen 
lägger stor vikt vid mätningarna av human- och marknadskapital som vi trodde innan vi började 
vårt uppsatsskrivande. Dessutom visar vi på att även medarbetarna fäster en stor vikt vid nämnda 
mätningar. 
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I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till vad vår C-uppsats kommer att bygga på. Bakgrunden 
följs sedan upp av problemformulering som sedan avslutas med syfte. 

inledning

1.1 Ämnesval

Vi båda som skriver uppsatsen har ett stort intresse av bankbranschen. Ett ämne som vi tycker vore intressant 
att undersöka närmare är human- och marknadskapitalmätningarna, då dessa är en återkommande 
del av vårt yrkesliv. Vi trodde att medarbetarna vid de båda bankerna antagligen lade mindre vikt vid 
de mätningar som genomförs än respektive ledning. Vi beslutade oss därför för att undersöka om så 
var fallet. 

1.2 Bakgrund

I dagens samhälle så har synen på människan och deras kompetens fått en allt större och viktigare roll 
inom företagen. Företagen ser idag sina medarbetare som sin viktigaste resurs som genom färdigheter 
bevarar och skapar kontakter med kunder (Alvesson 2005).

Författarna Bjurklo och Kardemark (2003) menar att ”medarbetarna går inte att kopiera, de är unika” ,
vilket betyder att ett företags värde utgörs till stor del av medarbetarnas olika kunskaper och förmågor,
det vill säga deras kompetens. Därför är det viktigt att företag inte enbart skall fokusera på det 
fi nansiella kapitalet, utan också det mänskliga kapitalet som även kallas humankapitalet. 

Bland företagen idag fi nns det ett ökat intresse för kundnöjdhet. Kunderna idag har höga krav på 
företagen och deras produkter/tjänster, vilket medarbetarna skall leva upp till. Ett skäl till varför det 
har blivit ett ökat intresse kan vara att både intäkter och kostnader berörs av kunders beteende, vilket 
gör att företag som har nöjda kunder förväntar sig ett lönsamt resultat. Med andra ord så anses en 
nöjd kund vara en lönsam kund. Detta gör att företagens roll i kundkontakten blir viktig (Bjurklo & 
Kardemark, 2003).  

Då den mänskliga resursen har tagit rollen som den viktigaste resursen, istället för som tidigare 
maskinerna, har fl er företag börjat mäta humankapital. Modeller och nya begrepp som kunskaps-
arbete, humankapital och investering i personal har blivit modeord. Detta till stor del för att bättre 
kunna ta tillvara på medarbetarnas kunskap och kompetens, samtidigt som det är ett sätt för företaget 
att marknadsföra sig utåt (Söderlund & Bredin, 2005). 
 
Teorin om Human Relations har fått en stor betydelse, teorin sätter människan och dess egenskaper i 
fokus  (Ibid). För att kunden skall bli tillfredställd så måste engagemang i form av kompetens, kvalitet 
och lojalitet ges av de anställda. För att leverera detta till kunden krävs det kunskap för att veta hur 
företagen skall gå tillväga (Jobber, 2001). Det anser vi vara en bidragande faktor till att många företag 
varje år gör undersökningar av humankapitalet samt marknadskapitalet. 

En bransch som ständigt är i fokus, som uppvisar stark konkurrens mellan verksamma företag och där 
kundernas upplevelse av de tjänster och produkter som levereras är av stor vikt, är bankbranschen. 
Två företag som är stora aktörer inom denna bransch är Föreningssparbanken och SEB. 

1. Inledning
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inledning

För att inte enbart ta del av medarbetarnas synpunkter angående human- och marknadskapitalmätningarna
genom vår enkätundersökning, har vi även intervjuat lokalbankchefen Johan Engström på 
Föreningssparbanken samt Jan Sundman; kontorschef i Grums. På SEB, som endast har ett stort 
kontor i Karlstadsregionen, har vi intervjuat kontorschefen Jan Dahlin.             
 

1.3 Problemdiskussion

Vi har utifrån ovanstående problembakgrund formulerat följande problemställningar:

• Vilken vikt lägger medarbetarna vid SEB och Föreningssparbanken vid human- och 
marknadskapitalmätningar? Är det någon skillnad på åsikterna bankerna emellan?

• Vilken praktisk betydelse har marknadskapitalmätningarna för ledningen och medarbetarna?

• Vilken vikt lägger ledningen vid kompetens och feedback? Överensstämmer ledningens åsikter i 
denna fråga med medarbetarnas syn på hur dessa områden hanteras?

1.4 Syfte

Utifrån de human- och kapitalmätningar som görs på både Föreningssparbanken och SEB skall vi 
undersöka hur ledningen och medarbetarna förhåller sig till dessa mätningar. Vidare skall vi utifrån 
åsikterna om dessa mätningar se över medarbetarnas syn på feedback och kompetens, vilket blir en 
naturlig del av ledningens styrning som följd av mätningarnas utfall.

1.5 Disposition

Vi har valt att lägga både företagspresentationen och tillförlitlighetsdiskussionen som fristående kapi-
tel utöver metod, teori, empiri, analys och slutsats. Detta då vi anser att företagspresentationen, med 
dess beskrivning av företagens human- och marknadskapitalmätningar, är väsentlig för den fortsatta 
diskussionen i uppsatsens. Tillförlitlighetsdiskussionen har vi valt att placera sist i uppsatsen. Detta 
då det är vår åsikt att en sådan diskussion lämpligast genomförs efter redovisningen av de resultat vi 
har kommit fram till genom applicering av teori på vår empiri. 

1.6 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa detta arbete till hur medarbetarna och ledningen för två storbanker i Karlstad 
förhåller sig till human- och marknadskapitalmätningar. Vi kommer inte att diskutera andra former 
av marknadsundersökningar som kanske genomförs parallellt med marknadskapitalmätningarna. Vi 
kommer inte heller att djupare diskutera medarbetarnas syn på ledningen och dess styrning i frågor 
som går utanför vår problemdiskussion.  
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1.7 Begrepp

Humankapital – med humankapital avser vi mänskligt värde, vilket i detta arbete tar innebörden 
mänskligt värde på en arbetsplats.

Marknadskapital – med marknadskapital avser vi vad kunderna har för uppfattning av de tjänster 
och produkter som köps på marknaden.

Kunskapsföretag – i denna uppsats tar denna term betydelsen ett företag vars främsta tillgång är 
dess medarbetare och den kompetens de besitter. Företagets kunder efterfrågar i första hand denna 
kompetens när de anlitar företaget.

Empowerment – medarbetarskap, med betydelsen att besitta möjligheten att självständigt fatta beslut 
som rör den egna arbetssituationen. 

HR-avdelning – i detta arbete tar HR-avdelning en betydelse mycket lik personalavdelning.

HRM – Human Relations Management

CRM – Customer Relations Management

Ledningen – med ledningen eller ledning avser vi i detta arbete det styrande organet inom de lokala 
bankerna. I detta fall innebär det lokalbankschef och kontorschefer.

inledning
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metod

2. Metod
I uppsatsens metodkapitel redogörs för studiens upplägg och tillvägagångssätt. Detta för att 
skapa en klarare bild för läsaren av vilka metoder vi har valt. Först diskuteras uppsatsförfattarnas 
epistemologiska och ontologiska ståndpunkt, sedan följer en diskussion om undersökningsmetod. 
Slutligen redovisas de val av utformning, den insamling av data samt databehandling som genomförts.

2.1 Epistemologi – kunskapen om kunskap

Epistemologi beskrivs ofta som läran om vad som är kunskap, och vad som skiljer kunskap från en 
åsikt. Epistemologin brukar delas in i två ansatser; den positivistiska och den tolkningsbaserade. 
(Jacobsen, 2002)

Det positivistiska synsättet hävdar att naturvetenskapliga metoder kan användas även inom samhälls-
vetenskapen. Det vill säga även frågor av samhällsvetenskaplig natur kan testas på ett objektivt sätt 
och det går att komma fram till övergripande generella svar. (Bryman & Bell, 2003) Med andra ord; 
det fi nns lagar även inom samhällsvetenskapen av typen ”om A sker inträffar B” (Jacobsen, 2002). 
Detta tankesätt innebär även att det skulle vara möjligt att insamla ny kunskap, baserad på en under-
sökning, som inte påverkas av tidigare forskning eller forskarens personliga uppfattning, eftersom 
alla korrekt utförda undersökningar är objektiva. (Bryman & Bell, 2003) Genom att samanställa alla 
dessa nya kunskaper får man tillslut en bred kunskapsbas som kan användas för att objektivt beskriva 
verkligheten (Jacobsen, 2002) 

En tolkningsbaserad ansats å andra sidan innebär åsikten att människor är komplexa och skiljer sig 
avsevärt från de objekt som naturvetenskapen undersöker. Detta då människor tänker och präglas av 
sin omgivning. De kan därför inte mätas med samma metoder som naturvetenskapen använder och 
inga generella lagar kan därmed heller skrivas. ”This clash refl ects a division between an emphasis 
on the explanation of human behaviour that is the chief ingredient of the positivist approach to the 
social sciences and the understanding of human behaviour.” (Bryman & Bell, 2003) Denna ansats 
anser att mänskligt beteende är en produkt av hur människor tolkar världen och inte en följd av några 
naturlagar. Detta leder i sin tur till att allt undersökningsmaterial som presenteras får anses gälla i det 
specifi ka fallet, det blir ”speciell[t] och unik[t]” (Jacobsen 2002), samt att det är viktigt att bevara i 
minnet att slutsatsen är en produkt av forskarens egen världsbild. (Ibid)

Även om vi försöker besvara vår frågeställning med medel som ofta förknippas med positivismen 
och dessutom försöker dra en generell slutsats av vår empiri, så har vi i grund och botten ändå en 
tolkningsbaserad ansats. Vi anser att våra åsikter och tankar kommer att påverka resultatet av vår 
undersökning, även om detta givetvis inte är våra intentioner. Vi försöker att vara så objektiva som 
möjligt. Vidare är vår åsikt att vår egen sinnesvärld påverkar vår undersökning på främst två sätt. 
Dels genom att vi skriver frågorna och därmed riskerar att påverka våra undersökningsobjekt, och 
dels genom att vi sedan tolkar resultatet utifrån vår kognitiva verklighet med de upplevelser och 
erfarenheter som vi har med oss i bagaget. Detta är vi dock medvetna om och en längre diskussion i 
detta ämne genomförs i kapitlet för trovärdighetsdiskussion (kapitel 8).

2.2 Ontologi – hur ser vi egentligen på världen?

Ontologi kan sägas vara läran om hur världen ser ut, eller snarare hur vi ser på världen. Även ontologi 
brukar delas in i två olika läger; objektivism och konstruktivism.
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Objektivismen ser på omvärlden som fristående enheter där den sociala kontexten ligger utom vår 
påverkan och därför mest bör anses vara ”external facts” (Bryman & Bell, 2003). Organisationer 
kan till exempel ses som fristående objekt och inte konstruktioner av en mängd social samverkan 
individer emellan. Därmed kan även organisationer tillskrivas egenskaper och undersökas som objekt. 
Organisationen tar till och med rollen som begränsande och uppfostrande och påverkar på detta sätt 
individerna även om individerna i sin tur inte kan påverka organisationen. Kulturer tillskrivs samma 
betydelse, som begränsande och socialiserande av individer, utan att individerna kan påverka kultu-
ren. (Ibid)

Konstruktivismen hävdar istället att organisationer och kulturer i högsta grad påverkas av de individer 
som ingår i dessa och de är därför i ständig förändring. De främsta förespråkarna för denna åskådning 
erkänner att organisationer uppstår utan direkt påverkan från fl era individer. Samtidigt trycker de 
ändå på den betydelse som individernas påverkan får på organisationen och konstruktionen av de 
regler och åsikter som blir socialt accepterade. Organisationen och kulturen är i slutändan bara en 
gemensam internaliserad konstruktion för att hjälpa individerna att förstå sin omvärld och hur de skall 
bete sig i samröret med denna omvärld. (Ibid)

Författarna har en världsåskådning som stämmer väl överens med konstruktivismen. Vi hävdar 
bestämt att en organisation, eller en kultur, inte är en fristående organism som bara påverkar individerna 
utan att individerna i sin tur påverkar organisationen minst lika mycket. Individerna påverkar inte 
bara hur organisationen anpassar sig till omvärlden, de påverkar även varandra sinsemellan inom 
organisationen. 

2.3 Val av metodik

Jacobsen (2002) pekar på fyra punkter som man bör ta i betänkande för att avgöra vilken metodik som 
kommer appliceras till undersökningen. Dessa fyra är:

• Induktiv eller deduktiv datainsamling 
• Holism eller individualism
• Närhet eller distans
• Ord eller siffror

Vi väljer att närmare beskriva vårt förhållningssätt i två av dessa punkter, närhet eller distans och ord 
eller siffror.

2.3.1 Närhet eller distans

Idealet att forskaren skall hålla så mycket distans till undersökningsobjekten som möjligt för att på 
så sätt inverka så lite som möjligt på undersökningen är stark sammankopplat med en positivistisk 
åskådning. Om undersökningen skall kunna vara objektiv får inte forskaren påverka resultatet genom 
att förmedla sina egna åsikter. Bakgrunden för denna distans är att undersökningen i största möjliga 
mån skall vara möjlig att återskapa, precis som i naturvetenskapen. Då får inte ”forskningseffekter”, 
det vill säga påverkan från forskaren, störa resultatet. (Jacobsen, 2002)
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Det har uppstått främst två former av kritik mot detta förhållningssätt. Den första formen hävdar att 
om forskaren hela tiden eftersträvar att hålla så stor distans mellan sig och undersökningsobjektet som 
möjligt, så minskar möjligheten att fördjupa sig i de åsikter som framförs. Därmed, hävdar kritikerna, 
kan kvaliteten på undersökningen i värsta fall istället försämras. Den andra formen av kritik påpekar 
att det aldrig går att lägga ett fullständigt avstånd mellan forskaren och undersökningsobjektet. 
Oavsett vilka säkerhetsåtgärder som genomförs så uppstår alltid viss styrning av objektet från forska-
rens sida. (Jacobsen, 2002)

Vi har valt ett förhållningssätt till distanseringsfrågan som är en blandning mellan de två rådande 
synsätten. Även om vi har valt att hålla en viss distans genom att skicka ut enkäter går det inte att hålla 
en fullständig distans, och vi har inte heller eftersträvat detta. Det hade varit en omöjlighet i vårt fall 
då vi har personlig kontakt med många av de anställda vid de två bankerna. 

2.3.2 Ord eller siffror – kvalitativ eller kvantitativ

2.3.2.1. Kvalitativ

Kvalitativ ansats innebär att man använder sig av ord för att undersöka och beskriva verkligheten. 
Det är en metod som vanligtvis avvisar det positivistiska synsättet och därmed hävdar att man bör 
undersöka världen genom att undersöka hur dess invånare ser på denna värld. (Bryman & Bell, 2003) 
Insamling av information med en kvalitativ ansats sker genom olika former av intervjuer eller studier. 
Dessutom framhävs den kvalitativa metoden som mycket mer fl exibel än den kvantitativa, eftersom 
det är möjligt att gå tillbaks och göra fördjupande studier eller intervjuer, eller till och med ändra 
frågeställningarna helt om forskningen skulle leda in på ett helt annat spår. (Jacobsen, 2002) 

I kvalitativ forskning skall teorin vara en följd av forskningen och inte en förutsättning. Detta får till 

följd att synen på vad som är en valid undersökning är grundad på, med Bryman & Bells (2003) ord 
”whether you are observing, identifying, or ’measuring’ what you say you are”. Författarna hävdar 
vidare att forskare med kvalitativ ansats främst inriktar sig några få områden som de lägger stor vikt 
vid. Dessa är: 

• strävan att försöka se världen genom undersökningsobjektens ögon 

• beskrivningen av vad som sker och då även stor tonvikt vid sammanhanget 

• processen betonas som det viktiga (det vill säga processerna inom det sociala umgänget) 

• fl exibilitet och avsaknaden, eller begränsningen, av gränser 

• övertygelsen att teorin skall grundas i den insamlade informationen och inte tvärt om.

Kritiken som riktas mot kvalitativ ansats är att den blir allt för styrd av forskarens egens åsikt och 
tolkning av det material som samlas in. Det försvårar dessutom generalisering, och det fi nns små 
möjligheter att dra annat än slutsatser om den specifi ka unika situation som beskrivs. Slutligen är det 
näst intill omöjligt att upprepa experimentet eftersom forskaren alltid påverkar intervjupersonen till 
olika grad, med resultatet att två olika forskare mycket väl skulle kunna få helt olika svar från samma 
undersökningsgrupp vid samma tidsperiod. Detta beroende på deras personlighet och hur de sedan 
tolkar resultatet. (Ibid)
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2.3.2.2. Kvantitativ 

Kvantitativ synvinkel å andra sidan, försöker mäta verkligheten med hjälp av siffror. Den vanligaste 
metoden för att genomföra dessa undersökningar är olika former av enkäter eller telefonundersökningar, 
med givna svarsalternativ som sedan kodas till olika siffror. På så sätt kan materialet sedan bedömas 
och jämföras. Den kvantitativa ansatsen är mycket mer linjär än den kvalitativa, eftersom det är 
mycket svårt att gå tillbaks och ändra efter att enkäten är färdigställd. (Jacobsen, 2002)

Det fi nns olika anledningar till att den kvantitativa ansatsen söker presentera olika mått för det som 
undersöks. Dessa är främst: att använda mått och siffror tillåter forskarna att presentera även mindre 
skillnader mellan olika grupper och inte bara extremerna. Siffrorna är dessutom ett utmärkt sätt att 
mäta dessa skillnader, det blir som en slags ”måttstock” (Bryman & Bell, 2003). Det ger slutligen 
forskaren en möjlighet att ta fram samband och göra jämförelser som annars inte hade varit möjliga. 
(Jacobsen, 2002)

Forskare som väljer en kvantitativ ansats är främst intresserade av fyra områden:

• att producera mått som sedan kan analyseras av forskaren och användas för att bevisa den   
 undersökta hypotesen.
• bevis för att samband mellan olika mått existerar, att kunna bevisa att vissa av de uppmätta  
 variablerna är så kallade oberoende variabler, till vilka i sin tur beroende variabler är bundna.
• förmågan att dra generella och allrådande slutsatser 
• återskapande möjligheten, en undersökning ska i största möjliga mån vara möjligt att återskapa 
 för en annan forskare och denna skall då förhoppningsvis uppnå samma resultat. 
 (Bryman & Bell, 2003)

Med användandet av siffror följer även en stor möjlighet att på statistisk väg undersöka reliabiliteten 
och validiteten hos den genomförda undersökningen. Reliabilitet hänvisar till hur tillförlitlig empirin 
är och validiteten hänvisar till om det verkligen är rätt saker som mäts. Dessa termer kommer även de 
att diskuteras närmare i kapitlet som hanterar trovärdighetsdiskussionen (kapitel 8).  

Kritiken som riktas mot kvantitativ ansats är att det krävs att forskaren kan konkretisera sin problem-
ställning och dessutom lyckas omvandla den till rätt frågor och svarsalternativ. Det kräver mycket av 
forskaren, framför allt krävs att en stor kunskap om det undersökta området redan existerar. Utöver 
detta påpekas det att det är svårt att omsätta individers kognitiva uppfattningar i siffror utan att 
tappa bort personen bakom siffrorna. Bruket av siffror kan även ge ett större intryck av exakthet och 
noggrannhet än vad som ibland är fallet. (Bryman & Bell, 2003) Fallet kan även visa sig bli det 
motsatta, med för många undersökta enheter blir slutsatserna ytliga och intetsägande (Jacobsen, 2002) 
Dessutom påpekas det ofta att forskare med kvantitativ åskådning distanserar sig för mycket och 
därmed försvinner en del av forsningens förankring i verkligheten. (Bryman & Bell, 2003)

2.3.3 Vårt val av undersökningsmetod

Vi har valt att genomföra en kvantitativ undersökning, som kompletteras med material av kvalitativ 
sort. På grund av den rådande arbetsbördan hos företagen som vi genomfört undersökningen hos 
ansåg vi det som mer troligt att få in det antal svar vi behövde om vi underlättade för de anställda så 
mycket som möjligt. 
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Runt storhelgerna är det ofta mycket svårt för en bankanställd att hitta tid i sin kalender för en intervju, 
en enkät kan de på ett annat sätt svara på när de får några minuter över. 

En kvantitativ undersökning var att föredra då svar som kodas som siffror underlättar de jämförelser 
mellan bankerna, och mellan olika grupper inom bankerna, som vi har haft intention att göra. Det 
smidigaste sättet att undersöka detta är att ta reda på frekvensen av överensstämmande. Vi eftersträvar 
inte en väldigt djupgående analys av de bakomliggande orsakerna. Allt detta, påpekar Jacobsen, är 
anledningar till att välja en kvantitativ ansats. (2002)
 
Eftersom båda uppsatsförfattarna är anställda vid respektive bank uppstod dessutom en risk att vi 
inte skulle få ärliga svar på våra frågor om vi genomförde undersökningen enbart med kvalitativa 
metoder. Vi såg det mer troligt att de anställda vid bankerna skulle svara sanningsenligt om vi kunde 
garantera deras anonymitet, eftersom det kan vara känsligt att framföra eventuella negativa åsikter om 
arbetsgivaren och det arbetssätt och uppföljningsmetod som denne nyttjar till en arbetskamrat. 

Vi har även kompletterat med kvalitativt material, i det här fallet intervjuer, då vi ville ha en mer 
djupgående insikt i ledningens syn på undersökningarna och det resultat som dessa presenterar. Mot 
bakgrund av den teori som vi har valt att applicera till denna uppsats var det av stor vikt för oss att 
sätta oss in i de åtgärder som genomförs ur ett humankapitalperspektiv. Exempel på sådana åtgärder 
som används är till exempel kompetensutveckling och stöttning av de anställda som fokus. Slutligen 
var det även av stort intresse att undersöka vilken vikt ledningen själv lade vid de nämnda under-
sökningarna för att sedan kunna ställa denna syn mot medarbetarnas.

2.4 Utformning

Det fi nns olika sätt att utforma en undersökning, vi kunde i princip välja mellan fyra olika metoder av 
holistisk (förklarande) karaktär, då speciellt det positivistiska synsättet kräver ett naturvetenskapligt 
förhållningssätt till det undersökta, och därmed även en förklaring till varför det som uppmäts sker. 
De fyra metoderna var:

• Experiment
• Kvasiexperiment
• Tidsseriestudie
• Tvärsnitt med fokus på mekanismer/teori (Jacobsen, 2002)

Alla dessa metoder har sina för- och nackdelar, vilka vi dock inte avser att redovisa här. Gemensamt 
för de tre första är att de sträcker sig över en längre tidsperiod med fl era observationer. Vi hade 
dock ingen möjlighet att genomföra en studie över en längre tidsperiod. Dessutom korresponderade 
en fortgående undersökning inte med vår problemformulering. Vi valde därför att genomföra en 
tvärsnittsstudie, som även om den bara besvarar frågeställningar ställda mot bakgrund av redan känd 
information räcker fullgott för att besvara de frågeställningar som vi tagit fram.
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2.5 Informationsinsamling

2.5.1 Primär- och sekundärdata

Data som samlas in för att användas i en uppsats klassas antingen som primärdata eller sekundärdata. 
(Jacobsen, 2002)

Primärdata är sådan information som forskaren samlar in själv. Detta sker med antingen kvalitativa 
eller kvantitativa metoder såsom tidigare beskrivits i 2.3.2. Denna form av datainsamling ställer höga 
krav på undersökningens utformning, dess reliabilitet och validitet. (Jacobsen, 2002) Hela vårt 
empirikapitel är baserat på de primärdata som vi samlat in genom enkät och intervjuer, data som vi 
sedan sammanställt för analys.
Sekundärdata är istället data som insamlats och sammanställts av andra forskare. Denna typ av data 
hämtas ofta från publikationer av olika slag. Dock kan sekundärdata även betyda data som inte 
sammanfattats i text, såsom olika former av statistik eller liknande. Vid nyttjande av sekundärdata 
är det viktigt att genomföra ordentlig källkritik, då informationen redan blivit bearbetad och därmed 
påverkad av en annan forskares åsikter och världsåskådning. (Jacobsen, 2002) Teorikapitlet i denna 
uppsats är baserat på sekundära källor som sedan sammanfattats och bearbetats av oss.

2.5.2 Enkätutformning och urval 

Vi valde att konstruera en enkät med ett antal strukturerade frågor, det vill säga med ett antal fasta 
svarsalternativ, samt ett fåtal öppna följdfrågor. Trost påpekar i sin bok Enkätboken att öppna frågor 
så långt som möjligt skall undvikas då dessa inte bara försvårar dokumentationen eftersom det är 
mycket svårt att koda sådan information. Det kan även vara svårt att tyda respondenternas handstil 
och ofta låter de fl esta helt bli att svara på öppna frågor vilket leder till ett stort sekundärt bortfall 
(2001). Vi kände ändå att vi ville försöka få en mer djupgående insikt i vissa frågor och valde därför 
ändå att infoga ett litet antal frågor av öppen karraktär.

De första frågorna i enkäten lät respondenterna svara på frågor av typen ”är du kvinna/man?” 
”hur länge har du varit anställd?” och ”vilken är din yrkesroll?”, från och med fråga fyra var sedan 
alla svarsalternativen enligt följande:

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

Denna utformning valde vi för att respondenterna skulle känna igen svarsalternativen och för att 
undvika missförstånd som skulle kunna uppstå om vi plötsligt bytte svarsalternativ. Dessutom har vi 
försökt att så långt som möjligt undvika dubbla negationer eller otydligt/invecklat språk för att på så 
sätt underlätta svarsprocessen så mycket som möjligt. (Trost, 2001) Av samma anledning har vi inte 
nyttjat några fi lterfrågor, då dessa ofta kan leda till förvirring avseende vilken som är nästa fråga i 
ordningen (Jacobsen, 2003).

metod
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Vi valde att skicka ut vår enkät till alla anställda inom de enheter som vi mäter, för att på så sätt 
försöka säkerställa svar från en så stor andel av populationen som möjligt. Eftersom det sammanlagt 
ingår 113 individer i vår undersökning, 17 stycken från SEB och 96 stycken från Föreningssparban-
ken ansåg vi det som genomförbart. Generellt är det så att ju större stickprovet är ju mer kan det anses 
representera den population som den mäter (Jacobsen, 2002). Vi var medvetna om svårigheterna med 
att få enkäter ifyllda och inlämnade och därför beslutade vi oss till slut för att distribuera enkäterna 
till hela populationen. 

Vi fi ck hjälp av lokalbankscheferna på respektive bank att via e-post distribuera enkäter till alla 
berörda individer. Vi valde sedan att personligen insamla dessa efter cirka en vecka.

2.5.3 Intervjuer

Vi genomförde tre intervjuer med chefer på olika nivåer i de båda bankerna. Dessa genomfördes på 
grund av det redan nämnda behovet av en fördjupad insikt i ledarnas åsikter om de mätningar som vi 
undersöker i denna uppsats.

Intervjuerna som genomfördes var så kallade strukturerade intervjuer (Jacobsen 2002). Detta då vi 
hade relativt klart för oss vilka frågor vi sökte svar på. Frågorna som ställdes konstruerade som öppna 
frågor utan bestämda svarsalternativ. Vid dessa intervjuer användes bandspelare för att dokumentera 
respondenternas svar. Respondenterna tillfrågades innan intervjun om de godkände att vi använde 
bandspelare och de gav alla tre sitt samtycke till detta. 

2.6 Bearbetning av material

Efter de insamlats behandlades enkätsvaren i SPSS, då detta program möjliggör korsstudier och 
jämförelser som till exempel bearbetning i Microsoft Excel skulle omöjliggöra. Dessutom kan SPSS 
på ett snabbt och smidigt sätt redovisa frekvenser, samt beräkna konfi densintervall om vi skulle känna 
behov av detta. 

Inspelningarna från intervjuerna bearbetades på sådant sätt att de överfördes i fullständigt omfång till 
papper genom avskrift, för att sedan bearbetas och sammanfattas till en text som behandlar det som 
vi anser var väsentligt av det som sades vid samtalen. 

metod
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I teorikapitlet behandlas den teori som av uppsatsskrivarna anses relevant för att kunna besvara de 
problemställningar som tidigare presenteras. Det är mot denna teori som uppsatsens empiri senare 
kommer att kopplas. Inledningsvis ges en lite historia kring HRM följt av begreppen Humanfokus, 
Feedback, kompetens samt marknadskapital.

3.1 HRM historia

Begreppet Human Resource Management (HRM) fi ck genomslag under 1980-talet mycket på grund 
av att ett antal böcker blev producerade av professorer vid amerikanska universitet, men även för 
att HRM-området hade blivit ett stort diskussionsämne. Efter 1980-talet infördes det nya begreppet 
”skapande personalarbete” för att markera personalarbetes nya inriktning. Innebörden var att 
personalarbetet skulle fl yttas tillbaka till linjeorganisationen så att vissa övergripande frågor skulle 
skötas av en stab som låg nära företagsledningen. Samtidigt märktes det att individen började ta mer 
ansvar för sin kompetens- och karriärsutveckling, och att individuell lönesättning ökade. I takt med 
infl uerandet av HRM så har personalarbetets förändring påverkas i många avseenden. Det har lagts 
fokusering på kunskapsarbetare i företag och dess betydelse, samt att den senare tidens förändring 
av synen på anställning har fått effekter för rekrytering, personalplanering och kompetensutveckling. 
(Söderlund & Bredin, 2005)

Här nedan följer tre defi nitioner av HRM samt olika synsätt på personalarbetets inriktning och funk-
tion: 

• HRM som chefers personalansvar
• HRM som ledningsfi losofi 
• HRM som hantering av samspelet mellan medarbetare och organisation.

HRM som chefers personalansvar innebär att intresset riktas till den del av ledningsarbetet som har 
med personalen att göra. HRM som ledningsfi losofi  ger uttryck för ett omväxlande sätt att utöva 
och hantera människor genom ledning på ett mer humanitärt sätt. Oftast är det påverkningar från 
samhället som spelar in och har en betydelse vad avser framväxten av nya branscher och en höjd 
kunskapsnivå. Den tredje defi nitionen av HRM som hantering av samspelet mellan medarbetare och 
organisation har ett brett perspektiv men ändå en tydlig avgränsning. Allt som en chef bestämmer 
påverkar till exempel inte samspelet mellan ledningen och personalen, utan det kan handla om vilka 
val som skall göras i form av tjänster till kunder eller liknande. Fokus blir då istället vad som skall 
göras och hur det skall göras. Oftast blir det prioritet på de områdena, och frågorna som rör relationen 
mellan ledningen och personalen hamnar i lägre prioritet (Ibid). 

HRM:s funktion kan ses med fl era olika synsätt. Ett synsätt är ”det strikt operativa”, vilket betyder 
att det gäller det operativa arbetet med de traditionella personalfrågorna. Det inkluderar planering, 
bemanning, utvärdering, kompensation/lönesättning samt individuell utveckling och utbildning. 
HR-avdelningen har här det största ansvaret att vara en stödfunktion till de projekt och verksamheter 
som har behov av stödet. Vissa företag har inte en HR-avdelning, detta kan vara av ekonomiska skäl 
eller av det skälet att de inte har de rätta förutsättningarna till att driva företaget från ett HRM-synsätt. 
I många fall läggs då dessa uppgifter istället ut till externa företag som har som uppgift att stödja vid 
rekrytering, lönehantering och så vidare. (Söderlund & Bredin, 2005)

3. Teori
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Ett annat synsätt är att HRM ska skapa goda förutsättningar för att företagets övergripande strategi 
skall kunna genomföras. Därmed har HRM som ansvar att utföra det som berör företagets personal-
frågor. En utveckling av det synsättet är att företagets anställda skall ses som en fördelaktig resurs 
som bör få möjligheten att påverka i frågor som rör företagets framtid i form av affärsutvecklingen, 
marknadsutvecklingen och produktutvecklingen. Ur HRM-perspektiv är det som rör personalens 
kompetensutveckling, medarbetarnas motivation samt arbetssituation de viktigaste delarna för de 
anställda. Alla dessa synsätt tillsammans ska ge en helhetssyn på företagets HRM (Söderlund & 
Bredin, 2005). 

3.2 Humanfokus

Det är svårt att mäta humankapital, då det inte fi nns något exakt verktyg framtaget för att mäta vad 
som fi nns i huvudet och hjärtat hos medarbetare och chefer. Att tilldela motivation och beteende ett 
värde är väldigt svårt till skillnad från att redovisa total försäljning eller något liknande. Det fi nns 
organisationer, till exempel Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), som 
har lagt ner många år på att undersöka hur man bäst mäter humankapital. (Edvinsson & Malone, 
1998)

Ett företags personalkoncept är idag extra viktigt och en teori som företag använder sig av är Human 
Resource Management. HRM bygger på att företaget skall ha en organisation som leder till att 
personalen rekryteras för att sedan behållas och motiveras. För individer är det viktigt att utvecklas, 
vilket även ligger i företagen intresse. Dessutom är det viktigt att den kunskap som individerna utvecklar 
även utnyttjas. Det viktigaste vad gällande humankapitalet är att rekrytera och sedan behålla personal 
med högsta möjliga kvalifi kationer. Ofta talas även om humanprocessen som handlar om att skapa 
förutsättningar för bra effekter; det vill säga att organisationen, kulturen, omgivningen och utvecklingen
av sociala relationer är faktorer som påverkar förmågan att rekrytera det eftersträvande human-
kapitalet. Om humankapitalet kopplas samman med humanprocessen leder det till att organisationen
får en påverkande faktor som kan leda till att individer identifi erar sig med företaget. (Alvesson, 
2004)

Alla företag behöver humankapital och humanprocesser men resurserna är inte obegränsade, och 
företagen måste prioritera. Alvesson anser att för att få ut det maximala resultatet av humanprocessen 
så bör företagen inte fokusera på system och tillvägagångssätt utan istället satsa på att bygga en 
företagskultur som skapar möjligheter för samarbete. Att ha en kultur som är trivsam, visar på en 
enhetlig utveckling av företaget. 

Att ha begåvade människor inom företaget, starka system samt en stödjande kultur är företagslednings 
stora intresse då dessa tre faktorer driver ett företag starkt framåt. För att skapa ett starkt humankapital 
krävs det omfattande resurser i både rekrytering, urval och behållning av personalen samt även 
höga ersättningskostnader till individer. För att systemen skall fungera krävs det människor som är 
anpassningsbara och är villiga att jobba i rätt riktning. Slutligen för att företagskulturen skall fungera 
krävs det människor som anser att värderingar och personlighet betyder i stort sett lika mycket som 
teknisk kompetens. Ett företag vill uppnå en balans mellan dessa tre faktorer och det fi nns inget 
företag som kan bortse från varken humankapitalet eller humanprocessen. Alla företag kan dock 
prioritera de olika faktorerna i olika hög grad (Alvesson, 2004). 
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På många företag är personalen den viktigaste resurs som företaget har. Kapital och inventarier spelar 
inte alla gånger så stor roll i professionella serviceföretag, utan där är det personalen som har det 
största betydelsen. Om ett företag har ett väl genomtänkt personalkoncept kombinerat med noggrant 
utformade och tillämpade arbetsprinciper så är chansen större att medarbetarna vill fortsätta sitt arbete 
i företaget. Vid första anblicken är det dock inte detta som påverkar de anställda mest. Istället söker 
de fl esta faktorer som hög lön, god arbetsmiljö, och karriärmöjligheter samt att individen identifi erar 
sig med företaget. Om dessa faktorer är väl integrerade i organisationens kultur så ökar chansen att ge 
medarbetarna en helhetsuppfattning av arbetsplatsen som gör att kopplingarna till arbetet förstärks. 
(Söderlund & Bredin, 2005) 

För att utveckla och utnyttja humankapitalet och humanprocessen fi nns det faktorer som påverkar 
hur företagen skall locka, behålla och motivera sina medarbetare. Med hjälp av HRM-idéer och 
strategier får företaget fram vad medarbetarna och cheferna gör, samt inte gör, för att skapa ett positivt 
arbetsklimat. Det centrala i HRM-strategier är att anställda skall känns sig motiverade och utvecklas 
samt ha det förhållande till företaget som ledningen anser vara relevant. Relationen mellan anställd 
och arbetsgivaren är viktig då kommunikationen mellan dessa parter har stor betydelse för företaget. 
(Alvesson, 2004)

Som nämnt tidigare så bör företagen ha ett väl genomtänkt personalkoncept, vad som då ingår i 
personalkonceptet är:

• En föreställning om företagets grundläggande uppfattning om vad för slags anställda företaget
  vill locka till sig.
• De erbjudanden som ges till de anställda och företagets sätt att stimulera och utveckla deras  
 kompetens. 
• Formandet av de anställdas motivationer och identiteter genom HRM och andra organisatoriska
  arrangemang och kommunikation av kulturella övertygelser och innebörder. (Ibid) 

Personalkonceptet kan även bygga på antagandet att lärande och utveckling sker i arbetet genom 
uppdrag och genom sammansättningar av arbetsgrupper. I detta ingår dessutom stödjande 
organisatoriska kulturer, med funktionen att stödja personlig utveckling och ökad kompetens. 
Personalkonceptet påverkar inte bara HRM eller speciella personalfrågor utan även arbetsorganisa-
tioner och arbetsstrukturer (Ibid).        

3.3 Feedback

För medarbetarna är feedback viktigt. Att få synpunkter på sina egna prestationer gör att medarbe-
taren bättre kan sätta sig in i sin roll och ta till vara på sin kompetens på rätt sätt. En chef som ger 
feedback till sina medarbetare får bättre kontroll över deras arbetsroller samt även bättre kontroll över 
hela avdelningen vilket gör det lättare att leda. När medarbetare märker att de bättre kan utnyttja sin 
kompetens inser de hur viktigt det är att ta och ge feedback. Feedback ges inte endast av chefer utan 
även i möten med kunder. Vid en transaktion mellan kund och säljare så får säljaren ett omdöme av 
köparen genom att visat missnöje eller tillfredställelse. (Kinlaw, 1995)

Även mellan medarbetare ges feedback. Denna feedback kan ibland leda till missförstånd och
konfl ikter. Detta sker när medarbetarna inte har kommit överens om vilken slags feedback
som skall ges och hur den skall ges. (Ibid)
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Ett vanligt fel vid feedback mellan medarbetare är att givaren talar lika mycket om sig själv som om 
den andra personen.  Feedbacken blir då ineffektiv och leder inte till att mottagaren inte får konstruk-
tiv kritik på det arbete som har utförts. Istället bildas det gruppnormer som blir allt mer rigida bland 
medarbetarna. Bäst feedback ges när formen för den är skapad bland medarbetarna och den har då 
fyra kännetecken:

• Den är konkret och specifi cerad.
• Den är begränsad.
• Den ges i rätt tid.
• Den täcker allt den ska.  (Kinlaw 1995)

3.4 Kompetens

Lämpliga styrmekanismer i ett företag är värderingar och mål. Den starkaste kontrollmekanismen 
i många företag är troligen kompetensen. Empowerment-teorin har grundsynen att de människorna 
som arbetar på kunskapsföretag vill bli kompetenta. De vill visa sin kompetens och eftersträvar att 
bli ännu mer kompetenta. Processer som ger ökat medarbetarskap leder till bättre prestationer. Om ett 
företag har kompetenta medarbetare och väl uppsatta värderingar samt att medarbetarna arbetar mot 
mål som de varit delaktiga i att sätta upp, så skapas det ramverk som företaget följer för att nå bättre 
prestationer. Om sedan medarbetarna får chansen att utveckla sin kompetens kan företaget förvänta 
sig att medarbetarna kommer att styras och kontrolleras av sin egen framgång. (Ibid)

Kinlaw hävdar att företag som styr sina medarbetare genom regler, direktiv, en ständig granskning 
samt uppföljningar och hot påverkar medarbetarna negativt, vilket i sin tur får samma effekt på 
verksamheten. Om företaget har starka former av granskning leder det till att en försiktighet utvecklas 
på arbetsplatsen och tendensen att våga ta risker blir lägre. Resultatet av detta blir i sin tur att 
prestationerna hos medarbetarna blir sämre än om kontrollen hade varit mindre byråkratisk. Alla 
företag har regler, speciellt ett företag med medarbetarskap. Skillnaden är att dessa regler istället 
hjälper till att visa vilket mål företaget skall styras mot, vilket får till följd att medarbetarna vet vad 
de skall eftersträva. Det viktiga är att de anställda får den information som krävs för att sedan själv 
kunna vara en aktiv medarbetare. 

Kunderna idag är till stor del pålästa och kräver att säljaren skall kunna de tjänster som kunden 
efterfrågar. Om en säljare inte kan sina tjänster visas det sedan i undersökningar genom att ett 
missnöje fi nns bland kunderna. Därför ökar kraven på kompetensutvecklingen i vårt samhälle. Det 
gäller inte endast medarbetarna, även en ledare måste kompetensutvecklas för att kunna ta till vara på 
sina medarbetares kompetens och utveckla den. En god ledare har oftast genomtänkta angreppssätt 
och skapar hög effektivitet, vilket uppskattas av medarbetarna. Detta för att effektivitet skapar trygghet
och meningsfullhet. För att klara stora utmaningar krävs det respekt för varandras kompetens, bra 
angreppssätt, tydliga mål, regelbundna mätningar och förbättringar. För att lyckas med detta krävs 
en god kommunikationsförmåga, en stark vilja och kompetens till att handha verksamheten. (Olsson, 
2001)

Ledarna idag är beroende av sina medarbetare, och att de gör ett bra jobb så att kunderna blir 
nöjda. Utan medarbetarnas energi, handlingskraft och ansvarstagande så skulle inte verksamheten
leva vidare. Det är medarbetarna som känner organisationen väl, samt har åsikter på den.
Detta gör att de oftast vet vad som behövs förbättras för att öka effektiviteten. (Ibid) 
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För att effektiviteten skall kunna förbättras så måste ledaren förstå vad medarbetarna säger och 
därmed måste ledaren vara väl insatt i verksamheten. Att ha en kontinuerligt öppen kommunikation 
med medarbetarna underlättar till förståelse mellan medarbetare och ledare (Olsson, 2001). 

3.5 Marknadskapital

I en artikel av Nelson Oly Ndubisi & Chan Kok Wah (2005) så skriver de att bankvärlden har 
utvecklats från en marknad där fokus låg på antalet transaktioner till att istället vara inriktat på att 
skapa relationer mellan kunden och säljaren. Inom relationen så utbyts pålitlighet, kunskaper samt 
förpliktelser . 

Något som kunder anser viktigt på marknaden är bankernas kreativitet, de anställdas kompetens och 
service på de tjänster som erbjuds. Bankernas kreativitet gör att kunden känner sig bekväm samt får 
förtroende för banken. Kunder anser även att det i många fall leder till bra kundmöten, affärer samt 
att både kunden och banken får värde för pengarna (Aldlaigan & Buttle, 2005). 

Kommunikation mellan banken och kunden har en betydande roll. Genom kommunikation så tas 
och ges mycket information mellan parterna. Det bästa är om kommunikationen löper under hela 
köpprocessen, det vill säga före affären, under affärens gång, uppföljning av affären samt behålla den 
kontakten med kontinuerlig kontakt. Uppstår det problem under affärens gång så kan det snabbt rättas 
till genom snabb kommunikation. (Ibid)      

En kunds defi nition av en banksäljares kompetens är enligt Nelson Oly Ndubisi & Chan Kok Wah 
(2005):

• kunskapen om marknaden som kunden är intresserad av att handla på
• förmågan till att kunna ge bra råd
• förmågan till att kunna lägga upp en plan utefter kundens önskemål i samspel med 
 banksäljaren 
• förmågan att kunna marknadsföra produkterna. 

Humankapitalet är det som till störst del styr medarbetarna i sin framställning av tjänster. Kvaliteten 
på tjänsterna beror på förmågan och viljan av medarbetarna och deras inställning till arbetsuppgiften. 
Även om det är medarbetarna som påverkar tjänsterna utifrån deras förmåga och vilja, så är det viktigt 
att inte glömma bort att i grund och botten så är det kunderna som efterfrågar och är mottagare av 
tjänsterna. Därför är kundvärdet betydelsefullt i framställning av tjänster. (Babu & Purva, 2004)

Att sätta kunden i fokus gör att bankerna kan tjäna både pengar och tid. Om banken eftersträvar en 
marknadsstrategi vilken innebär att ge kunden rätt tjänster och produkter, utifrån kundens önskemål, 
leder det till att kunden bli tillfredsställd och därmed kommer att välja samma banks produkter nästa 
gång affärer skall genomföras. Om inte kunden blir tillfredställd vid första mötet kommer troligtvis 
kunden istället välja en konkurrerande bank vid nästa tillfälle. För banken kostar det i både tid och 
pengar fem gånger så mycket att leta efter en ny kund än att få behålla den gamla kunden. (Ibid)   
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Lojalitet är oftast en bakgrund till att kunder återvänder till samma företag där de gjorde sin förra 
affär. Lojalitet är därför en hörnsten under benämningen Customer Relation Management (CRM). 
En effektiv CRM-strategi varierar från företaget till företag beroende på vilka faktorer som leder till 
behållande av kunder. Om den primära faktorn är kunders tillfredställelse då bör företaget förbättra 
kvaliteten på sina produkter och servicen eller erbjuda bättre priser och villkor. Om den primära faktorn
istället är effektivitet eller ett bra resultat bör företagen satsa på mer direkt kontakt med sina kunder 
genom förmånliga erbjudanden som överträffar konkurrenternas erbjudanden. Det resulterar då i att 
det är varumärket som är det betydande för kunden. (Gustavsson, Johnson & Roos, 2005)        
  
Alla företag bör tänka på att varje kund är en ny kund som har sina individuella behov. I kundmöten 
är det viktigt att det förs en bra dialog mellan kunden och säljaren, där båda parterna får chans till att 
yttra sig, speciellt är det viktigt att kunden får fram vilka behov han eller hon efterfrågar (Nelson & 
Chan, 2005). 

CRM-strategin skiljer företag emellan beroende på vilka faktorer som påverkar strategin (som ovan 
nämns) vilket leder det till att processen blir annorlunda på fl era vis. Om det primära är att tillfredställa 
kunden, då är det betydelsefullt att se bakåt i tiden och se vad som kunden har använt sig av tidigare 
för att hitta matchande produkter/tjänster. Men när det primära istället är att få ett bra resultat då bör 
företagen titta framåt. Företaget kan då inleda ett samarbete med kunden genom till exempel ett bra 
erbjudande för att sedan inleda en relation med kunden. Då är inte bakgrunden speciellt intressant. 
(Gustavsson, Johnson & Roos, 2005)

Med hjälp av CRM kan företaget hitta rätt tillvägagångssätt för att få ett så bra marknadsunderlag som 
möjligt. När företagen väl bestämt sig för hur de skall få kunderna att bli lojala gäller det att se till att 
besvara det som kunderna efterfrågar. Det spelar i grund och botten ingen roll vilket tillväga gångssätt 
de använder om de ändå inte lyssnar till kunden. Det är kunden som sätter betyget på företaget. 
(Ibid)
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4.1 Presentation av Föreningssparbanken

Föreningssparbanken grundades 1997 då en sammanslagning gjordes mellan Föreningsbanken och 
Sparbanken. Det fi nns drygt 750 stycken kontor runt om i Sverige (www.fsb.se). Inom lokalbank 
Värmland ingår det 15 stycken kontor men i vår uppsats så har vi koncentrerat oss till gamla Lokal-
bank Karlstad där det ingår 8 stycken kontor. Anledningen till varför vi valde att undersöka gamla 
Lokalbank Karlstad är att annars hade de geografi ska avstånden blivit för stora.  
   
Föreningssparbanken är Sveriges största bank för privatpersoner med ungefär 4,1 miljoner privatkun-
der. Antalet kunder i Föreningssparbanken ökar kontinuerligt. Ungefär en miljon kunder i Förenings-
sparbanken har en privatrådgivare i banken och bankens ambition är att privatrådgivarna skall träffa 
sina kunder minst en gång per år. De kunderna med personlig privatrådgivare har blivit mer nöjda 
med sin service jämfört med tidigare år. (Föreningssparbankens årsredovisning, 2004)

Medarbetarna är för Föreningssparbanken den viktigaste framgångsfaktorn. Därför arbetar 
Föreningssparbanken kontinuerligt med kompetensförsörjning. Medarbetarnas kompetens är en viktig 
konkurrensfaktor, vilket gör att Föreningssparbanken vill ha en kraftfull och välarbetad kompetens 
hos medarbetarna för att långsiktigt förverkliga bankens affärsidé. År 2004 så utsågs Förenings-
sparbanken till årets kompetensföretag. Detta för att de bedöms bedriva kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling på ett sätt som bäst stödjer företagets affärsidé och gör det möjligt för företaget 
att nå sina affärsmål. (Ibid)

I över tio år har det kontinuerligt gjorts humankapitalsmätningar. Ett index över Nöjd MedarbetarIndex
(NMI) arbetas fram som speglar medarbetarnas egen uppfattning om företaget, deras tolkning av sitt 
kunnande samt deras trivsel. Även marknadskapitalmätningar har gjort under många år och detta 
ses som ett bra komplement till humankapitalmätningarna. Marknadskapitalmätningarna visar även 
mycket egen information. (Ibid) 

För att cheferna skall ha en bra ledarstil genomförs det kontinuerligt omfattande program för bankens 
chefer. Utvecklingsprogrammen skall erbjuda personlig utveckling i chefernas nuvarande yrkesroll. 
(Ibid)

För att behålla nöjda kunder, medarbetare och en fortsatt god lönsamhet så fi nns det områden inom 
Föreningssparbanken som det läggs en högre fokus på. Det är områden inom kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling, ledarskap samt hälso- och miljöarbete. Dessa anses ha en stor och betydande 
roll för Föreningssparbanken. (Ibid)

4.1.1. Humankapitalet

För förbättringsarbete av både arbetsplatsen samt för att skapa nöjda kunder görs mätningar av 
humankapitalet. Ett bra humankapital har en påverkan på marknadskapitalet. För att mäta 
humankapitalet görs en undersökning av alla medarbetare inom Föreningssparbanken genom en 
enkät. 

4. Företagspresentation
I detta kapitel presenterar vi företagen Föreningssparbanken och SEB, för att få en inblick i de två 
företagen som vi undersöker. Efter en inledande övergripande presentation av företagen redovisas 
sedan de metoder som används av respektive företag vid human- och marknadskapitalmätningar. 
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Ledarskap är ett centralt begrepp inom företaget. Det mäts på tre sätt: 

• Ledarskapsförmåga
• Förtroende
• Utvecklings- och lönesamtal 

Ledarskapsförmåga är något som alla medarbetare bedömer sin närmaste chef i. Detta kring hur han/
hon klarar av att styra mot rätt mål samt hur stort förtroende de har för chefen. Utav dessa mätningar får 
sedan varje chef en ledarprofi l som ger en beskrivning av det upplevda beteendet av varje chef.  Denna 
redovisas inte i rapporten utan syftet är att den skall stödja utvecklingen av respektive ledare och därför 
får endast den berörda chefen samt dennes överordnade denna individuella rapport. (http://kanal1.fore-
ningssparbanken.se/h_affarsanalys/docs/pdf/Beskrivning_marknads_och_humankapital30maj.pdf)
 

Det värdeskapande kapitalet är nästa byggsten som innehåller olika huvudområden. 

• Kompetens
• Aktivitet
• Stöd
• Motivation
• IDA (insikt, delaktighet, ansvar)
• Medarbetarskap

Vid utvecklings- och lönesamtalen avspeglas den policy som har bestämts. Men det fi nns även frågor 
om vilka drivkrafter som fi nns för förbättringar. Utav detta kan sedan avstämning ske om medarbetarna
och banken har samma uppfattning om vad som bör driva löneutvecklingen. (Ibid) 

4.1.2. Marknadskapitalet    

Marknadskapitalmätningarna fungerar som ett verktyg för Föreningssparbanken. Den är till för 
att skapa nöjda och lojala kunder och därmed mer affärer. Mätningarna görs en gång per år för att 
utforska kundtillfredställelsen samt även inom vilka områden som kunderna är nöjda och mindre 
nöjda med Föreningssparbankens leverans av varor och tjänster. Både företags - och privatkunder är 
involveradei mätningarna på de olika enheterna – kontor, affärsområden, lokalbanker samt regioner. 
Kunderna väljs ut slumpmässigt ur kundregistret och telefonintervjuas av ett professionellt intervjubolag.
Privatkunderna mäts på kontorsnivå genom att 100 intervjuer görs slumpmässigt från respektive 
deltagande kontors kundbas. Företagskunderna mäts på affärsområdesnivå med ca 75-100 intervjuer. 
Det lägsta antalet deltagande kunder som krävs för att framställa en rapport är 60 personer. (Ibid)

företagspresentation
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På kontors, -affärsområdes, och lokalbanksnivå ger frågorna svar på bland annat:

• Hur nöjda är kunderna totalt sett på respektive enhet med den kompetens, service och de   
 tjänster som Föreningssparbanken levererar?
• Vilka är Föreningssparbankens styrkor och svagheter?
• Vad är viktigt/mindre viktigt för kunden i relation med Föreningssparbanken?
         
På en mer övergripande nivå ger materialet dessutom svar på:

• Vilka är Föreningssparbankens styrkor och svagheter inom de olika kundsegmenten på 
 företags- och respektive privatsidan?
• Vilka aktiviteter och åtgärder har starkast påverkan på kundtillfredsställelsen?
• Hur ser kopplingen ut mellan beteende och hur nöjd/missnöjd är man som kund? 
(http://kanal1.foreningssparbanken.se/h_affarsanalys/docs/pdf/Beskrivning_marknads_och_
humankapital30maj.pdf)

Utifrån mätningarnas svar görs en analysmodell med centrala begrepp som skall beskriva ett 
orsak- verkansamband. Där ges en sammanfattning av de frågor som ställts. I analysen utgår man från 
bankens image som är en underliggande faktor som påverkar hur kunder bedömer de olika kvalitets-
områdena. Det är en faktor som lokalbankchefen eller kontorschefen har svårt att påverka. Utifrån bankens 
image fi nns fl era delområden som påverkar det slutliga målet; kundnöjdhet. Utifrån dessa fem delområden;
kompetens, produkter, bemötande service, tillgänglighet och information kan då utläsas vad som 
påverkar den övergripande kundnöjdheten. Nöjd KundIndexet byggs upp av ett antal separata frågor 
om totalintrycket av Föreningssparbanken. (Ibid)

Syftet med analysmodellen är ge varje enhet ett underlag för att förbättra det egna arbetet. Genom 
mätningen får Föreningssparbanken fram vilka områdena som kunderna tycker är viktiga samt hur 
de bedömer medarbetarnas prestationer på område. Detta ger ett bra underlag för vad som skall 
prioriteras av kundvårdsarbetet för Föreningssparbanken. (Ibid)

När väl analysen är gjord görs en prioriteringsmatris där varje delområde har fått ett betyg. 
Prioriteringsmatrisen ger sedan en tydlig bild över vad som är av hög prioritet och vad som är av låg 
prioritet. De områdena som ligger under hög prioritet kan bidra till en ökning av nöjdkundindexet om 
förbättringar på de områdena görs. (Ibid)

4.2 Företagspresentation av SEB 

SEB- koncernen är en nordeuropeisk fi nansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. 
Verksamheten omfattar i huvudsakligen banktjänster. Koncernen har ca 5 miljoner privatkunder och 
390 000 mindre och medelstora företagskunder i tio länder. Inom SEB fi nns det ca 18 000 medarbe-
tare som har en avgörande roll för en framgångsrik utveckling av koncernens verksamhet genom att 
möta kundernas behov. I Sverige fi nns det totalt 195 kontor.

Vi har i vår uppsats koncentrerat oss till Karlstadskontoret åter igen på grund av geografi ska avstånd. 
SEB: s affärsidé är att tillhandahålla fi nansiella råd samt hantera fi nansiella risker för företag och 
privatpersoner på det bästa sättet så att kunderna blir nöjda (SEB:s årsredovisning, 2004).

företagspresentation
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4.2.1 Humankapitalet

Pulse är ett av de verktyg som SEB använder sig av för att förbättra verksamhetens resultat. Verktyget 
består av en medarbetarundersökning som genomförs i hela koncernen regelbundet. Syftet är att mäta 
hur motiverade och engagerade SEB:s medarbetare är samt hur de uppfattar ledarskapet inom SEB. 
Pulse anses av ledningen för SEB vara det viktigaste verktyget för att mäta nivån på den nuvarande 
situationen i organisationen. (http://sebweb1.sebank.se/kontorsr/styrmodell/styrning.htm)

Den underliggande fi losofi n är enligt SEB:

• Huvudsyftet är att bibehålla eller stärka verksamhetsresultatet
• Goda och långsiktiga kundrelationer leder till bättre verksamhetsresultat
• Motiverande medarbetare bidrar till att öka antalet goda och långsiktiga kundrelationer.
• En viktig del i ledarskapet är att påverka medarbetarnas motivation.

Pulse används för att hitta och ta till vara på de fokusområden som har en positiv inverkan på 
medarbetarnas motivation och engagemang, då det är dessa områden som i sin tur leder till förbättrat 
verksamhetsresultat. (Ibid) 

Pulses syfte består av ett antal delpunkter där den första är att mäta de anställda inom SEB:s engagemang 
och motivation för att därigenom förstå drivkrafterna för medarbetarperspektivet. Den andra är att 
se ur ett medarbetarperspektiv hur ledarskapet fungerar. Den tredje är att de områden inom organisa-
tionen som tillhandahåller återkoppling och beslutsstöd skall prioriteras i ständigt pågående förbätt-
ringsarbete. Den sista punkten är att Pulse utgör en bas för aktivitetsplaner och program som tryggar 
att SEB:s affärsplaner och affärsmål nås. (Ibid)

Inom SEB:s företagskultur så fi nns det fyra gemensamma värderingar som verksamheten skall bygga 
på. Det är engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt samt professionalism. Företagskulturen är en 
viktig del i organisationen och inom den så skall relationerna mellan ledningen, medarbetarna och 
kunderna spegla företaget. Målet är att ledningen och medarbetarna ska skapa ett värde för kunderna 
och aktieägarna men självklart också för medarbetarna själva. De högsta cheferna har kontinuerligt 
samtal med sina medarbetare runt om i organisationen med målet är att få en naturlig diskussion 
mellan medarbetare och ledning. Det viktigaste är att inse betydelsen av att arbeta utifrån koncernens 
värderingar genom ett utökat internt samarbete. Viljan fi nns idag hos både chefer och medarbetare att 
öka samarbetet både nationellt och inom organisationen (SEB:s årsredovisning, 2004). 

För cheferna är Pulse ett bra ledarskapsverktyg. Medarbetarnas engagemang och motivation är viktig 
för verksamheten, cheferna anser därför att det är viktigt att medarbetarna deltar i Pulse. Nedan ges 
tre skäl till varför Pulse-mätningen anses viktigt:
 
1. Medarbetarna som ges goda förutsättningar gör ett bättre jobb och möter kunden bättre. Det som 
anses som viktigast från SEB:s sida är att kunderna skall vara nöjda; med både servicen på de tjänster 
som lämnas samt bemötandet. För att medarbetarna skall klara av att ge denna service vid leverans 
av tjänsterna krävs det att medarbetarna har så bra förutsättningar som möjligt och även ett gott 
ledarskap. Detta mäts via Pulse så att SEB kontinuerligt kan följa upp och utveckla förutsättningar 
och ledarskap inom organisationen. (http://sebweb1.sebank.se/kontorsr/styrmodell/styrning.htm)

företagspresentation



|  21

företagspresentation

2. Att utvecklas som människa är meningsfullt - Pulse möjliggör för medarbetarna att växa. Att se till 
hela organisationen där alla medarbetare skall vara engagerade och motiverade är viktigt men det är 
även viktigt att se medarbetare som individer. Individer måste känna att de arbetar i en organisation 
som ser varje individ, värdesätter dem och lyssnar på dem. Detta är viktigt för att behålla sina duktiga 
medarbetare i organisationen. (http://sebweb1.sebank.se/kontorsr/styrmodell/styrning.htm)

3. Det fi nns ett klart samband mellan motivationsindex och sjukfrånvaro på SEB. Det har visat sig 
att det går att förebygga stressrelaterad frånvaro samt korta sjuk- och rehabliteringstider genom att 
medarbetarna känner motivation och engagemang samt att ett stöd fi nns inom den arbetsgrupp som 
individen tillhör, där de andra kollegorna känner sig motiverade. Det har visats genom en säranalys 
av sjukfrånvaro och Pulse-resultatet. (Ibid)

Pulse mäter hur medarbetarna skall bemöta sina kunder. Pulse är en långsiktig process som pågår 
kontinuerligt. Därmed kan det ta tid innan det ger effekter i SEB:s handlingsplaner. (Ibid)

4.2.2. Marknadskapitalet

På de fl esta områdena inom SEB är kunderna mycket nöjda enligt bankens egna kundnöjdhetsindex, 
KNIX. SEB eftersträvar ständigt en förbättrad kundnöjdhet vilket skall nås genom ökad service samt 
ökad aktivitetsnivå. SEB vill kunna erbjuda en individuell och utvecklande bankrelation till kunden 
när som helst och var som helst. Genom att lyssna till kundernas behov och bygga upp relationer 
på kundernas villkor ska medarbetarna kunna skräddarsy tjänster till kunderna där de kombinerar 
produkter som skall passa efter kundens behov. Om kunden inte anser sig nöjd med tjänsten eller 
produkten som de fått, fi nns det en klagomålsenhet som kunden kan vända sig till. De behandlar 
kundens ärende snabbt och identifi erar vad felet är innan de sedan kontaktar den resultatenhet och 
tjänsteman som handhaft ärendet (SEB:s årsredovisning, 2004). 
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5. Empiri
I empirikapitlet behandlas den data som samlats in av uppsatsarbetarna och som ansetts relevant 
för uppsatsens ämne. Det material som behandlas har framkommit vid en enkätundersökning samt 
tre intervjuer som har gjorts på de två storbankerna. 

5.1 Enkätsvar

Här nedan redovisas resultatet av vår enkätundersökning i form av en tabell. Tabellen är avsedd att 
visa både medelvärdet för varje enskild fråga - var bank för sig, och sedan det totala medelvärdet. 
Dessutom redovisas antalet respondenter som har svarat på frågan per bank. Därefter följer en djupare 
redovisning av de tolv frågor som vi anser är av störst betydelse för den fortsatta diskussionen i denna 
uppsats. 

De sex första frågorna i enkäten hanterar respondenternas syn på kompetens, kompetensutveckling, 
uppföljning och stämningen på kontoret i mer generella termer än de efterföljande frågorna som 
hanterar human- och marknadskapital, och mätningar därav, mer specifi kt. Fråga nummer 24 ställdes 
bara till de anställda hos SEB. Den fullständiga enkäten som sändes ut till respondenterna redovisas 
i bilaga 1, där återfi nns alla frågor.

Enkätens svar är kodade enligt följande:

0 = Vet ej/ingen uppfattning
1 = Inte alls
2 = I ganska låg grad
3 = I ganska hög grad
4 = I mycket hög grad

   
  SEB  FSB  Total

  Medel Antal Medel Antal Medel
Fråga 4 3,30 10 3,51 41 3,47
Fråga 5 3,60 10 3,46 41 3,49
Fråga 6 3,30 10 3,24 41 3,25
Fråga 7 3,60 10 3,51 41 3,53
Fråga 8 3,11 9 2,63 41 2,72
Fråga 9 3,00 10 3,61 41 3,49
Fråga 10 3,20 10 3,46 41 3,41
Fråga 11 2,30 10 2,78 41 2,69
Fråga 12 2,10 10 2,20 41 2,18
Fråga 13 2,10 10 2,20 41 2,18
Fråga 14 2,30 10 2,22 41 2,24
Fråga 15 3,40 10 3,05 41 3,12
Fråga 16 2,50 10 2,90 39 2,82
Fråga 17 3,80 10 3,78 41 3,78
Fråga 18 2,00 10 2,32 41 2,25
Fråga 19 2,80 10 2,59 41 2,63
Fråga 20a 2,10 10 1,71 41 1,78
Fråga 20b 2,50 10 2,56 41 2,55
Fråga 20c 1,50 10 1,49 41 1,49
Fråga 21 3,20 10 2,07 41 2,29
Fråga 22 2,60 10 2,71 41 2,69
Fråga 23 3,00 10 2,83 41 2,86
Fråga 24 2,80 10   2,80
Fråga 25 3,30 10 3,46 41 3,43
Fråga 26 2,40 10 2,78 41 2,71
Fråga 27 3,00 10 2,90 41 2,92
Fråga 28 3,00 10 2,61 41 2,69
Fråga 29 2,90 10 3,12 41 3,08
Fråga 30 3,30 10 2,59 41 2,73
Fråga 31 3,40 10 3,59 41 3,55
Fråga 32 2,30 10 2,88 41 2,76
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5.1.1 Fråga 4

Anser du att du får den kompetensutveckling som krävs för att du skall känna dig trygg i din yrkes-
roll? 

Medelvärde: 3,47
 
Stora delar av respondenterna vid de två bankerna (96,9 %), anser att det får sitt behov av kompetens 
tillgodosett av ledningen i ”ganska hög grad” eller ”mycket hög grad”. Det som främst skiljer bankerna 
åt är svaren på fråga 4b som låter respondenterna utveckla sitt svar. SEBs medarbetare efterfrågar i 
första hand mer tid för att ta del av nya produkter och övrig information som sänds ut till medarbe-
tarna, medan Föreningssparbankens medarbetare istället efterfrågar vissa utbildningar, främst skatter 
och juridik. Dessutom framkommer ett önskemål från de av Föreningssparbankens anställda som har 
en kortare anställningstid, eller som nyss bytt yrkesroll, om möjligheter att få följa en mer rutinerad 
medarbetare i dennes arbete för att på så sätt lära sig av dennes erfarenhet.

5.1.2 Fråga 6

Får du tillräcklig feedback/uppföljning av ledningen?

Medelvärde: 3,25
 
88,2 % av respondenterna anser att de får feedback i ”ganska hög grad” eller mer. Alla SEB:s svar 
ligger inom denna svarsfrekvens medan respondenterna hos Föreningssparbankens har mer spridda 
åsikter. 

empiri

         
   I ganska låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad

SEB Antal  1   5   4  
% inom företaget 10,0%   50,0%   40,0%  

FSB Antal  1   18   22  
% inom företaget 2,4%   43,9%   53,7%  

Total Antal  2   23   26  
%    3,9%   45,1%   51,0%  

  
  I ganska låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad 

SEB Antal  0   7   3  
% inom företaget 0%   70,0%   30,0%  
 
FSB Antal 6 19   16   41
% inom företaget 14,6%   46,3%   39,0% 

Total Antal  6   26   19 
%   11,8%   51,0%   37,3% 
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empiri

Eftersom vi inte inkluderade någon fråga om kontorstillhörighet för Föreningssparbankens respondenter 
är det omöjligt för oss att avgöra om respondenterna som är mer missnöjda med den mängd feedback 
de får, är koncentrerade till ett kontor eller om det är jämnt fördelat inom Lokal bank.

5.1.3 Fråga 8

Känner du en resultatbaserad tävlan inom kontoret?

Medelvärde 2,72
 
Denna fråga skiljer sig mycket åt mellan de olika respondenterna. Föreningssparbanken uppvisade 
ingen direkt tendens till att luta åt någon bestämd åsikt även om ”i ganska hög grad” hade högst 
svarsfrekvens. SEB hade på denna fråga ett bortfall genom att en respondent valde att inte besvara 
frågan alls, dessutom valde ytterligare en respondent att inte ge någon direkt synpunkt på detta ämne 
genom att välja alternativet ”vet ej/ingen åsikt”. Utöver detta så lutade SEB:s svar tydligt mot att 
respondenterna kände av en tävlingsinriktad stämning på kontoret i någon grad, då de övriga svaren 
fördelades jämnt mellan ”i ganska hög grad” och ”i mycket hög grad”.

5.1.4 Fråga 10

Brukar du aktivt ta del av human- & marknadskapitalmätningarna?

Medelvärde 3,41
 

  
           Vet ej/       Inte alls     I ganska låg grad     I ganska hög grad      I mycket hög grad
       ingen uppf.

SEB Antal  1           0     0      4   4  
% inom företaget 11,1%         0%    0%      44,4%  44,4% 

FSB Antal  0         9     8      13   11
% inom företaget 0%         22,0%    19,5%     31,7%  26,8% 

Total Antal  1         9     8      17   15 
%    2,0%        18,0%       16,0%     34,0%  30,0% 

     
   Inte alls  I ganska låg grad I ganska hög grad  I mycket hög grad

SEB Antal  1  2   1   6
% inom företaget 10,0%  20,0%   10,0%   60,0%

FSB Antal  0  1   20   20
% inom företaget 0%  2,4%   48,8%   48,8%

Total Antal  1  3   21   26
%    2,0%  5,9%   41,2%   51,0%

     
   Inte alls  I ganska låg grad I ganska hög grad  I mycket hög grad
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Denna fråga uppvisar en hög frekvens på de svarsalternativ som visar att respondenterna uppvisar ett 
intresse för marknads- och humankapitalmätningarna genom att aktivt delta i dessa. Ordvalet ”ta del 
av” kan tolkas på fl era sätt, det är möjligt att vissa av respondenterna har tolkat det som att svara på 
de frågeformulär som distribueras för humankapitalmätningarna. En annan tolkningsmöjlighet är att 
anse att ”ta del av” innebär att aktivt följa och intressera sig för den sammanställning av mätresultaten 
som varje år presenteras för de anställda vid respektive bank. Oavsett tolkning visar enkätsvaren en 
hög deltagandegrad.

5.1.5 Fråga 14

Anser du att resultatet i marknadskapitalmätningarna speglar den arbetsinsats som du lägger ned vid 
kundmöten?

Medelvärde 2,24
 
På denna fråga präglas sammanställningen av en ovanligt stor frekvens av svaret ”vet ej/ingen 
uppfattning”.  Dock kan det konstateras att utöver detta så visar SEB:s på en stark dragning mot 
”i ganska hög grad” eller ”i mycket hög grad”. Respondenterna på SEB anser alltså att de får till 
största del får ett rättvist betyg från sina kunder i marknadskapitalmätningen. Respondenterna på 
Föreningssparbanken å andra sidan uppvisar en klar majoritet för svarsalternativet ”i ganska låg 
grad” med en svarsfrekvens på 51,2 %. Med andra ord anser de att deras arbetsinsats speglas dåligt i 
mätningarna, om de sedan anser att de får bättre resultat än vad de egentligen förtjänar eller om 
åsikten är att resultaten i mätningarna borde vara mer till deras fördel med högre nöjdkundindex som 
följd framgår dock inte.

empiri

          
   Vet ej/  Inte alls     I ganska låg grad   I ganska hög grad  I mycket hög grad
   ingen uppf.

SEB Antal  3  0      1            3   3
% inom företaget 30,0%  0%      10,0%           30,0%  30,0%

FSB Antal  3  1      21           16  0
% inom företaget 7,3%  2,4%      51,2%          39,0%  0%

Total Antal  6  1      22           19  3
%    11,8%  2,0%      43,1%          37,3%  5,9%
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5.1.6 Fråga 18

Får du känslan av att ledningen fäster för stor vikt vid marknadskapitalmätningarna?

Medelvärde 2,25
 
För båda bankerna är svaren relativt spridda med en ansamling runt de två mitten-alternativen, även 
om så många som 11 respondenter (26,8 %) från Föreningssparbanken svarade ”inte alls”. I frågan 
innan, nummer 17, är respondenterna överens om att ledningen lägger stor vikt vid marknadskapital-
mätningarna. Denna fråga visar sedan på att det fi nns en stark tendens hos respondenterna (strax 
över 70 %) att anse att ledningen till någon grad lägger för stor vikt vid vilket resultat ovan nämnda 
mätning uppvisar. 

5.1.7 Fråga 20

a. Upplever du marknadskapitalmätningarna som stressande?

Medelvärde 1,78
 

empiri

        
   Inte alls  I ganska låg grad I ganska hög grad

SEB Antal  2  5   3
% inom företaget 20,0%  50,0%   30,0%

FSB Antal  17  19   5
% inom företaget 41,5%  46,3%   12,2%

Total Antal  19  24   8
%    37,3%  47,1%   15,7%

           
   Vet ej/             Inte alls    I ganska låg grad   I ganska hög grad I mycket hög grad
   ingen uppf.

SEB Antal  2  1     3          3   1
% inom företaget 20,0%  10,0%     30,0%         30,0%  10,0%

FSB Antal  1  11     6            20   3
% inom företaget 2,4%  26,8%    14,6%         48,8%  7,3%

Total Antal  3  12     9          23   4
%   5,9%  23,5%     17,6%         45,1%  7,8%
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c. Upplever du marknadskapitalmätningarna som oväsentliga?

Medelvärde 1,49
 
Båda dessa frågor uppvisar mycket låga medelvärden som visar på en stark tendens att se mark-
nadskapitalmätningarna som varken stressande eller oväsentliga. Skillnaden bankerna emellan är att 
SEB uppvisar en högre svarsfrekvens på alternativet ”i ganska hög grad” för fråga 20a, (är mätning-
arna stressande?). För fråga 20c (är mätningen oväsentlig?) har istället Föreningssparbanken den 
högre svarsfrekvensen för samma alternativ. Generellt är dock respondenterna benägna att tillskriva 
mätningarna värde, dock utan att stressa upp sig över de samma.

5.1.8 Fråga 22

Tror du att marknadskapitalmätningarna fyller ett syfte som kvalitetssäkrare?

Medelvärde 2,69

Utöver att respondenterna tillskriver marknadskapitalmätningarna en betydelse visar även enkätsva-
ren att de i ”ganska hög grad” eller ”mycket hög grad” tillskriver mätningarna ett värde i 70,6 % 
av fallen. Dessutom är det värt att notera att ingen respondent anser att mätningarna är helt utan 
betydelse ur kvalitetssäkringshänseende. Dock är det inte fl er än sju av de 51 respondenterna som 
anser att det har en stor betydelse. Dessutom är SEB:s respondenter i större utsträckning beredda att 
tillskriva mätningarna ett högre värde för kvalitetsarbetet än Föreningssparbankens respondenter.

empiri

          
   Vet ej/  Inte alls  I ganska låg grad I ganska hög grad

   ingen uppf.

SEB Antal  0  5  5   0
% inom företaget 0%  50,0%  50,0%   0%

FSB Antal  1  24  11   5
% inom företaget 2,4%  58,5%  26,8%   12,2%

Total Antal  1  29  16   5
%    2,0%  56,9%  31,4%   9,8%

   

          
   Vet ej/  I ganska låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad
   ingen uppf. 

SEB Antal  2  0   6   2
% inom företaget 20,0%  0%   60,0%   20,0%

FSB Antal  2  11   23   5
% inom företaget 4,9%  26,8%   56,1%   12,2% 

Total Antal  4  11   29   7
%    7,8%  21,6%   56,9%   13,7% 
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5.1.9 Fråga 25

Anser du att kontorschefens ledarskap påverkar resultatet av humankapitalmätningarna på din 
arbetsplats?

Medelvärde 3,43
 
För denna fråga är tendensen stor att anse att kontorschefens ledarskap har betydelse för resultatet av 
humankapitalmätningen, vilket indirekt även innebär att han eller hon tillskrivs en betydelse för hur 
personalen på kontoret mår och hur stämningen på kontoret upplevs. 90,2 % av respondenterna anser 
att chefens ledarskap påverkar i ”ganska hög grad” eller ”mycket hög grad”. Föreningssparbanken 
tillskriver dock i detta fall chefen något mindre betydelse än SEB:s respondenter.

5.1.10 Fråga 26

Anser du att resultatet i humankapitalmätningarna speglar din personliga bild i de frågor den mäter? 

Medelvärde 2,71
 

På denna fråga är svaren till stor del koncentrerade runt svarsalternativet ”i ganska hög grad”. Ingen 
av de deltagande respondenterna anser att humankapitalmätningarnas resultat avviker helt från deras 
åsikt, men sammanlagt 8 respondenter anser att det fi nns en ”ganska låg grad” av överensstämmande. 
Detta kan bero på att de anser att de mår bättre eller sämre än vad mätningarna visar, dessutom klargör 
inte frågan om det gäller redovisning per kontor eller hela Lokal bank i Föreningssparbankens fall, 
vilket även det kan påverka svaren. 

empiri

          
   Vet ej/  I ganska låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad
   ingen uppf.

SEB Antal  2  1   6   1
% inom företaget 20,0%  10,0%   60,0%   10,0%

FSB Antal  2  7   28   4
% inom företaget 4,9%  17,1%   68,3%   9,8%

Total Antal  4  8   34   5
%    7,8%  15,7%   66,7%   9,8%

           
   Vet ej/  I ganska låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad
   ingen uppf. 

SEB Antal  1  1   1   7
% inom företaget 10,0%  10,0%   10,0%   70,0%

FSB Antal  0  3   16   22
% inom företaget 0%  7,3%   39,0%   53,7%

Total Antal  1  4   17   29
%    2,0%  7,8%   33,3%   56,9%
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5.1.11 Fråga 29

Anser du att ledningen tar hänsyn till resultatet i humankapitalmätningarna?

Medelvärde 3,08
 
De tillfrågade som har tagit ställning i denna fråga anser att ledningen i någon grad tar hänsyn till 
resultatet av humankapitalmätningarna. 78,4 % anser att det görs i hög grad, dvs de svarade med en 
trea eller en fyra. Till denna fråga kan ett svar som angavs på den öppna delen av fråga 30 kopplas. 
En respondent påpekar att ledningen tar hänsyn till resultatet, men att den huvudsiktliga delen av de 
resurser som används för att förbättra situationen, i de fall resultatet varit negativt, ibland nyttjas fel. 
Respondenten anser att ledningen koncentrerar sig mer på väldigt uppenbara mätetal, som antalet 
sjukskrivna, istället för att använda humankapitalmätningen för att djupare undersöka om det fi nns 
individer som mår dåligt men ändå går till arbetet. 

5.1.12 Fråga 31

Är det viktigt att få reda på kontorets styrkor och svagheter ur ett humankapitalperspektiv?

Medelvärde 3,55
 

Medelvärdet för denna fråga är mycket högt, 3,55. Detta visar sig även tydligt när man granskar 
svarsfrekvenserna närmare då 94,1 % av respondenterna har svarat att det är viktigt att få reda på 
kontorets styrkor och svagheter i ”ganska hög grad” eller ”mycket hög grad”. Endast tre respondenter 
tillskriver dessa styrkor och svagheter en betydelse i ”ganska låg grad”, medan ingen respondent såg 
dem som helt oväsentliga. 

empiri

          
   Vet ej/  I ganska låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad
   ingen uppf.

SEB Antal  1  1   5   3
% inom företaget 10,0%  10,0%   50,0%   30,0%

FSB Antal  0  9   18   14
% inom företaget 0%  22,0%   43,9%   34,1%

Total Antal  1  10   23   17
%    2,0%  19,6%   45,1%   33,3%

         
   I ganska låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad

SEB Antal  1   4   5
% inom företaget 10,0%   40,0%   50,0%

FSB Antal  2   13   26
% inom företaget 4,9%   31,7%   63,4%

Total Antal  3   17   31
%    5,9%   33,3%   60,8%
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Respondenterna vid respektive bank tillskriver därmed de humankapitalmätningar som görs en relativt
stor betydelse, eftersom mätningarnas grundläggande uppgift är att kartlägga just dessa styrkor och 
svagheter.

5.2 Intervjuer

5.2.1 Jan Sundman, kontorschef på Föreningssparbanken 

Jan Sundman är kontorschef på Föreningssparbankens kontor i Grums och basar över åtta stycken 
anställda. Respondenten gav under intervjun sin syn på human– och marknadskapitalmätningar och 
dess betydelse, samt sin ledarskapsroll som kontorschef.

Eftersom Grums är ett litet kontor så har medarbetarna och kontorschefen en nära relation. Jan 
Sundman anser att det är viktigt att känna delaktighet och därför är det viktigt att ha hela gruppen 
av medarbetare samlade minst en gång i veckan för att prata med varandra. Oftast så träffas de varje 
morgon till kaffet där man hinner samtala om dagens aktiviteter. Eftersom de fl esta på kontoret har 
liknande scheman så blir det inte att medarbetarna går omlott utan att de kan hjälpa varandra under 
dagarna. Detta har en stor betydelse för att få en fungerande grupp. Detta ser Jan Sundman som en 
bidragande faktor till att medarbetarna blir motiverade till att stanna kvar i Föreningssparbanken. 
En annan orsak till att stanna kvar är att det fi nns bra utvecklingsmöjligheter inom banken. Inom 
lokalbank Värmland kan medarbetarna få praktik på en annan avdelning om de vill utveckla sig 
inom ett annat område. Detta är populärt bland anställda som vill testa på något annat än sina vanliga 
arbetsuppgifter. För att följa upp medarbetarnas arbete genomförs utvecklingssamtal en gång per år 
där medarbetaren tillsammans med kontorschefen ser över medarbetarens önskemål och funderingar. 
Det kan ju även vara så att medarbetarna inte trivs och då måste kontorschefen och medarbetaren 
tillsammans hitta lösningar. Något som har blivit vanligare inom banken är att jobba deltid eller att 
sluta tidigare någon dag för att jobba längre någon annan dag. 

Jan Sundman känner att det fi nns en känsla av motivation och delaktighet bland medarbetarna vilken 
även riktas mot kunderna. Detta visas genom att kunderna är nöjda och att det fi nns en trivsam 
stämning bland de anställda. De anställda som har jobbat länge inom banken drivs ofta av viljan att 
tillfredställa kundernas behov och leva upp till de förväntningar som ställs.

När vi frågar om han tycker att medarbetarna får dela med sig av sin kompetens som de besitter svarar 
respondenten att han anser att så är fallet. Eftersom medarbetarna har olika yrkesroller får de kunder 
utifrån på vilket sätt de kan uppfylla kundernas behov. Detta gör att exempelvis en privatrådgivare 
oftare sitter i längre bokade rådgivningar medan banksäljarna blandar sin tid mellan drop-in och 
bokade möten. Det viktiga är att arbetet görs på rätt sätt och att kunderna får sina behov uppfyllda. 
Medarbetarna lär ofta av varandra. Metoden är att jobba själv men att ta hjälp vid behov, mycket lär 
sig medarbetarna av varandra genom medlyssning vid kundmöten. På detta sätt så fungerar samarbetet
mellan kollegorna ganska bra. Det är viktigt att det fi nns ett bra samarbete mellan kollegorna eftersom 
de har stort behov av varandra. Det måste fi nnas ett förtroende mellan parterna. 

Kompetensutveckling är något som Föreningssparbanken är mån om att de anställda ska få. Genom 
att varje medarbetare har en defi nierad yrkesroll så fi nns även mål för vad varje medarbetare skall 
kunna. Just nu pågår det certifi eringar som alla skall genomgå vilket är ett slags test som hjälper 
medarbetarna att klargöra om de klarar av det som de i praktiken måste hantera i sin yrkesroll. Inom 
Lokalbank Värmland så görs idag utbildningar under en dag för alla med samma yrkesroll. 

empiri
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Detta ses som givande och medarbetarna tycker att de ökar sin kunskap och kompetens. I dagsläget 
så anser inte respondenten att medarbetarna helt svarar upp till vad kunderna efterfrågar. Inom vissa 
områden så fi nns det mindre brister som är viktiga att åtgärda. Dock påpekar han även att kompetensen 
på kontoret aktivt stärks och utvecklas.

Jan Sundman anser att marknadskapitalmätningarna är viktiga i en större kontext. Detta utvecklar han 
med att eftersom Grums är ett så pass litet kontor så är mötena med kunden det bästa sättet att avläsa 
kundens nöje eller missnöje. Kommer det in klagomål till kontoret är det kontorschefen som får ta på sig 
ansvaret att rätta till problemet. Men det är ändå viktigt att mätningarna görs eftersom inte alla kunder 
är inne lika ofta och mätningarna blir därför ett kvitto på kundernas samlade åsikt. Respondenten 
påpekar att mätningarna inte är något som han går och tänker på dagligen i sitta arbete men det fi nns i 
bakhuvudet. Dock får ändå marknadskapitalmätningarna ses som viktigast utav mätningarna när han 
ser tills sitt kontor. 

Angående humankapitalmätningarna så anser Jan Sundman att svaren på frågorna kan få fl er betydelser 
än vad frågeställningen egentligen efterfrågar. Många kan svara taktiskt och tänker antagligen till en 
extra gång innan de svarar. Respondenten menar att en medarbetare som är nöjd svarar i mätningen 
att han är väldigt nöjd för att få behålla det som det är, samma gäller motsatsen. Han anser att det är 
viktigt att ha en öppen dialog med personalen, det medför en större möjlighet att känna av stämningen 
och vidta åtgärder tidigt om något inte skulle vara som det borde. Den dagliga kontakten är ytterst 
viktig på ett litet kontor.

Att ledningen lägger stor vikt vid mätningarna är tydligt. De eftersträvar en så bra svarsfrekvens som 
möjligt och att resultatet blir bra. Ledningen anser att mätningarna leder till ett långsiktigt tänkande. 
Varje kontor får efter sammanställningarna ett styrkort där summan av mätningarna läggs samman 
och sedan görs en ranking över kontoren i Sverige. Där är det viktigt att ligga högt; i alla fall så 
fokuserar ledningen mycket på det.
  
Vi frågar om han som chef tror att ledarskapet påverkar resultatet i mätningarna. Han anser så är fallet 
eftersom det är han som leder sina medarbetare. Den informationen han får från sin chef skall han 
vidarebefordra till sina medarbetare. Kontorschefen blir därmed länken mellan den högsta chefen och 
kontorets medarbetare. Därför är det viktigt att kontorschefen vet vad han gör och hur han tillsammans 
med medarbetarna skall göra för att nå bästa resultat. Därmed har ledarskapet en stor betydelse.         

Vid diskussionen om feedback framkommer åsikten att respondenten tyvärr inte hinner med att lämna 
feedback den grad som är önskvärd. Tyvärr fi nns inte tid att sitta med och lyssna vid de kundmöten 
som medarbetarna har även om han får en insikt hur mötena ter sig genom statistiken och resultatet, 
vilket dock bara är siffror. Detta är område som han själv önskar kunna förbättra, eftersom feedback 
är väldigt viktigt att ge sina medarbetare. 

5.2.2 Johan Engström, lokalbankschef i Föreningssparbanken

För att få ett helhetsintryck utav Lokal bank Karlstad valde vi även att intervjua, förutom en kontors-
chef inom Föreningssparbanken, även lokalbankschefen Johan Engström som sitter på huvudkontoret 
i Karlstad. Han är den högsta chefen inom området och är därmed chef över alla kontorscheferna. 

empiri
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När vi frågar respondenten hur han verkar för att få sina medarbetare motiverade och delaktiga i 
bankens arbete svarar han att det är viktigt att det fi nns tydliga yrkesroller bland medarbetarna. Alla 
medarbetare måste veta vilken roll de har samt vad banken står för och vad banken har för mål. Genom 
yrkesrollen så kan alla medarbetare känna sig motiverade och delaktiga. Som nästa punkt är det 
viktigt att sätta upp tydliga utvecklingsplaner. Detta gör respondenten främst med kontorscheferna. 
Sedan är det kontorschefernas uppgift att informera vidare till sina medarbetare. Ett ledord som 
Johan gärna använder är närhet. Genom närhet känner sig medarbetarna delaktiga och oftast då även 
motiverade.   

Det är viktigt att ha rätt miljö på arbetsplatsen så att medarbetarna vill stanna kvar. Att skapa den 
miljön som är bäst byggs till stor del på att ha rätt ledare. Varje ledare jobbar efter strukturen att varje 
medarbetare har en utvecklingsplan med tydliga målsättningar som medarbetaren tillsammans med 
kontorschefen har byggt upp. Sedan sker det uppföljning av denna plan genom samtal. Detta för att 
se att medarbetaren känner sig tillfredställd. Medarbetarna jobbar även i team där teamet tillsammans 
sätter upp egna mål som de gemensamt skall nå. Genom team är det många som blir motiverade 
till att samarbeta men för att ett samarbete skall fungera så måste än en gång medarbetarna veta sin 
yrkesroll, våga kommunicera och våga ta hjälp av varandra.

Alla medarbetare har olika kompetens och kunskap. Generellt så jobbar Föreningssparbanken mycket 
med att höja kompetensen hos medarbetarna. Just nu så genomförs certifi eringar där medarbetaren 
själv får se hur mycket han/hon kan. Om brister fi nns så kan det behövas någon form av utbildning 
inom området för att öka kompetensen. Alla medarbetarna får ta del av bankens kompetenshöjande 
arbete, detta sker utifrån kontoren, orten och marknaden. Det är viktigt att se vilken kompetens ett 
specifi kt kontor efterfrågar utifrån kunderna krav och behov. Idag delas en del resurser mellan kontoren 
då det fi nns medarbetare som arbetar några dagar på ett kontor och andra dagar på ett annat för att 
täcka in de behov som behövs. Kompetensen inom Lokal bank är generellt bra men den kan alltid bli 
bättre, säger Johan Engström, det är samtidigt ett område där det pågår ett ständigt förbättringsarbete. 
Eftersom marknaden idag ständigt förändras så gäller det att hålla en jämn takt med denna utveckling. 
Kunderna har de sista åren fått en betydligt större kunskap genom Internet och media. Detta gör att 
kunden ställer större krav på medarbetarna och detta är något som tas på allvar inom banken. Det är 
viktigt att ge kunden vad den efterfrågar och vara väl påläst. Det går inte längre att leverera färdiga 
koncept utan det har mer och mer övergått till individuellt anpassade tjänster. 

Human- och marknadskapitalmätningarna är till mycket stor hjälp för lokalbankschefen. Johan Engström 
lägger mycket tid på mätningarna. Kanske inte varje enskild fråga för det är att gräva sin egen grop, 
som han uttrycker det, men i det stora hela är mätningarna otroligt viktiga. Utifrån mätningarna går 
det att se hur kontoren ligger till inom de alla områden som tas upp i mätningarna. Detta medför att 
det blir lättare att plocka ut de områdena som är viktigast och utifrån dem se var fokus bör läggas 
inför nästa år. Oftast så stämmer de mätningarna väldigt bra överens med hur situationen är och vad 
medarbetarna tycker. 

Av humankapitalmätningen så skapas även en individuell ledarprofi l på alla kontorschefer samt på 
lokalbankschefen. Johan Engström utgår sedan utifrån den ledarprofi len när han har utvecklings-
samtal med kontorscheferna. Det är viktig information som tas upp där eftersom det är medarbetarnas 
synpunkter angående ledarskapet. Johan ser den mätningen som en mycket stor hjälp då det är 
medarbetarna som får säga sitt. 
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Johan tycker det är svårt att svara på vilket resultat som han anser viktigast utav human- och 
marknadskapitalmätningarna eftersom de går hand i hand. Båda är viktiga och båda är avgörande. 
Om det visar sig att humankapitalmätningen är dålig, vilket betyder att medarbetarna inte mår bra 
på arbetet och inte trivs med arbetssituationen som den är, visar det så småningom samma resultat i 
marknadskapitalmätningen för då får inte kunderna det som de efterfrågar. Om vi istället skulle se 
att marknadskapitalmätningen är dålig då kommer även humankapitalmätningen visa dåligt resultat. 
Om medarbetarna inte har gjort något bra jobb tyder det i sin tur på att något inte är bra bland 
medarbetarna. Ibland kan det vara bra att endast se till exempelvis humankapitalmätningen för att vid 
ett enskilt tillfälle se vad som är bra och vad som är mindre bra. Men i stora hela går de hand i hand.  

För att få humankapitalmätningarna att bli bättre är feedback något som oftast efterfrågas bland 
medarbetarna. Respondenten säger att i hans roll hinner han med att ge feedback till hans närmaste 
medarbetare, som är kontorscheferna. Men alla hans drygt 140 medarbetare runt om i Värmland har 
han inte ens chans att kunna ge feedback till. Men det är inte heller hans primära uppgift att göra det 
utan det är istället kontorschefernas uppgifter.

5.2.3 Jan Dahlin, kontorschef i SEB

SEB har endast ett stort kontor inom Karlstad med omnejd, och har därför inte samma uppbyggnad 
som Föreningssparbanken. Kontoret består av 17 stycken medarbetare som Jan Dahlin är chef över. 
Vi genomförde intervjun med respondenten för att undersöka hur han ser på mätningarna som görs 
på SEB i karlstad.

För att få sin personal motiverad och känna delaktighet anser respondenten att det är viktigt att vet vart 
företaget är väg. Alla medarbetare måste veta målet som vi kämpar mot, antingen genom fi nansiella 
tal eller genom magkänslan. Det viktiga är att vara medveten om riktningen som vi färdas på. Alla 
som jobbar på en bank idag jobbar i en säljorganisation och då är det betydelsefullt att medarbetarna 
känner sig som säljare. Genom att veta vart vi är på väg kan de även känna frihet under ansvar inom 
begränsade områden. Det betyder att de inte måste fråga om alla beslut, utan medarbetarna känner 
att de har ett förtroende från ledningen, vilket ofta kan få medarbetare att känna sig både motiverade 
och delaktiga. 

Varje medarbetare har en handlingsplan med uppsatta mål för vad han/hon vill utvecklas till och vart 
varje individ vill nå. Genom utvecklingssamtal med chefen en gång per år så följs dessa mål upp och 
om de har blivit uppfyllda leder det till bättre resultat för såväl individ som för kontoret. Sedan är 
gemenskapen på kontoret betydelsefull. Minst en gång i veckan inleds dagen med frukost ihop och 
det är något som anses bidra till bättre gemenskap. Att få sitta ner och prata med varandra uppskattas 
av medarbetarna. Respondenten anser han att som chef skall han vara så rak och ärlig som möjligt för 
att på så sätt undvika tvivel och missförstånd. Tydlighet är något som han prioriterar högt.   

För att hans kontor skall hålla jämna steg med på marknaden idag är det viktigt att medarbetarna har 
en hög kompetens. På SEB är kompetensutbildningar högt prioriterade och alla på kontoret får delta 
i utbildningar om behov fi nns för det. Respondenten säger att utvecklingssamtalen är grunden till 
kompetens, eftersom det är där den största delen av önskemål om kompetensutveckling framkommer. 
Ibland kan det hända att fel person sitter på fel arbetsuppgifter, antingen så tycker individen det själv 
eller så ser kontorschefen det. Detta innebär att en förändring måste genomföras och individen ska 
få den kompetens som behövs för sin nya roll. Varken en individ eller organisation mår bra av att en 
medarbetare inte trivs med sina arbetsuppgifter eller inte klarar av dem.    

empiri
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Feedback är något som medarbetare ofta efterfrågar, men tyvärr så har Jan Dahlin svårt att hinna med 
att ge den feedbacken som han skulle önska. Detta är något som han skall prioritera, att fi nnas till mer. 
Att ge en klapp på axeln kan räcka. Vid kundluncher som han har tillsammans med företagsrådgivarna 
eller privatrådgivarna sker oftast kortare samtal efteråt med synpunkter och förslag på förändringar. 
Respondenten önskar att han ska få mer tid till fi nnas tillgänglig för alla medarbetare.  

Vid bedömning av om en individ har utvecklats efter kompetensutbildningar märks framsteg främst 
genom det som presteras. I många fall är det de andra medarbetarna som ser individens utveckling 
efter utbildningen. 

Jan Dahlin säger att den kompetens som efterfrågas av kunderna stämmer bra överens med 
medarbetarnas kompetens vilket är betydelsefullt. Annars så försvinner kunderna. Men det är viktigt 
att vara uppdaterade eftersom det är en föränderlig marknad som bankerna verkar inom och kunderna 
är själva mycket bättre pålästa mot var de var förr.  

Om kunderna är nöjda eller missnöjda återspeglas i marknadskapitalmätningarna som Jan Dahlin 
anser är väldigt betydelsefulla. Det senaste året har graden av nöjda kunder ökat i Karlstad vilket är 
väldigt positivt. Men han säger att SEB i Karlstad kan bli ännu bättre. Genom mätningarna så visar 
kunderna vad kontoret hanterar bra och vad som är mindre bra. Kunderna anser bland annat att det är 
viktigt att synas ute på marknaden, vilket är något som det fokuseras på just nu. Respondenten pekar 
på att utan mätningarna så hade inte dessa synpunkter kommit fram; mätningarna ger otroligt mycket 
information som är betydelsefull. 

Humankapitalmätningen är en objektiv mätning, vilket betyder att medarbetarna inte kan lura 
mätsystemet. Denna mätning granskas lika nogrant som marknadskapitalmätningarna och detta gör   
alla på kontoret gemensamt. Tillsammans dras sedan slutsatser utifrån mätningen. Varje år tas det 
ut en eller två parametrar som kontoret skall jobba med kommande år. Föregående år var parame-
trarna: upplevd negativ stress samt samverkan och lyhördhet över grupperna. Grupperna som nämns 
är kundtjänst, privatrådgivarna samt företagsrådgivarna. Den upplevda negativa stressen har blivit 
mycket bättre medan samverkan och lyhördhet över grupperna har ännu inte riktigt förbättrats nog 
mycket, arbetet med den parametern kommer därför att fortsätta även nästa år. 

Respondenten påpekar att det är svårt att säga vilken mätning som är den viktigaste eftersom båda 
mätningarna är så betydelsefulla och hänger ihop med varandra. Om marknadskapitalmätningen visar 
negativt då kan kontorschefen dra slutsatsen att något inte stämmer på kontoret. Samma gäller om 
humankapitalmätningen visar dåligt resultat kommer det ge effekt i marknadskapitalmätningen. Mår 
inte personalen bra så ses det tydligt i mätningarna, vilket innebär att åtgärder måste genomföras. Om 
inte medarbetarna trivs på sitt arbete, gör de inte heller något bra jobb och då försvinner kunderna. 
Därför är medarbetarna en viktigt resurs som måste tas väl tillvara.

Mätningarna görs en gång per år och då görs det även en undersökning på Jan Dahlin som chef. Han 
får sedan en ledarprofi l där han ser vad som han är bra på och vad som kan förbättras. Detta diskuteras 
i sin tur med Jan Dahlins överordnade chef. Mätningarna ger en bild på så mycket både över kontoret, 
kunderna och över ledarskapet. Därför anser Jan att mätningarna är väldigt betydelsefulla. 
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6. Analys
I uppsatsens analyskapitel analyseras insamlad empiri med stöd av tidigare presenterad teori. 
Analysen har för avsikt att koppla samman teori och empiri för att leda fram till våra slutsatser som 
presenteras i nästa kapitel. 

6.1 Humanfokus

Söderlund & Bredin påpekar att personalen i många fall är den viktigaste resursen i ett företag (2005). 
Samma åsikt har de tre cheferna som vi intervjuade, de pekar på att om humankapitalmätningarna 
uppvisar ett dåligt resultat så är sannolikheten hög att marknadskapitalmätningarna till slut också 
kommer uppvisa en motsvarande utgång. Om en medarbetare inte mår bra kommer den i längden 
inte att kunna göra ett bra arbete. När man sedan ser till hur väl medarbetarna anser att resultatet på 
humankapitalmätningarna stämmer överens med deras personliga syn på de frågor som mäts så 
märker man en relativt hög korrelation mellan de personliga åsikterna och resultatet som redovisas 
för hela banken. 

Bland annat mäts individernas inställning till arbetsmiljön, relationen till arbetsgivaren och hur 
motiverade de anställda är. Detta är enligt Alvesson punkter som är viktiga att betona om företaget 
eftersträvar en organisation med starkt humanfokus (2005). 

Dessutom kräver ett väl fungerande humanfokus att medarbetarna är medvetna om vilka mål som 
företaget har satt upp, vilken vision som eftersträvas. I intervjuerna trycker fl era av respondenterna 
på vikten av tydlig målvision och personliga målbilder för att medarbetarna skall känna delaktighet 
och engagemang. 

Fråga nummer 10 i enkäten avser att undersöka till vilken grad de anställda tar del av de verktyg som 
ledningen använder för att undersöka HRM- och CRM-processerna. Stora delar av medarbetarna 
tar aktivt del av dessa mätningar. Ett aktivt engagemang i resultaten från human- och marknads-
kapitalmätningar är viktigt då det är en av grunderna för att öka helhetsuppfattningen av arbetsplatsen, 
detta i sin tur blir ett sätt för medarbetarna att i större mån styra sig själva.

6.2 Feedback

Kinlaw (1995) påpekar att feedback är ett viktigt styrverktyg för chefer, då dessa får större grad av kontroll 
över kontorets yrkesroller. Det är även viktigt som arbetsredskap för medarbetarna då det ger möjlighet 
att bättre utnyttja den kompetens de besitter och samtidigt få bättre förståelse för sin egen yrkesroll. 
Under de intervjuer som vi genomförde såg vi en genomgående tendens hos respondenterna att anse 
att de inte hinner ge feedback till alla i den grad de önskar. Vidare uttryckte dessa chefer en stor 
insikt i vikten av feedback, dels i dess utvecklande roll men även som en form av uppskattning. 
Enkätrespondenternas åsikter skiljer sig mycket från chefernas i frågan om mängden feedback. 
Mycket stora delar anser att de får feedback i ”ganska hög grad” eller mer. 

Det fi nns dock en form av feedback som tar ännu större betydelse för utvecklingen inom kontoret, 
feedback som sker medarbetarna emellan. Det påpekas i en av intervjuerna att kompetensutveckling 
även sker på kontoret genom att medarbetarna lär av varandra. För att denna metod skall fungera är 
det viktigt att den feedback som levereras vid dessa tillfällen är konstruktiv och att den följer Kinlaws 
(1995) fyra kriterier; konkret, begränsad, rätt tidpunkt och rätt omfattning. 
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I enkätundersökningen visade resultaten att medarbetarna på Föreningssparbanken kände en lägre 
grad av tävling inom kontoret än de anställda på SEB. Detta kan kopplas till vad Kinlaw (1995) säger 
om ineffektiv feedback medarbetare emellan. Om det fi nns tendenser till ineffektiv feedback är det 
stor risk att det istället bildas olika former av gruppnormer. Ett exempel på sådan gruppnorm kan vara 
just stark tävlingsinriktning.  

Feedback är ett av de tydligaste medel som kontorschefer och chefer på högre nivåer kan använda 
för att leda sina medarbetare på ett sätt som upplevs som medarbetarvänligt, även om sådana saker 
som öppen kommunikation och omtänksamhet även spelar roll. Jan Dahlin påpekar bland annat i sin 
intervju att han har ett tydligt fokus på öppen kommunikation för att medarbetarna skall kunna veta 
vad som förväntas av dem och för att undvika missförstånd. Enkätundersökningen visar att de fl esta 
av respondenterna anser att vilket ledarskap som appliceras av kontorschefen har stor betydelse för 
hur personalen på det berörda kontoret mår och därmed vilket resultat humankapitalmätningarna 
uppvisar.
  
En annan, mer subtil, form av feedback är mängden betydelse som ledningen tillskriver 
humankapitalmätningarna. Det blir en form av feedback eftersom en hög grad av hänsyn till resultatet 
signalerar till de anställda att ”vi tar ert välbefi nnande och er utveckling på stort allvar”. Vid intervjuerna 
framkom att stor vikt läggs vid dessa mätningar, men om personalen inte uppfattar att så är fallet så 
blir denna form av feedback ineffektiv och mätningarna förlorat sin betydelse ut HRM-synvinkel. I 
enkäten framkom det att lite mer än tre-fjärdedelar av respondenterna anser att ledningen lägger stor 
vikt vid resultatet.  

6.3 Kompetens 

I enlighet med empowerment-teorin så eftersträvar individer som är verksamma inom ett 
kunskaps  företag att utveckla sin kompetens. Vidare påpekas i teorin att ett företag med kompetenta 
medarbetare når bättre prestationer (Kinlaw 1995). Denna syn återspeglades tydligt i respondenternas 
åsikter vid intervjuerna vi genomförde. Mycket vikt lades vid betydelsen av kompetenta medarbetare. 
Precis som Olsson (2001) påpekar, menade respondenterna att kunderna idag är mycket väl pålästa 
och kräver mycket mer av säljaren. Detta medför att kravet på kompetenta medarbetare ökar och 
det är ett område som det sedan en tid tillbaks läggs mycket vikt vid. Chefernas åsikter stämmer väl 
överens med den syn som medarbetarna uppvisar i enkätsvaren, så stor andel som 96,9 % anser att 
ledningen i ”ganska hög grad” eller ”mycket hög grad” lyckas tillgodose deras kompetensbehov.

Humankapitalmätningarna är utformade för att mäta så skilda saker som hälsa, motivation och 
upplevd kompetensgrad. Till området kompetens kan även en hög grad av kunskap om den egna 
organisationen räknas (Olsson 2001). Både organisatorisk kunskap och reell kunskap, i hänseendet 
hur olika ärenden handläggs och företagets produkter, är mycket viktig för företagets prestationer. 
Detta medför att mätningar som tar dessa frågor i beaktande även de blir viktiga. Dock är det viktigt 
att medarbetarna ser vikten i att undersöka humankapitalet på ett kontor för att de ska bli motiverade 
att fylla i undersökningarna så sanningsenligt som möjligt. Vi ställde en fråga som löd ”Är det viktigt 
att få reda på kontorets styrkor och svagheter ur ett humankapitalperspektiv?” för att undersöka om 
medarbetarna insett värdet i dessa undersökningar, med dess koppling till bland annat kompetens. 
Medelvärdet på denna fråga blev mycket högt, 3,55. Det motsvarar en 94,1 % svarsfrekvens på 
alternativen ”ganska hög grad” eller ”mycket hög grad”.
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6.4 Marknadskapital

Gustafsson, Johnson & Roos (2005) påpekar att det är viktigt för en säljare att minnas att det är skillnad 
mellan kundnöjdhet och kundtillfredställelse. Även om kundens primära behov är 
tillfredställda så är det inte säkert att kunden är nöjd. Denna teori kan man applicera till svaren på 
fråga 14; ”Anser du att resultatet i marknadskapitalmätningarna speglar den arbetsinsats som du lägger 
ned vid kundmöten?” Föreningssparbankens respondenter har störst svarsfrekvens på alternativet 
”i ganska låg grad”. Gustafsson, Johnson & Roos (2005) trycker även på att det är viktigt att 
kunderna får rätt produkter, att produktportföljen anpassas efter varje enskild individ. Detta är något som 
bankerna tagit fasta på då fokus har fl yttats från färdiga koncept till individanpassade dito.

Båda bankerna använder CRM, i detta fall genom marknadskapitalmätningar för att säkerställa kvalitén på 
de tjänster som erbjuds till kunderna. Detta märks tydligt i intervjuerna där marknadskapitalmätningarna 
betonas som ett av de viktigaste styrmedlen som fi nns cheferna tillhanda. Johan Engström säger att 
resultatet i mätningen är i princip avgörande för hans styrning. Kvaliteten på tjänsterna är till stor del 
beroende av medarbetarnas inställning till uppgiften samt deras förmåga att genomföra den samma 
(Babu & Purva, 2004). Detta kan få till följd att en eventuell negativ inställning, mot exempelvis 
de mätverktyg som fi nns tillgängliga för att mäta kundernas nöjdhet med de bankens tjänster, kan 
påverka medarbetarens förmåga att uppfylla kundens krav. Detta eftersom medarbetaren är negativ 
till vissa av de styrverktyg som påverkar dennes vardag. Strax över 70 % av det samlade antalet 
respondenter tycker att ledningen i någon mån lägger för stor vikt vid marknadskapitalmätningarna. 
Dock var det endast 9,8 % av de anställda som var beredda att tillskriva mätningarna en ganska låg 
grad av väsentlighet.

En marknadskapitalmätning genomförs i huvudsakligt syfte för att undersöka kundernas nöjdhet 
med bankens tjänster och för att säkerställa att en god kvalitet upprätthålls. Som tidigare nämnts så 
används dessa mätningar även som ett styrredskap av ledningen för att bestämma var fokus bör läggas 
i verksamheten. Kunderna kräver främst följande egenskaper av medarbetarna för att känna sig nöjda; 
kunskap om marknaden, förmåga att komma med goda råd, förmåga att lägga upp en individuell 
plan för kunden samt förmågan att marknadsföra produkterna. För att uppfylla dessa krav krävs det 
att medarbetarna besitter en stor kompetens och det kan få som följd att medarbetarna känner sig 
stressade av de krav som kunderna ställer. Dock är det bara till en ytterst liten grad som respondenterna 
anser att marknadskapitalmätningarna, som mäter dessa förmågor, är stressande.

Genom CRM kan företaget tillgodogöra sig den information som krävs för att hitta rätt inriktning 
och strategi (Gustafsson, Johnson & Roos, 2005). Detta för att sedan försöka uppfylla kundernas 
kvalitetskrav till högsta möjliga grad. Som vi tidigare visat så är ledarna väl medvetna om vilken 
funktion men det visar sig även i enkätundersökningen att medarbetarna i de fl esta fall anser att 
marknadskapitalmätningarna har en betydelse ur ett kvalitetsperspektiv. 
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7. Slutsats
I uppsatsens slutsats försöker vi besvara de tre frågor som vi ställde i problemdiskussionen. De 
slutsatser som vi redovisar bygger på den tidigare presenterade analysen tillsammans med våra 
egna slutsatser.

7.1 Frågeställning 1

Vilken vikt lägger medarbetarna vid SEB och Föreningssparbanken vid human- och marknads-
kapitalmätningar? Är det någon skillnad på åsikterna bankerna emellan?

Cheferna vid respektive bank lägger mycket stor vikt vid marknads- och humankapitalmätningar. 
De ser resultaten från dessa mätningar som viktiga indikatorer på vart banken är på väg. De anser 
dessutom att det är viktigt att få ett underlag på hur deras medarbetare mår. Mycket intressant att 
konstatera var att alla tre cheferna hade mycket svårt att svara på frågan vilken av mätningarna som 
är viktigast. Johan Engström påpekade att vid ett väldigt bra resultat på en av mätningarna och väldigt 
dåligt resultat på den andra är det ett lika stort problem oavsett. En bank kan i längden inte överleva 
om den inte får ett gott resultat på båda undersökningarna. 

Medarbetarna lägger även de generellt en stor betydelse vid mätningarna, vilket visar sig tydligast i 
att de aktivt tar del av resultaten som redovisas.Vad vi inte lyckats utröna är om medarbetarnas aktiva 
deltagande beror på att respondenterna själva vill eller om det är ett resultat av att de dessutom känner 
att ledningen lägger stor vikt vid dessa mätningar. Dock kan vi konstatera att det är endast ett fåtal 
människor som ser marknadskapitalmätningarna som oväsentliga. Även om en relativt stor grupp 
anser att ledningen till viss grad lägger för stor vikt vid denna undersökning så ser likväl en stor grupp 
mätningen som stimulerande och anser att den fyller en funktion som kvalitetssäkrare.

Vi tycker oss se en viss dragning åt att medarbetarna tillskriver resultatet från humankapitals-
mätningarna lite större betydelse. Denna slutsats drar vi av det faktum att medelvärdet på de 
frågor som undersöker humankapitalmätningarna är lite högre än korresponderande mätningar för 
marknadskapitalmätningarna. Detta är dock inte konstigt då humankapitalmätningarna bland annat 
mäter medarbetarnas hälsa.

Vi anser det är intressant att fem av sju kontorschefer anser att ledningen fäster för stor vikt vid 
resultaten av marknadskapitalmätningarna i någon grad. De anser även att deras eget ledarskap 
påverkar hur resultatet från humankapitalmätningarna ser ut samt att ledningen faktiskt tar hänsyn till 
vilket resultat nämnda mätning uppvisar. Vilket i sin tur kan anses tyda på att de tar sina medarbetares 
hälsa och utveckling på stort allvar. Man får känslan när man läser enkätsvaren att kontorscheferna 
hamnar mitt mellan kraven och förväntningarna från högre instanser och medarbetarnas önskemål, 
utveckling och välbefi nnande. 

7.2 Frågeställning 2

Vilken praktisk betydelse har marknadskapitalmätningarna för ledningen och medarbetarna?

Mätningarna får en praktisk betydelse för ledningen i form av ett styrdokument som tydligt pekar ut 
företagets starka och svaga sidor. Det blir en sammanfattning över områden där företaget lyckats väl, 
vilket kan vara intressant att undersöka och försöka förvalta, samt områden där företaget inte lyckas 
lika väl och då är det viktigt att undersöka bakomliggande orsaker.
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Humankapitalmätningarna blir ett sätt att undersöka om allt står rätt till på kontoren, om alla känner 
sig delaktiga och mår bra, vilket i förlängningen är en förutsättning för bra kundmöten. För cheferna 
får dessutom humankapitalmätningarna en praktisk betydelse som feedback på deras ledarskap från 
medarbetarna, åsikter som annars kanske inte skulle komma fram,

För medarbetarna ger humankapitalmätningarna återkoppling på den kompetens som fi nns inom 
kontoret, den ger även individen möjligheten att framföra eventuella åsikter gällandearbetsmiljö 
och ledning som den kanske inte vågar yttra öppet. Dessutom får marknadskapitalmätningarna en 
praktisk betydelse som ett kvitto på kvalitén på det arbetet medarbetarna genomför i kontakten med 
kunderna. 

Föreningssparbankens respondenter ansåg i en mycket högra grad att den arbetsinsats som de lade 
ner vid kundmöten inte återspeglades i marknadskapitalmätningarna. Denna skillnad bankerna 
emellan kan bero på att SEB har en mindre kundbas än Föreningssparbanken, och därmed möjligheten 
att skapa en personligare relation till kunderna. Att vissa respondenter inte känner att mätningarna 
speglar deras arbetsinsats kan i sin tur bero på att konkurrensen har ökat på marknaden och medarbetarna 
tvingas lägga ned mer arbete enbart för att behålla kunderna inom banken.

7.3 Frågeställning 3

Vilken vikt lägger ledningen vid kompetens och feedback? Överensstämmer ledningens åsikter i 
denna fråga med medarbetarnas syn på hur dessa områden hanteras?

I empirin redovisade vi att 88,2 % av det totala antalet respondenter svarade i ”ganska hög grad” 
eller ”mycket hög grad” på frågan om de kände att de fi ck tillräcklig feedback från ledningen. Dock 
svarar två av tre intervjuade chefer att de känner att de inte ger tillräckligt med feedback och att det 
är ett områdes som de önskar att de kunde förbättra sig inom. Feedback är mycket viktigt för att de 
anställda skall känna sig uppskattade och får möjlighet att utvecklas. Men det framstår som om de 
anställda får tillräckligt med feedback för att känna sig nöjda och trygga i sin yrkesroll. Cheferna kan 
dämpa sitt dåliga samvete något i denna fråga även om de alltid bör verka för att ge så bra feedback 
som möjligt, med tanke på de fördelar som sådan feedback ger; vilket diskuterades i analysavsnittet.

Lika viktigt som feedback för medarbetarnas utveckling, och känsla av självförverkligande genom 
yrket, är kompetensutveckling och möjligheten att nyttja den kompetens som redan besitts. Vi anser att 
det går att dra slutsatsen att bankerna är mycket duktiga på detta, baserat på att de fl esta respondenterna 
anser att de får tillräcklig kompetensutveckling för att de skall känna sig trygga i sin yrkesroll. Denna 
slutsats har även bekräftats i intervjuerna där bankcheferna satt kompetensutveckling som en mycket 
viktig, och redan i dagsläget betonad, aspekt av bankernas framgångsrecept. 

Dock är det mycket intressant att se de stora skillnader i vad som efterfrågas av medarbetarna 
när de får önska vad de skulle vilja få tillgång till för att ytterligare förbättra sin egen kompetens. 
Som tidigare nämnts så efterfrågar SEBs medarbetare främst tid att sätta sig in i nyheter medan 
Föreningssparbankens medarbetare hellre ser vidare utbildning i främst skatter och familjejuridik. 
Vad denna skillnad beror på är svårt att säga, eventuellt kan det bero på två faktorer. Den första är att 
SEB har börjat en väldig offensiv mot marknaden samtidigt som de till viss del lagt om arbetssättet. 
Detta medför att arbetsbördan ökar innan man helt hunnit sätta sig in i de nya rutinerna samtidigt som 
kraven på prestationer från ledningen ökar i takt med offensiven. 
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Den andra anledningen kan vara att Föreningssparbanken för några år sedan befann sig i en liknande 
situation som SEB har idag. Föreningssparbanken slimmade då sin organisation samtidigt som kraven 
på försäljning och dylikt förändrades. Idag har de anställda vid Föreningssparbanken vant sig vid 
det höga tempot, de har lärt sig hur de ska hantera det och fokuserar därför inte till samma grad på 
tidsaspekten. Istället börjar de nu känna efter var bristerna fi nns i deras utbildning, brister som om de 
åtgärdades skulle kunna leda till ännu högre kvalitet på till exempel rådgivning.
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8. Trovärdighetsdiskussion
I det här kapitlet kommer vi att diskutera reliabiliteten och validiteten i vår undersökning. Avslutningsvis 
genomför vi även en kortare kritisk diskussion kring de sekundära källor vi nyttjat.

8.1 Validitet och reliabilitet

Validitet, eller som Jacobsen (2002) väljer att kalla den inre giltighet, hänvisar till om det verkligen 
är rätt saker som mäts (Trost, 2001). Reliabilitet, eller enligt Jacobsen (2002) extern giltighet, å andra 
sidan hänvisar till hur tillförlitlig empirin är och om undersökningen går att återskapa (Trost, 2001). 

För att säkerställa en hög validitet tog vi hjälp av vår handledare som läste våra enkätfrågor innan 
de sändes ut; för att säkerställa att vi inte bifogade någon oväsentlig fråga eller så att vi inte glömde 
en fråga av stor betydelse. Detta är en av de metoder som Bryman & Bell nämner för att säkerställa 
undersökningens ”face validity” (2003).

Reliabilitetsdiskussionen delar vi i sin tur in i tre undergrupper: urvalsproblem, mätproblem, 
bearbetningsfel. Efter det följer slutligen en kortare källkritisk diskussion.  

8.1.1 Urvalsproblem

Vi valde att distribuera enkäterna till alla fast anställda inom gamla Lokal bank Karlstad för Fören-
ingssparbanken och alla fast anställda på Karlstadkontoret för SEB. Detta eftersom vi antog att det 
skulle öka det dataunderlag som vi sedan skulle bearbeta i jämförelse med om vi hade distribuerat 
enkäten till en stickprovspopulation, risken för bortfall är i båda fallen överhängande. Torst (2001) 
påpekar att det är lämpligt att förutsätta en svarsfrekvens på 50 -70 % av populationen. Hade vi då 
valt att dessutom valt att använda oss av ett stickprov av populationen var risken överhängande att vi 
skulle ställas inför konsekvensen att det insamlade datamaterialet var för litet för att över huvudtaget 
kunna användas till att dra en slutsats. 

Nackdelen med denna metod är att vi inte på något sätt kunde påverka vilka individer som till slut 
kom att ingå i populationen. Det kan mycket väl vara så att de individer som inte besvarade enkäten 
har en helt annan åsikt än de som tog sig tid att besvara. Dessutom är skillnaden i antalet anställda, 
17 stycken på SEB och 96 stycken på Föreningssparbanken mycket stor vilket gör att åsikterna hos 
respondenterna på Föreningssparbanken dominerar empirin. 

Svarsfrekvensen blev mindre än förväntat (45,1 %), uppdelat på 58,8 % av de anställda hos SEB 
och 42,7 % av de anställda hos Föreningssparbanken. Trots detta anser vi ändå att vi kan använda 
empirin för att dra slutsatser om de anställdas åsikter och inställningar. Detta eftersom ett stickprov 
av denna storlek hade varit nog stort för att vara underlag för generella slutsatser om den berörda 
populationen. Dock bör vi tillägga att åsikten för hela populationen kan avvika i viss mån från det 
resultat som vi fått fram. På Föreningssparbanken var det dessutom främst ett stort kontor som inte 
svarat på enkäten. Risken fi nns givetvis att åsikterna på detta kontor skiljer sig avsevärt från de 
andra kontoren, men vi har svårt att tro att så är fallet i realiteten. Detta baserat på att i de undersökta 
human- och marknadskapitalmätningarna uppvisas det inte någon större skillnader i attityder mellan 
detta kontor och de övriga.    
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Risken för snedfördelning av resultatet mellan bankerna har vi försökt undvika genom att dels redo-
visa medeltal för alla respondenter och medeltal för var bank för sig. Dessutom analyseras de frågor 
som vi anser mest betydelsefulla mer ingående, bland annat redovisas svarsfördelningen inom frågan 
i procent för varje bank.

8.1.2 Mätproblem

Vi ser främst tre skilda felkällor för vår undersökning. Dels kan mycket väl det faktum att båda 
uppsatsförfattarna är anställda vid respektive bank påverkat respondenternas svar. Risken fi nns att 
respondenterna svarade mer restriktivt, eller snarare försiktigare, än vad de hade gjort om det inte hade 
varit arbetskamrater som ställt frågorna. Detta kan bero på en oro för att vi skulle kunna identifi era 
respondenten eller att svaren skulle vidarebefordras till ledningen för respektive bank. 

Den andra felkällan som vi ser som möjlig är att respondenterna alla har enkätvana, eftersom 
humankapitalmätningarna genomförs en gång om året. Detta kan medföra att respondenterna ”lärt” 
sig vad som ses som ett korrekt eller accepterat svar och sedan applicerar samma sätt att besvara 
enkäter på vår undersökning. 

Den sista felkällan är främst förknippad med intervjuerna, men även de respondenter som 
besvarade enkäterna kan ha blivit påverkade. Denna felkälla är vad som i metodlitteraturen brukar kallas 
för undersökareffekt eller intervjuareffekt (Jacobsen, 2002). Detta uttryck innebär att undersökaren 
omedvetet påverkar det objekt som hon eller han undersöker. I vårt fall skulle det innebära att vi 
genom ordval och valet av frågor skulle påverka respondenterna. Vid intervjuerna skulle även vårt 
kroppsspråk kunna inverka på respondenterna och de svar de ger.  

Vi har försökt att minska vår påverkan på respondenterna så mycket som möjligt genom att låta 
dem besvara enkäten anonymt. Förhoppningsvis har detta gjort att respondenterna känt sig tryggare 
och besvarat enkäten sanningsenligt. Felkällan med enkätvana har vi dock haft svårt att påverka, vi 
kan bara hoppas att så inte är fallet. För att undvika undersökareffekter så försökte vi använda ett så 
neutralt och tydligt språk som möjligt när vi skrev frågorna till enkäten och intervjuerna. Dessutom 
försökte vi att ha ett så neutralt kroppsspråk som möjligt under intervjuerna. Dock är vi medvetna om 
att även om vi har försökt så har vi inte kunnat undvika undersökareffekten fullständigt.  

Slutligen kan det påpekas att på två av frågorna i enkäten fi ck vi inte en fullständig svarsfrekvens utan 
hade ett mindre internt bortfall. Vilka två frågor som är berörda redovisas i samband med tabellen 
över medelvärdena i 5.1. Dessa bortfall kan bero på att frågorna var svåra att tolka, det kan även bero 
på att respondenten helt enkelt glömde bort att besvara den aktuella frågan.

8.1.3 Bearbetningsfel

Från början kodades enkätsvaren fel vid inläggning i SPSS, detta uppmärksammades dock och omkod-
ning skedde innan alla data på nytt fördes in. Risk föreligger alltid för att fel begås när alla data skrivs 
in i statistikprogram, eller att missuppfattningar sker vid avskrivning av de bandade intervjuerna. Vi 
har dock försökt att undvika dessa fel genom att vara så noggranna som möjligt vid bearbetningen av 
data.
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8.2 Källkritik

De källor som vi har använt oss av har till största del varit publicerade böcker, i de fl esta fall skrivna 
av professorer inom ämnet företagsekonomi. Vidare har artiklar hämtats från International Journal of 
Bank Marketing, utgiven av Emerald Publishing Group. Vi anser att dessa källor bör betraktas som 
seriösa. Dock är det givetvis så att all text påverkas av den författare som skrivit den.

Vidare har vi hämtat mycket av den information som används i kapitel 4, företagspresentation, från 
de bägge företagens årsredovisningar och interna dokument. Därmed ökar risken för att materialet är 
snedvriden mot en positivare bild av respektive bank. Detta eftersom det ligger i företagens intresse 
att förmedla en positiv bild, speciellt till allmänheten, i årsredovisningarna men även till de anställda 
i de interna dokumenten. 
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De senaste åren har termerna som humankapital och marknadskapital blivit allt vanligare när 
diskussioner förs om vad som är värdefull i ett företag. Fler och fl er företag gör kostsamma 
mätningar för att undersöka sitt human- och marknadskapital. Generellt har icke-fi nansiella nyckeltal 
fått större utrymme i företagens årsredovisningar och i deras måluppställningar. Av denna anledning 
så har vi valt att skriva vår C-uppsats vid Karlstads universitet på ämnet icke-fi nansiella nyckeltal 
med inriktning på human- och marknadskapital och hur de anställda vid två storbanker förhåller sig 
till de mätningar som genomförs varje år.

Vi vill passa på att tacka Er för att Ni tar Er tid att agera respondent i vår undersökning. Er medverkan 
är väsentlig för genomförandet av vår uppsats. Vi hoppas att Ni kommer att fi nna resultatet av vår 
undersökning intressant när Ni får ta del av uppsatsen efter dess färdigställande.

Vi har valt att distribuera en enkätundersökning för att på så sätt kunna ta del av era åsikter, 
samtidigt som ni kan förbli fullständigt anonyma. Vi kommer under dagarna efter den 15 december 
besöka Ert kontor för att samla in enkäterna, och vi ber Er därför att ni har besvarat enkäten senast 
detta datum. 

Åter igen, tack för att Ni tar Er tid att delta i vår undersökning

Med vänlig hälsning

Anna Magnusson och Sofi e Johansson 

Bilaga 1

Enkätfrågor 



Med ledningen avses kontors- och lokalbankschefer.
Med humankapitalmätning avses mätningar som mäter de anställdas trivsel och hälsostatus. 
Med marknadskapitalmätning avses mätningar som mäter kundernas nöjdhet och uppfattning 
om medarbetarnas arbete.

1. Är du Man/ kvinna?
□ Man
□ Kvinna

2. Hur länge har du varit anställd inom koncernen?
______ år

3. Vilken är din yrkesroll?
__________________________

4a. Anser du att du får den kompetensutveckling som krävs för att du skall känna dig trygg i 
din yrkesroll?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

b. Vad skulle du vilja ha mer av?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

5a. Känner du att du får möjlighet att utnyttja din fulla kompetens i ditt arbete? 

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

b. Utveckla
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________



6. Får du tillräcklig feedback/uppföljning av ledningen?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

7. Känner du att du kan söka stöd hos dina kollegor på kontoret?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

8. Känner du en resultatbaserad tävling inom kontoret?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

9. Existerar det en öppen kommunikation på din arbetsplats?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

10. Brukar du aktivt ta del av human- & marknadskapitalmätningarna?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning



11. Känner du att marknadskapitalmätningarna är ett stöd i ditt arbete mot kunderna?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

12. Brukar du ha marknadskapitalmätningarna i bakhuvudet vid kundmöten?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

13. Anser du att resultatet i marknadskapitalmätningarna speglar kundernas gensvar vid 
kundmötena? 

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

14. Anser du att resultatet i marknadskapitalmätningarna speglar den arbetsinsats som du 
lägger ned vid kundmöten?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

15. Anser du redovisningen av resultatet blir tillräckligt presenterat?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning



16. Ser du någon konkret betydelse i ditt arbete för resultatet för marknadskapitalmätningarna?  

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

17. Får du känslan av att ledningen fäster vikt vid resultatet i marknadskapital-mätningarna? 

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

18. Får du känslan av att ledningen fäster för stor vikt vid marknadskapital-mätningarna?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

19. Upplever du att ledningen ger dig verktyg för att kunna förbättra resultatet i marknadska-
pitalmätningarna?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

20. Upplever du marknadskapitalmätningarna som:

a.  stressande?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning



b.  stimulerande?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

c.  oväsentliga?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

21a. Upplever du att resultatet i marknadskapitalmätningarna får en tävlingsinriktad betydelse 
kontoren emellan? 

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

b. Vad anser du om detta?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

22. Tror du att marknadskapitalmätningarna fyller ett syfte som kvalitetssäkrare?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

23. Tror du att marknadskapitalmätningarna och uppföljningen av dess resultat förbättrar 
Lokal banks resultat?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning



24. Anser du att ledningen sätter realistiska mål? (SEB)

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

25. Anser du att kontorschefens ledarskap påverkar resultatet av humankapital-mätningarna 
på din arbetsplats?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

26. Anser du att resultatet i humankapitalmätningarna  speglar din personliga bild i de frågor 
den mäter?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

27. Anser du att resultatet i humankapitalmätningarna speglar hur personalen på ditt kontor 
mår?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

28. Känner du att resultatet i humankapitalmätningarna får någon konkret betydelse på kon-
toret?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning



29. Anser du att ledningen tar hänsyn till resultatet i humankapitalmätningarna?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

30a. Anser du att ledningen lägger mer fokus på de områden som får ett negativt resultat i 
humankapitalmätningarna?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

b. Har du sett något konkret exempel på detta?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

31. Är det viktigt att få reda på kontorets styrkor och svagheter ur ett humankapitalperspek-
tiv?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

32. Tycker du att resultatet i humankapitalmätningarna har en individuell betydelse för dig?

□ 1 Inte alls
□ 2 I ganska låg grad
□ 3 I ganska hög grad
□ 4 I mycket hög grad
□ 5 Vet inte/ingen uppfattning

Tack för ditt medverkande och för att du har tagit dig tid att besvara vår enkät!

/Anna & Sofie



Bilaga 2

Hur arbetarna ni för att få personal att stanna kvar, bli motiverad och känna delaktighet?

Hur skapar ni den miljö som kan engagera och stimulera era medarbetare till att lära och sprida 
kunskap internt?

Hur uppmuntrar ni era medarbetare till samspel och samarbete?

Hur fungerar samarbetet i praktiken?

Vilken vikt lägger du vid human- & marknadskapitalsmätningarna och dess resultat i det dagliga 
arbetet? I långsiktiga strategier?

Individens kompetens är en stor nyckelfaktor, hur tar ni vara på medarbetarnas kompetens?

Varför är kompetensutveckling vikigt?

Anser du att ni ger medarbetarna den möjlighet till kompetensutveckling som skulle kunna behö-
vas?

Vilka får ta del av kompetensutvecklingen inom företaget? Hur väljs det ut?

Mäter och följs effekten av kompetensutvecklingen upp? I så fall hur?

Upplever ni att personalens kompetensnivå stämmer överens med vad kunderna efterfrågar av före-
taget?

Anser du det troligt att det fulla arbete som medarbetarna lägger ned vid kundmöten återspeglas i 
marknadskapitalsmätningarna? Vad kan man annars gör åt glappet? 
 
Känner du som chef att du hinner ge tillräcklig feedback till de anställda?

Vilket resultat anser du vara viktigast, det från humankapitalmätning eller det från marknadskapitals-
mätningarna?

Anser du det viktigt att det görs humankapitalmätningar och marknadskapitalsmätningar?

 

Intervjufrågor 


