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Titel: Dynamiska strategier – Nischbankers etablering på svenska bankmarknaden
Bakgrund: Produktivitetstillväxten inom tjänstesektorn har ökat mellan åren 1993 till 2009
och kommer erhålla en allt större betydelse för den svenska ekonomin. Tillväxten inom
kredit- och försäkringsbranschen är betydande och beror på flera faktorer så som ökad
konkurrens, teknologisk utveckling samt större efterfrågan bland konsumenterna. Den
svenska bankmarknaden har länge dominerats av de fyra storbankerna. Men på grund av
avregleringar på kreditmarknaden har fler aktörer etablerat sig på bankmarknaden, vilket har
bidragit till att vi har valt att studera nischbankernas etablering på den allt mer
konkurrensutsatta bankmarknaden i Sverige.
Syfte: Syftet med studien är att erhålla en ökad förståelse kring hur nischbanker arbetar med
strategier utifrån aktörers uppfattningar och upplevelser.
Metod: Vi har valt att använda en induktiv ansats med kvalitativ fallstudie som vetenskaplig
metod för att kunna besvara vår problemformulering. Anledningen till vald metod är att vi
anser den vara mest lämpligt för vår uppsats. För att genomföra uppsatsen på ett så utförligt
sätt som möjligt utifrån uppsatsens syfte har mestadels av datainsamlingen utförts med hjälp
av kvalitativa intervjuer.
Slutsats: Nischbankernas etablering på den svenska bankmarknaden utgår ifrån flera olika
faktorer. Hotet mot den ursprungliga kärnverksamheten samt dynamiska strategier avseende
strategiutformningen är två bidragande faktorer till etableringen. Bankerna har förstärkt samt
utvecklat

sina

kärnkompetenser

för

att

bibehålla

sin

konkurrenskraft

gentemot

konkurrenterna. Icke-finansiella mått så som kundnöjdhet har underlättat etableringen för
nischbankerna och bankerna lägger stor fokus gällande kundrelationer.
Nyckelord:

Dynamiska

prestationsmått.

strategier,

kärnkompetenser,

intellektuellt

kapital

samt

Abstract
Authors: Tin Azinovic, Niklas Harrysson och Kane Le
Supervisor: Krister Bredmar
Title: Dynamic strategies – Niche Banks establishment on Swedish banking market
Context: Productivity growth in services has increased between the years 1993 to 2009 and
will receive an increasing role for the Swedish economy. Growth in credit- and insurance
industry is significant and depends on several factors such as increased competition,
technological development and greater demand among consumers. The Swedish banking
market has been dominated by the four major banks. But because of deregulation in the credit
market more participants have entered the banking market, which has contributed to our
choice regard study niche banks' expansion into the increasingly competitive banking market
in Sweden.
Purpose: The purpose of this study is to obtain a better understanding of how niche banks are
working on strategies based on actors' perceptions and experiences.
Method: We have chosen to use an inductive approach with qualitative case study as a
scientific method to answer our problem formulation. The reason for the chosen approach is
that we consider it most appropriate for our thesis. In order to implement the essay in the most
detail as possible based on purpose for this thesis is mostly of data collection conducted
through qualitative interviews.
Conclusion: Niche banks' establishment of the Swedish banking market is based on several
factors. The threat to the original core business, and dynamic approaches on strategy
formulation are two contributing factors to the setting. Banks have strengthened and
developed its core competencies to remain competitive towards its competitors. Non-financial
measures such as customer satisfaction has facilitated the establishment of niche banks and
the banks put great focus on customer relationships.
Keywords: Dynamic strategies, core competence, intellectual capital and performance
measurements.
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INLEDNING

1. INLEDNING
Uppsatsens första kapitel innehåller bakgrunden kring vårt ämne följt av problemdiskussion som i sin tur leder
vidare till uppsatsens problemformulering. Därefter avslutar vi kapitlet med uppsatsen syfte.

1.1 Bakgrund
Under de senaste årtiondena har tjänsteföretagen erhållit allt större betydelse inom den
svenska ekonomin och utgör en betydande del av Sveriges totala produktion. I dag utgör
tjänsteverksamhet

inom

organisationer

ett

stort

inslag

och

berör

inte

enbart

tjänsteproducerande företag utan omfattar även tillverkande företag. För att tillverkande
företag ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft måste de således tillämpa ”service
management” vilket innebär att service erhåller allt viktigare betydelse för företagets
framgång. Merparten av den offentliga sektorn, som omfattar stat och kommun, utgörs av
tjänster och andelen uppvisar en kontinuerlig ökning i de industrialiserade länderna. Trots
tjänstesektorns betydelse för den ekonomiska tillväxten inom Sverige har debatten kring dess
betydelse i stor utsträckning varit otillräcklig och ifrågasatt (Olve & Samuelsson, 2008).
Enligt en undersökning från Almega, som är Sveriges största arbetsgivar– och
branschorganisation för företag, utgör tjänsteproduktionen 44 procent av Sveriges BNP och
sysselsätter 45 procent av den tillgängliga arbetskraften. Den statliga myndigheten,
Tillväxtanalys, beskriver i en rapport från 2010 att produktivitetstillväxten inom
tjänstesektorn har ökat mellan 1993-2009 och kommer att erhålla en allt större betydelse för
Sveriges ekonomi inom snar framtid. Kategorierna inom den privata tjänstesektorn består av
förmedlingstjänster, kapitaltjänster, privata personliga tjänster samt producenttjänster.
Förmedlingstjänster utgörs främst av handel, kapitaltjänster består mestadels av
fastighetsuthyrning

medan

producenttjänster

utgörs

av

finansiella

tjänster

samt

konsulttjänster. Privata personliga tjänster omfattar hotell och restaurang, andra samhälleliga
och personliga tjänster, utbildning, hälso- och sjukvårdsföretag (Tillväxtanalys).
Från år 2000 och framåt har en hög produktivitetstillväxt uppvisats inom förmedlings- och
producenttjänster. Den högsta tillväxten mellan 2000-2010 har parti- och detaljhandel svarat
för och motsvarar 47 procent medan kredit- och försäkringstjänster under samma period står
för 31 procent tillväxt. Tillsammans utgör de två kategorierna cirka 32 procent av den totala
tjänstesektorn. Ekonomiernas utveckling bidrar till att levnadsstandarden i landet ökar vilket
medför ett större utrymme för produktion och konsumtion av tjänster. En konsekvens utav

1

INLEDNING

utökade ekonomiska resurser innebär större produktionsmöjligheter inom tjänstesektorn. En
snabb produktivitetstillväxt inom tjänstesektorn antyder att det förekommer starka inslag av
tjänsteföretag som besitter en hög kunskap samt konkurrenskraft till att utveckla innovativa
tjänster. Fler aktörer inom tjänstesektorn samt ett ökat konsumentbehov har bidragit till den
höga produktivitetstillväxten inom sektorn. Den ökade konkurrensen inom tjänstesektorn
bidrar till att berörda företag måste särskilja sig gentemot sina konkurrenter för att erhålla en
ledande position på marknaden (Ekonomifakta). Ett konkurrenskraftigt tjänsteföretag tar
tillvara på sina medarbetares kompetens, marknadens efterfrågan och vi anser att
verksamhetsstyrningen ska anpassas utifrån ovanstående faktorer.
En rapport utförd av ECON i uppdrag av Svenska Bankföreningen (2007) redogör att
tillväxten inom kredit- och försäkringsbranschen beror på flera faktorer; ökad konkurrens som
en följd av fler aktörer, den teknologiska utvecklingen samt större efterfrågan bland
konsumenter. Rapporten konstaterar även att 18 nya aktörer anslutit sig till den svenska
bankmarknaden mellan åren 1996 och 2006. Aktörerna utgörs bland annat av företag som
utvecklat bankverksamhet i sin befintliga verksamhet, till exempel försäkringsbolag samt
detaljhandelsföretag. Även utländska banker inkluderas inom de nya aktörerna. Den ökade
konkurrensen som en konsekvens av minskade inträdeshinder samt avregleringen på
kreditmarknaden har bidragit till att konkurrensen om konsumenterna hårdnat (Svenska
Bankföreningen, B).
Före finanskrisen i början av 1990-talet reglerades den svenska kreditmarknaden kraftigt av
Riksbanken

och

myndighetens

uppgifter

blev

bland

annat

att

dämpa

konjunktursvängningarna, upprätta den fasta växelkursen samt att säkra budgetunderskotten.
Affärsbankerna var styrda av riksbanken gällande utlåningsverksamheten medan reglerna inte
omfattade de finansbolag som lånade ut pengar till privatpersoner för konsumtion och
fastigheter. Med bakgrund av att finansbolagen inte reglerades utav reglerna uppstod en
snedvriden konkurrens gentemot affärsbankerna. För att skapa en kreditmarknad med lika
villkor för aktörerna avskaffades ränteregleringen och detsamma gällde för likviditetskvoter
inom

affärsbankerna.

Syftet

med

avskaffandet

var

att

åstadkomma

en

ökad

konkurrenssituation på marknaden. Resultatet av avskaffandet av regleringarna bidrog till att
affärsbankernas utlåning ökade markant. Uppkomsten av nya banker berodde till stor del på
regleringar inom kreditmarknaden som genomfördes efter svenska finanskrisen i början av
90-talet. Regleringarna har underlättat för nya aktörer att träda in på kreditmarknaden vilket
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har bidragit till att konkurrensen har ökat (Lönn Borg-Andersson och Boksjö, 1994). I dag
utgörs den svenska finansiella marknaden av fyra olika kategorier av banker, universalbanker,
nischbanker, utländska banker samt sparbanker (Svenska Bankföreningen, A).
Universalbanker
En universalbank kännetecknas av att banken kan erbjuda de flesta typer av finansiella
tjänster. Inom den kategorin ingår de fyra stora bankerna – Handelsbanken, Nordea, SEB och
Swedbank. Universalbankerna har tillsammans en stark ställning gällande svenska
bankmarknaden, tillsammans utgör kategorin 75 procent av inlåningsmarknaden i Sverige. I
grunden ger det en missvisande bild att tala om de fyra stor bankerna som en homogen grupp
eftersom bankerna konkurrerar med varandra och alla andra banker på den finansiella
marknaden. Inom många områden uppvisar bankerna likheter men även olikheter avseende
typ av kunder samt prissättning (Svenska Bankföreningen, A).
Nischbanker
Det senaste decenniet har nischbankerna utökat sina marknadsandelar på den svenska
bankmarknaden. En nischbank är en affärsbank som specialiserar sig på att erbjuda ett
begränsat utbud av banktjänster (Nationalencyklopedin). Banker som Ikano Bank,
Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken grundades i mitten av 1990-talet och etablerades
som telefon- och internetbanker. En gemensam faktor som kännetecknar nischbankerna i
Sverige är att kärnverksamheten fokuserar på inlåningsverksamhet samt tillhandahållning utav
betalningstjänster. Tjänsterna inriktas i största utsträckning till privatkundsmarknaden och
karakteriseras ofta av priskonkurrens vilket medför lägre priser avseende betalningstjänster
samt mer förmånliga räntor för kunden. Följaktligen är det tillhandahållning utav inlåningsoch betalningstjänster som utgör det främsta området avseende konkurrens mellan
nischbanker och mer etablerade banker (Svenska Bankföreningen, A).
Utländska banker
För att få bedriva bankverksamhet krävs det tillstånd av Finansinspektionen, såväl för svenska
som för utländska banker (Finansinspektionen). Den höga tillväxten inom den svenska
kreditsektorn har lockat till sig intresse från utländska banker och bidragit till att utländska
banker etablerat sig på den svenska marknaden. Etableringen av nya banker har i sin tur
bidragit till att konkurrensen har ökat. Framförallt har de utländska bankernas inträde på den
svenska bankmarknaden förstärkts genom Danske Banks expansion sedan 1997. Exempel på
andra utländska banker är Citibank samt GE Money Bank (Svenska Bankföreningen, B).
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Sparbanker
Sparbanker kännetecknas av att det inte förekommer några egentliga ägare utan verksamheten
drivs av en styrelse som utses av ett antal huvudmän. Huvudmännens väsentligaste uppgift är
att ha uppsikt över sparbankens förvaltning av spararnas kapital. Sparbanker drivs utan
vinstintresse och det kapital som banken är i behov utav erhålls via vinster som banken
uppvisar. Vinsten som uppkommer avsätts för att betrygga insättarnas medel (LTV sparbank).
Exempel på sparbanker är Färs & Frosta Sparbank samt Ölands Bank.

1.2 Problemdiskussion
Den ökade tillväxten inom kredit- och försäkringsbranschen är en följd av många faktorer,
bland annat ökad konkurrens, större efterfrågan bland konsumenter samt teknologisk
utveckling (Svenska Bankföreningen, B). Omvärldsförändringar som en konsekvens av
ovanstående faktorer leder till att organisationer bör beakta verksamhetsstyrningen ur ett
perspektiv

där

anpassning

erhåller

en

betydande

funktion.

Att

kunna

anpassa

verksamhetsstyrningen efter rådande förändringar som sker externt utanför organisationen
samt internt inom organisationen blir en allt viktigare faktor avseende verksamhetsstyrningens
utformning. Vidare kan företagen använda sig av olika styrsätt beroende på deras situation på
marknaden (Macintosh, 1994).
Broadbent (1999) nämner att dagens organisationer bör i största möjliga utsträckning anpassa
verksamhetsstyrningen efter rådande marknadsförändringar. Organisationer tenderar att
fokusera verksamhetsstyrningen utifrån historisk statistik i form av finansiella mått för att
bedöma organisationens framtida utsikter. Att enbart utgå utifrån finansiella mått kan medföra
ett kortsiktigt tänkande inom organisationen vilket missgynnar organisationens ur ett längre
perspektiv. Verksamhetsstyrningen inom organisationen bör utgå utifrån finansiella samt
icke-finansiella mått för att kunna tillgodose organisationens intressenter menar författaren.
Kundernas

preferenser

förändras

kontinuerligt

och organisationen

måste förändra

verksamhetsstyrningen i takt med att kundernas preferenser förändras för att bibehålla sin
marknadsposition. Därmed blir icke-finansiella mått en viktig aspekt inom den moderna
verksamhetsstyrningen

(ibid.).

En

annan

viktig

faktor

inom

den

moderna

verksamhetsstyrningen är medarbetarnas funktion samt betydelse. Den ökade konkurrensen
bidrar även till att organisationen måste uppmärksamma sina medarbetare genom att främja
deras insatser och kompetens. Anledningen till främjandet är att organisationen vill behålla
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kompetensen inom företaget eftersom humankapitalet i dag är en konkurrenskraft gentemot
konkurrenterna menar Broadbent (1999).
En annan följd av ökad konkurrens inom bankverksamhet är att kundernas förtroende för
bankerna har ökat med sju procent mellan åren 2003 och 2010. Under samma tidsperiod har
bankernas service till privatpersoner ökat från 47 till 62 procent (Svenska Bankföreningen,
C). En undersökning genomförd av Svensk Kvalitetsindex på privatmarknaden visar att två av
tre banker som har den högsta andelen nöjda kunder är nischbanker. (Svensk Kvalitetsindex)
Nöjda kunder är en konsekvens av att medarbetarna utför sitt arbete på ett gediget sätt och
känner sig motiverad av sitt arbete. Det finns alltså ett starkt samband mellan nöjda kunder
och motiverade medarbetare. Nöjda kunder och motiverade medarbetare är två viktiga
faktorer som omfattas av verksamhetsstyrningen i en organisation och är bidragande faktor till
att organisationen uppfattas som framgångsrik (Yee, Yeung och Cheng, 2010).
Vi finner att en intressant utgångspunkt är att analysera och reflektera kring
strategiutformningen inom nischbanker. Att erhålla en uppfattning om hur strategier utformas
leder till att en uppfattning kring organisationers långsiktiga inriktning erhålls, det vill säga
hur en organisation väljer att positionera sin verksamhet. En annan viktigt innebörd som
strategibegreppet innehar är hur organisationens handlingar, aktiviteter och beslut utformas
som en följd av strategiutformningen. Eftersom den svenska bankmarknaden under många
decennier har bestått av etablerade verksamheter finner vi det intressant att analysera
nischbankernas etablering på den svenska bankmarknaden. Därmed även hur aktörerna väljer
att utforma strategier som vi anser är en betydande faktor till etableringen på den svenska
bankmarknaden.
Eftersom nischbankerna har utökat sina andelar på den svenska bankmarknaden utgörs
bankmarknaden i dag av en utökad konkurrens anser vi. Ökad konkurrens bidrar till att
bankernas strategiutformning i större utsträckning ska vara anpassad utifrån marknadens
förväntningar. Eftersom fullsortimentsbankerna traditionellt tillhandahåller ett större utbud av
produkter än nischbankerna bör nischbankernas strategiutformning vara mer dynamiskt
anpassad utifrån marknadens förväntningar. Nischbanker konkurrerar med de etablerade
bankerna genom att tillhandahålla tjänster inom ett visst område, exempelvis in- och utlåning
till privatpersoner. Konsekvensen blir att nischbankernas strategiutformning bör vara mer
dynamisk utifrån marknadens förväntningar eftersom konsekvensen av att välja fel
strategiinriktning kan få större negativa effekter för organisationens verksamhet än om en
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etablerad bank skulle tillämpa fel inriktning ur en strategisk synpunkt. Utifrån ovanstående
resonemang kommer vår uppsats att behandla nischbankernas etablering på den svenska
bankmarknaden. För att erhålla en uppfattning om den strategiska betydelsen inom
nischbanker avser vi att behandla och fokusera på kritiska faktorer avseende den strategiska
utformningen inom Forex Bank samt Länsförsäkringar Bank. Vi finner Länsförsäkringar
Bank och Forex Bank intressanta att beakta och analysera eftersom de i dag utgör en allt
större del av den svenska bankmarknaden trots att deras ursprungliga verksamhet inte inriktats
på bankverksamhet. Länsförsäkringar Bank beviljades tillstånd att bedriva bankverksamhet
1996 och är i dag Sveriges femte största aktör avseende in- och utlåning gällande
privatkunder och småföretag (Länsförsäkringar Bank, A). Forex Bank ursprungliga
verksamhet består av valutaväxling men sedan beviljandet av bankverksamhet år 2003 utgör
bankverksamheten en del i organisationens övergripande verksamhet (Forex Bank, A). Trots
etableringen utav nischbanker har de etablerade bankerna en stor andel på den svenska
marknaden avseende in- och utlåningen. Trenden visar dock att nischbanker samt utländska
banker utgör en allt större konkurrenskraft på den svenska bankmarknaden (Svenska
Bankföreningen, B).

1.3 Problemformulering
På vilket sätt har Forex Bank och Länsförsäkringar Bank etablerat sig på den svenska
bankmarknaden utifrån sin strategiutformning?

1.4 Syfte
Vårt syfte med uppsatsen är att erhålla en ökad förståelse kring hur nischbanker arbetar med
strategier utifrån aktörers uppfattningar och upplevelser.
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2. METOD
I metodkapitlet beskriver vi val av vetenskaplig ansats samt forskningsmetod. Därefter redogör samt motiverar
vi vårt tillvägagångssätt avseende datainsamling och urval gällande företag och respondenter. I kapitlet ingår
även en diskussion kring uppsatsens trovärdighet och kritik gällande val av forskningsmetod.

2.1 Vetenskaplig ansats
En vanligt förekommande uppfattning om hur förhållandet mellan teori och praktik utformas
inom samhällsvetenskapen benämns deduktion. Utifrån redan förekommande teorier inom ett
visst område härleder forskaren hypoteser för att finna om några av de empiriska
konsekvenserna kan härledas ur den förekommande teorin. Om forskaren avser att studera
begreppet strategisk anpassning inom tjänsteföretag utgår forskaren utifrån en eller flera
fastställda teorier för att därefter härleda en hypotes som kan prövas empiriskt för det aktuella
fallet (Bryman & Bell, 2003). Förespråkarna för det deduktiva angreppssättet menar att
forskning som utgår utifrån ett deduktivt tillvägagångssätt stärker objektiviteten i den aktuella
forskningen eftersom forskaren utgår utifrån en redan förekommande teori. Dessutom medför
deduktion till att forskningsprocessen minskar subjektiva uppfattningar hos den enskilde
forskaren. Risken med att utgå utifrån ett deduktivt tillvägagångssätt är att nya iakttagelser
begränsas eftersom den befintliga teorin påverkar forskningen i den riktning som teorin
framhäver (Patel & Davidson, 2003).
Induktion innebär att forskaren tar utgångspunkt i empiriska iakttagelser för att därefter arbeta
fram generaliserbara slutsatser om ett fenomen utifrån de empiriska iakttagelserna (Hellevik,
1984). Tillvägagångssättet innebär att forskaren undersöker verkligheten och utifrån den
insamlade empiriska informationen formuleras en teori. Forskaren vill med användning utav
ett induktivt förfarande observera fenomen som forskaren därefter antingen kan bekräfta eller
förkasta det teoretiska resonemanget. Ur forskarens synvinkel gäller det att uppmärksamma
att det i princip är omöjligt att verka förutsättningslöst vid ett induktivt tillvägagångssätt.
Präglingen av redan fastställda teorier är ett faktum. Funderingar som ofta uppstår vid ett
induktivt tillvägagångssätt är om de empiriska iakttagelserna är tillräckliga eller om
omständigheterna är väsentliga? För att kunna besvara funderingarna bör forskaren avgränsa
det område som studeras för att erhålla mer djupgående slutsatser (Bryman & Bell, 2003).
Vi har valt att använda oss av ett induktivt angreppsätt för att besvara uppsatsens
problemformulering. Eftersom vi har avsett att behandla strategibegreppet inom nischbanker
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och dess betydelse för nischbankernas etablering på den svenska bankmarknaden, anser vi att
ett lämpligt förfaringssätt har varit att utföra empiriska iakttagelser för att därefter utföra en
teoretisk reflektion. En mängd litteratur behandlar strategibegreppet inom tjänsteföretag och
det förekommer olika teorier kring hur tjänsteföretag på det mest effektiva sätt kan uppnå
etablissemang på olika marknader. Vi har haft som avsikt att inte använda oss av ett deduktivt
angreppssätt eftersom vi anser att det kan begränsa våra slutsatser då vi enbart förhåller oss
och utgår ifrån en viss specifik teori inom området. Med ett deduktivt förfaringssätt finns
risken att vi erhåller ett resonemang kring hypoteserna och då troligen missar viktig
information i form av respondenternas egna upplevelser och tankar. Vi har varit medvetna om
att det har varit oundvikligt att agera förutsättningslöst, utan att vi på ett eller annat sätt har
varit präglade utav de teorier inom området som redan är fastställda. Valet av ett induktivt
tillvägagångssätt har inneburit att vi erhållit goda uppfattningar samt upplevelser kring hur
aktörerna uppfattar strategibegreppet samt hur strategier utformas inom nischbanker. Vi som
uppsatsförfattare har erhållit en riklig redogörelse kring hur aktörerna inom organisationerna
förstår samt begriper strategins betydelse till att vara en framgångsrik nischbank på den
svenska bankmarknaden.

2.2 Forskningsmetod
De två mest grundläggande forskningsansatserna inom den företagsekonomiska forskningen
är kvalitativ samt kvantitativ forskning. Ansatserna anger hur forskaren väljer att analysera,
bearbeta samt utveckla den information som forskaren har till förfogande samt vilket
tillvägagångssätt som anses mest lämpligt för att uppnå ett visst mål (Bryman & Bell, 2003).
Kvantitativa

forskningsmetoder

Datainsamlingen

kännetecknas

inriktas
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mätningar
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insamling
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data.

analys-
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bearbetningsmetoder. Dessutom innehar kvantitativa forskningsmetoder ett deduktivt synsätt
på relationen mellan teori och praktik vilket innebär att fokus ligger på prövning av fastställda
teorier. Kvalitativ forskning kännetecknas utav att datainsamlingen fokuserar mer kring
verbala analysmetoder avseende textmaterial i form av kvalitativa intervjuer. Syftet är att
erhålla respondenternas upplevelser och uppfattningar kring ämnet i fråga och att forskaren
erhåller en djupare och mer riklig uppfattning kring ämnet som studeras (Patel & Davidson,
2003).
För att erhålla en riklig redogörelse angående verkligheten kring det vi har studerat har vi som
tidigare nämnt valt att tillämpa ett induktivt tillvägagångssätt. För att erhålla en uppfattning
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kring hur Forex Bank och Länsförsäkringar Bank arbetar med strategier inom respektive
organisation har vi valt att använda oss av en kvalitativ fallstudie som vetenskaplig metod för
att besvara vår problemformulering. Patel och Davidson (2003) beskriver att fallstudie
kännetecknas av en detaljerad och djupgående undersökning på en mindre avgränsad grupp.
Ett ”fall” kan beröra en organisation eller flertalet organisationer. Att utföra en kvalitativ
fallstudie innebär att forskaren lägger fokus på hur aktörerna uppfattar den sociala miljön de
verkar i på en mindre avgränsad grupp (Bryman & Bell, 2003). Eftersom vi har eftersträvat att
erhålla en god förståelse kring hur Forex Bank samt Länsförsäkringar Bank arbetar med
strategier har en viktig del varit de olika aktörernas upplevelser och uppfattningar kring
ämnet. Därmed har vi valt att använda oss av en kvalitativ fallstudie som forskningsmetod för
att besvara uppsatsens syfte. Jacobsen (2002) beskriver att fördelen med att tillämpa en
kvalitativ fallstudie är att forskningsmetoden ger rikhaltiga redogörelser kring det som
studeras eftersom metoden är förankrad i verkliga situationer. Vi har dock varit medvetna om
att fallstudie som forskningsmetod inte enbart har medfört positiva aspekter. Kritiker till
fallstudien som forskningsmetod menar på att slutsatsen som framhävs ur ett ”fall” inte kan
generaliseras till andra ”fall”. Kritikerna menar att det är svårare att på ett vetenskapligt sätt
generalisera utifrån fallstudier än utifrån andra undersökningsmetoder. Men i själva verket
utgår vetenskapliga upptäckter sällan utifrån ett enda experiment utan bygger på flera olika
experiment. Syftet med att utföra en fallstudie är att utföra en teoretisk reflektion utifrån den
empiriska undersökning forskaren genomfört (Yin, 2006). Vårt syfte med uppsatsen har inte
varit att generalisera slutsatserna vi erhållit. Avsikten har varit att erhålla en ökad förståelse
kring hur nischbanker arbetar med strategier utifrån aktörernas uppfattningar och upplevelser.
Därmed har vi ansett att en fallstudie som forskningsmetod varit att föredra.

2.3 Datainsamling
Avseende datainsamlingen har vi använt oss utav primär- och sekundärdata. Primärdata är
information som inte har varit insamlad eller publicerad under tidigare omständigheter och
kan utgöras av intervjuer samt enkätundersökningar (Bryman & Bell, 2003). Primärdata vi har
nyttjat utgörs av intervjuer som vi genomfört med individer inom Forex Bank och
Länsförsäkringar Bank. Vår avsikt har varit att intervjua respondenter inom olika nivåer inom
organisationerna vilket har bidragit till att vi har erhållit olika perspektiv angående
strategibegreppet. Berörda respondenters upplevelser samt uppfattningar har bidragit till en
ökad förståelse kring strategibegreppet inom båda organisationerna. Vi har intervjuat personer
med ledande positioner inom både Forex Bank samt Länsförsäkringar Bank för att erhålla
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information gällande den strategiska utformningen. För att fastställa informationen från
cheferna har vi även intervjuat medarbetare på operativ nivå. Spridningen av respondenter har
lett till att informationen tillsammans utgör en komplett bild av verksamheternas
genomförande av stadgade strategier.
Gällande sekundärinsamlingen har vi använt oss utav vetenskapliga artiklar, kurslitteratur,
tidskrifter samt internetkällor. Enligt Patel och Davidson (2003) utgörs sekundärdata av
tidigare publikationer i form av skrift. Bryman och Bell (2003) nämner att sekundärdata är
information som samlats in av andra forskare samt organisationer och institutioner. Vi har
funnit att den största fördelen med att tillämpa sekundärdata har varit att vi erhållit en god
kvalité gällande insamlingen, vilket har bidragit till att vi erhållit olika aktörers åsikter och
ståndpunkter kring hur strategibegreppet utformas inom nischbanker. Sekundärdataanalysen
har därmed blivit ett bra komplement till våra utförda intervjuer. De internetkällor vi har
använt mer än en gång har vi benämnt med bokstäverna A, B och C. Anledningen är att
underlätta för läsaren att urskilja vilken sida vi hänvisar till. Exempel på fler internetkällor
från samma sida är Svensk Bankförening där vi har använt tre olika sidor inom källan,
benämnt A, B samt C.
2.3.1 Val av företag samt respondenter
Vi har valt att studera två nischbanker som etablerat sig någorlunda nyligen på den svenska
bankmarknaden. Valen av Forex Bank och Länsförsäkringar Bank grundar vi i att de på
senare tid erhållit stor uppmärksamhet i form av flertalet utmärkelser. Såväl Forex som
Länsförsäkringar

har

ursprungligen

varit

verksamma

inom

andra

områden

än

bankverksamhet. Vi finner det intressant att undersöka eventuella likheter och skillnader
mellan bankerna avseende strategisk utformning. För att underlätta förståelsen för läsaren har
vi namngett de anonyma respondenterna med fiktiva namn. Medarbetaren i Forex Bank kalls i
intervjun Adam och är affärschef på en Forexbutik i södra Sverige. Vi har två anonyma
respondenter i Länsförsäkringar Bank i Kalmar, Bertil samt Cesar. Bertil besitter en
bankrådgivarroll på kontoret i Kalmar och även Cesar är bankrådgivare inom ett annat område
på samma kontor. Vi använder oss av olika benämningar för att underlätta arbetet att urskilja
vem som har berättat vad i intervjuerna.

2.4 Kvalitativa intervjuer
För att insamla aktuell primärdata har vi som tidigare nämnt valt att använda oss av intervjuer.
Bryman och Bell (2003) nämner att det förekommer två olika kategorier av intervjuer,
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kvantitativa intervjuer samt kvalitativa intervjuer. Författarna beskriver att den kvalitativa
intervjun kännetecknas av att intresset från forskarens sida riktas mot respondentens
ståndpunkter där forskaren eftersträvar djupgående och detaljerade svar. En konsekvens av
förfarandet blir att kvalitativa intervjuer tenderar att vara flexibla och följsamma utefter
respondentens svar vilket medför att uppfattningar och upplevelser erhålls på ett mer påtagligt
sätt. Därför brukar tillvägagångssätten avseende kvalitativa intervjuer vara mindre
strukturerade än inom strukturerade intervjuer som är mer påtagliga inom den kvantitativa
forskningen. Våra intentioner har varit att erhålla upplevelser och uppfattningar från de olika
aktörerna. Syftet har varit att erhålla en uppfattning kring strategibegreppet inom
organisationerna. Att därför tillämpa den kvalitativa intervjun som undersökningsteknik är
lämpligt eftersom vi har ansett att uppsatsens syfte besvaras mest lämpligt utifrån de olika
aktörernas upplevelser samt uppfattningar.
Vid utformningen av intervjuguiden har vi valt att utgå utifrån en semi-strukturerad intervju.
Enligt Bryman och Bell (2003) förekommer det många olika former av kvalitativa intervjuer
och den semi-strukturerade intervjun är en av de kvalitativa intervjuerna. Forskaren utgår på
förhand utifrån olika teman som forskaren avser att behandla, men respondenten besitter
självständighet i förhållande till svaren vilket innebär att respondenten kan utforma svaren på
sitt eget sätt. Vi har valt att beröra tre olika teman som vi anser har inneburit att vi kunnat
besvara uppsatsens syfte. Vi har berört strategibegreppet, det intellektuella kapitalet samt
prestationsmätning. Att vi har valt att resonera kring strategibegreppet är med anledning av att
vi har eftersträvat att erhålla en uppfattning kring respondenternas syn gällande strategi och
hur den tillämpas inom organisationerna. För att erhålla en uppfattning om organisationernas
strategiska position anser vi att en förståelse kring organisationernas intellektuella kapital har
varit väsentligt. Hur organisationerna väljer att arbeta med kompetensutveckling samt hur
medarbetarperspektivet ser ut har haft en stor betydelse på hur organisationen väljer att
positionera sig strategiskt på den aktuella marknaden. Prestationsmätning är det avslutande
temat vi utgått ifrån där vi har avsett att behandla olika former av mål som organisationen
eftersträvar, både på organisatorisk samt individuell nivå. Att utgå utifrån de tre olika teman
har bidragit till att vi kunnat besvara uppsatsens syfte på ett gediget sätt då vi erhållit berörda
aktörers upplevelser och uppfattningar kring de aktuella temana. Vi har haft en förförståelse
för de berörda teman vi utgått ifrån vilket dessutom har underlättat processen.
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Våra intervjuer utfördes med tre olika respondenter inom respektive bank. Två av intervjuerna
avseende respondenter inom Forex Bank genomfördes på huvudkontoret i Stockholm, medan
den tredje på ett kontor i södra Sverige. Alla tre intervjuer avseende respondenter inom
Länsförsäkringar Bank genomfördes på kontoret i Kalmar. För att underlätta analyserna av
vad våra respondenter förmedlat har vi använt oss utav en digital bandspelare. Eftersom vi har
valt att tillämpa en kvalitativ fallstudie som forskningsmetod där upplevelser och
uppfattningar i en social miljö eftersträvas har vi valt att intervjua individer inom respektive
organisation som befinner sig på olika nivåer inom sin organisation. Den kvalitativa intervjun
har varit ett bra tillvägagångssätt för att insamla primärdata och valet av en semi-strukturerad
intervju har bidragit till att flertalet följdfrågor uppstod. Följden blev att vi erhöll ståndpunkter
samt åsikter ur olika synvinklar vilket medfört att informationen som respondenterna
tillhandahöll varit givande.

2.5 Validitet och reliabilitet
För att kunna fastställa uppsatsens relevans och tillförlitlighet förekommer det två olika
begrepp som beskriver de aktuella faktorerna enligt Kvale och Brinkmann (2009). Författarna
nämner att validitet beskriver relevans samt reliabilitet beskriver tillförlitlighet För att uppnå
hög validitet inom kvalitativ forskning är det viktigt att forskaren förstår upplevelser och
uppfattningar kring det som analyseras. ”Påstås den valda metoden undersöka vad den har
avsett att undersöka?” Det är en förekommande frågeställning inom den företagsekonomiska
forskningen (ibid.). Personliga möten med respondenterna har vi ansett bidragit till att vi
uppnått en högre validitet jämfört med om vi hade använt oss utav telefon- och mailintervjuer.
Genom tillämpning av personliga intervjuer har vi kunnat iaktta betoningar samt kroppsspråk
vilket bidragit till större upplevelser än om vi hade tillämpat annan intervjuutformning.
Inom kvalitativa studier beskriver reliabilitet studiens tillförlitlighet. Om en respondent
intervjuas ett flertal gånger, under olika omständigheter och variation erhålls i svaren kan det
vara tecken på hög reliabilitet. Svaren bör ses mot bakgrunden av det unika
undersökningstillfället. Inom kvantitativa studier uppnås reliabilitet om samma svar erhålls
vid varje undersökningstillfället (Kvale & Brinkmann, 2009). För att stärka tillförlitligheten
avseende vår studie har vi försökt att formulera våra intervjufrågor på ett tillvägagångssätt där
respondenten i största mån inte har begränsas av frågans utformning. Alla intervjuerna har
skett under personliga möten då vi ansett att valt förfaringsätt har varit det mest lämpliga för
att erhålla respondenternas ståndpunkter och åsikter. Innan fastställandet av vår uppsats har vi
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skickat ut aktuellt material till berörda respondenter där respektive respondent haft tid och
möjlighet att yttra sig kring sin intervju. På så sätt har vi funnit att tillförlitligheten stärkts
avseende vår uppsats eftersom missförstånd begränsats.

2.6 Metod- och källkritik
För att besvara uppsatsens syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ fallstudie som
forskningsmetod. Kritiken avseende fallstudien som vetenskaplig metod hävdar att resultatet
som erhålls ur studien inte kan vara representativt och generaliseras på andra fall. Viktigt att
påpeka är dock att fallstudieforskare inte har för avsikt att finna ett typfall som sedan kan
generaliseras på andra typer av fall. Intentionen är att undersöka och analysera ett fall för att
därefter utföra en teoretisk analys. Att utföra den teoretiska analysen på ett trovärdigt sätt
utifrån den empiriska insamlingen forskaren församlat in är den centrala frågan (Bryman &
Bell, 2003). Vi har avsett att inte generalisera våra slutsatser utan att skapa en teoretisk
reflektion kring ämnet vi studerar genom att insamla god empiriskt underlag utifrån våra
kvalitativa intervjuer.
Källkritik i form av respondenternas svar har mestadels varit djupgående och rikliga. Vissa
svar kring områden som berör framtida strategiska förfaringssätt inom respektive organisation
har vi upplevt varit en aning återhållsamma. Orsaken kan vara att respondenterna inte velat
medge information om framtida strategiska förfaringssätt eftersom de ansett att det utgör
kommande konkurrensfördelar för och inom organisationen. En annan orsak kan ha varit att
framtiden är komplex vilket bidragit att respondenterna inte kunnat uttrycka sig om vad som
kommer att inträffa.
Insamlingen avseende sekundärdata har vi i störta mån försökt att utgå utifrån aktuell litteratur
i form av vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, tidningsskrifter samt relevanta internetkällor. I
vissa fall har vi använt oss utav äldre litteratur, men sådan litteratur citeras fortfarande flitigt.
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3. TEORETISK REFERENSRAM
Uppsatsens tredje kapitel omfattas av en teoretisk referensram som bidrar till ökad förståelse kring uppsatsens
forskningsområde, kapitlet utgör även en grund för den kommande analysen. Kapitlet är indelat i tre olika
teoretiska teman, strategi, intellektuellt kapital samt prestationsmätning.

3.1 Strategi
Begreppet strategi har erhållit stor utbredning under det senaste decenniet. Strategibegreppet
har sitt ursprung inom krigskonsten och det militära området. Ordet strategi härstammar från
det grekiska ordet strategos som betyder ”krigsföring”. Tillämpningen utav strategibegreppet
inom den företagsekonomiska sfären är ett relativt nytt fenomen och har tillämpats i drygt 40
år. I allmänhet anses strategibegreppet som ett verktyg för att uppnå organisationens mål. När
organisationer utformar verksamhetsstyrningen intern är målformulering en del av
strategiutformningen. Utformningen av strategier omfattar både arbetet med mål och
strategier (Bruzelius & Skärvad, 2001). Det förekommer olika definitioner avseende
strategibegreppet. En forskare som har erhållit stor uppmärksamhet för sin tolkning avseende
strategi inom organisationsteorin är Henry Mintzberg. Mintzberg (1999) definierar
strategibegreppet utifrån fyra olika perspektiv:
Strategi som en plan
Strategi används som en medveten uttrycklig plan som ska fungera som en vägledning för att
uppnå organisationens uppsatta mål. I många fall är en planerad strategi en konsekvens utav
formella planer som formuleras av företagsledningen. För att organisationen ska kunna uppnå
hög strategisk effektivitet krävs det att organisationens omgivning är förutsägbar eller att
organisationen på ett effektivt och framgångsrikt sätt kan styra sin omgivning.
Strategi som föränderlig process
Strategin inom organisationer är ständigt föränderlig och under utveckling. Strategin kan både
vara tydligt formulerad samt implicit som ett mönster i en organisations beslutsfattande och
handlingar. Strategier som tar form inom organisationer berörs av de planerade strategierna i
företaget men också av framväxande föränderliga strategier.
Strategi som position
Strategi inom definitionen innebär hur företaget avser att positionera sig i den yttre miljö de
bedriver sin verksamhet i. Positionen fastställs i relation till företagets konkurrenter samt
kunder. Strategins mest betydelsefulla egenskap är att uttrycka hur anpassningen mellan den
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yttre och inre miljön ska utformas på ett effektivt sätt. Den position som företaget besitter kan
vara kopplad till marknadstäckning, produktutbud eller relationen mellan pris och kvalitet i
förhållande till konkurrenterna.
Strategi som synsätt
Inom definitionen utgår strategibegreppet utifrån att organisationen skapar ett synsätt som
grundas på omgivningen samt resten av omvärlden. Betoningen är på organisationens
ideologiska, kunskapsmässiga samt kulturella faktorer. Utifrån faktorerna bygger företag upp
ett synsätt som gynnar deras långsiktiga konkurrensförmåga. Synsättet baseras på den
specifika kompetensen samt kulturen som finns inom organisationen.
Ett strategiskt perspektiv utgörs av angreppsmetoder, tankesätt och verktyg för att definiera,
formulera, utveckla och genomföra strategier. Vidare menar Mintzberg (1999) att de olika
strategiska perspektiven inte är oberoende av varandra utan att det i praktiken krävs
samverkan mellan perspektiven för att organisationen ska uppnå sina mål på ett framgångsrikt
sätt.
Strategiska förändringar
För

att

uppnå

strategisk

effektivitet

inom

organisationen

anser

Mintzberg

att

tillvägagångssättet bör vara att planera och leda strategisk förändring istället för att planera
innehållet i strategierna. Anledningen är att företagets yttre och inre miljö är i ständig
förändring samt utveckling. För att organisationen ska kunna bibehålla sin långsiktiga
konkurrensförmåga krävs det stimulering av strategiska förändringsprocesser. Speciellt i
miljöer som kännetecknas av snabba anpassningar och omvärldsförändringar. Konsekvensen
blir att inlärning från den operativa verksamheten blir en nyckfull faktor som leder till
förändrade handlingssätt och kan så småningom medföra strategiska förändringar. Mintzberg
menar att planering samt styrning av strategiska förändringsprocesser är en av de viktigaste
ledningsuppgifterna (Bengtsson & Skärvad, 2007).
Även Melander och Nordqvist (2008) är inne på samma spår som Mintzberg och menar att de
yttre drivkrafterna, exempelvis marknadskrafterna, är en viktig faktor till att företag genomför
strategiska förändringar. Omvärldstrycket blir för kraftigt och de vanligaste orsakerna till att
företag väljer att utföra strategiska förändringar är minskad efterfrågan, ökad konkurrens samt
ifrågasättande från kreditinstitut. Men även inre drivkrafter utgör betydelsefulla orsaker till
strategiförändringar. De inre drivkrafterna har sitt ursprung i det berörda företaget, i dess egen
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organisation samt historia. De inre drivkrafterna som kan påverka den strategiska
utvecklingen är maktfördelningen inom organisationen, organisationsstrukturen, kulturen
samt dominerande aktörers tankesätt. Drivkrafterna utgör en grund om och hur ett visst
företag upplever en omvärldsförändring och vilket handlande som blir konsekvensen av yttre
förändringar. De inre drivkrafterna kan medföra strategiska förändringar sker inom
organisationen utan att några specifika omvärldsförändringar pågår (Melander & Nordqvist,
2008).
Strategimedvetenhet
Empiriska studier avseende företagsledares arbete har under senare år visat att
arbetssituationen sällan är som idealet beskriver. Merparten av en företagsledares tid ägnas åt
att reagera på frågeställningar som uppkommer i nutid och som behandlar den dagliga
organisatoriska verksamheten. Trots studierna kvarstår intresset för strategiska frågor och
intresset för strategibegreppet bland organisationer har till och med ökat under senare år.
Skälen är åtskilliga menar Lindvall (2001). Globaliseringens konsekvenser har bidragit till en
ökad konkurrenssituation som många företag upplever vilket medför att större medvetenhet
ställs på företag kring vad dem ska ägna sig åt. Ägarorienteringen som förstärkts under senare
år har inneburit att tydligheten och renodlingen av verksamheten vuxit fram. En konsekvens
av förfarandet är att företag allt mer är tvungna att öppna sig för omvärlden och ej enbart
redovisa finansiell information. Företagets intressenter blir allt mer medvetna om andra
faktorer av icke-finansiell karaktär vilket leder till att berörda faktorer bör erhålla en allt större
betydelse i företagets redovisning. En annan förklaring till det ökade intresset är den ökade
betydelsen av kunskapsarbete. Inom tjänstesektorn har humankapitalet erhållit allt större
innebörd vilket medför att det ställs ökade krav ur organisationens synvinkel på att
medarbetarna kommer i besittning av strategisk vägledning. Exempel på strategisk vägledning
är delmål som behöver uppfyllas för att kunna uppnå organisationens övergripande mål. Att
enbart företagsledningen har kännedom om företagets strategiutformning är inte tillräckligt
för att kunna skapa en framgångsrik och konkurrenskraftig organisation. Delaktighet skapar
framgång (ibid.).
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3.1.1 Dynamiska strategier

Dynamiska strategier utgår utifrån innehållet i strategin, exempelvis kultur, kompetens,
struktur som organisationen utgår ifrån för att fastställa en strategi. En viktig parameter inom
dynamiska strategier är anpassningsbarheten utifrån omvärldsförändringar (Warren, 2007).
3.1.1.1 Resursbaserade strategier
En föränderlig omvärld med stor förändringstakt har bidragit till att resursbaserade
strategiperspektiv har utvecklats och expanderat de senaste två decennierna. Förespråkarna för
resursbaserade strategier menar att en organisations konkurrensförmåga som enbart bestäms
utifrån marknadsposition, produktutbud samt branschens attraktivitet uppvisar en missvisande
bild eftersom dagens omvärld kännetecknas utav en föränderlig omvärldstakt. Istället menar
företrädarna för den resursbaserade skolan att organisationer besitter olika grad av resurser
och kompetenser men innehar också olika former av kultur och organisationsstruktur.
Konsekvensen blir att varje organisation är olik den andre och att med hjälp av
organisationens resurser och kompetens påverkar omvärlden och sin marknadsposition.
Eftersom organisationer lever i en föränderlig omvärld är det i princip omöjligt för företaget
att enbart fokusera på en viss typ av kunder eller en specifik marknad. Förutsättningen ur
organisationens synvinkel bör vara att utveckla konkurrensfördelar med utgångspunkt i
verksamhetens resurser och kompetenser, som kan utgöra vägledning till vilka erbjudanden
som kan tillhandahållas samt vilka marknader och kunder som kan betjänas (Bengtsson &
Skärvad, 2007).
Resurser som en organisation kan använda sig av för att uppnå konkurrensfördelar kan vara
fysiska resurser i form av butiker som är placerade vid attraktiva områden. Kompetens i form
av organisationens humankapital är en viktig och nyckfull faktor som organisationen bör
tillgodose genom motivation samt utveckling. Resurser som en organisation använder för att
uppnå strategiska konkurrensfördelar benämns kritiska resurser eller kärnkompetenser (Hamel
& Prahalad, 1994). Bengtsson och Skärvad (2007) nämner att företagets kärnkompetenser
består av en samordnad kombination av förmågor, kunskaper, teknologier, resurser och
värderingar. Vidare anser författarna att företagets kärnkompetenser i form av nämnda
faktorer bidrar till en stark och konkurrenskraftig position. Författarna utvecklar dessutom
resonemanget kring kärnkompetens och menar att för att kärnkompetensen ska kunna leda till
konkurrensfördelar är det viktigt att kärnkompetensen kan skapa samt leverera kundvärde.
Dessutom ska kärnkompetensen ge åtkomst till nya marknader för att på så sätt erövra nya
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marknadsandelar. Enligt Bruzelius och Skärvad (2001) ska en resurs beaktas som en
kärnkompetens eller kritisk resurs om den uppfyller fyra följande kriterier:
Betydelsefull
Resursen är betydelsefull för organisationen om den gynnar organisationens inre eller yttre
effektivitet. Exempelvis kan resursen gynna den inre effektiviteten om produktionsprocessen
effektiviseras.
Unik
Resursen ska i största utsträckning vara unik vilket innebär att den enbart finns hos det egna
företaget. Förekommer det samma slag av resurser eller kärnkompetenser även hos
konkurrenter blir det svårare att öka den egna organisationen lönsamhet över
branschgenomsnittet. Sådana kompetenser utgör inte, ur organisationens synvinkel,
förutsättningar för att uppnå konkurrensfördelar, utan är grundläggande förutsättningar för att
företaget överhuvudtaget ska kunna överleva i branschen. För att uppnå konkurrensfördelar
krävs det att företaget besitter kompetens som är unik och svår att imitera för andra företag.
Kundvärde
Ett av de viktigaste kriterierna för att en resurs eller kompetens ska vara nyckfull inom
organisationen är att den uppfyller kravet på att tillhandahålla kundvärde. Kunden ska kunna
känna igen kärnkompetensen inom företagets produkter, ofta är det fördelen som produkten
erbjuder som kunden refererar till.
Nya marknader
Kärnkompetensen inom organisationer ska dessutom ge åtkomst till nya marknader.
Kärnkompetensen som företaget besitter ska kunna tillämpas för att kunna erövra nya
marknadsandelar och expandera den nuvarande verksamheten.
Vidare anser Bruzelius och Skärvad (2001) att företagets långsiktiga förmåga att bygga,
utveckla samt skapa kundvärde av kärnkompetenser leder till att företaget uppnår
konkurrensfördelar på lång sikt. Även om en viss organisations produkt är överlägsen sina
konkurrenters blir produkterna i flesta fall imiterade vilket bidrar till minskade
konkurrensfördelar. Dock lägger författarna i åtanke att organisationens existerande
kärnkompetenser inte bidrar till att organisationen erhåller konkurrensfördelar i all kommande
framtid. Dynamiska omvärldsförändringar såsom teknologisk utveckling samt mer fokusering
på CSR (Corporate Social Responsibility) är exempel på ett fåtal förändringar som kan bidra
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till att en viss organisations kärnkompetenser kan bli totalt oanvändbara. Författarna påpekar
att den långsiktiga konkurrensfördelen ur företagets synvinkel är att utveckla organisationens
kärnkompetens för att erhålla positionsfördelar jämfört med sina konkurrenter. Det leder till
att företag som tillämpar kompetensbaserade strategier är i stort behov av inlärning samt
kompetensutveckling för att organisationen ska ha goda konkurrensfördelar på lång sikt
(ibid.).
Kippenberger (2000) beskriver i sin artikel att dagens organisationer försöker finna ett antal
kärnkompetenser som de utgår ifrån och som de försöker att utveckla. Anledningen är att
omvärlden är dynamisk och föränderlig. Att utgå från kritiska resurser eller kärnkompetenser
bidrar till att konkurrensfördelar uppnås. För att kunna uppnå maximal effekt utav
kärnkompetenser bör ett företag utgå utifrån maximalt sex kärnkompetenser och försöka att
underhålla och utveckla kärnkompetenserna. Vidare menar Kippenberger (2000) att det är
svårt att identifiera företagets kärnkompetenser men att det är betydelsefullt. Även Hamel och
Prahalad (1994) menar att det är en komplicerad process men oerhört betydelsefullt eftersom
det utgör basen för en organisations konkurrensförmåga. Syftet är att organisationen ska
erhålla en uppfattning om vilka faktorer företagets existens och framgång utgår ifrån, samt
inte enbart fokusera på faktorer som ytliga resonemang som berör produkters
marknadsandelar menar författarna.
För att företag ska kunna underhålla och utveckla kärnkompetenserna på ett effektivt och
framgångsrikt sätt krävs det att en översiktlig plan på hur organisationen bäst möter
omvärldens efterfrågan och krav med hjälp av nuvarande och kommande kärnkompetenser.
För att kunna bygga upp den övergripande planen krävs det att ledningen inom organisationen
har en uppfattning om vilka nya egenskaper som kunderna kommer att erbjudas den
kommande perioden, samt vilka kärnkompetenser det kommer att krävas för att utveckla
nämnda egenskaper. Om organisationens ledning inte är enig om vilka kompetenser som ska
användas och utvecklas finns det ingen god förmåga för uthållighet. Brist på enighet kan
dessutom leda till att företagets kompetensuppbyggande splittras då olika divisioner satsar på
att utveckla egna kompetenser eller att företaget inte lyckas utveckla några kompetenser alls
(Hamel & Prahalad, 1994).
Bruzelius och Skärvad (2001) menar att kompetensbaserade strategiers fokus ligger på att
utveckla kärnverksamheten genom kompetensutveckling. Intentionen är att bevara företagets
konkurrensfördelar samt att utveckla fördelarna för att kunna motsvara marknadens
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förväntningar. Utvecklandet av kärnkompetenser är en betydande faktor eftersom omvärlden
är föränderlig vilket medför att en naturlig konsekvens blir att utveckla och underhålla
organisationens kärnkompetenser.
3.1.1.2 Kundvärdesstrategier
Inom tjänsteföretag har det blivit allt mer betydelsefullt att företaget har ett välutvecklat
serviceleveranssystem och personalens tjänsteutförande bör utgöra en god kvalitetsnivå för
kunden. Att skapa konkurrensfördelar genom att utgå utifrån olika faktorer som kännetecknar
service, exempelvis att ha ett utvecklat leveranssystem bidrar till att organisationen skapar
konkurrensfördelar både på kort och lång sikt. Bland tjänsteföretag har det blivit allt mer
vanligt att service är den avgörande skillnaden mot kunden och det viktigaste
konkurrensverktyget, speciellt inom branscher såsom bank och försäkring. Att utgå ifrån ett
servicesynsätt vid utformandet av tjänster handlar om att erhålla en förståelse ur
organisationens synvinkel om kundernas värdegenererande processer samt att utveckla ett
erbjudande eller produkt som stödjer kunderna i deras värdeskapande processer (Grönroos,
2000). Även Normann (2000) beskriver att framgångsrika serviceinriktade organisationer har
god förståelse för vilka faktorer som krävs för att utveckla en serviceinriktad organisation.
Framförallt betonar han två viktiga faktorer; kundorientering samt investering i
organisationens medarbetare.
Enligt Kotler (1999) används kundvärdesstrategier till att utveckla konkurrenskraftiga
totalerbjudanden. Ur organisationens synvinkel handlar det om att på ett effektivare och mer
framgångsrikt sätt leverera det som kunden värdesätter vilket medför att kunden blir villig att
betala för tjänsten. Konsekvensen blir att erbjudandena blir mer anpassningsbara till kundens
behov än konkurrenternas vilket gynnar organisationens strategiska position på marknaden.
Vidare anser Kotler (1999) att det förekommer tre olika sätt för en organisation att
tillhandahålla mer värde än vad konkurrenterna kan erbjuda:


Erbjuda lägre priser



Erbjuda kostnadsminskning



Erbjuda attraktiva fördelar

Att erbjuda lägre priser än sina konkurrenter är en form utav lågkostnadsstrategi som många
företag tillämpar. Tillvägagångssättet är att erbjuda lägre priser på produkter och tjänster än
vad konkurrenterna erbjuder. Låga produktionskostnader eftersträvas för att därmed
tillhandahålla lägre priser än de konkurrerande aktörerna. Företag som tillhandahåller hög
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driftsäkerhet och eftermarknadsservice medför att kunden erhåller kostnadsminskning i form
av kostnader för underhåll. Att erbjuda värde i form av attraktiva fördelar kan exempelvis
vara produkter som anpassas efter kundens behov, professionell service, tillgänglighet samt
kundrelationer. Även Mendoza, Marius, Pérez, och Grimán (2007) är inne på att relationen
mellan kunden och företaget är en betydelsefull faktor inom organisationen. För att kunna
skapa en stabil relation med kunden är det tre aspekter som organisationen behöver ta hänsyn
till. Först och främst måste företaget ha en uppfattning om hur kunden definierar värde.
Därefter måste företaget tillfredsställa kundens behov och värde genom olika åtgärder.
Slutligen är det av vikt att företaget erhåller en lojalitet från kunden som innebär långvariga
kundrelationer. Mendoza et al., (2007) anser i enlighet med Kotler att priset samt attraktiva
fördelar är två faktorer som kan utgöra värde för konsumenten. Två andra viktiga faktorer att
ta hänsyn till är kvalité samt konsumentens alternativkostnad.
För att garantera att företaget tillhandahåller ett långsiktigt konkurrenskraftigt erbjudande
menar Treacy och Wiersema (1994) att en organisation ska utnyttja sina resurser på att bli
bäst på ett att tillhandahålla ett värdeerbjudande. Dock ska de andra värdeområdena inte
uteslutas utan syftet är att kontinuerligt förbättra hela ”värdepaketet” för att bibehålla sin
konkurrenskraft på marknaden. Mendoza et al., (2007) anser att förutsättningen för att en
organisation ska kunna skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande krävs det framför allt att
organisationen skapar tillförlit och lojalitet gentemot sina kunder. Undersökningar har visat
att de mest lönsamma kunderna är kunder som har varaktiga relationer med organisationen
vilket är en konsekvens utav att kunderna är lojala mot produkter eller tjänster som
organisationen tillhandahåller. Lojalitet är inte enbart ett tillvägagångssätt att behålla kunden.
Lojalitet inbegriper en utveckling mellan kund och organisation över en lång tid där det ur
företagets synvinkel är viktigt att kontinuerligt försöka finna kundens behov samt
förväntningar. Vidare anser författarna att en vital del är att hela organisationen är medveten
om att kunden är i fokus och att kundrelationer är en grundläggande faktor (ibid.).
3.1.2 Sammanfattning av kategorin

De senaste decennierna har en föränderlig omvärld bidragit till att fler organisationer börjat
analysera sin strategiska anpassning. Företag har blivit mer medvetna om att flexibel
anpassning utefter rådande marknadsförändringar har kommit att utgöra en betydande del av
en organisations strategiutformning (Olve & Samuelson, 2008). Hamel och Prahalad (1994)
nämner

att

en

organisations

strategiutformning
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kompetensstrategier där organisationen utgår utifrån kärnkompetenser. Motivet är att en
omvärld som kännetecknas av föränderliga kundpreferenser, teknologier samt regleringar
bidrar till att strategier inte kan utformas utifrån externa förutsättningar. Istället menar
författarna att företaget ska utgå utifrån en mer stagnerad bas, basen ska utgöras av företagets
resurser samt kompetenser. Vidare anser författarna att det är oerhört viktigt att
kärnkompetenserna ständigt utvecklas och att företagsledningen uppmuntrar processen.
Författarna nämner att medarbetarnas kompetensutveckling är en av de viktigaste
prioriteringsfrågorna inom organisationen för att organisationen på ett effektivt och flexibelt
sätt ska kunna motsvara de dynamiska omvärldsförändringarna. Även Mendoza et al., (2007)
anser att medarbetarnas kompetens är en betydelsefull faktor inom organisationer. Beaktat ur
ett strategiskt perspektiv kan intellektuellt kapital tillämpas för att skapa och främja
utvecklingen av organisatoriska värden, exempelvis stärka kundrelationerna genom att
uppvisa en god serviceförmåga. Kontentan är att det intellektuella kapitalet inom
organisationen har erhållit allt större betydelse för organisationers strategiska etablering.

3.2 Intellektuellt kapital
Hur

har

giganterna

Wal-Mart,

Microsoft

och

Toyota

uppnått

deras

nuvarande

marknadsposition? Med facit i hand menar Stewart (1997) att det inte är företagens enorma
fabriker och fysiska tillgångar som lagt grunden för deras framgångar. De har istället något
som är värt mer än de fysiska tillgångarna, nämligen det intellektuella kapitalet.
Litteratur inom ekonomistyrning har under det senaste decenniet tillägnat betydande
uppmärksamhet för kunskapens roll avseende den globala konkurrensen. Kunskap framställs
allt oftare som en hållbar strategisk resurs vars syfte är att erhålla och försvara
organisationens konkurrensfördelar (Ramezan, 2011). I nationer vars ekonomi till betydande
del består av en omfattande tjänsteproduktion utgör intellektuellt kapital den viktigaste
resursen för producenterna (Amiri, Ramezan & Omrani, 2010). Ramezan (2011) menar att
kunskap är ett brett och centralt begrepp inom intellektuellt kapital och aldrig förr har behovet
av att kontinuerligt generera ny kunskap varit så stor som nu. Sett ur ett strategiskt perspektiv
kan intellektuellt kapital tillämpas för att skapa och främja utveckling av organisationens
värde. För att utveckling av intellektuellt kapital ska visa tillfredställande resultat och
motsvara förväntningar krävs det en flexibel organisation som kan anpassas efter den
föränderliga omvärlden, på så vis underlättar det för organisationen att mer effektivt kunna
hantera nya möjligheter på marknaden (ibid.).
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Vidare kan det intellektuella kapitalet fungera som grund vid utformning av effektiva
prestationsmått. Med möjligheter till att kombinera finansiella med icke-finansiella mått kan
organisationen erhålla en tydligare helhetsbild över verksamhetens gång och på så vis kunna
agera för en effektivare verksamhetsstyrning. Organisationer som tilldelar resurser för att
hantera,

mäta,

rapportera

samt

utvärdera

intellektuellt

kapital

har

tillgång

till

konkurrensfördelar eftersom alla tillgängliga resurser (materiell och immateriell) finns
identifierade. Med en uppfattning om samtliga tillgångars värden kan det leda till ett
effektivare nyttjande av resurserna. Organisationens hantering och redovisning av
intellektuellt kapital leder även till transparens för intressenter och bidrar till
företagsvärderingar som i större grad överensstämmer med verkligheten (Chen, Zhu & Xie,
2004). Att fastställa värden på det intellektuella kapitalet är en komplicerad process eftersom
kunskap skapas och omformas kontinuerlig. Därmed är det svårt att diskutera intellektuellt
kapital i finansiella termer, dock ska organisationen beakta kapitalets påverkan på
verksamhetens resultat och bidrag till ökat intresse från viktiga intressenter såsom investerare,
myndigheter, potentiella kunder med flera (Marr, 2005). Studier visar att företag som
kontinuerlig förbättrar och utvecklar det intellektuella kapitalet lockar investerare i större
utsträckning än motsvarande som inte aktivt arbetar med mål och strategi för intellektuellt
kapital. Företagets långsiktiga resultatutveckling gynnas även positivt utav investeringar
avseende intellektuellt kapital (Ramezan, 2011).
Med begreppet intellektuellt kapital syftar Stewart (1997) på summan av alla kunskaper som
organisationen har och som ger konkurrensfördel. Internationellt klassificeras intellektuellt
kapital i tre kategorier; mänskliga resurser, organisationsresurser samt relationsresurser
(Martín de Castro & López Sáez, 2008; Roos, Fernström & Pike, 2005; Olve & Samuelsson,
2008; Bontis, 1999). Mänskliga resurser består bland annat av medarbetarnas kunskap,
kompetens, innovationsförmåga, utbildning och attityd. Organisationsresurser omfattar
organisatoriska och teknologiska resurser som organisationen använder sig utav i sin
verksamhet medan relationsresurser avser samtliga relationer som bedrivs med externa
intressenter så som kunder och leverantörer (Roos et al., 2005). Gemensamt för
komponenterna är att de tillsammans representerar organisationens kunskapsstock och bidrar
till strategiförnyelse samt värdeskapande för organisationen (Martín de Castro & López Sáez,
2008; Bontis, 1999).
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3.2.1 Mänskliga resurser

Vid en historisk återblick har den enskilda medarbetaren i organisationen genomgått flera
förändringar sedan tidigt 1900-tal. En gemensam utlösande faktor för förändringsprocesserna
var den dynamiska omvärlden som företagen opererade inom. I takt med den växande
ekonomin samt att allt fler länder har industrialiserats har även behovet av kontroll och
effektivisering ökat. Med industrialiseringens införande har även synen på medarbetaren ökat
eftersom ledningens efterfrågan av mer omfattande kontroll bidragit till att medarbetaren i
praktiken förvandlats till en del av maskineriet (Macintosh, 1994).
Roos et al., (2005) hävdar att 70 till 80 procent av medarbetarnas insats i en modern
organisation består av intellektuellt arbete. Därav menar författarna att medarbetarna och dess
kompetens bär det yttersta ansvaret för organisationens framgång. Kompetensens betydelse
för organisationers fortlevnad återspeglas inte enbart i medarbetarnas prestationer, inom
många organisationer är mänskliga resurser av större värde än de fysiska tillgångarna (ibid.).
Utveckling och styrning av medarbetarnas kompetens utgör i dag en betydande utmaning för
många

organisationer.

Organisationens

positionering

och

styrning

avseende

kompetensutvecklingen är ett arbete som utgår från både kärnkompetenser och
organisationens lärande. En gedigen och väl utformad strategi över organisationens lärande
samt kompetensutveckling är en av flera avgörande faktorer för organisationens framgång. En
organisation som skickligt förvaltar och utvecklar sin kompetens kan erhålla starka
konkurrensfördelar och minimera risken för att stöta på påfrestande utmaningar (Griffiths,
Boisot & Mole, 1998).
Mänskliga resurser benämns även för humankapital och lämnar organisationen när
medarbetarna går hem för dagen. Det ägs och kontrolleras av medarbetarna med
förhoppningen om att organisationen ska kunna tillgodogöra sig deras kunskap. Mänskliga
resurser följer lagen om ökande avkastning, med det vill säga att medarbetaren får det lättare
att lära sig ny kunskap om individen sedan tidigare bär på mycket kunskap (Roos et al., 2005).
På den individuella nivån är mänskliga resurser sammansatt av fyra kategorier: genetiska
arvet, utbildning, erfarenhet samt livssyn (Hudson 1993).
För att lyckas med att öka organisationens effektivitet samt möjlighet till att erhålla starka
konkurrensfördelar krävs det samverkan med övriga komponenter inom ramen av
intellektuellt kapital, organisationsresurser och relationsresurser. Mänskliga resurser omfattar
individens värderingar, attityder, kreativitet och kunskap som är till nytta för organisationen
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(Stewart, 1997). All kompetens som medarbetaren besitter är inte av samma värde, den svåra
uppgiften är att finna och utveckla kompetensen som verkligen utgör en viktig tillgång.
Stewart (1997) menar att det finns tre olika typer av kompetens:


Primärkompetens: Det är kunskaper och färdigheter som inte kräver större
uppoffringar för att införskaffa, arbetet är inte unikt för någon verksamhet och kan
utgöras av till exempel administrativa uppgifter.



Hävstångskompetens: Kunskap som är branschspecifik men inte företagsspecifik
benämns för hävstångskompetens. Till exempel på kompetens som omfattas av nämnd
kategori är datorprogrammerare då den anställde endast kan skapa värde för sin
arbetsgivare. Arbetsgivaren kan utveckla hävstångskompetensen eftersom tjänsterna
erbjuds till olika typer av kunder.



Kärnkompetens: Organisationens verksamhet utformas utifrån kärnkompetensen, det
vill säga kompetens som är företagsspecifik. Vanligtvis används kärnkompetensen i
organisationens marknadsföring och en del är så starkt förknippade med
organisationen att kompetensen patenteras eller skyddas på andra lagliga alternativ.
Kärnkompetens ska ge svar på frågan ”Vad har vi som de andra inte har?”

Mänskliga resursers viktigaste funktion i den moderna organisationen är innovation vilket
innebär att skapa och utveckla produkter samt processer (Ramezan, 2011; Stewart, 1997). Det
finns två olika sätt att utveckla mänskliga resurser i en organisation, dels när organisationen
nyttjar allt mer av medarbetarnas kunskaper samt kreativitet och dels när fler ges tillgång till
resurser som krävs för innovationer (Stewart, 1997).
3.2.2 Organisationsresurser

Organisationsresurser kallas även för strukturkapital och omfattar både organisatoriska samt
teknologiska resurser som organisationen använder i sin verksamhet (Roos et al., 2005;
Martín de Castro & López Sáez, 2008). Till skillnad från mänskliga resurser består
organisationsresurser av kunskaper som inte går hem på kvällarna. Andra kännetecken för
organisationsresurser är att det tillhör hela organisationen samt att det kan reproduceras och
delas med andra (Stewart, 1997).
Chen et al., (2004) menar att organisationsresurser kan jämställas med vardagliga rutiner i
verksamheten.
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organisationsresurser bildar en miljö som underlättar för mänskliga resurser att uppnå
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maximala potentialen. Organisationsresurs är en betydande beståndsdel för både mänskligasamt
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organisationskultur, organisationsstruktur, organisatorisk lärande, operativa processen och
informationssystem (ibid.).
Organisationskultur omfattar företagets värderingar, tro samt uppförandekriterium och delas
utav samtliga medarbetare. Det är endast företag med starka organisationskulturer som kan
skapa gynnsamma förutsättningar för medarbetarna att motivera, prestera samt utnyttja all
tillgänglig kompetens. Organisationsstruktur belyser relationen mellan makt och ansvar, vilka
ingår i ledningsprocessen. Det kan till exempel handla om skapande av policy, ledarskap,
kontroller samt informationsstruktur. Organisatorisk lärande är resultatet av långvarig lärande
och får i dag en allt större betydelse då det värderas som en av de mest betydande
kärnkompetenserna i företaget. För företag som vill fortsätta behålla sina konkurrensfördelar
på den globala marknaden är det enda alternativet att vara steget före i organisatoriskt lärande
jämfört med konkurrenterna (Chen et al., 2004). Den operationella processens funktioner är
att försäkra företaget om att de valda arbetsmetoderna är lämpliga och effektiva för att driva
verksamheten. Det kan handla om förbättringar på tillverkningen för att bli mer produktiva
samt ökad kvalitet. Informationssystem omfattar lagring och spridning av intern information.
Med ett effektivt fungerande informationssystem kan företaget fortare sprida samt samla in
relevant information vilket bidrar till ökad produktivitet samt lärande (Ramezan, 2011).
Bontis (1999) menar att individer kan besitta betydande nivåer av intellektuellt kapital men
medarbetarna kan inte nyttja sina kunskaper till fullo om företagets organisationsresurser är
av undermålig kvalité. Liknande resonemang för Stewart (1997) som hävdar att även den
intelligente behöver strukturer för att samla in, bearbeta samt förmedla frukterna av sina
tankar. Verksamheter med en stark och välutvecklad organisationsresurs stödjer samt
utvecklar organisationskulturen vilket bidrar till att medarbetarna i större utsträckning vågar
experimentera, misslyckas och lära sig för att utveckla ny kunskap. En organisation med
strukturerade organisationsresurser samt informationssystem kan på så vis omvandla den
individuella kompetensen hos medarbetarna till organisationens tillgångar (Nicolini, 1993).
Intellektuellt kapital består som tidigare nämnt, mänskliga-, organisations- samt
relationsresurser och det är organisationsresurser som möjliggör olika prestationsmått av
intellektuellt

kapital.

Organisationsresurser
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transaktionstid, innovationsprocess och tillgång till information för att omvandla det till
kunskap. Förutom de redan nämnda faktorerna kan organisationsresurser vara en kritisk länk
för att minska kostnader och vinstmaximering på medarbetarenivå (Bontis, 1999).
Skandia banks redogörelse av organisationsresursens betydelse är av intresse och kan
ändamålsenlig användas som en kort introduktion avseende organisationsresurser. Vi väljer
här att citera ett kort stycke ur bolagets årsredovisning 1995:
”Systematisk förvaltning av intellektuellt kapital ökar verksamhetens värde.
Förvaltningen innebär en strävan att kontinuerligt återvinna och dra fördel av de
kunskaper och erfarenheter, som finns i organisationen, för kreativa ändamål. För att
klara detta behöver kompetensen struktureras och förpackas med hjälp av teknologi och
med metodsbeskrivningar, manualer och nätverk. Då kan kompetensen stanna kvar på
företaget, när de anställda går hem. När kompetensen är strukturerad, förpackad och lätt
tillgänglig, blir den en del av företagets strukturkapital, den blir en tillgång som tillhör
organisationen. Humankapitalet blir mer produktivt, när det stöds av strukturerade,
lättillgängliga och intelligenta arbetsmetoder.”
3.2.3 Relationsresurser

Relationsresurser omfattar samtliga relationer som organisationen har med externa
intressenter vilka bidrar till att öka organisationens värde. Exempel på externa parter är
kunder, leverantörer, media, myndigheter och andra strategisk viktiga samarbetspartners.
Relationsresurser har likheter samt olikheter med mänskliga resurser i och med att båda
komponenterna inte ägs av organisationen, men skillnaden är att den andra parten äger
relationsresursen till en viss del. Det innebär enklare förklarat att den externa partens kontroll
varierar beroende på om relationen är formell eller informell, dock har motparten alltid
valmöjligheten att i förtid avbryta relationen på ett eller annat sätt (Roos et al., 2005).
Stewart (1997) menar att alla företag har relationsresurser och författaren anser att
relationsresurser är av störst betydelse av samtliga tre komponenter som utgör intellektuellt
kapital. Det är kunderna som genererar intäkter och på så vis blir det mer överskådligt att
kunna följa utvecklingen av företagets relationsresurser. Generellt är de större företagen mer
medvetna om sina relationsresurser, till exempel har företaget Procter & Gamble massvis med
information om vilka butiker som lagerför deras produkter samt detaljerad demografisk
information om vilka som handlar produkterna (ibid.). Vi anser att allt fler företag
tillhandahåller olika typer av kund- alternativt medlemskort för att förstärka relationer
parterna sinsemellan och exempel på företag är HM, Coop, Stadium och med flera. Reichheld
(1996) nämner att flertalet beräkningar har utförts avseende kundlojalitetens betydelse för
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företagets resultat. Bland annat visar en undersökning på att om andelen lojala kunder hos
fordonstillverkaren Ford ökar med en procent blir vinsten således hundra miljoner dollar
högre per år (ibid.). Kundlojalitet spelar en allt större roll för företagen när konkurrensen
hårdnar allt mer. För företag med större andel illojala kunder kan det leda till icke önskade
kostnader för att värva nya kunder. En vanlig förekommande syn hos företagen är att kunder
bidrar till lönsamheten först när de gör återkommande besök, därmed betraktas kundrelationer
av flertalet som den viktigaste komponenten ur intellektuellt kapital (Chen et al., 2004).
Bontis (1999) menar att relationsresurser är den svåraste komponenten att utveckla eftersom
en så pass stor del tillhör externa parter som befinner sig utanför organisationens kontroll.
Vidare hävdar författaren att organisationens förståelse för kundernas preferenser kan avgöra
dennes framtida position på marknaden, då antingen som marknadsledare eller efterföljare.
3.2.4 Sammanfattning av kategorin

I dagens föränderliga omvärld är det av stor vikt att organisationer kontinuerlig anpassar sina
verksamheter utefter rådande omgivning. Med dynamiska strategiprocesser kan organisationer
kontinuerlig befinna sig i toppskiktet var gäller effektivitet samt produktivitet. En viktig del i
strategiarbetet är organisationens investeringar i det intellektuella kapitalet. Stewart (1997)
antyder att dagens multinationella företag har intellektuellt kapital av större värde än de
fysiska tillgångarna. Förespråkarna för det intellektuella kapitalet är mestadels överens om
kapitalets betydelse avseende underhåll och utveckling av konkurrensfördelar, dock
förekommer det diskussioner om svårigheter med att mäta intellektuellt kapital. Om
organisationen lyckas, med lämpliga och rättvisa metoder, att mäta och fastställa det
intellektuella kapitalet kan verksamheten attraherar ännu fler intressenter (Marr, 2005). Det är
vetenskapligt bekräftat att organisationer som investerar i intellektuellt kapital för att sedan
följa upp satsningen, lockar investerare i större grad (Ramezan, 2011).
Vi bör ha i åtanke att finansiella mått endast redovisar siffror. Johnson och Kaplan (1987)
samt Nørreklit (1999) är inne på liknande resonemang och menar att finansiella mått inte
förmedlar organisationens helhetsbild. För att knyta ihop verksamhetens olika delar och skapa
en rättvisande helhetsbild behöver traditionella prestationsmått kompletteras med icke
finansiella mått menar författarna. Ax, Johansson och Kullvén (2007) anser att prestationsmått
utgör ett av flera verktyg för genomförande av organisationens strategi samt måluppfyllelse.
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3.3 Prestationsmätning
Prestationsmått är något som debatteras ofta och har förändrats med tiden (Neely, Gregory &
Platts, 2005). Anledningen till att organisationer använder sig av prestationsmått är att
strategin ska kunna genomföras för att sedermera uppnå målen. Begreppet prestation handlar
om vad som har presterats eller ska presteras i en organisation, det kan vara bland annat
tillverkning av en vara och processen med att erhålla nöjdare kunder (Ax et al., 2007). Mål
inom en organisation bör stödjas och kontrolleras med hjälp av prestationsmått och
prestationsmåtten används i sin tur för att styra organisationen mot de uppsatta målen.
Prestationsmått delas ofta in i finansiella och icke-finansiella mått, där de finansiella måtten
grundar sig på information ifrån organisationens redovisningssystem medan de ickefinansiella måtten bygger på information utanför redovisningssystemet (Anthony &
Govindarajan, 2007).
Behn (2003) nämner att alla organisationer mäter prestationer och förklarar sedan vidare att
anledningarna är många. Syftena är olika beroende på vilken person som tillfrågas och
beroende på vilket egenintresse som finns i organisationen menar författaren. Behn (2003)
nämner åtta olika skäl till varför prestationer mäts. Skälen är att chefen ska kunna utvärdera
organisationens prestationer, att de anställda agerar efter order. Andra skäl är att utvärdera
hur organisationen ska spendera likvida medel, hur medarbetarna kan motiveras genom att
försöka nå de uppställda målen, övertyga utomstående att organisationen utför ett bra arbete.
Slutligen handlar det även om att berömma varandra när ett bra arbete utförts, lära sig av
tidigare erfarenheter samt att förbättra sig till nästa projekt. Om resultatet inte blir som
önskat kan medarbetarna dra lärdom av händelsen och förbättra arbetet till nästa uppdrag
(ibid.). Anledningen till att prestationsbaserade mått introducerats är att det är en del av ett
strategiskt styrsystem och används för att påverka beteenden. En annan anledning till att
prestationsmått införts är att det kan användas för att utvärdera och stödja beslutsfattandet i
organisationen (Neely et al., 2005).
”Det som mäts uppmärksammas” är ett uttryck som Lindvall (2001) nämner. Uttrycket
innebär att måttet som organisationen lägger fokus på och mäter är det som får betydelse.
Genom att mäta prestationer uppmärksammas prestationerna vilket skapar underlag för
förändringar i organisationen menar Lindvall. Mätningar bidrar inte enbart till positiva
aspekter utan kan även medföra negativa följder så som risken för att mätningarna blir det
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väsentliga istället för verksamheten. Vilket i sin tur kan bidra till negativa konsekvenser för
verksamheten som helhet (Hayes & Abernathy, 1980).
3.3.1 Prestationsmätningens riktlinjer

Det finns flera riktlinjer som organisationer kan utgå ifrån för att få ett så bra prestationsmått
som möjligt. Först och främst ska de prestationer som mäts kunna hänföras till företagets
strategi eftersom det som mäts ska vara till hjälp för organisationen att nå sina uppställda mål.
Det är även viktigt att organisationen fastställer mål som ligger till grund för vilket
prestationsmått som eftersträvas. Målen kan fastställas på olika vis, det kan till exempel
handla om ägarnas krav på lönsamhet och konkurrenternas prestationer (Ax et al., 2007). Att
medarbetarna är medvetna och förstår innebörden av målen som fastställts är viktigt för att
medarbetarna ska kunna känna sig motiverade. Det medför att medarbetarna förstår sina
handlingar lättare vilket bidrar till att dem kan urskilja resultatet på ett tydligare sätt
(Macintosh 1994; Ax et al., 2007). Neely et al., (2005) menar att de prestationsmått som
används i en organisation ska vara tydliga och enkla, det ska kunna vara lätt för medarbetarna
att förstå målet och medarbetarna ska kunna påverka arbetet mot målet. Författarna nämner
även att prestationsmåtten ska vara relevanta vilket betyder att organisationen ska mäta rätt
saker på rätt sätt. Vikten av att följa upp måtten är viktigt nämner författarna. Uppföljningen
ska ske snarast efter presterat resultat annars finns det risk för att eventuella brister omöjligt
kan lokaliseras och korrigeras (ibid.). En annan riktlinje är vikten av att medarbetarna ska
kunna påverka de prestationer som mäts och på så vis kunna påverka utfallet av prestationen.
Om inte personalen kan påverka utfallet minskar motivationen och resultatet kan bli sämre än
förväntat.
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prestationsmätningen för att de ska få kännedom om deras arbete har bidragit till att resultatet
uppnåtts och för att få medarbetarna motiverade även nästa gång. Återrapporten bör ske utan
omotiverade dröjsmål eftersom eventuella justeringar är viktiga att implementera i arbetet (Ax
et al., 2007).
3.3.2 Finansiella mått

Många företag ser de finansiella måtten som välprövade och tillförlitliga. Företagen menar att
de finansiella måtten har varit prövade under en längre tid och på så vis genomgått flera tester
och blivit godkända som användbara mått i flera organisationer (Epstein & Birchard, 2000).
De finansiella prestationsmåtten har historiskt sätt varit aktuella i organisationer medan de
icke-finansiella prestationsmåtten inte förrän i ett senare skede blivit aktuella (Ax et al.,
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2007). Organisationens resultat och bevis på hur väl utfört arbete de har gjort hänförs till de
finansiella prestationsmåtten (Anthony & Govindarajan, 2007). Försäljning av produkter eller
tjänster, organisationens lönsamhet, kostnader och resultat är vanliga finansiella mått som
används i diverse verksamheter (Ax et al., 2007). Merchant och Van der Stede (2007) nämner
fördelar med att använda sig av finansiella mått, bland annat att finansiella mål är viktiga i
vinstdrivande företag eftersom vinster bidrar till avkastning för aktieägare. Andra exempel på
fördelar som författarna nämner är att de finansiella måtten ger en tydlig bild över
organisationens prestationer samt att kostnaden för implementering av finansiella
prestationsmått är relativt låg. Den låga kostnaden beror till stor del på att de finansiella
prestationsmätningssystemen redan anträffas i organisationer (ibid.). Trots de nämnda
fördelarna finns det en del kritiker, bland annat Johnson och Kaplan (1987), som anser att
vikten av de finansiella prestationsmåtten är för stora och vill samtidigt införa andra
prestationsmått.
3.3.3 Icke-finansiella mått

Även icke-finansiella mått har som tidigare nämnt blivit viktiga, exempel på icke-finansiella
mått är kundnöjdhet, medarbetarnas nöjdhet, forskning och utveckling (Johnson och Kaplan,
1987; Merchant och Van der Stede, 2007). Andra exempel på icke-finansiella mått är enligt
Anthony och Govindarajan (2007) kvalitet och medarbetarnas kompetens. Ax et al., (2007)
anser att det är av vikt att de prestationer som mäts kan hänföras till organisationens strategi,
prestationer som inte hjälper organisationen att genomföra sin strategi eller hjälper till att
uppnå målen är inte nödvändiga att mäta. Författarna anser dessutom att det är viktigt att sätta
upp riktlinjer på vad som ska uppnås för varje mått. Samtliga prestationer i en organisation är
inte lika betydelsefulla utan organisationen ska fokusera på de mått och prestationer som
bidrar till verksamhetens uppställda mål. Ax et al., (2007) skriver även att företagsmiljön har
förändrats vilket bidragit till att vikten av nöjda medarbetare, hög kvalitet på produkter, snabb
leverans och god service har ökat bland konsumenterna. Epstein och Birchard (2000) menar
att användningen av icke-finansiella mått inte är jämförbart med ett bra resultat utan en mix
utav finansiella mått och icke-finansiella mått är att föredra.
3.3.4 Kritik mot prestationsmått

Johnson och Kaplan (1987) skriver att kritiken mot de finansiella måtten bygger på att
verksamhetsstyrningen inte enbart kan grunda sig på finansiella mått. Författarna menar att
genom att enbart använda sig av finansiell rapportering som styrmedel för verksamheten inte
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är ett strategiskt tänk. Att enbart utgå ifrån ett finansiellt perspektiv är historiskt fokuserat
samt de långsiktiga trenderna som är viktiga för företaget inte tillgodoses. Författarna menar
även att före implementeringen av fokus på andra delar än enbart de finansiella har givit
dagens verksamhetsstyrning vilseledande beskrivningar, samt misslyckandet med att
tillhandahålla relevanta åtgärder som återspeglar den teknik, produkter, processer och
konkurrenssituation som företaget är verksam i (ibid.). Även Anthony och Govindarajan
(2007) samt Ax et al., (2007) påpekar att den långsiktiga målsättningen åsidosätts vid
användning av enbart finansiella mått. Johnson och Kaplan (1987) menar att den gamla
verksamhetsstyrningen, som endast fokuserade på finansiella mått, var felaktig eftersom den
enbart utgick ifrån mått som till exempel försäljning, lönsamhet och räntabilitet. Enligt Ax et
al., (2007) upplevs de finansiella måtten ha en del svårigheter gällande att de inte bidrar med
information om vad som skapar ett kommande värde för organisationen. Andra svagheter med
finansiella mått är att de inte tar hänsyn till företagets agerande med omvärlden, de finansiella
måtten är även svåra för medarbetarna att förstå och ta till sig (ibid.). Epstein och Birchard
(2000) skriver att förespråkarna för en blandning av finansiella och icke-finansiella mått anser
att de finansiella måtten bidrar till ett svårare beslutsfattande och ger en dålig grund för
ansvarstagande i organisationen, därav vikten av att både använda sig av finansiella och ickefinansiella prestationsmått.
Balanserat styrkort – ett av resultaten av kritiken mot finansiella prestationsmått
Kontentan utav kritiken mot de finansiella prestationsmåtten är bland annat det balanserade
styrkortet, en modell som integrerar både finansiella mått samt icke-finansiella mått
(Nørreklit, 1999). Den främsta anledningen till att ett nytt mätetal utvecklats är att den
traditionella finansiella styrningen inte har tillfredsställt de behov som har funnits (Lindvall,
2001; Kaplan & Norton, 2001).
Det balanserade styrkortet syftar till att sammankoppla kortsiktiga mål med att
företagsledningen ska ha långsiktig vision och strategi. Företagsledningen blir på så vis
tvungna att, dag till dag, kontrollera verksamheten för att upptäcka vilken påverkan det har på
morgondagen (Olve, Roy & Wetter, 1999). Styrkortet anpassar vision och strategi i en
organisation till mål och mått i fyra olika perspektiv. De olika perspektiven är finansiellt
perspektiv, kundperspektiv, internt perspektiv samt lärande- och utvecklingsperspektivet
(Nørreklit, 1999).
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Finansiella perspektivet
Det finansiella perspektivet riktar sig mot aktieägarna och hur organisationen framstår
ekonomiskt inför sina aktieägare. Det finansiella perspektivet ska visa resultaten av de
strategiska val som har gjorts i andra perspektiv, samtidigt ska perspektivet upprätta flera av
de långsiktiga målen som utgör ramarna för de övriga perspektiven (Olve et al., 1999). Enligt
Kaplan och Norton (1996) har de finansiella målsättningarna och styrtalen två syften,
nämligen att definiera det ekonomiska resultatet samt fungera som högsta referens för
målsättningarna och styrtalen i övriga perspektiv.
Kundperspektivet
Kundperspektivet riktar sig mot organisationens kunder och de marknader som företaget valt
att inrikta sin verksamhet emot. Genom mätningar bland organisationens kunder
uppmärksammas företagets yttre effektivitet och organisationen kan på så sätt öka kundernas
värdering av verksamheten (Olve et al., 1999; Nørreklit, 1999). Mått på kundtillfredsställelse,
marknadsandel
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kundperspektivet, menar Kaplan och Norton (1996). Inom kundperspektivet är det av vikt att
lägga fokus på marknadsandelar, kundernas lojalitet, inflödet av nya kunder, hur nöjda
kunderna är med organisationens produkter och service samt lönsamheten hos kunderna (Olve
et al., 1999).
Interna perspektivet
Det interna perspektivet, även kallat processperspektivet, identifierar de viktigaste
processerna för att kunna uppfylla organisationens mål. Exempel på mått inom
processperspektivet är kvalitet och ledtid (Kaplan & Norton, 1996). Enligt Kaplan och Norton
(2001) handlar perspektivet även om att produktdesign, varumärkesutveckling, försäljning
med mera ska definiera vad verksamheten är i behov av för att skapa kundvärde och för att
differentiera sig gentemot konkurrenterna.
Lärande- och utvecklingsperspektivet
Lärande- och utvecklingsperspektivet handlar om vilka områden företaget ska vara bra på och
inom vilka områden företaget behöver utvecklas för att nå sina visioner och mål. Perspektivet
innefattar även att organisationen ska behålla och utveckla kunskaperna som tillfredsställer
kundernas behov. Att tillfredsställa kundernas önskemål generar i ett positivt resultat på lång
sikt genom att kunderna är en av organisationens viktigaste intressenter (Olve et al., 1999).
Kaplan och Norton (1996) skriver att perspektivet består av mått och mål som används för
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organisationens lärande och tillväxt. Författarna beskriver även tre olika aspekter som de
anser vara viktiga inom lärande- och utvecklingsperspektivet. Aspekterna handlar om
medarbetarnas kompetens, motivationen samt informationssystemets funktion och kapacitet
(ibid.).
3.3.7 Sammanfattning av kategorin

De finansiella måtten har länge varit aktuella i de flesta organisationer men på senare tid har
även de icke-finansiella måtten erhållit allt större betydelse. Många förespråkare har
argumenterat för att de finansiella måtten inte har ett långsiktigt tänkande vilket har medfört
att nya icke-finansiella mått har fått ett större utrymme i organisationerna (Johnson & Kaplan,
1987). Det är av vikt att de prestationer som mäts i organisationen kan hänföras till
organisationens strategi. Prestationsmått som inte bidrar till att organisationen kan genomföra
sin strategi eller hjälper till att uppnå målen är inte nödvändiga att mäta (Ax et al., 2007).
Vikten av de icke-finansiella måtten har bidragit till att organisationerna har förändrat sin syn
på verksamhetsstyrningen. Allt mer fokus ligger i dag på att strategiutformningen är flexibel
och anpassningsbar mot omvärldens förändringar samtidigt som medarbetarnas kompetens
utvecklas (Hamel & Prahalad, 1994; Stewart, 1997).

3.4 Teoretisk modell
Den teoretiska referensramen som vi har valt att använda utmynnar i en modell som vi anser
besvara vår problemformulering på ett gediget sätt. Vi har fastställt vår modell utifrån tre
olika teman som vi tidigare beskrivit under teorikapitlet.

Dynamiska
strategier

Etablering
Intellektuellt
kapital

Prestationsmått

Figur 3:2 Egenutvecklad teoretisk modell
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Dynamiska strategier innefattar organisationers strategiutformning samt deras anpassning till
den dynamiska omvärlden. Vi har valt att redogöra för ett antal olika teoretiska områden som
ger läsaren utvecklad förståelse kring ämnet.
Det intellektuella kapitalet utgör en allt större betydelse för organisationers värdeskapande.
Intellektuellt kapital består bland annat av mänskliga resurser vilket uppmärksammar
organisationer om medarbetarens kunskap och kompetens. För att erhålla strategisk långsiktig
hållbarhet och konkurrensfördelar behöver organisationen vårda och utveckla sitt
intellektuella kapital.
Vikten av prestationsmått har länge varit aktuellt, fokus har tidigare legat på de finansiella
prestationsmåtten men på senare tid har de icke-finansiella prestationsmåtten erhållit ökad
betydelse avseende organisationen resultatutveckling. Tillsammans bidrar finansiella och
icke-finansiella mått till att organisationens helhet gällande prestation uppnås. På så vis kan
organisationen och intressenter erhålla en mer rättvis bild över verksamheten.
Utifrån de teoretiska resonemangen som vi har redogjort för har vi utformat vår teoretiska
modell. För att Forex Bank och Länsförsäkringar Bank ska bibehålla etablissemanget på den
svenska bankmarknaden samt utöka sina marknadsandelar, anser vi att modellens tre
komponenter dynamiska strategier, intellektuellt kapital och prestationsmått är viktiga att
beakta. I en kontinuerlig föränderlig omvärld kan organisationer inte sänka utvecklingstakt
samt ambitionsnivå eftersom risken för att bli eftersläntrare på marknaden ökar påtagligt. En
organisation som hamnar i efterkälke på marknaden förlorar med tiden sin konkurrenskraft
och visar svagheter, vilka kan äventyra organisationens överlevnad. För relativt nystartade
nischbanker med viljan att etablera och skapa sig ett namn på bankmarknaden finns det
kategorier som är utav större intresse och mer lämpliga att hantera och utveckla. För en
organisation med vision om att etablera sin bankverksamhet har vi valt ut tre relevanta och
betydelsefulla kategorier som kan påverka nischbankens framtid. För bankens etablering har
delarna ingen inbördes ranking avseende betydelsen utan samtliga delar bidrar till att öka
organisationens konkurrenskraft samt värde. Kategorierna kan var för sig bidra till att öka
organisationens värde men verksamheten är inte starkare än den svagaste länken. Vi anser att
en samverkan måste föreligga mellan kategorierna för att 1) uppnå effektivt nyttjande av de
begränsade resurserna som organisationen besitter 2) genomföra övergripande strategi 3)
uppnå organisationens mål och vision.
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4. EMPIRI
I uppsatsens fjärde kapitel presenteras den datainsamling som är hänförlig till empirin. Vi har genomfört tre
intervjuer på respektive bank och materialet från samtliga respondenter utgör sedan underlag för kommande
analys som senare ska ge oss svar på studiens problemformulering. Kapitlet inleds med en företagsprestation av
Forex Bank och Länsförsäkringar Bank. För att underlätta för läsaren väljer vi återigen att dela upp avsnittet i
tre delar.

4.1 Företagspresentation
4.1.1 Forex Bank

Idén till Forex grundlades av barberaren Gyllenspets vid Centralstationen i Stockholm år
1927. Med tidens gång utvecklades valutaverksamheten till att bli ett självständigt
växlingskontor som drevs av Statens Järnvägar (SJ). År 1965 erbjöd SJ nuvarande storägare
Rolf Friberg möjligheten att överta ägarrollen för växlingskontoret och sedan dess har
valutaverksamheten haft en stadig tillväxt. För att tydliggöra Forex tillväxt i siffror kan
tillväxten av antalet butiker vara av intresse: 2010 har Forex Bank 110 butiker mot 4 butiker i
början av 1990-talet och företaget är verksam i Sverige, Danmark, Finland samt Norge. Fram
till inledningen av 1990-talet var Forex, jämsides med storbankerna, de enda aktörerna som
hade tillstånd för att driva valutaväxling. Forex är inte börsintroducerat och ägs i dag av Rolf
Friberg tillsammans med hans två barn Tom och Beth. Verkställande direktör för Forex Bank
är Magnus Cavalli-Björkman som tillträdde tjänsten i december 2008 (Forex Bank, B).
Forex Bank introducerades först 2003 och har som affärsidé att erbjuda mer vardagliga
banktjänster med personlig service och hög tillgänglighet. Bidragande faktorn till att Forex
kompletterade den dåvarande verksamheten med bankverksamhet var den växande oron för
ett införande av Euron i Sverige. Ett införande av Euron skulle på sikt leda till att Forex
omsättning minskade med cirka 50 procent. I dag ingår både bank- samt valutaverksamhet
under varumärket Forex Bank. Banken är moderbolag i en koncern bestående av
dotterbolagen X-Change in Sweden och Forex Sweden International Ltd i Storbritannien
(Forex Bank; Forex årsredovisning 2010). Forex ägarstruktur åskådliggörs enligt följande
illustration:
Rolf Friberg
(60 %)

Tom Friberg
(20 %)
Beth Friberg
(20 %)

X-Change in Sweden AB

Forex
Bank AB

Forex Sweden
International Ltd

Figur4:1: Organisationsstrukturen i Forex Bank.
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4.1.2 Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank (Länsförsäkringar Bank, A).
Banken ingår i en koncern och är dotterbolag till Länsförsäkringar AB som ägs av de 24
självständiga länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar Kalmar län bildar tillsammans med de
23 övriga bolagen Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.
Grunden för bankverksamheten utgörs av den relativt stora kundbasen, gruppens starka
varumärke samt den lokala närvaron. Länsförsäkringsgruppen har tillsammans 125 kontor och
cirka 5 700 medarbetare varav 160 är verksamma i Länsförsäkringar Kalmar län och 29
medarbetare

arbetar

i

försäkringsverksamheten

bankverksamheten.
avseende

Bankverksamheten

strategiutformning.

Utveckling

särskiljer
av

sig

från

strategi

samt

verksamhetsstyrning av respektive länsbolag görs på lokal nivå, dock utformas bankens
produktportfölj och villkor gemensamt av länsförsäkringsgruppens dotterbolag i Stockholm,
Länsförsäkringar AB (Länsförsäkringar Bank, B).
Länsförsäkringar Bank har fått flertalet positiva utmärkelser sedan starten 1996. Av de senaste
sju åren har Länsförsäkringar Bank vunnit utmärkelsen ”Sveriges mest nöjda bankkunder på
privatmarknaden” sex gånger. Banken har även erhållit titeln ”Sveriges mest nöjda
bolånekunder på privatmarknaden” sex år i rad (Svenskt Kvalitetsindex). För närvarande har
banken cirka 840 000 kunder och framtidsutsikten är fortsatt tillväxt (Länsförsäkringar Bank).
Här nedan illustreras länsförsäkringsgruppens organisationsstruktur för att tydliggöra för
läsaren om organisationens delar samt helhet:

Länsförsäkringar
Hypotek AB

3,3 miljoner
kunder

24
länsförsäkringbolag

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar
Bank AB

WASA Kredit AB

Länsförsäkringar
Fondförvaltning AB

Figur 4:2: Organisationsstrukturen i Länsförsäkringsgruppen.
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4.2 Strategi
Såväl Forex Bank som Länsförsäkringar Bank anser att svenska folket ännu inte fått upp
ögonen för att det faktiskt finns en konkurrenskraftig bank i respektive organisation. Bankerna
arbetar hårt med marknadsföring gällande sina bankprodukter och vill inte utveckla nya
produkter förrän de är tillfredsställda med upplägget.
4.2.1 Respektive strategi

Adam i Forex Bank berättar att strategin i banken förändrades drastiskt när företaget blev
bank. Hotet mot svenska kronan blev startskottet för Forex Bank att införa bankverksamhet
och marknadsanpassningen var i full gång enligt respondenten. Ann Surtell, HR-chef på
Forex Bank, berättar att i nuläget finns det inga planer på att utveckla Forex Bank till en
fullsortimentsbank utan de vill bibehålla sitt upparbetade rykte som den enkla banken.
Strategin är inte att konkurrera med storbankerna, menar hon. Agneta Rudin som är Chef
Retail Sverige på Forex Bank nämner i enlighet med Surtell att banken inte vill uppåt i
värdekedjan eftersom konkurrensen är hårdare bland storbankerna. Forex Bank väljer en
defensiv strategi för att försvara de delar som banken redan är ledande inom, på så vis skyddar
de sitt varumärke. Rudin berättar även att Forex Bank samarbetar med flera andra banker
genom att de andra bankerna sänder sina kunder till Forex Bank vid valutahantering.
Långsiktigt gynnas då samtliga banker genom att Forex Bank skyddar och stärker sin
valutaväxling och inte framstår som en konkurrent. ”Bli vid din läst, tänk innanför boxen och
hoppa inte på nya saker innan man blir väldigt bra på det man gör.” Rudin menar att innan
banken tar sig an nya marknader ska de ha en stor kunskap om marknaden och inte ge sig in i
något som de möjligtvis inte behärskar. Forex Banks affärsidé handlar om att sälja vardagliga
banktjänster med personlig service och tillgänglighet.
Länsförsäkringar Bank har inget generellt huvudkontor utan i varje länsbolag finns det
huvudkontor där stor del av styrningen sker. I Stockholm sitter centralstyrningen gällande
affärsmål och affärsplaner avseende volymer som respektive region ska uppnå. Vilka
produkter Länsförsäkringar Bank erbjuder styrs också i Stockholm enligt Cesar. Hur
marknadsföringen ska ske samt vilken rabatt förmånskunderna ska erhålla är villkor som
bestäms på regionnivå. Enligt både Bertil och Cesar i Länsförsäkringar Bank ska banken vara
det naturliga och självklara valet gällande bank och försäkring. Bankens prägel är att vara
lokala och nära kunden, med närhet till kunden menar de att Länsförsäkringar Bank ska vara
lokala, tillgängliga samt personliga i sina kundmöten. Med huvudkontor i varje länsbolag
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anser medarbetarna att närheten till kunderna ökar. Länsförsäkringar ser sig inte enbart som
en bank eller ett försäkringsbolag utan en helhet där kunderna kan utföra alla sina affärer,
menar Cesar. Eftersom Länsförsäkringar i grund och botten är ett försäkringsbolag och redan
har en stor kundstock arbetar rådgivarna på banksidan mycket med redan befintliga kunder.
Cesar berättar att banken arbetar i dagsläget inte så mycket med marknadsföring utan är mer
koncentrerade på att behålla de befintliga kunderna samt med förmånskunder. Förmånskunder
är de kunder som knyter upp sin privatekonomi hos Länsförsäkringar. De kunder som har sin
boendeförsäkring, lönekonto med kort kopplat till kontot samt har sitt pensionssparande i
Länsförsäkringar

erhåller

21

procent

rabatt

på

alla

sina

sakförsäkringar.

Inser

Länsförsäkringar Bank att en kund efterfrågar produkter som banken inte kan erbjuda
informerar rådgivaren kunden omedelbart för att varken kunden eller banken ska förlora
onödig tid på affären, berättar Bertil. Arne Olander, försäljningschef på banksidan på
Länsförsäkringar Bank, berättar att banken utgår ifrån olika faktorer vid strategiutformningen.
Faktorerna är kunder, produkter, medarbetare samt kontor. Olander berättar att banken gärna
riktar in sig på bolånekunder eftersom rådgivaren oftast träffar hela familjen på bolånemöten.
Unga familjer som vill låna pengar till en bostad är attraktiva för Länsförsäkringar Bank,
fastigheter är en bra säkerhet och sett ur ett långsiktigt perspektiv är det bra för banken
eftersom då finns chansen att kunderna även binder upp sina pensioner i banken vilket bidrar
till en lång relation, menar Olander.
4.2.2 Anpassningsbar målsättning

Strategi används som vi tidigare nämnt som en vägledning för att uppnå organisationens
uppsatta mål. Respondenterna i såväl Forex Bank som i Länsförsäkringar Bank anser att
respektive organisation anpassar sina målsättningar utefter omvärldsförändringar.
Uppkomsten av Forex Bank beror till stor del på grund av ett eventuellt införande av Euro i
Sverige. I takt med att Forex Bank har erhållit fler kunder på banksidan har utvecklingen skett
bland bankens produktsortiment för att tillgodose kundernas efterfrågan, vilket är ett tydligt
tecken på en anpassningsbar målsättning enligt Surtell. Samtliga respondenter anser att
banken är anpassningsbar eftersom de har gått ifrån att hantera valutaväxlingar till att vara
bank och håller på att bli accepterade som bank bland svenska folket. Med tanke på
organisationens storlek, att gå från enbart valutaväxling och komplettera med bankverksamhet
är ytterligare en bekräftelse på att Forex Bank är flexibel, menar Adam. Banken är under
ständig utveckling vilket bidrar till att organisationens målsättningar ofta förändras, vilket
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både är positivt och negativ fortsätter respondenten. Det finns även anställda som hävdar att
de utvecklas av kontinuerliga förändringar, berättar Adam.
Olander på Länsförsäkringar Bank berättar att de alltid letar efter att skapa ett attraktivt
kunderbjudande, ”det är det som är centrum.” Banken är noga med att hjälpa sina kunder att
förstå de nya funktionerna som används inom Länsförsäkring Bank. Exempel på erbjudanden
banken använder sig av är pensionsrådgivning och tillgänglighet till banken via iPhones.
Olander berättar att det inte finns många kunder som förstår sig på sina pensioner och då
erbjuder Länsförsäkringar Bank rådgivning gällande pensionen. Bertil och Cesar på
Länsförsäkringar Bank anser också att deras organisation är anpassningsbar och flexibel
gällande målsättningen. Under senaste finanskrisen fick Länsförsäkringar förändra sina
uppsatta mål eftersom svenska folket blev panikslagna med tanke på insättningsgarantin i
bankerna. Det fanns då inga möjligheter för Länsförsäkringar Bank att uppnå sina mål men
tack vare att bolagen hanteras lokalt var det inga problem att anpassa målen efter
omgivningen.
Cesar tror dock att Länsförsäkringar Bank har haft en liten fördel under finanskrisen för att de
var nya på marknaden och har ett starkt varumärke som står för trygghet. Många nya kunder
kommer till Länsförsäkringar Bank för att de har ett välkänt varumärke och en stark grund att
stå på. Samtidigt som insättningsgarantin var begränsad fick Länsförsäkringar Bank många
nya kunder då svenska folket spred ut sina pengar i olika banker. Cesar tror inte att
Länsförsäkringar Bank har påverkats lika mycket som storbankerna av de negativa
händelserna som har inträffat, eftersom deras marknadsandel inte är lika stor som
storbankernas. Har en bank 30 procent av marknaden blir det svårare för dem att behålla sina
kunder menar Cesar. Bertil nämner att för att kunna vara flexibel och anpassningsbar i sina
mål är det viktigt att kontrollera hur omvärlden arbetar och fungerar. Inom Länsförsäkringars
företagsbank sker det ständigt utvecklingar men än så länge kan de inte jämföra sig med
storbankernas teknikutveckling. Mycket information inhämtas dock från storbankerna då det
är onödigt att uppfinna en gedigen lösning två gånger anser Bertil. Olander bekräftar att det
sker mycket benchmarking mellan bankerna för att uppmärksamma om någon annan bank
utvecklar något nytt och användbart för sin egen organisation. Samtidigt kostar alla
förändringar mycket pengar och är tidskrävande vilket gör att organisationen är försiktiga och
analyserar förändringarna innan de införs.
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4.2.3 Överrensstämmelse gällande mål

I en organisation är det av vikt att samtliga anställda arbetar mot samma mål, såväl på
operativ nivå som på ledningsnivå. Sätter en medarbetare sina egna intressen framför
organisationens kan det skapa konflikter på arbetsplatsen.
Surtell berättar att Forex Bank sedan en tid tillbaka arbetar med målsamtal. Det innebär att
målen utgår ifrån företagets affärsplan som skapas en gång per år. Först sitter styrelsen och
kontrollerar affärsplanen för att sedan överlämna affärsplanen till verkställande ledning och
därefter bryts målen ner till avdelningar, butiker och slutligen på individen. Surtell menar att
individen känner sig mer uppskattad genom att individen själv får vara med och påverka
organisationens övergripande mål. Varje medarbetare får då en målplan som de en gång i
månaden går igenom med sin chef, den naturliga dialogen med chefen uppstår då vilket är
positivt, menar Surtell. De stora, övergripanden, målen fastställer styrelsen och ledningen men
när det gäller butikens affärsplan fastställs de på butiksnivå. Att medarbetarna får vara
delaktiga i målen tror Surtell ökar motivationen hos de anställda. Adam i Forex Bank anser att
banken har bra struktur och strävar mot samma mål. Det finns en affärschef i varje butik som
sedan har god kontakt med regionchefen i området. Ledningen ger direktiven till regionchefen
som sedan vidarebefordrar målen till varje affärschef. Inte enbart målen framförs från
regionchef till affärschef utan även vad som gäller i dagsläget, vilka produkter butikerna ska
fokusera på, kommande kampanjer samt hur Forex Bank ligger till just nu. Affärscheferna i
respektive butik träffar sin regionchef månadsvis och går igenom vad som varit bra under
månaden samt vad som kan förbättras, även mötena bidrar till att samtliga förstår målen och
att alla strävar mot samma mål. Prestationsuppföljningar som butiker använder sig av varje
vecka bidrar till att ledningen samt medarbetarna strävar efter samma mål, berättar Adam.
Länsförsäkringar Bank har en platt organisation med enkel styrning vilket gör det enkelt för
medarbetarna att gå direkt till försäljningschefen avseende bank och få svar på sina frågor.
Men i första hand går medarbetarna till sina mellanchefer, säger Cesar. Det är inte svårt att
komma i kontakt med personen som söks inom Länsförsäkringar Bank och det förekommer
en öppen dialog inom organisationen. Varje medarbetare erhåller individuella målsättningar
som utgår ifrån affärsplanen. Banken arbetar mycket med statistik och exempel på mål kan
vara att erhålla ett visst antal nya kunder under året, därefter delas antalet nya kunder ut på
samtliga medarbetare. Verkställande direktören har kvartalsmöten med samtliga butiker i
länet för att erhålla nuvärdesrapporter, berättar Cesar. Mellancheferna har uppföljningar
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veckovis där de berättar sin syn på hur väl målsättningarna uppnås och vad som eventuellt kan
förbättras. Säljarna använder sig av antingen veckovis eller uppföljning varje dag om så
önskas. Genom uppföljningarna får medarbetarna en större uppfattning gällande de uppställda
målen och kan på ett enklare sätt uppfylla målsättningarna, enligt Cesar.

4.3 Intellektuellt kapital
4.3.1 Medarbetaren

Samtliga respondenter på Forex Bank och Länsförsäkringar Bank anser att medarbetarens
kunskap samt kompetens är av stor betydelse för organisationen. Rudin och Olander nämner
upprepade gånger att det är i samband med kundmöten som avgörande beslut fattas mellan
parterna, däri medarbetaren utgör den ena parten. De vidareutvecklar medarbetarens betydelse
och förklarar att medarbetarens prestation i det enskilda mötet påverkar på längre sikt hela
organisationens anseende gällande kundnöjdhet, resultat samt utveckling. Surtell berör samma
spår när HR-chefen hävdar att företagets personliga service samt tillgänglighet är två utav
deras starka konkurrensfördelar. Olander och Surtell förklarar att vid rekrytering av nya
medarbetare ska dem, utöver lämplig kompetensbakgrund, vara servicevänliga, motiverad av
kundtillfredsställelse samt ense om bankens värderingar.
Med en kontinuerlig ökande personalstyrka hos Forex Bank och Länsförsäkringar Bank krävs
det flexibla ledare som anpassar sina ledningsfilosofier utefter omvärldsförändringar. För att
medarbetarna ska komma motiverad till arbetsplatsen och utföra tillfredställande prestationer
ställer det krav på lyhörda och engagerade ledare. Egenskaperna går att finna i bankchefen
Arne Olander, Chef Retail Agneta Rudin och HR-chefen Ann Surtell, varav sistnämnde har
erhållit extra uppmärksamhet via nomineringen Årets personaldirektör 2011 av Universum.
Rudin och Surtell anser att bankbutikerna särskiljer sig från övriga konkurrenter på flera
faktorer, bland annat med den personliga servicen. När övriga banker minskar i personlig
bemanning och tillgänglighet satsar Forex Bank på tillväxt både vad det gäller antalet
anställda och bankbutiker, förklarar Rudin. Rudin, men även Surtell, nämner att Forex Bank
investerar stora resurser på internutbildningar som riktas till samtliga medarbetare med syfte
att höja kompetensnivån men även frambringa nya ledare. Enligt Surtell erbjuder banken en
skräddarsydd utbildning för medarbetare som har för avsikt att inneha ledande befattningar
längre fram i tiden. Utbildningen varar i 18 månader och är en introduktion till ledarskap och
alla chefer i Forex ska ha genomgått utbildningen eller andra utbildningar av liknande art,
berättar Surtell. Det var även Surtell, i samband med tillträde till chefsposten, som
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introducerade chefs- och ledarskapsutbildningar på Forex Bank. Vidare förklarar Surtell att
alla medarbetare inom organisationen ska ha rätt till kompetenta ledare. Enligt Surtell kan en
ledare med rätt verktyg och attityd utveckla fler kompetenta medarbetare på längre sikt. Rudin
för ett liknande resonemang då hon anser att medarbetarens prestationer i mycket beror på
ledarens förmåga att leda. Rudin tillägger att Forex Bank inte enbart använder sig av
företagets utbildningar, inköp från utomstående parter kan vara på tal om behoven föreligger.
Rudin och Surtell är eniga om förändringsprocessen som pågår på banken och syftar
framförallt på arbetsmetoderna. Forex Bank har övergått från att vara en regelstyrd till en
värderingsstyrd organisation och det är en process som kräver tid. Förr var mycket av
arbetsmetoderna styrd på detaljnivå, enligt Rudin. Adam på Forex Bank nämner att det finns
ett nära samarbete och bra kommunikation med huvudkontoret. Respondenten märker även av
bankens pågående förändringsprocess eftersom huvudkontoret visar viljestyrka i sina
kontinuerliga förbättringar av arbetsmetoderna.

Som exempel nämner Adam att

huvudkontoret nu väljer ut ett antal butiker för att testa potentiella framtida föreslag samt
förändringar. På så vis menar respondenten att nivån på osäkerhet orsakat av förändringar är
betydligt lägre än tidigare. I skrivande stund har medarbetaren precis påbörjat en
ledarskapsutbildning som Forex Bank erbjuder anställda som redan har en chefsposition.
Rudin och Surtell talar om utökat ansvar och deltagande för medarbetarna sedan
omorganisationen som har skett i samband med Finansinspektionens (FI) påföljder angående
bankens åtgärder mot penningtvätt. Chef Retail och HR-chefen hävdar att medarbetaren
erhåller större ansvar och kan fatta fler beslut under en värderingsstyrd organisation, dock
inom de ramverk som Forex Bank får förhålla sig till. På så vis menar Rudin och Surtell att
medarbetaren motiveras ännu mer av att prestera eftersom individen ansvarar för och kan
påverka sin egen utveckling. Med en regelstyrd organisation kan inte medarbetarens
kreativitet komma på tal, berättar Surtell.
”Anställda förtjänar bra chefer som kan lita på sina medarbetare, om inte chefen tror att
medarbetaren kan tänka själv då blir personen dum eftersom behandlingen leder till det
beteendet.”1

Adam på Forex Bank använder termer som flexibilitet och förändring vid beskrivning av sin
arbetsplats. Respondenten menar att de anställda i hans butik är vana vid och trivs med
kontinuerliga förändringar som förmedlas från ledningen. Kompetensutvecklingen och de
ständigt återkommande förändringarna på organisationen är motivationshöjande enligt
1
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medarbetaren. Nya medarbetare har berättat för respondenten att det är stora mängder
kunskaper att inhämtas men de gör det med glädje och intresse. För att exemplifiera
betydelsen av medarbetarens insatser för Forex Bank berättar respondenten om möjlighet till
personlig coachning. En ledning som tror och vågar satsa på sina medarbetare ger
respondenten trygghet eftersom Forex Bank väljer att erbjuda underpresterande medarbetare
andra erbjudanden än uppsägning. Adam berömmer Surtell i hennes strävan att få
motiverande och presterande individer i organisationen.
Adam uppskattar konstruktiv kritik från omgivningen eftersom kritiken utvecklar och
motiverar. Respondenten förklarar att lyhörda chefer som återkommer med feedback är
viktiga motivationsfaktorer och egenskaperna finner medarbetaren i sin regionchef och
mentor. Regionchefens förtroende och mentorns aktiva stöd inför större beslut förser
respondenten med självförtroende och viljestyrka att prestera på topp. Rudin, Surtell samt
medarbetaren är överens om att mer ansvar bidrar till ökad motivation och kreativitet.
Forex Bank erbjuder samtliga medarbetare möjlighet till att delta i en årlig konferens som
pågår i två dagar, berättar Rudin. Rudin kallar konferensen för inspirationsdag vars syfte är att
skapa samsyn med medarbetarna. Rudin har mottagit feedback från deltagarna och i överlag
är konferensen en populär aktivitet. Övriga sociala aktiviteter för att stärka gemenskapen och
sammanhållningen är de flera gånger årligen återkommande bowling- samt middagsträffar,
enligt Adam. Forex Bank erbjuder alla lokala bankchefer samt ledning möjlighet till en så
kallad affärsresa som utfaller först om företaget har uppvisat ett tillfredställande resultat.
På Länsförsäkringar Bank i Kalmar län har företaget medarbetare med arbetserfarenheter från
storbankerna, berättar Olander. Bankchefen tror att det är arbetssättet som förekommer på
Länsförsäkringar Bank som lockar medarbetare från övriga aktörer, men även
nyutexaminerade studenter. Olander hävdar att medarbetarna på banken känner större glädje i
Länsförsäkringar Bank eftersom verksamheten befinner sig i ett expansivt läge. Det är mer
motiverande att möta blivande kunder än de som är på väg bort, förklarar Olander. Glädjen
som uppkommer på grund av den kontinuerlig växande kundstocken är en av flera
motivationshöjande faktorer, enligt Olander. Övriga motivationshöjande åtgärder som
Olander finner inom banken är att det råder bra diskussionsklimat mellan honom och
medarbetarna. Medarbetarna ges även möjlighet till att påverka bankens styrning via de
regelbundna uppföljningar som sker minst en gång per månad med samtliga medarbetare på
respektive kontor, förklarar Olander.
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Bankchefen berättar om coachade kundmöten vars syfte är att kunna erbjuda medarbetaren
konstruktiv feedback samt möjlighet till att förmedla de delar som Olander anser är av nytta
till övriga medarbetare. Inför mötet ska medarbetaren berätta om sitt upplägg för Olander för
att sedan genomföra det. När mötet har avslutats ska medarbetaren återkomma till Olander för
att återge mötet i sin helhet och momentet är viktigt eftersom feedbacken är inspirerande och
motiverande för medarbetaren, förklarar Olander.
Både Bertil och Cesar anger företagets tillväxt och utveckling som motivationsfaktorer. Bertil
menar att det inte är många som ges möjlighet till att få vara en del av uppstarten och syftar
bland annat på det nyligen uppförda Kalmarkontoret där samtliga delar av Länsförsäkringar
täcks under ett och samma tak. I övrigt motiveras Bertil av kompetenta kollegor, frihet under
ansvar och möjlighet till påverkan av bankens utveckling. För Bertil är möjlighet till att fatta
beslut utefter eget resonemang glädjande och respondenten anser sig ha stora befogenheter i
sin arbetsroll så länge det är inom ramen av vad banken kan erbjuda.
Cesar talar om ett stort utbud avseende medarbetarens möjligheter till kompetensutveckling.
Medarbetaren menar att det är individen i fråga och dennes behov som får avgöra valet av
kompetensnivån. Personligen har Cesar genomgått en utbildning som är den i särklass mest
kostsamma och längsta utbildningen inom Länsförsäkringar Bank. Respondenten påpekar att
utbildningen är en ordentlig kompetenshöjare och utgör även behörighet för att medarbetaren
ska få arbeta med frågor avseende kapitalförsäkring. Länsförsäkringar Bank erbjuder även
mindre kurser för att förse medarbetarna med det senaste inom arbetsrelaterade områden
såsom lagar, skatte- och bankregler. För medarbetaren är kurserna obligatoriska för att
säkerställa kompetensnivån inom organisationen. För Cesar är stöd och uppskattning från
ledningen viktiga motivationsfaktorer. Utbildningsmöjligheter uppfattar medarbetaren som
tecken på ledningens vilja att våga satsa på den enskilda individen men visar även vilket
förtroende ledningen känner inför medarbetaren. Ett sammansvetsat gäng för att stärka
gemenskapen är viktig för Cesar avseende arbetstillfredsställelse och berättar om att
medarbetarna inom banken ställer upp för varandra och jobbar tillsammans mot gemensamma
mål. Individuella mål förekommer men i slutändan är det gruppens prestation som avgör det
hela, förklarar medarbetaren.
4.3.2 Organisationen

Rudin, Surtell och Adam talar om en organisation i förändring. Alla tre är överens om att det
har skett betydande förändringar i organisationen i samband med Finansinspektionens
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företagsbot år 2008. Företagsboten är en konsekvens av bankens hantering mot åtgärder av
penningtvätt, berättar Rudin. Rudin och Surtell talar om en övergång från regelstyrd till
värderingsstyrd organisation med syfte att delegera mer fokus och ansvar på medarbetarna på
lokal nivå. Surtell berättar att förändringsprocessen inleddes av den nuvarande verkställande
direktören, Magnus Cavalli-Björkman, i samband med Finansinspektionens bötfällning
avseende penningtvätt.
Forex Bank informationssystem är inte tillräcklig kompentent och jämförbar med övriga
moderna verksamheter men det är under utveckling, berättar Rudin. Hon förklarar att
affärschefer och ledningsgruppen träffas ungefär en gång i månaden för att kommunicera om
rådande situation. Tiden mellan sammanträden kommunicerar Rudin med sina medarbetare
via mail och hon har fått det bekräftat från personalen att de uppskattar mailkontakten. Adam
på Forex Bank anser att organisationsstrukturen i övrigt är som en traditionell organisation
med VD, olika chefer på ledningsnivå samt affärschefer på butiksnivå. På butiksnivå är det
vanligen en affärschef samt vice affärschef, övriga medarbetare är säljaren utan inbördes rang
som det kan förekomma i andra säljorienterande verksamheter. Adam berättar att det är en
decentraliserad organisation men upplever större närvaro av företagets VD eftersom de mål
och ramar som butiken följer är utformad av hans ledningsgrupp. Enligt respondenten har
historien med Finansinspektionen medfött förändringar på organisationsstrukturen avseende
styrning, arbetssätt, datorsystem samt redovisning. Adam tror inte att det är många
organisationer som kan förändra hela organisationen på liknande tillvägagångssätt som Forex
Bank precis genomgått. Forex Bank befinner sig för tillfället på topp, organisationsmässigt,
enligt respondenten.
Surtell beskriver organisationskulturen inom Forex Bank som relativt stark medan Rudin
tillägger att den är av stor betydelse för företaget. Organisationskulturen har genomgått en
längre förändringsprocess i samband med växlingen till värderingsstyrd organisation,
förklarar Surtell. Hon talar om ett företag som i princip har bytt företagskultur. I dag arbetar
ledningen med att föra in kulturen i samtliga butiker runtom landet och det välkomnas inte
med öppen famn av alla medarbetare, berättar Surtell. Med tiden ska återstående delar av den
gamla företagskulturen forslas ut för att förbereda plats för den nya kulturen, berättar Surtell.
Vid nyrekrytering avsätter de ansvariga större resurser på att finna individer vars värderingar
överensstämmer

med

företagets,

enligt

Surtell.

Beträffande

företagets

olika

kommunikationskanaler bekräftar Surtell det som Rudin redan påpekat om intranätet, årliga
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konferensen och månadsmöten, men hon tillägger att medarbetaren personligen bär eget
ansvar för att inhämta aktuell information.
Enligt Olander är det skillnad på att jobba för Länsförsäkringar Bank och en traditionell
storbank. På banken blir medarbetaren dagligen påmind om företagets historia eftersom
företagets kärna består av försäljning utav försäkringar. Olander menar att medarbetarna inom
bankverksamheten ska prestera enligt rådande företagskultur för att inte påverka den upplevda
tryggheten hos medarbetare på försäkringssidan. Eftersom företaget innehar ett starkt
varumärke med hög igenkännande faktor måste medarbetarna vara rädda om det vid möten
med kunder, förklarar Olander.
Länsförsäkringar Bank använder sig utav en intern hemsida för att samla och sprida
information till medarbetarna, förklarar Olander. Eftersom kontoren befinner sig på längre
avstånd ifrån varandra sker möten oftast med hjälp av telekommunikationen, och sammanlagt
träffar Olander samtliga medarbetare på en och samma gång max två gånger per år.
Bertil talar om en bank som befinner sig i en expansionsfas och då är det inte möjligt att vara
ledande inom alla grenar. Respondenten berättar att det sker kontinuerliga förbättringar på
företagsbanken då den är relativt ung. Även på tekniksidan befinner Länsförsäkringar Bank på
en jämförlig nivå med andra aktörer inom branschen, dock erkänner Bertil att företaget inte
kan konkurrera med storbankerna vad gäller teknikutvecklingen, vilket vi tidigare har berört.
Inom området är Länsförsäkringar en bit efter men företaget inhämtar mycket inspiration från
Swedbank då Bertil inte ser någon nytta i att uppfinna hjulet två gånger. Respondenten hävdar
att det kan vara på tal om fler ledare inom snar framtid med tanke på bankens snabba tillväxt
beträffande volym och kundstock.
Utveckling av bankens produkter är en process som kräver sin tid, enligt Bertil. Respondenten
talar om en icke-matchande tillväxt mellan kund och produktportfölj. För tillfället efterfrågar
en ökande skara produkter samt villkor som banken inte kan tillhandahålla eftersom tillväxten
har upptagit alla tillgängliga resurser. Bertil har stora förhoppningar om att banken snart kan
tillgodose samtliga kunders behov men tillägger att det är ledningsgruppen som har sista
ordet.
Enligt Cesar är Länsförsäkringar Bank en flexibel organisation som mitt under pågående
verksamhetsår kan revidera målen utefter förändringar i omvärlden. Förändring av målen är
möjligt eftersom varje länsförsäkringsbolag har lokalt styre, förklarar medarbetaren. I
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Stockholm arbetar kontoret med övergripande affärsmål och affärsplaner som de lokala
kontoren ska nå upp till. Olander och Cesar jämför Länsförsäkringar Bank AB i Stockholm
med ett dotterbolag och anser att kontoret styrs av de 24 självständiga bolagen. I övrigt anser
Cesar att företagets starka varumärke underlättar för bankverksamheten under långvariga
kriser. Medarbetaren exemplifierar påståendet med att banken mottog en ström av kunder
under den senaste lågkonjunkturen, och det är tack vare varumärket och kundernas förtroende
för banken. Cesar tillägger att det är enklare för en mindre bank i tillväxtfas att attrahera nya
kunder än en storbank med en stadig och stagnerad kundstock.
4.3.3 Kundrelationer

Både Rudin och Surtell upplever ett stort inflöde av nya kunder. Rudin menar att det beror på
bankens servicenivå samt öppettider. Vidare nämner Rudin att associationen till resa och
semester är av fördel för företaget eftersom kunder ofta besöker banken med ett leende på
läpparna. För kunderna ska banken fortsätta med att vara den enkla banken eftersom Rudin
ser tydliga möjligheter till fortsatt tillväxt med nuvarande produktutbud inom bankens
marknader. Rudin tydliggör resonemanget och talar om ett tillräckligt kundunderlag med
nuvarande utbud. Surtell menar att tillväxten är tillfredställande men kan förbättras och HRchefen syftar framförallt

på hur banken marknadsförs.

Sett till

andelar utgör

bankverksamheten 20 procent av hela Forex Bank och det är den siffran som Surtell vill höja.
”Mestadels av Sveriges befolkning vet att man kan växla pengar på Forex men inte att
man exempelvis kan öppna konto eller låna pengar.”2

För att allmänheten ska få bekanta sig med den utmärkta, personliga servicen funderar Forex
Bank på ett deltagande i Svenska Kvalitetsindex (SKI), förklarar Rudin. Hon förklarar vidare
att SKI-undersökningen är en så kallad benchmarking som alla svenska banker är inbjudna
till, men Rudin känner en viss tveksamhet eftersom Forex Bank än så länge inte kan mätas på
alla områden med anledning av bankens relativt sena start samt utbud. Rudin stoltserar
däremot med att på det området som omfattar kundnöjdhet är Forex Bank bättre än den bästa
storbanken. Surtell vill fortsätta med att öka kundnöjdheten och menar att personliga servicen
är endast en del i det hela. Viktiga faktorer som medarbetarens kompetens, konkurrenskraftiga
erbjudanden och tillgänglighet är minst lika viktiga, enligt Surtell. Rudin avrundar det hela
med följande uttalande om hur kunden ska betrakta Forex Bank:

2

Personlig intervju med Ann Surtell, HR-chef för Forex Bank, den 2 maj 2011.
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”Vi är den otrognas bank, en bank som erbjuder enkla bankärenden. Andra bankers
kunder andra bank.”3

På Länsförsäkringar Bank i Kalmar har banken som uttalat mål att alltid vara nära kunden,
förklarar Olander. Bankchefen menar att kunden inte ska känna tveksamhet inför valet av
försäkring och bankengagemang, Länsförsäkringar ska vara det självklara valet. Enligt
Olander strävar banken efter att utveckla attraktiva kunderbjudanden samt den personliga
rådgivningen. Kunder som kommer in med frågor ska, efter rådgivningen, bege sig från
kontoret med att ha erhållit tillfredställande svar. Olander talar om en ökning av antalet
kundmöten eftersom bankens kunder blir mer aktiva och väljer produkter efter omsorg.
Generellt är bankens rådgivare försiktiga med kundens kapital och Olander syftar på
engångsplaceringar som exempelvis aktier, dock arbetar rådgivaren utefter kundens önskemål
men det är viktigt med dokumentation i köp som rör större belopp.
Enligt Cesar anordnar banken flertalet aktiviteter årligen för att stärka kundrelationen. Det kan
handla om träffar med föreläsning om aktier, kapitalförvaltare, fondträffar, frukostmöten med
flera. Medarbetaren talar gärna om nöjda kunder och syftar då på antalet utmärkelser som
banken har erhållit avseende nöjda kunder på privatmarknaden. Enligt respondenten kan en
missnöjd kund leda till att banken förlorar ytterligare tio kunder på grund av effekten med
ryktesspridning. Det är lättare att förlora kunder än att locka in nya kunder, berättar Cesar och
menar att banken jobbar med ett annat synsätt jämfört med företagets försäkringsverksamhet.
På försäkringsavdelningen har Länsförsäkringar cirka 50 procent av lokala marknaden och då
är det svårt med att utöka kundstocken, enligt respondenten. På bankverksamheten är
kundstocken växande och det syns tydligt att Länsförsäkringar Bank tillämpar
expansionsstrategier eftersom banken har i avsikt att öppna fler kontor runtom länet.
Bertil menar att banken har ett koncept som gynnar kunden. Respondenten talar om bankens
omtanke för kunderna. Till exempel kontaktar rådgivaren kunden med jämna mellanrum för
att uppdatera sig om kundens läge samt framtidstro. Det är inte enbart priset som avgör för
kunden hävdar Bertil. I dag erbjuder bankerna liknande utbud men det är den personliga
servicen som avgör, förklarar respondenten.

4.4 Prestationsmätning
Samtliga respondenter inom Forex Bank och Länsförsäkringar Bank menar att prestationsmått
är positivt för verksamheten, det krävs dock mycket arbete såväl innan som efter
3
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prestationsmätningens utförande. Chef Retail för Forex Bank i Sverige, Agneta Rudin,
nämner att prestationsmätning handlar i första hand om att kunden ska ha genomfört en bra
affär. Rudin menar att om för mycket fokus hamnar på bankens prestationsmätning kan det
leda till att rådgivarna enbart agerar mot de uppställda målen och bortser från kundens behov
vilket är negativt ur ett långsiktigt perspektiv.
Arne Olander, försäljningschef inom banksidan på Länsförsäkringar, berättar att de fastställer
sina mål senast i december året innan resultaten ska levereras. Olander berättar även att
styrelsen i Länsförsäkringar Bank ska godkänna affärsplanen för bankbutiken i december. Att
affärsplanen ska vara upprättad redan i december grundar Olander i att ”det gäller att inte
tappa fart i januari” då kan det blir svårt att uppnå målen menar han. Uppföljningen i
Länsförsäkringar sker varje månad med respektive medarbetare, i vissa fall sker uppföljning
två gånger per månad eftersom Olander anser att det är viktigt med aktuella siffror och en
snabb uppföljning annars är det inte intressant för rådgivaren.
4.4.1 Prestationsmätningens funktion

Prestationsmätningens intentioner är heltäckande vilket respondenterna påvisar genom sina
uttalanden. Adam på Forex Bank nämner att prestationsmätning är bra eftersom den skapar
trygghet för de anställda. Medarbetaren erhåller via prestationsmätning feedback avseende
deras prestation samt om butiken har uppnått målen. Prestationsmätning förenklar enligt
Adam även uppföljningen i exempelvis jämförelse med andra butiker och lönesamtal. Har
någon presterat bra och överträffat sina mål kan det vara ett argument för löneökning i
kommande

lönesamtal,

menar

respondenten.

Rudin

på

Forex

Bank

anser

att

prestationsmätning handlar om att banken ska ha nöjda kunder vilket förhoppningsvis bidrar
till ett positivt resultat. Hon nämner att i värsta fall vilseleder rådgivaren kunden med oriktig
information för att uppnå organisationens mål.
”Sådana försäljare finns i de flesta försäkringsbolag där man går över lik för att kunna
krossa målen, dem kan man inte ha i en seriös bank.” 4

Rudin menar även om organisationens mål ska uppnås får det inte ske på kundernas missöden.
Rudin påpekar även att prestationsmålen inte ska vara för höga eftersom det då föreligger en
risk för att rådgivarna bortser från helheten och stirrar blint på målen, servicen i banken samt
kundens behov åsidosätts då menar hon.

4
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Olander på Länsförsäkringar Bank menar att prestationsmätning bland annat handlar om att
utveckla medarbetare, förbättra resultatet samt ge positiv kritik. Negativ kritik anser han inte
vara aktuellt, utan då försöker Olander istället vända på situationen och hitta de detaljer som
kan bidra till ett bättre resultat. Cesar inom Länsförsäkringar Bank anser att
prestationsmätningens uppgift först och främst är en vägledning mot de uppställda målen.
Respondenten berättar att om någon presterat mindre bra under en månad ska medarbetaren
inte skämmas utan det handlar om prestationen under hela året. Det kan inträffa
omständigheter som påverkar utfallet i försäljningen, som till exempel räntehöjningar, vilket
ger en inverkan på hur många kunder som köper hus. Då blir det betydligt svårare för
medarbetaren att uppnå sina mål än om räntan har varit låg. Bertil på Länsförsäkringar Bank
är inne på samma spår och anser att prestationsmätningen ska vara relevant och mätbar. Det
ska vara rimligt att genomföra prestationen och fokus ska ligga på de mål som är väsentliga
för verksamheten. Målen som sätts ska kunna härledas till det område som medarbetaren
arbetar inom annars är mätningen inte användbar, anser respondenten. Bertil påpekar även att
det i grund och botten är kundnyttan som är det viktigaste eftersom kunderna är så pass
viktiga för verksamheten.
4.4.2 Finansiella mått

Både Forex Bank och Länsförsäkringar Bank använder sig utav finansiella mål. Finansiella
mål är en byggsten i vinstdrivande organisationer eftersom det är resultatet som avgör hur väl
en organisation har lyckats. Adam på Forex Bank anser att antalet finansiella mål ligger på en
rimlig nivå, med fler mål skulle fokus minska på de viktiga målen och om det skulle försvinna
några mål skulle det bli för få mål anser respondenten. Adam berättar även att affärsplanen i
Forex Bank är upplagd på ett gediget sätt vilket gör att varje mål kan brytas ner på butiksnivå,
vilket underlättar fördelningen av arbete på varje anställd. Produktuppföljningen som
framställer hur mycket butiken säljer är särskilt bra anser medarbetaren eftersom det ger en
tydlig bekräftelse på att butiken har drivits med framgång. Trots att de finansiella målen är
viktiga ska Forex Bank inte sälja bara för att förbättra sin ekonomiska ställning, utan de ska
sälja för att kunden ska bli nöjd.
Inom Länsförsäkringar Bank i Kalmar föredrar banken att mäta antal sparaktiviteter istället
för fondvolymer, berättar Olander. Vikten av antal grundar Olander i att det blir lönsammare i
längden att få fler kunder eftersom kunden kan knytas upp till fler delar inom
Länsförsäkringar. Till exempel på andra delar som banken erbjuder är bolån och
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hemförsäkring. På så vis blir det bättre för Länsförsäkringar som helhet än om kunden gör en
stor affär menar Olander. Cesar i Länsförsäkringar Bank berättar att likvida medel inte är
svårt att mäta i verksamheten, det svåra är att behålla sina kunder. Respondenten berättar att
företagets verkställande direktör är mycket tydlig i sina möten med de anställda. Enligt
verkställande direktören ska de anställda inte ska känna sig för nöjda utan varje ny kund är
viktig för organisationen. Bertil är inne på samma spår och nämner att alla kunder är lika
viktiga. Även Länsförsäkringar Bank är noga med att inte, ur ett ekonomiskt perspektiv, tjäna
så mycket som möjligt utan det handlar om att hitta en bra lösning för kunden. Att arbeta
personligt är en strategi som banken arbetar efter, menar Cesar.
4.4.3 Icke-finansiella mått

Vikten av att icke-finansiella mål är betydelsefulla för såväl Forex Bank som för
Länsförsäkringar Bank uppenbarar sig markant i intervjuerna. Forex Bank arbetar med att öka
kundnöjdheten, bland annat genom generösa öppettider i butikerna. Nästan alla Forexbutiker
har öppet lördagar och en del söndagar, förtäljer Rudin. Ann Surtell, HR-chef på Forex Bank,
anser också att Forex Banks öppettider är något som särskiljer banken från övriga aktörer.
Surtell menar även att Forex Bank alltid är tillgängliga för kunden genom någon av sina 110
butiker. Tillhandahållningen av kontanter menar Surtell är en annan konkurrensfördel som
Forex Bank har gentemot sina konkurrenter, hon berättar att många andra banker väljer att ta
bort kontanthantering, vilket oftast är en kostnadsfråga.
Bertil på Länsförsäkringar Bank berättar att de har haft de mest nöjda bank- och
bolånekunderna på privatsidan under en längre period. Respondenten menar vidare att nöjda
kunder genomsyrar hela verksamheten och bidrar till att medarbetarna känner sig mer
uppskattade och ökar sin prestation i arbetet. Motivet till varför banken har de mest nöjda
kunderna tror Bertil bero på det koncept som Länsförsäkringar Bank erbjuder. Konceptet
grundar sig i att kunden erhåller ökade rabatter beroende på antalet bankengagemang som
kunden innehar hos Länsförsäkringar. Banken arbetar samtidigt med återkoppling till kunden
eftersom rådgivarna ringer upp sina kunder minst en gång om året för att kontrollera om
tjänsternas funktionalitet. Respondenten anser att bankerna överlag är relativt lika så den
personliga servicen är vital för kunden.
Medarbetarnöjdhet och motivation bland medarbetarna är något som båda bankerna arbetar
med eftersom nöjda medarbetare bidrar till att kunderna får en mer positiv bild av
verksamheten. Rudin berättar att Forex Bank använder sig av undersökningen NMI, nöjd
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medarbetarindex, för att öka medarbetarnas motivation, engagemang och delaktighet.
Undersökningen utreder även ledarnas förmåga att delegera uppgifter till sina anställda. Det
finns dock risker med mätningen, chefer som ”gullar” med sina anställda får högre värde än
de chefer som är bestämda mot de anställda, menar Rudin. Det är då av vikt att ha en
ytterligare chef oberoende av mätningen som kan granska mätningen med kritiska ögon,
menar Rudin. Adam inom Forex Bank anser i enlighet med Rudin att det är svårt att mäta
medarbetarnas nöjdhet och att bedöma ledarnas arbete. Att ge beröm, till enbart medarbetaren
eller inför övriga medarbetare, till en medarbetare som har utfört ett bra arbete anser
respondenten vara ett bra alternativ för att öka motivationen bland de anställda. Det är viktigt
att framhålla speciella beteenden som bidrar till en bra affär för såväl kund som för Forex
Bank, berättar Adam.
Länsförsäkringar Bank arbetar med att mäta kvaliteten hos sina anställda genom
”kvalitetsstandard rådgivningsmöte” där Olander får fram mycket användbar information om
sina anställda. Rådgivningen går ut på att Olander utvärderar den anställdes rådgivning med
kunden och undersöker hur rådgivaren har rätt upplägg för arbetet samt om rådgivaren har
uppnått den kvalitet som önskas.
4.4.5 Uppföljning

Att följa upp prestationsmåtten är en viktig process för att uppnå målen, om uppföljningen
slopas får prestationsmåtten ingen verkan för organisationen menar Adam på Forex Bank.
Rudin berättar att på Forex Bank är det affärscheferna på respektive butik som mäter
prestationen och följer upp prestationen. En prestation som bidrar till att resultatet ökar, eller
som är en tillgång för organisationen på annat sätt, ska belönas i form av löneökning eller
någon annan form av belöning berättar respondenten. Adam på Forex Bank nämner att det
finns massor med uppföljningar och att de har sina årsmål uppsatta på en tavla där
medarbetarna streckar av prestationer som de har åstadkommit. Det kan exempelvis handla
om att medarbetaren sätter ett streck för varje specifik produkt som medarbetaren har sålt. I
vissa fall fyller medarbetaren i en kommentar vid sin försäljning för att kunna gå tillbaka och
se vad det var medarbetaren gjorde bra vid försäljningstillfället. De anställda kan även skriva
kommentarer på vad de eventuellt vill bli bättre på till nästa gång. Därefter följer affärschefen
upp kommentarerna och diskuterar med gruppen vad de har gjort bra samt hur de kan bli ännu
bättre säljare, berättar Adam. Även central statistik följs upp eftersom butiksstatistik
presenteras på ett regionmöte vilket senare presenteras för varje anställd. På så vis kan butiker
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prestationsmåtten medför att de anställda analyserar sin egen prestation, lyckad som
förbättringsbar, vilket främjar deras utveckling. Adam menar att det inte går att förlita sig på
organisationens resultat utan varje medarbetare förväntas arbeta stadigt för att förbättra sin
egen prestation.
Cesar på Länsförsäkringar Bank säger att prestationsmätning är oanvändbar utan uppföljning.
Egentligen anser respondenten att organisationen ska börja baklänges med att ställa fråga;
”vart vill vi komma och vad vill vi åstadkomma?” Därefter får organisationen eftersträva de
uppställda målen och försöka åstadkomma prestationer som krävs. Olander nämner att
Länsförsäkringar Bank utgår ifrån målen som är satta på individnivå, därefter övergår de till
butiksnivå för att sedan övergå till det totala bolagsresultatet. Det totala bolagsresultatet
jämförs sedan med de övriga 23 bolagen inom Länsförsäkringar Bank. Olander menar att
jämförelsen mellan bolagens resultat ska vara en motivationsfaktor för de anställda. Om
bolaget ligger på andra plats i till exempel volymtillväxt arbetar de anställda ännu hårdare för
att erhålla den största volymtillväxten menar han. Som vi tidigare har nämnt har
Länsförsäkringar Bank uppföljning minst en gång i månaden eftersom Olander anser det vara
av vikt med en snabb uppföljning så att de anställda får en uppfattning på prestationen av det
utförda arbetet. Bertil på Länsförsäkringar Bank anser att en löpande uppföljning är att
föredra.
”Många gånger sätts målen per år och då är det värdelöst att få målen och sen inte ha
uppföljning förrän i december.” 5

Den kontinuerliga uppföljningen är samtidigt viktig för att få en dialog med chefen gällande
prestationsmåtten, har en medarbetare fått andra arbetsuppgifter under året ska målen ändras
under årets gång anser Bertil.
Eftersom respektive bankverksamhet inte varit aktuell mer än några år är ingendera av
organisationerna komplett, möjligtvis ser verksamheterna annorlunda ut om två år.

5

Personlig intervju med Bertil, medarbetare i Länsförsäkringar Bank, den 5 maj.

54

ANALYS

5. ANALYS
I kapitel fem ställs vårt empiriska material mot den teoretiska referensramen. För att erhålla en mer överskådlig
bild av analysen har vi valt att dela upp avsnittet i samma uppdelning som vi tidigare har valt i avsnitten om
teori samt empiri. Analysen bidrar till att vi kan formulera vår slutsats.

5.1 Dynamiska strategier
Gemensamt för båda organisationerna som vi har analyserat är att deras ursprungliga
verksamhet inte har sitt ursprung inom bankvärlden. Forex Banks ursprungliga verksamhet
har inriktats på valutaväxling innan banken beviljats bankverksamhet medan Länsförsäkringar
Bank har sitt ursprung inom försäkringsverksamhet. Enligt respondenterna inom båda
organisationerna har bankverksamheten utvecklats som en konsekvens för att kunna bibehålla
konkurrensförmågan på marknaden. Gällande Forex Bank har den största anledningen varit
fruktan inför Eurons införande vilket riskerat minskad omsättning för banken. För
Länsförsäkringar har storbankernas intåg på försäkringssidan varit en bidragande faktor till
banketableringen.
En faktor som respondenterna inom Forex Bank är eniga om är att organisationen
kännetecknas av hög flexibilitet. Från att enbart inrikta sig på valutaväxlingar till att utöva
bankverksamhet är fortfarande en process som är under utveckling inom banken.
Respondenterna inom Forex Bank har upprepade gånger nämnt att banken är väl
anpassningsbar utefter

omvärldens

förändringar bland

annat

genom

att

bankens

tillhandahållning utav produkter anpassas efter rådande förändringar, ett exempel är
införandet av mobilapplikationen som innebär att bankens kunder har möjlighet att utföra
enklare former av ärenden via sin mobiltelefon. Dock anser respondenterna att bankens
övergripande strategi är att vara den ”enkla banken” vilket innebär att produktutbudet
kommer att bestå av förhållandevis enkla banktjänster i form av konto samt lån. För att
förenkla bankprocesserna tillhandahåller banken även bankomatkort samt internettjänst. För
att kunna bibehålla konkurrensfördelarna krävs det enligt respondenterna att banken
underhåller samt utvecklar sina kärnkompetenser.
Bruzelius och Skärvad (2001) är inne på liknande resonemang och menar att
kompetensbaserade strategier är att föredra i en föränderlig miljö. Författarna anser att företag
bör utgå ifrån stabil bas i form av kompetenser organisationen är framgångsrika inom.
Kompetenser i form av service samt teknologi är bara ett fåtal exempel. Även Hamel och
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Prahalad (1994) anser att organisationers kärnkompetenser bör underhållas samt utvecklas för
att en organisation ska kunna behålla sina konkurrensfördelar. En kärnkompetens som anses
vara betydande enligt författarna är medarbetarnas kompetens. Att arbeta med
kompetensutveckling bidrar till att organisationens medarbetare enklare kan anpassa sig till
omvärldens förändringar.
Respondenterna inom Länsförsäkringar Bank är ense om att vad som särskiljer de från övriga
banker är värdeerbjudanderna som bolaget tillhandahåller. Värdeerbjudanden i form av
tillgänglighet genom att bankens kunder tillhandahålls möjlighet att ha alla sina affärer
samlade under Länsförsäkringar. Respondenterna medger att organisationen besitter en stor
mängd försäkringskunder vilket har bidragit till att en större del av kunderna har valt
Länsförsäkringar Bank som sitt naturliga bankval. Den största anledningen har varit att
kunden finner ett stort värde i att ha både sina bank- och försäkringsförbindelser inom samma
organisation. Att kunderna finner värde i att ha båda sina bank- och försäkringsförbindelser
inom samma organisation utgår utifrån en stark kundlojalitet som finns gentemot
organisationen. Andra värden som respondenterna nämner att kunderna värdesätter är
konkurrenskraftiga produkter såsom god inlånings- och utlåningsränta. Mendoza et al., (2007)
menar att det är tre aspekter som en organisation bör ta hänsyn till för att skapa en god
kundrelation. Framför allt är det viktigt att företaget besitter en förmåga om hur kunden
definierar värde. Därefter är det viktigt att företaget tillfredsställer kundens behov genom
olika åtgärder. Till sist är det viktigt att företaget erhåller en lojalitet från kunden som leder
till långvariga relationer.
Värdet för kunden är att erbjudas hög tillgänglighet genom att kunna ha sina förbindelser
inom samma organisation. Följden blir att kunden känner en form av trygghet eftersom
uppstår det problem eller funderingar är kommunikationskanalerna goda. De olika
avdelningarna inom Länsförsäkringar; försäkring, bank samt mäklare är oftast belägna i
samma byggnad vilket medför att tryggheten för kunden ökar genom att tillgängligheten är
närvarande menar respondenterna inom Länsförsäkringar Bank. Därefter är det viktigt att
kunden fortsätter att uppfatta värdet som bestående. Respondenterna är överens inom banken
att inflödet av kunder kommer att bistå vilket gynnar verksamheten på lång sikt. För att
motsvara inflödet av bankkunder nämner respondenterna att nyrekryteringar sker till fullo
inom Länsförsäkringar Bank eftersom organisationen expanderar. Tillvägagångssättet en
lämplig åtgärd för att öka tillgängligheten ännu mer inom den kommande framtiden. På så vis
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ökar lojaliteten från kunderna. Mendoza et al., (2007) anser att lojalitet omfattar en relation
mellan två aktörer under en lång period. Under perioden kommer det att uppstå
motstridigheter där aktörerna kommer att vara oense. För att kunna upprätthålla lojaliteten
gäller det att skapa förtroende för varandra genom olika lämpliga åtgärder.
För att Forex Bank och Länsförsäkringar Bank ska uppnå sina strategiska mål är det viktigt att
organisationerna är flexibla avseende omvärldsförändringar. Respondenterna inom båda
organisationerna är överens om att bankkunder generellt tenderar att växla mer emellan
bankerna än förut. Eftersom det förekommer fler aktörer medför det att utbudet blir större och
kunderna har större möjligheter att tillfredsställa sina behov och förväntningar. Adam inom
Forex Bank medger att nischbanker generellt sätt behöver vara mer anpassningsbara utefter
omvärldens förändringar eftersom banken i de flesta fall fokuserar på ett visst produktombud
som inte lika omfattande som storbankernas produktutbud. Storbankerna behöver inte i lika
stor utsträckning vara anpassningsbara som nischbanker eftersom de besitter ett större
produktutbud. Men desto hårdare konkurrensen blir desto mer flexibel strategisk anpassning
kommer att krävas av storbankerna enligt respondenten.
Melander och Nordqvist (2008) är inne på samma resonemang som respondenterna och menar
att en viktig prioritering inom dagens organisationer bör vara att ta hänsyn till de rådande
marknadskrafterna. Utgör marknadskrafterna ett stort tryck på företag vilket bidrar till
minskad efterfrågan eller ökad konkurrens kan en lämplig åtgärd vara att se över
organisationens strategiska utformning. Författarna nämner också att de inre faktorerna såsom
maktfördelning, organisationsstruktur, kultur samt dominerande aktörers tankesätt kan
medföra att strategiska förändringar kan komma att ske. Respondenterna är medvetna om att
en flexibel och dynamisk organisation inte enbart behöver medföra positiva aspekter. Finns
det en inarbetad organisationskultur som förändras för att motsvara de aktuella
marknadsförändringarna, kan det bidra till att inarbetade värderingar samt normer inom
organisationen ifrågasätts. Förändringen utav en organisationskultur kan medföra att
organisationens medarbetare motiveras mindre av sina arbetsuppgifter vilket på lång sikt kan
bidra till att medarbetarnas individuella mål inte överensstämmer med organisationens
övergripande mål.
En annan konsekvens som respondenterna tar upp är att missnöje kan sprida sig inom
organisationen eftersom normer och värderingar kan komma att förändras som en följd av
förändrad organisationskultur. Därför är respondenterna inom båda organisationerna överens

57

ANALYS

om att kompetensutveckling är en betydande faktor för att överenskommelse gällande målen
ska uppnås. Om medarbetarna kontinuerligt erbjuds kompetensutveckling i form av
exempelvis

utbildningar

underlättar

det

överrensstämmelsen

mellan

medarbetarens

individuella mål och organisationens övergripande mål. Samtidigt kan missnöje bland
organisationens medarbetare förhindras. Även Lindvall (2001) är inne på samma resonemang
och påstår att humankapitalet inom organisationer har erhållit allt större betydelse och att det
är ledningens uppgift att medarbetarna erhåller strategisk vägledning, speciellt i ett näringsliv
som kännetecknas utav snabba förändringar.

5.2 Intellektuellt kapital
Mänskliga resurser
Forex Bank grundades 2003 och har utvecklats i snabb takt, både vad det gäller kompetensoch organisationsnivå. Länsförsäkringar Bank i Kalmar län fick fart på verksamheten rejält år
2006, tre år efter Forex Bank. Eftersom båda bankerna är relativt sena med uppstarten och
utan tidigare erfarenheter av liknande bankprodukter har företagen varit i behov av att fylla
den uppkomna luckan utav kompetensbrist. Samtliga respondenter av ledande befattningar
och Bertil i Länsförsäkringar Bank har långvarig arbetserfarenhet från bankmarknaden. Värt
att nämna är att flertalet personer i Forex Banks ledning innehar bankerfarenhet från de
svenska storbankerna. Till exempel kan vi nämna att verkställande direktören för Forex Bank
kommer från liknande tjänst inom SEB, Chef Retail närmast från SEB och HR-chefen har
varit en del av Svenska Handelsbanken. Olander som är bankchef för Länsförsäkringar Bank i
Kalmar län har haft liknande position i sitt tidigare arbete för Ölandsbanken men han kan
även visa upp beaktansvärda arbetsmeriter från en av de svenska storbankerna. Adam på
Forex Bank och Cesar på Länsförsäkringar Bank har under respektive studietid varit
timanställda på sina nuvarande arbetsgivare.
Med ledning av respondenternas gedigna utbildningsbakgrund samt arbetserfarenheter anser
vi att båda kategorierna är av stor betydelse för banker som befinner sig i etablerings- samt
expansionsfas. Vi finner likheter med teorin där Roos et al., (2005) menar att individen får det
lättare att inhämta nya kunskaper om individen sedan tidigare bär på mycket kunskaper.
Olander på Länsförsäkringar nämner att banken har medarbetare med bakgrund i alla de
svenska storbankerna och vi tror att förklaringen finns i företagets hantering av mänskliga
resurser. I samtal med Olander påpekar han flera gånger om medarbetarens betydelse för
företaget. På så vis kan Olander ha resonerat i liknande banor som Ramezan (2011) och Marr
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(2005). Författarna hävdar att kunskap är en strategisk hållbar resurs vars syfte är att erhålla
konkurrensfördelar, och organisationens hantering av mänskliga resurser kan bidra till ökat
intresse från viktiga intressenter såsom potentiella medarbetare. För att stärka medarbetarens
kompetens och bibehålla konkurrensfördelar har både bankerna ett större utbud av
utbildningar av varierande storlek. Adam genomgår i skrivande stund en längre
ledarskapsutbildning medan Cesar har genomgått en av de största utbildningarna
Länsförsäkringar kan erbjuda sina medarbetare. När bankerna erbjuder sina medarbetare
kompetensutveckling kan det vara ett av flera sätt att utveckla de mänskliga resurserna. När
Adam och Cesar har avslutat sina utbildningar kan organisationen i enlighet med Stewart
(1997) nyttja allt mer av medarbetarens kunskaper och kreativitet. För att utveckla
organisationens mänskliga resurser hävdar Stewart (1997) att fler medarbetare ska ges tillgång
till resurser som krävs för att utveckla och skapa organisationens värde.
Då båda företagen har relativt nya nischbanker anser vi att behovet utav lämpliga medarbetare
ökar. Utöver ovan nämnda kategorier nämner Olander, Rudin och Surtell om medarbetarens
värderingar och menar att de ska överensstämma med organisationens värderingar.
Medarbetarens värderingar utgör en betydande faktor för bankens utveckling och tillväxt,
vilket vi har fått bekräftat med respondenter på operativ nivå. Roos et al., (2005) menar att
medarbetarens kompetens är av stor betydelse och bär det yttersta ansvaret för
organisationens framgång, vilket överensstämmer med vad respondenterna har delgett oss.
Hudson (1993) och Stewart (1997) menar att individens mänskliga resurser är sammansatta
utav fyra olika kategorier varav tre, utbildningsbakgrund, erfarenheter samt värderingar, som
vi har berört och den fjärde kategorin innefattar arvet. Vidare menar Stewart (1997) att all
kompetens inte är av samma värde och syftar på att organisationer skall finna och utveckla det
som är värdeskapande för organisationen. Samma författare delar in kompetens i tre olika
typer: primärkompetens, hävstångskompetens och kärnkompetens. Vi anser att både Forex
Bank och Länsförsäkringar Bank utgår till stora delar från sina kärnkompetenser vid
utformning av bankverksamheten. Det framkommer tydligt efter intervjuer med Rudin och
Olander. Rudin på Forex Bank vill inte leda in företaget på nya områden förrän de har uppnått
mättnad på marknaden samt tillfredsställande resultat med befintligt utbud. Vi uppfattar att
kärnkompetensen i Forex Bank utgörs av valutaväxling med personlig service i toppklass. För
Länsförsäkringar finner vi att bolagets kärnkompetens finns inom försäkringsverksamheten.
Olander och respondenterna på Länsförsäkringar Bank påpekar flera gånger om samarbetet
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med försäkringssidan och att de som rådgivare på bankavdelningen ska jobba i enlighet med
rådande kultur för att förstärka det redan starka varumärket, som medarbetarna på
försäkringssidan har byggt upp.
Organisationsresurser
Respondenter från båda bankerna hävdar att de innehar starka företagskulturer. För att
exemplifiera påståendet nämner Olander samt Rudin att stora delar av bankens arbetsmetoder
och värderingar härstammar från företagens kärnverksamheter. Respondenterna på
Länsförsäkringar Bank anser att företagets starka varumärke underlättar för en ökning i
kundstocken. Styrkan i varumärket och bankens arbetsmetoder ger även medarbetarna mer tid
och större frihet att hjälpa fler kunder eftersom företagets försäkringsverksamhet förser
banken med stöd i form av information och tips om potentiella kunder. På Forex Bank är
företagskulturen och informationssystemen under utveckling varav det först nämnda är det
som märks tydligast hos respondenterna. Rudin talar om en företagskultur som har förändrats
radikalt eftersom Forex Bank har övergått från att ha regelbaserad till värderingsbaserad
styrning. Surtell hävdar att nuvarande kultur ger ökad ansvarstagande som bidrar till ökad
motivation. Företagskulturen är av stor betydelse för både Forex Bank och Länsförsäkringar
Bank, enligt samtliga respondenter. Vidare menar Chef Retail, HR-chefen samt Adam i Forex
Bank att företagskulturen kan påverka den enskilda medarbetarens budskap till kunden. Enligt
respondenterna underlättar kulturen för att driva banken åt det önskvärda hållet. Adam på
Forex Bank tydliggör att företagskulturen ska ha innehålla samma värderingar och beteenden
rakt igenom hela organisationen. På så vis menar Adam att det underlättar för samtliga
medarbetare att förstå och stärka företagskulturen. Chen et al., (2004) hävdar att
organisationsresurser är en betydande komponent för att utveckla och stödja mänskliga
resurser samt relationsresurser och vad respondenterna har delgett oss i stycket ovanför är en
korrekt förlängning utav författarnas ord.
För att stärka bankens organisationsresurser har Forex Bank en årligen återkommande
konferens som Rudin internt har döpt till inspirationsdag. Rudin och Surtell anser att
konferensen är viktig eftersom den utgör en stor del av informationsspridningen till samtliga
medarbetare. Chen et al., (2004) hävdar att organisationsstruktur beskriver relationen mellan
makt och ansvar. Enligt författarna omfattar organisationsstruktur flera delar såsom skapande
av policy, ledarskap, kontroller samt informationsstruktur. ”Inspirationsdagen” är ett tillfälle
för ledningen att informera samtliga medarbetare om den aktuella organisationsstrukturen.
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På Länsförsäkringar Bank är samtliga respondenter upplysta och samstämmiga kring bankens
strukturer och system. Olander, Bertil och Cesar talar om en bank vars kultur påverkas och
utvecklas utav företagets kärnverksamhet. Bankchefen menar att det är företagskulturen och
det starka varumärket som har lett till att banken har haft flest nöjda privatkunder, både på
bank- och bolånesidan, av samtliga banker de senaste sex åren. Enligt Bertil, Cesar samt
Olander är det en klar och enkel styrning i banken. Kontakten med medarbetarna samt ledning
är på bra nivå och det hela underlättar även utav bolagets organisationsstruktur som möjliggör
en nära kontakt med företagets verkställande direktör. Cesar nämner till exempel att det inte
förekommer svårigheter med att knacka på hos verkställande direktören för en diskussion
eftersom alla delar i företaget arbetar under ett och samma tak.
Författarna Chen et al., (2004) menar att organisationsresurser består av vardagliga rutiner i
organisationen och utifrån vad samtliga respondenter har delgett oss kan författarnas
påstående bekräftas i vår studie. Vidare hävdar författarna att organisationer med
strukturerade organisationsresurser underlättar för mänskliga resurser att uppnå maximala
potentialen. Teorin stämmer väl överens med empirin eftersom respondenterna inom
Länsförsäkringar Bank beskriver faktorer som underlättar och stödjer det vardagliga arbetet.
Relationsresurser
Bertil, Cesar och Olander menar att Länsförsäkringars starka varumärke är till stora delar
uppbyggt

av

kundernas

förtroende

för

försäkringsverksamheten.

För

att

stärka

relationsresurserna använder Länsförsäkringar Bank sig av kontinuerliga kontakter med
kunderna. Syften är enligt respondenterna att upptäcka och tillfredsställa kundens behov men
även för att förse medarbetaren med aktuell information om kunden. Bankverksamheten
befinner sig till skillnad från försäkringsverksamheten i ett expansivt tillstånd med stor
tillökning av nya kunder på både privat- och företagssidan och Cesar menar att det är av vikt
att fortsätta bibehålla nivån på kundnöjdheten. Enligt Cesar kan en förlorad kund bli tio i det
längre perspektivet och banken har ännu inte tillräcklig stor kundstock för att ha råd med
sådana kundförluster. Roos et al., (2005) hävdar att relationsresurser ökar organisationens
värde och att organisationen inte äger relationsresursen utan relationen kan på ett eller annat
sätt avslutas i förtid av motparten. Samtliga respondenter berättar upprepade gånger om
kundens betydelse för företagets fortlevnad och varumärkesskapande. Stewart (1997) anser att
relationsresurser är av störst betydelse ur intellektuellt kapital. Författaren menar att det är
företagets goda relationer med kunden som generar intäkter. Vidare hävdar han att större
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företag är mer medvetna om relationsresursens betydelse avseende organisationens
värdeskapande. Reichheld (1996) hävdar att kundlojaliteten påverkar företagets resultat och
det är både Forex Bank och Länsförsäkringar Bank ense om.
Båda bankerna arbetar för att få återkommande kundbesök till samtliga verksamhetsområden.
Olander på Länsförsäkringar Bank hävdar att företaget erbjuder kunden ett helhetskoncept
avseende fastighetsförmedling, försäkrings- samt bankengagemang. Om kunden uppfattar
helhetskonceptet på liknande synsätt som företaget kan det påverka företagets framtida
position (Bontis 1999).

5.3 Prestationsmätning
Finansiella mått
Samtliga respondenter nämner att de finansiella måtten fortfarande är viktiga trots att
betydelsen av icke-finansiella mått har ökat. Exempel på finansiella mått inom banker är
lönsamhet

och

räntabilitet

enligt

Olander

på

Länsförsäkringar

Bank.

Cesar

på

Länsförsäkringar Bank anser att pengar inte är svårt att mäta och att finansiella mått är en
sanning med viss modifikation. Styrkan i de finansiella måtten ligger i att de är beprövade
under en längre period vilket har gjort att måtten blivit accepterade som beslutsunderlag inom
flera organisationer (Epstein & Birchard, 2000). I vinstdrivande företag är fortfarande
finansiella mått viktiga eftersom aktieägarna bedömer det investerade kapitalet utifrån
avkastning på eget kapital, menar Merchant och Van der Stede (2007). Författarna anser
också att de finansiella måtten är positiva eftersom de upptar mindre resurser jämfört med
icke-finansiella mått vilket beror på att de finansiella prestationsmätningssystemen redan
anträffats i organisationer. I enlighet med respondenterna samt teorin anser vi att fokus inte
enbart ska ligga på finansiella eller icke-finansiella mått utan en mix av måtten är att föredra.
En kombination utav måtten anser vi ligga till grund för att såväl kundernas behov samt
bankens mål ska kunna uppnås.
Icke-finansiella mått
Enligt såväl respondenterna som teorin har de icke-finansiella prestationsmåtten erhållit allt
större betydelse i organisationer. Exempel på icke-finansiella mått är andelen nöjda kunder
samt andelen nöjda medarbetare berättar respondenterna. De berättar även att det är av vikt att
använda mått som bidrar till att öka organisationens värde vilket är till hjälp för att eftersträva
de uppställda målen. Teorin nämner i enlighet med respondenterna att prestationsmått ska
kunna hänföras till företagets strategi och användas som en vägledning mot organisationers
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uppställda mål (Ax et al., 2007). Prestationsmått som används är en vägledning mot
organisationens uppställa mål och vi tror att det kan vara viktigt eftersom resultaten av måtten
kan bidra till ökad motivation bland de anställda så att dem erhåller en uppfattning kring
utvecklingen gällande deras prestation. Cesar på Länsförsäkringar Bank har nämnt att
prestationsmåtten ska användas som en vägledning mot de uppställda målen i organisationen.
Respondenten berättar även att organisationerna prioriterar processen med att erhålla nöjda
kunder samt nöjda medarbetare. Båda organisationerna eftersträvar att erhålla nöjda kunder
eftersom de anser att kundnöjdhet, i slutändan, ger konkurrensfördelar. Vi uppfattar att
medarbetarna uppskattar undersökningarna gällande kompetensen och motivationen bland de
anställda eftersom det visar att cheferna bryr sig om hur de anställda arbetar. Utifrån
intervjuerna tolkar vi att både Forex Bank samt Länsförsäkringar Bank arbetar med att erhålla
nöjda kunder på ett tillfredsställande sätt, bland annat genom att marknadsandelarna ökar i
respektive bank samt diverse utmärkelser bankerna har erhållit.
Kritik mot prestationsmåtten
Respondenterna är positiva till prestationsmått i sin helhet men kritiska till prestationsmått om
de inte bidrar till att de uppställda målen underlättas att nås. Rudin i Forex Bank berättar att
om prestationsmått erhålls för mycket fokus kan det bidra till att medarbetarna enbart
presterar för att uppnå målen och bortser från kundens behov. Bertil i Länsförsäkringar Bank
påpekar att måtten ska vara relevanta och mätbara såväl för ledning som för den enskilde
medarbetaren. Med relevanta mått menar Bertil att måtten ska vara rimliga att uppnås annars
minskar motivationen. Samtliga respondenter anser att för många prestationsmått bidrar till att
fokus på de viktiga måtten minskar vilket i sin tur kan leda till att motivationen bland de
anställda minskar eftersom de uppställda målen inte uppnås. Johnson och Kaplan (1987)
nämner vikten av att medarbetarna ska förstå måtten för att kunna prestera mot de uppställda
målen. Förstår medarbetarna inte vad ledningen vill uppnå är det inte lätt för medarbetarna att
prestera så att målen uppnås menar författarna. Epstein och Birchard (2000) menar att för
många mått kan skapa förvirring och medarbetarna kan få svårt att hantera flera mått
samtidigt. Johnson och Kaplan (1987) hävdar att vikten av de icke-finansiella måtten har ökat
på grund av att de finansiella måtten har tagit emot mycket kritik beroende på att det blir ett
historiskt tänk i organisationen samt att långsiktigheten åsidosätts vid finansiella mått. Vi
anser att kritiken mot prestationsmåtten är befogad då det är av vikt att relevanta mått används
i organisationen. Måtten som eftersträvas i organisationen ska hjälpa företaget att uppnå sina
mål och även bidra till att företaget utvecklas i positiv riktning, tycker vi.
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Balanserat styrkort
Utifrån intervjuerna går det inte att avgöra om bankerna, medvetet, använder sig utav det
balanserade styrkortet. Men det finns ett visst inslag av de olika perspektiven som
uppkommer under intervjuerna. Det balanserade styrkortet är ett av resultaten av kritiken mot
att enbart använda sig av finansiella mått och är en modell som integrerar finansiella mått med
icke-finansiella mått (Nørreklit, 1999). Respondenterna berättar att de har många möten med
medarbetare samt chefer för att kontrollera om de uppställda målen uppnås samt om
organisationen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Båda bankerna strävar efter att vara så
finansiellt starka för att erhålla ett positivt resultat, vilket kan kopplas ihop med det finansiella
perspektivet.
Kundperspektivet kan härledas till att organisationer utför undersökningar gällande
kundtillfredsställelse samt marknadsandelar vilket såväl Forex Bank som Länsförsäkringar
Bank använder sig av (Kaplan och Norton, 1996). Särskilt Länsförsäkringar Bank har erhållit
flertalet utmärkelser avseende kundnöjdhet men även Forex Bank arbetar utifrån kundernas
behov, berättar Surtell på Forex Bank.
Det interna perspektivet identifierar de viktigaste processerna för att kunna uppfylla
organisationens mål (Kaplan & Norton, 1996). Utifrån bankernas benchmarking erhåller de
information och nya idéer om framtida produkter. Eftersom Forex Bank och Länsförsäkringar
Bank är relativt nya på marknaden är bankerna inte i topp med att utveckla nya teknologier
och nya produkter.
Lärande- och utvecklingsperspektivet handlar om att utveckla kunskaper inom de områden
där kundernas behov efterfrågas och de områden som behöver utvecklas för att organisationen
ska nå sin vision och sina mål (Olve et al., 1999). Forex Bank använder sig av en
undersökning gällande nöjd medarbetarindex där mätningen innefattar medarbetarnas
motivation samt ledarnas förmåga att delegera uppgifter. Länsförsäkringar Bank arbetar med
kvalitetsstandard rådgivningsmöte för att undersöka om medarbetarna arbetar utefter bankens
värderingar. Utifrån undersökningarna bankerna utför ökar stabiliteten i företaget genom att
medarbetarna arbetar på ungefär samma vis och cheferna kan då lättare förändra arbetssättet
om så krävs.
Vi tror att både Forex Bank och Länsförsäkringar Bank använder sig av det balanserade
styrkortet, omedvetet. Bankerna arbetar med många delar inom respektive perspektiv vilket
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styrker vår tro om användandet av styrkortet. Vi anser att det är positivt att bankerna använder
sig av styrkortet eftersom det bidrar till ett utbrett arbete inom organisationens delar. Att
arbeta med ett brett perspektiv medför att organisationen ökar sin förståelse och sina
kunskaper inom fler områden vilket i sin tur bidrar till konkurrensfördelar.
Uppföljning
Samtliga respondenter betonar vikten av uppföljning gällande prestationsmått. Cesar på
Länsförsäkringar Bank berättar att uppföljning är vitalt och helt värdelöst om inte
uppföljningen kommer i samband med mätningen av prestationsmåtten. Uppföljning av
prestationsmått bidrar till att en jämförelse kan göras mellan butikerna vilket är
motivationshöjande för medarbetarna menar Olander på Länsförsäkringar Bank. Även Forex
Bank arbetar mycket med uppföljningar genom att jämföra sina prestationer med de
fastställda årsmålen. Adam på Forex Bank berättar att de veckovis har en individuell
uppföljning där affärschefen följer upp sina medarbetares prestationer och kommenterar deras
arbete för att därefter förmedla ut kommande mål. Neely et al., (2005) skriver att det är viktigt
att följa upp måtten och uppföljningen ska ske snarast efter presterat resultat annars finns det
risk för att eventuella brister omöjligt kan lokaliseras och korrigeras om det är nödvändigt. Vi
tolkar uppföljningen av prestationsmåtten som en av de viktigaste delarna i hela processen
med prestationsmått. Först och främst handlar det om att finna relevanta och lämpliga mått för
respektive del i verksamheten. När företaget slutligen kommer till arbetet kring mätningen av
resultatet är det av vikt att uppföljningen sker omedelbart för att ge resultat och för att
medarbetarna ska uppfatta hur deras prestation har påverkat utfallet. Vi tror att det är viktigt
att finna konsekvenserna av resultatet för att bibehålla det positiva resultatet eller för att
förändra delar i arbetet inför nästa mätning. Uppföljningen tror vi motiverar de anställda
eftersom de får bekräftelse på sitt arbete.
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6. SLUTSATS
I kapitel sex kommer vi att redogöra för de viktigaste slutsatserna som har uppkommit under uppsatsens gång.
Slutsatserna grundar sig i vårt empiriska material, teoretiska referensram samt vår analys. Vi väljer att avrunda
kapitlet med att besvara vår problemformulering.

Dynamiska strategier
Vi anser att Forex Bank och Länsförsäkringar Bank avseende strategiutformningen utgår
utifrån dynamiska strategier. Gemensamt för båda organisationerna är att deras
strategiutformning baseras utifrån ett antal kärnkompetenser som är vitala för verksamhetens
etablering på den svenska bankmarknaden. Inom båda organisationerna är de medvetna om
sina kärnkompetenser och försöker att underhålla samt utveckla sina kärnkompetenser för att
motsvara marknadens förväntningar och krav. Inom båda bankerna är kundrelationer en
betydande kärnkompetens. Eftersom bankerna tillhandahåller ett begränsat produktutbud är
det enligt oss viktigt att bankernas strategiutformning är flexibel utifrån omvärldens krav och
förväntningar. För att kunna motsvara omvärldens förväntningar är kompetensutveckling
inom organisationen en viktig del av den dynamiskt strategiska utformningen.
Kompetensutvecklingen bidrar till att medarbetarnas individuella mål stämmer överens med
företagsledningens övergripande mål. Till skillnad från storbankerna som erbjuder ett större
produktbud är vår uppfattning att storbankerna inte är i samma behov av dynamiska strategier
som nischbanker. Nischbanker eftersträvar att blir framgångsrika inom en viss specifik nisch
och strategisk anpassning utifrån omvärldsförändringar blir därför helt enkelt ofrånkomligt
om banken vill bibehålla sin nuvarande marknadsposition.
Intellektuellt kapital
Såväl Forex Bank som Länsförsäkringar Bank investerar aktivt i bankens intellektuella
kapital. För både Forex Bank och Länsförsäkringar Bank upptar intellektuellt kapital mycket
av organisationens uppmärksamhet. Eftersom båda företagen har relativt nystartade
bankverksamheter anser vi att det fortfarande förekommer behov av medarbetare med lämplig
arbets- och utbildningsnivå, dock har vi funnit skillnader i vad banken efterfrågar. En
förnyelse av ledningen på Forex Bank har genomförts för ett antal år sedan och större andel
utav de ledande posterna innehas utav personer med kompetens och erfarenhet från
storbankerna. Vi finner starka skäl till att förnyelse samt tillökning av medarbetare med
adekvat utbildnings- och arbetshistorik även kommer att ske på operativ nivå inom snar
framtid, samtidigt som banken medvetet behåller och utvecklar sin kärnkompetens som finns
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inom kundrelationer och valutaväxling. Länsförsäkringar Bank är ett steg före Forex Bank i
utvecklingen och vi bygger påståendet på att kunden har tillgång till ett större utbud av
produkter samtidigt som företaget redan har lockat till sig mer bankutbildad personal på både
lednings- och operativ nivå. För Länsförsäkringar Bank är fokus på att utveckla
medarbetarnas kompetens för att förbereda inför framtida produktlanseringar, men intresset
för att locka till sig nya medarbetare är minst lika stort på Forex Bank eftersom bankerna
möter en kontinuerlig växande kundstock. Länsförsäkringars kärnkompetenser består främst
utav rådgivning inom sak- och livförsäkring men vi vill även placera in företagskulturen som
en kärnkompetens eftersom den innehåller karaktäristiska och unika arbetsmetoder som vi
endast har funnit i Länsförsäkringar Bank.
Båda bankerna är medvetna om betydelsen av organisations- och relationsresursers effekter på
organisationens värdeskapande. Här har vi upptäckt både skillnader och likheter mellan
bankerna. Forex Bank är en relativt ny uppstickare på bankmarknaden och det gäller även för
företagets organisationskultur, organisationsstruktur och den operativa processen. Vi uppfattar
att organisationsresurser är av betydelsen eftersom Forex Bank genomför flera omfattande
förändringar för att underlätta vardagen för sina medarbetare. I Länsförsäkringar har
bankverksamheten erhållit mycket stöd från försäkringsverksamheten, här anser vi att
organisationsresurser är avgörande i många viktiga aspekter för såsom kundnöjdhet,
resultatutveckling och medarbetarnas trivsel. Vi upplever att den rådande företagskulturen
inom Länsförsäkringar Bank är en bidragande faktor till att underhålla och utveckla det väl
ansedda varumärket. För båda bankerna är kundnöjdhet en viktig hörnpelare i jakten på
tillväxt och marknadsandelar, om en kund försvinner är det en för mycket för banker på
framfart.
Prestationsmått
Vi anser att såväl Forex Bank som Länsförsäkringar Bank använder sig av lämpliga
prestationsmått. Kombinationen av finansiella och icke-finansiella mått påträffas inom båda
bankerna vilket vi anser vara positivt eftersom många delar inom verksamheten utvärderas.
Utifrån prestationsmåtten får vi uppfattningen om att strategiutformningen underlättas och att
samtliga respondenter uppfattar måttens funktion och syfte. Att tillgodose kunderna med de
tjänster som önskas bidrar till att bankernas finansiella mål lättare uppnås. Bankernas arbete
med att erhålla nöjda kunder syns i form av deras utmärkelser gällande kundnöjdhet. En
tolkning vi har utifrån avseende nöjda kunder är att eftersom ingendera av Forex Bank eller
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Länsförsäkringar Bank har särskilt stora marknadsandelar jämfört med storbankerna är det
lättare för de mindre bankerna att erhålla nöjda kunder. Vi grundar vårt påstående i att det
underlättar för medarbetarna att upprätthålla en god kontakt med sina kunder om kundstocken
inte är särskilt stor. Möjligtvis kan det handla om att utbudet på produkter är mindre inom
Forex Bank och Länsförsäkringar Bank än hos storbankerna. Då krävs det att Forex Bank och
Länsförsäkringar Bank erbjuder andra konkurrensfördelar som till exempel bättre
kundkontakt.
Vi anser att såväl Forex Bank som Länsförsäkringar Bank, omedvetet, använder sig av delar
inom det balanserade styrkortet. Vi tror att det beror på att strategiutformningen underlättas då
stora delar av organisationen omfattas av styrkortet och samtliga medarbetare blir delaktiga i
arbetet mot de uppställda målen i verksamheten. Engagemanget kan beskrivas som en
motivationsfaktor för medarbetarna då de känner sig mer delaktiga i arbetet med
utformningen av verksamheten. En annan faktor som vi har uppmärksammat under
intervjuerna och som bidrar till att motivationen ökar bland de anställda handlar om
uppföljning avseende prestationer som har genomförts. Genom att erhålla uppföljning
gällande prestationsmått snarast efter prestation, kan produktiviteten samt effektiviteten
förbättras till nästa gång. Kontinuerliga uppföljningar efter presterat resultat kan leda till mer
delaktighet och ansvarstagande från medarbetaren eftersom uppföljningen synliggör nytta
samt brister i redan utförda prestationer.
På vilket sätt har nischbanker etablerat sig på den svenska bankmarknaden utifrån sin
strategiutformning?
Nischbanker har etablerat sig på den svenska bankmarknaden som en följd av att bankernas
ursprungliga verksamheter hotats av en ökad konkurrens inom den ursprungliga
verksamhetens kärnkompetens. Vidare har bankerna även använt sig av dynamiska strategier
avseende strategiutformningen för att etablera sig på marknaden. Bankerna har förstärkt samt
utvecklat nya kärnkompetenser för att bibehålla konkurrenskraften. Kärnkompetens i form av
unik företagskultur, kundrelationer och flexibel organisationsanpassning utgör betydande
faktorer avseende nischbankens strategiutformning på den svenska bankmarknaden. Ickefinansiella mått har underlättat för nischbankernas etablering eftersom mätbara mått på
exempelvis kund- och medarbetarnöjdhet kan påverka bankens etablering i både positiv och
negativ bemärkelse. Slutligen belyser vi betydelsen av icke-finansiella mått med ett citat: ”en
förlorad kund kan dra med sig ytterligare tio kunder…”
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7. DISKUSSION
I uppsatsens sista kapitel presenterar vi resultatet som har framkommit ur våra diskussioner. Bland annat
resonerar vi kring tankar och funderingar som uppkommit under processens gång. En viktig del av diskussionen
handlar om feedback och åtgärder som kan bidra till ett ännu bättre framtida resultat för oss samt andra
uppsatsförfattare. Uppsatsen avslutas med förslag på framtida studier inom ämnesområdet.

Under uppsatsens gång har vi fokuserat kring nischbankernas etablering på den svenska
bankmarknaden. Vi har kommit fram till att nischbankernas etablering på den svenska
bankmarknaden är en följd av att bankernas ursprungliga verksamheter hotats av en ökad
konkurrens inom den ursprungliga verksamhetens kärnkompetens. Vi tror att påståendet kan
generaliseras och tillämpas på övriga svenska nischbanker. Företag som relativt nyligen
etablerat bankverksamhet som inte ingår i studien, exempelvis ICA Bank och IKANO Bank,
är två nischbanker som kännetecknas av att deras ursprungliga verksamhet haft en helt annan
verksamhetsinriktning. ICA är sen tidigare en stor aktör inom detaljhandelsbranschen medan
IKANO Bank är en del av IKEA-koncernen. Vi tror att anledningen till etableringen av
bankverksamhet beror på att organisationerna 1) upplever ökat hot mot kärnverksamhet, 2)
vill utveckla och stärka sin konkurrenskraft på marknaden, 3) skapa och stärka relationer med
befintliga och nya kunder. Eftersom nischbankerna i stor utsträckning tillhandahåller ett
mindre produktutbud än storbankerna är de i större behov av att omgående kunna anpassa
verksamheten utifrån omvärldens krav och förändringar. Följden blir att dynamiska strategier
är att föredra för nischbankens etablering och fortlevnad. För att etablera sig på
bankmarknaden tillhandahåller nischbankerna ett begränsat produktutbud i form av mer
vardagliga produkter som storbankerna fäster mindre vikt på.
För att kunna öka sin konkurrenskraft är vår uppfattning att nischbanker måste eftersträva att
bli ledande inom de produktkategorier som storbankerna lägger mindre intresse vid.
Produktområdena som nischbankerna vill bli ledande inom tror vi inte fäster storbankernas
intresse lika mycket eftersom storbankerna har fler produktområden som genererar intäkter. I
framtiden tror vi att nischbanker kommer att utöka sitt sortiment för att eventuellt närma sig
storbankernas produktutbud eftersom det finns potential att växa på bekostnad av
storbankernas kundstock. Om scenariot blir verkligt tror vi att storbankerna kommer att agera
och anpassa sig mer utifrån dynamiska omvärldsfaktorer. Storbankerna kan jämföras med ett
större hangarfartyg medan nischbankerna är flygande jagare på samma vatten, det är
avsevärda skillnader avseende tiden att förändra skeppets riktning. Jämfört med övriga
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branscher inom tjänstesektorn som kännetecknas av tillväxt kommer det leda till ökad
konkurrens om rätt kompetens. Organisationer som underhåller samt utvecklar rätt kompetens
har en större sannolikhet att uppnå en etablerad marknadsposition eftersom medarbetarens
prestationer blir allt mer avgörande för organisationens utveckling. Den svenska
tjänsteproduktionen har ökat sedan år 1993 och erhåller en allt betydelse för den svenska
ekonomin. Vi tror att den svenska tjänsteproduktionen kommer att öka i tillväxt samt
betydelse vilket bidrar till att organisationer som använder sig av dynamiska strategier och
kontinuerlig kompetensutveckling i större utsträckning kan erhålla konkurrensfördelar.
Avseende prestationsmåttens betydelse för verksamhetens mål och uppföljning har vi
diskuterat kring de två olika kategorier, finansiella mått och icke-finansiella mått. Vi är eniga
inom gruppen gällande finansiella mått och anser att de i slutändan har störst betydelse för
verksamhetens fortlevnad. I gruppen liknar vi finansiella mått vid en översiktsbild utav
verksamheten eftersom de kort och koncist berättar om hur verksamheten i stora delar
presterat. Finansiella mått är med andra ord, toppen på isberget, den synliga delen för
intressenter. För att erhålla en djupare förståelse och mer detaljerad beskrivning över
verksamhetens delar kan organisationen utveckla icke-finansiella mått. Vi tror dock att
organisationens nytta utav icke-finansiella mått varierar beroende på verksamhetens fokus. I
en nyetablerad organisation kan icke-finansiella mått som kundstock, kundnöjdhet och kvalité
vara av större vikt än för etablerade organisationer som har en stabil grund att vila på.
Fortsatt forskning
Vi har ansett att den dynamiska strategiutformningen tillsammans med andra bidragande
faktorer såsom intellektuellt kapital samt prestationsmått är betydelsefulla faktorer avseende
nischbankens etablering på den svenska bankmarknaden. Fortsatt forskning inom ämnet som
kan vara intressant att studera är om det finns intresse och möjlighet för dagens nischbanker
att bli fullsortimentsbanker. Eftersom nischbanker i dag erhåller en allt större kundstock som
en följd av att satsningen inom vissa produktsortiment har varit lyckad. Ur
forskningssynpunkt kan det vara intressant att studera kritiska framgångsfaktorer som kan
vara aktuella för en nischbank att utgå ifrån för att bli en fullsortimentsbank.
Fler och fler kunder väljer nischbanker i de produktsortiment som tillhandahålls och vår
uppfattning är att storbankerna börjar acceptera nischbankernas närvaro på bankmarknaden.
Vidare forskning som kan vara aktuell är hur den svenska bankmarknaden i den kommande
framtiden kommer att se ut. Kommer bankmarknaden utsättas för ännu hårdare konkurrens
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vilket bidrar till att kunder har sina bankaffärer utspridda bland olika banker? Kommer
storbankernas stordriftsfördelar att försätta bankerna i nuvarande ledande positioner?
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