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SAMMANFATTNING 
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Bakgrund: Med hjälp av ett Balanserat Styrkort kan en organisation hitta en balans 

mellan monetära och icke-monetära mått. I och med att organisationen delas upp i olika 

perspektiv leder det i sin tur till att organisationen kan se vad det är den behöver 

utveckla för att uppnå ett ännu bättre resultat. Detta då ett väl fungerande Balanserat 

Styrkort skapar en långsiktig balans som inte bara visar vad som är bra idag, utan även i 

framtiden. 

Syfte: Syftet med denna studie var att arbeta fram mål och mått som är användbara för 

Kinda-Ydre Sparbank inom det finansiella perspektivet och medarbetarperspektivet. 

Metod: I vår studie har vi tillämpat en fallstudie med kvalitativt inslag där vi har 

samarbetat med Kinda-Ydre Sparbank. För att få in det material som vi behövde för att 

arbeta fram styrkortet har vi intervjuat personal med olika befattningar i banken, men 

även arbetat fram en referensram för att kunna besvara vår problemformulering.  

Slutsats: De mål och mått som vi arbetat fram för Kind-Ydre Sparbank anser vi vara 

viktiga att ha med i modellen. Detta för att VD och styrelse ska kunna se hur hela 

organisationen påverkas i takt med att nyckeltalen förändras.  
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1. INLEDNING 

Balanserat Styrkort är ett relativt nytt strategiskt verktyg som organisationer använder 

sig av världen över och i detta inledande kapitel ger vi en kort presentation om 

styrkortets framväxt, vår problemformulering, vårt partnerföretag och de två valda 

perspektiven.  

1.1 Bakgrund  
År 1925 sägs vara den tidpunkt då den traditionella ekonomistyrningen hade ett 

uppehåll i sin utveckling. Vid den tidpunkten fanns exempelvis budget, 

internprissättning, Du-Pont-modellen och andra styrningsverktyg som fortfarande 

används. På 1980-talet tog utvecklingen fart igen då ekonomistyrningsverktyg som 

Kaizen och Business Process Reengineering introducerades. Dessa verktyg anses ha 

kommit i konflikt med det traditionella sättet att styra organisationer och därför 

behövdes ett nytt verktyg för att undvika denna konflikt. (Olve m.fl. 1999) 

Kaplan och Norton (1996) ansåg att om organisationer endast tog hänsyn till de 

finansiella måtten användes en kortsiktig styrning. De ansåg att det fanns andra faktorer 

som organisationer bör ta hänsyn till i sin styrning. Olve med flera (1999) skriver att det 

Balanserade Styrkortet introducerades 1992 och det tog inte bara hänsyn till de 

finansiella måtten, utan även de operationella måtten som är viktiga att ha i åtanke vid 

styrningsprocessen.  

1.1.1 Företagsbakgrund 

Den organisation som vi har valt att arbeta med är Kinda-Ydre Sparbank. Det är en 

fristående sparbank som har kontor i Rimforsa, Österbymo, Horn och Kisa. 

Huvudkontoret är i dagsläget beläget i Kisa. Alla kontor har öppet måndag till fredag 

med olika öppettider, med undantag för kontoret i Horn som endast har öppet två dagar 

i veckan. Bankens vision är: ”Kinda-Ydre Sparbank ska vara det naturliga 

bankalternativet.” ”Kinda-Ydre Sparbank ska ha en förtroendefull relation till 

kunderna på affärsmässiga grunder.” (Kindaydresparbank.se, tillgänglig 2013-04-11). 

Det är utifrån dessa visioner som Kinda-Ydre Sparbank har utformat sin strategi för att 

kunna bli det naturliga bankalternativet, eller som de kallar det, världsledande i Kinda 

och Ydre. Sparbankerna står under en egen lagstiftning, nämligen sparbankslagen.  
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I dagsläget arbetar det 28 personer på Kinda-Ydre Sparbank, exklusive 

styrelsemedlemmar och huvudmän. Sparbanker är inte som andra banker, de har inga 

aktieägare som ska ta del av vinsten, utan vinsten stannar i banken som investerar den i 

utveckling av personalen eller sponsrar lokala aktörer och evenemang. Detta är en 

princip som de arbetar efter och den kallas för Sparbanksidén, vilket betyder att de som 

är kunder i banken är även dess ägare. Det betyder inte att de får ta del av en eventuell 

vinst, men några av alla ägare utses till huvudmän som i sin tur utser bankens styrelse. 

(Kindaydresparbank.se, tillgänglig 2013-04-11). 

Av de 28 personer som arbetar på banken är det sju privatrådgivare, nio bankrådgivare, 

fyra företagsrådgivare, två som arbetar med interna processer, en försäkringsspecialist, 

en ekonomichef, en säkerhetschef, en företagschef, en privatmarknadschef och en VD. 

Värt att nämna är även att Kinda-Ydre Sparbanks rådgivning är gratis.  

(Kindaydresparbank.se, tillgänglig 2013-04-11)  

1.2 Problemdiskussion 
Innan det Balanserade Styrkortet introducerades som verktyg har den traditionella 

ekonomistyrningen fått utstå en hel del kritik, bland annat att den ger missvisande 

information för beslutsfattare, att den ger ett kortsiktigt tänkande och suboptimering, ger 

abstrakt information till anställda samt att den inte ger någon uppmärksamhet mot 

omgivningen. (Olve m.fl. 1999)  

Utvecklingen har gått mot ett informationssamhälle vilket har fått större konsekvenser 

för serviceorganisationer än vad det fått för tillverkande företag. Under 1900-talets slut 

har privatisering och avreglering av servicesektorn skett, vilket har berott på att 

informationssamhället har gjort serviceföretagen föråldrade. I dagens samhälle är det 

företagens förmåga att utnyttja dess immateriella resurser som har blivit avgörande, 

snarare än att investera och förvalta dess fysiska tillgångar. (Kaplan och Norton, 1996)  

Det Balanserade Styrkortet har blivit ett alltmer populärt verktyg för organisationer 

världen över. Det används inte bara för att se hur det går för organisationen, utan även 

för att se hur organisationen utvecklas över tid inom de olika perspektiven. Tack vare att 

hänsyn tas till såväl de interna processerna som vissa externa, så är detta ett lämpligt 

verktyg att använda sig av för att omvandla strategierna till begripliga mätetal och mål. I 

och med att det Balanserade Styrkortet kombinerar finansiella och icke-finansiella mått 

hjälper det organisationer, som använder sig av detta, att utvecklas i flera delar.  
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I och med att Balanserat Styrkort har blivit allt mer populärt, samt dess kombination av 

finansiella som icke-finansiella mått, gjorde det oss intresserade av att arbeta fram ett 

styrkort i samarbete med en organisation. Genom ett samarbete med ett partnerföretag 

ville vi skapa en större förståelse, både för oss själva och för vår samarbetespartner, om 

hur en organisation kan utvecklas på flera plan samtidigt som de finansiella nyckeltalen 

förändras.  

Vi kontaktade ett antal företag som vi kunde tänka oss att samarbeta med. När vi sedan 

kontaktade Johan Widerström, VD på Kinda-Ydre Sparbank, berättade han att de på 

banken hade en plan att börja arbeta fram ett Balanserat Styrkort år 2014. I och med att 

banken hade denna plan blev han intresserad av ett samarbete med oss. Han beskrev sin 

vision av vad han ville få fram med styrkortet och hur han trodde att detta samarbete 

kunde hjälpa dem att få en annan syn på vad det är de behöver arbeta med. Vi 

diskuterade även vilka perspektiv som styrkortet kan innehålla och kom fram till att vi 

skulle rikta in oss på medarbetarperspektivet och det finansiella perspektivet, medan 

banken i sin tur skulle ta hand om de övriga perspektiven.  

Vår ambition var att Kinda-Ydre Sparbank skulle kunna använda sig av vår modell utan 

att behöva omarbeta den. Vi ville även skapa en förståelse för bankens personal om hur 

ett Balanserat Styrkort kan hjälpa dem att utvecklas. Detta är något som vi 

genomgående har haft diskussioner med Widerström om och framförallt har vi varit 

tydliga med att vi vill att målen och måtten ska vara användbara. Med det menar vi som 

sagt att ett omarbete inte ska behöva ske. 

1.3 Problemformulering 
Utifrån vår problemdiskussion ställde vi oss följande två frågor: 

 På vilka sätt kan ett Balanserat Styrkort hjälpa Kinda-Ydre Sparbank? 

 Vilka mått och mål inom de utvalda perspektiven är viktiga att ha med för 

Kinda-Ydre Sparbank?  

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie var att arbeta fram mål och mått som är användbara för Kinda-

Ydre Sparbank inom det finansiella perspektivet och medarbetarperspektivet.  



4 

 

1.5 Avgränsningar 
Vårt arbete har inte behandlat kundperspektivet, interna processer och 

implementeringsprocessen.  

  



5 

 

2. VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Vår studie har innefattat en fallstudie med kvalitativt inslag och i detta kapitel 

presenterar vi vårt tillvägagångssätt. Vi motiverar de val som vi har gjort för vår studie 

och svarar även på varför vi valde att samarbeta med Kinda-Ydre Sparbank.  

2.1 Forskningsstrategier och dess metoder 
Bryman och Bell (2005) skriver att det finns två metoder som forskare använder sig av, 

dessa är kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvantitativa forskningen baseras i 

stora drag på insamling av numerisk data, samt att relationen mellan teori och forskning 

har ett deduktivt inslag. Deduktiv teori beskriver således hur förhållandet är mellan teori 

och praktik. Utifrån den kunskap forskaren har utformar denne ett antal hypoteser kring 

forskningsämnet som under forskningens gång förkastas eller bekräftas. Den deduktiva 

ansatsen kan därmed ses som en linjär process, där det finns en tydlig logisk ordning i 

forskningsprocessen. I den kvantitativa forskningen använder forskare sig oftast av 

enkäter, eller dylikt, för att få fram mycket information att bearbeta, se sammanhang, 

för att sedan kunna dra slutsatser. (Bryman och Bell, 2005) 

Den kvalitativa forskningen skiljer sig från den kvantitativa forskningen genom att den 

baseras mer på ord än siffror. Inom induktiv forskning är inte teorin utgångspunkten i 

arbetet, utan teorin är resultatet i denna process. Genom de observationer som forskare 

gör utformas på så sätt teorier utifrån observationerna. För att få in information till 

forskningen använder forskare sig av exempelvis intervjuer, fokusgrupper eller 

observationer. (Bryman och Bell, 2005) 

Det finns även en tredje teori som det går att använda sig av i forskningssammanhang, 

nämligen abduktiv teori. Denna företeelse sägs vara en kombination av induktiv och 

deduktiv teori. Burks (1946) skriver i sin artikel att induktion är en slutsats från ett 

exempel till en helhet, medan abduktion är slutsats från en samling av data till en 

förklarande hypotes. Birkler (2008) vidareutvecklade detta och skriver att abduktion 

inte leder fram till en bestämd slutsats, utan att det finns utrymme för en bättre 

förklaring. Detta betyder att forskare kan redigera resultatet om en ny bättre förklaring 

framkommer vid senare forskning.  

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa forskningsstrategin. Detta för att vi ansåg 

att den var bäst lämpad för att svara på våra problemformuleringar. I och med att vi har 

utformat en modell för en specifik organisation har vi gjort en fallstudie med ett 
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kvalitativt inslag. Vi har även använt oss av abduktiv forskning, eftersom det vi kom 

fram till i vårt Balanserade Styrkort inte är något slutgiltigt, då de mål och mått vi 

arbetade fram till modellen kommer att förändras med tiden. Vi valde att inte tillämpa 

kvantitativ forskning då fokus inte skulle ligga på kundperspektivet, där vi hade behövt 

göra kundundersökningar för att få fram material att använda oss av. Det var inte den 

typ av forskning vi ville använda oss av, vilket gjorde att vi valde att rikta in oss på två 

andra perspektiv för att kunna tillämpa kvalitativ forskning.  

2.2 Fallstudie 
En fallstudie beskrivs enligt Bryman och Bell (2005) som ett detaljerat och ingående 

stadium av ett enda fall. Vidare skriver de att denna typ av studie är förknippad med en 

viss plats, arbetsplats eller organisation.  Kvalitativ forskning är den vanligaste metoden 

som används i en fallstudie, då den förefaller bra då exempelvis deltagande 

observationer ger en intensiv och detaljerad granskning av ett enskilt fall (Merriam, 

1994). Patel och Davidsson (2003) skriver att fallstudier utgår från att se helheten i 

undersökningen för att försöka få en så heltäckande bild som möjligt, samt att denna typ 

av studie är bäst lämpad när processer eller förändringar ska studeras. Ejvegård 

(2009:36) skriver: ”Forskaren kan skjuta upp preciseringen av problemformuleringen 

till ett senare stadium i sitt arbete”. Med detta vill vi visa att vår studie inte har varit en 

linjär process, utan att vissa delar har växt fram under arbetets gång.  

Merriam (1994) skriver att det är viktigt att ta hänsyn till vilken typ av frågor som ställs, 

vilken grad av kontroll som finns och hur slutresultatet är tänkt att bli, för att på det 

sättet få svar på om fallstudie är rätt val av metod för forskningen. En annan faktor att 

ha i åtanke är om det går att urskilja ett avgränsat system som fokus för 

undersökningen. Då det tenderar att en fallstudie fokuserar på en händelse, eller 

organisation, strävas det efter att belysa samspel mellan viktiga faktorer som 

kännetecknar händelsen som är i fokus. Det strävas alltså inte efter hypotesprövning 

utan snarare insikt, upptäckt och tolkning. (Merriam, 1994)   
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Då vi har utformat en modell av Balanserat Styrkort åt Kinda-Ydre Sparbank var 

fallstudie med ett kvalitativt inslag det som var bäst lämpat för vår studie. Under vårt 

första möte med Widerström visade han oss de mål han hade med detta samarbete. Han 

visade även den verksamhetsplan som arbetats fram för banken, där även de 

fokusområden han ville ha med i det Balanserade Styrkortet fanns. Efter en diskussion 

med honom kom vi fram till att vi skulle lägga fokus på det finansiella perspektivet och 

medarbetarperspektivet. Inom medarbetarperspektivet hade han önskemål om att vi 

skulle ha fokusområdena: bank, sociala och handlingskraft. Banken skulle i sin tur ta 

hand om de interna processerna och kundperspektivet. Detta beslut tog vi gemensamt då 

vi dels inte hade som mål att tillämpa en kvantitativ studie som skulle krävas för att få 

in information till kundperspektivet, samt att banken inte ville ge ut information om sina 

kunder till utomstående personer. Även de interna processerna ansåg Widerström att de 

kunde ta hand om själva, då han trodde att det kunde vara svårt att komma in som 

utomstående och veta vad det är som ska mätas inom det perspektivet. Även inom detta 

perspektiv fanns det information som Kinda-Ydre Sparbank inte ville offentliggöra. 

2.2.1 Val av fallföretag 

Vi ville lära oss mer om processen i framtagandet av ett Balanserat Styrkort, därför ville 

vi arbeta med ett relativt litet företag på en liten ort. Vi ansåg att det var enklare att 

analysera en organisation på liten ort på djupet, då vi trodde att personalen skulle vara 

mer öppen på liten ort än vad personal i en större stad skulle vara. Då en av oss kommer 

från den ort där banken har sitt huvudkontor gjorde det att vi tog kontakt med dem. Vår 

kontaktperson på banken, som heter Johan Widerström och är VD på banken, sade till 

oss när vi kontaktade honom att han tänkt arbeta fram en modell för Balanserat Styrkort 

till 2014. Eftersom han har arbetat med detta tidigare och då ansåg att det var ett bra 

verktyg att använda sig av, gjorde det att han ville ha ett samarbete med oss. Vi har haft 

kontakt både på telefon och mail, men även med deltagande observationer och 

intervjuer på banken.  

2.3 Datainsamling 
Det finns två huvudtyper av data som går att använda sig av vid undersökningar, dessa 

är primär- och sekundärdata. Primärdata är data som är införskaffad av forskarna och 

som är ny för det studerade fallet. Sekundärdata är data som redan är insamlad och 

dokumenterad i exempelvis teorier och artiklar. Den är alltså insamlad till ett annat syfte 
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än just det studerade fallet som sedan analyseras och används av forskarna. (Bryman 

och Bell, 2005) 

Wallén (1996) skriver att informationskvalitèt skall bedömas med avseende på bland 

annat informationskälla, syftet med informationen och när den senast reviderades. För 

att få en bra kvalitet på forskningen krävs det att ha detta i åtanke när forskarna skaffar 

sig information som består av sekundärdata. Samtidigt skriver Jacobsen (2002) att 

kvaliteten på källan kopplas samman med vilken kunskap och kompetens forskaren har 

inom det aktuella ämnet.  

Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata i form av observationer 

och intervjuer med personer på banken, medan sekundärdata består av årsredovisningar 

och annan dokumentation som vi har fått tillgång till för att utforma modellen.  

2.3.1 Intervju 

En intervju är ett redskap som används av kvalitativa forskare för att få in information 

till sin studie. Den ska enligt Jacobsen (1993) bland annat förmedla kunskap, 

erfarenheter och åsikter till intervjuaren och åhöraren, från respondenten. Vidare skriver 

han att en forskningsintervju inte behöver vara intresseväckande eller begriplig, då det 

är andra krav som ställs på en sådan intervju. De regler som han nämner är att forskaren 

ska ha ett kritiskt förhållningssätt, samt att det ska gå att bevisa hur intervjun har gått till 

för att tolkningen skall vara hållbar och giltig. Forskaren bör även intervjua flera 

personer inom samma område för att på det sättet få tillräckligt med data för 

bearbetning och därmed kunna dra slutsatser. (Jacobsen, 1993)  

För att få in ett representativt material till det Balanserade Styrkortet valde vi att 

intervjua personal med olika befattning och som befinner sig på olika kontor. 

Majoriteten av de anställda befinner sig på huvudkontoret i Kisa, vilket för vår del 

innebar att de flesta intervjuer hölls med de som arbetar där. För att få ett Balanserat 

Styrkort som speglar organisationen så bra som möjligt valde vi att intervjua tio 

anställda, utöver Widerström, av de totalt 28 anställda på Kinda-Ydre Sparbank. De tio 

vi har intervjuat har olika befattningar, däribland chefer, bankrådgivare, privatrådgivare, 

företagsrådgivare samt de som arbetar med interna processer och dylikt. Vi valde att 

intervjua anställda med olika befattningar för att de arbetar med olika arbetsuppgifter 

och ser därmed saker på olika sätt. Detta gjorde att det material vi samlade in blev 
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tillräckligt representativt att utgå ifrån när vi arbetade fram medarbetarperspektivet i 

modellen.  

Intervjuerna ägde rum på banken, antingen i de anställdas arbetsrum eller i ett 

konferensrum. Anledningen till att vissa intervjuer ägde rum i ett konferensrum var att 

de anställda delade ett större kontor med flera anställda. På så sätt skulle vi kunna få så 

ärliga svar som möjligt, eftersom personer tenderar att inte vara helt ärliga om en annan 

kollega kunde hörde vad som sades. Vi har även valt att inte publicera namnen på de vi 

intervjuat i uppsatsen, utan gett respondenterna fiktiva namn utan inbördes ordning. Vi 

har döpt dem till intervjuperson A till intervjuperson J. Detta har vi gjort för att vi ansåg 

att det skulle ge oss mer öppna svar på de frågor som ställdes, då de anställda skulle 

känna sig trygga när de visste att deras namn inte skulle bli publicerade.  

2.4 Forskningskvalitet 
Inom den kvalitativa forskningen är begreppen äkthet och trovärdighet centrala begrepp. 

Trovärdighet delas upp i fyra kriterier som ska uppfyllas för att forskningen ska vara 

trovärdig. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet för att 

styrka och bekräfta. (Bryman och Bell, 2005) 

Tillförlitlighet innebär hur pass trovärdigt forskaren kan beskriva den sociala 

verkligheten där forskningen utförs och att den beskrivningen kan accepteras av 

utomstående personer. För att skapa tillförlitlighet krävs det att forskaren säkerställer att 

allt är korrekt utfört, samt att resultatet rapporterats till de berörda parterna för att de ska 

kunna bekräfta att det är rätt uppfattat. Därmed är det viktigt att vara tydlig i sin 

beskrivning av den miljö som studeras. (Bryman och Bell, 2005) För att leva upp till 

detta kriterium har vi låtit respektive respondent ta del av dennes intervjumaterial, för 

att minimera risken för missförstånd.  

Pålitlighet innebär att det ska skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

forskningsprocessens alla aktiviteter. Detta uppnås enklast genom att forskarna har ett 

så kallat granskande synsätt. En möjlighet att styrka och konfirmera innebär att 

forskarna ska säkerställa att denne har agerat i god tro. Det ska alltså vara uppenbart att 

forskarnas personliga värderingar, eller teoretiska inriktning, inte låtit påverka 

slutsatserna. (Bryman och Bell, 2005) Detta kriterium har uppnåtts genom att vi har 

presenterat vårt tillvägagångsätt och det empiriska materialet utan att det påverkats av 

våra personliga värderingar. I och med detta anser vi att vi även har agerat i god tro.  
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Överförbarhet är om resultatet av studien kan överföras till någon annan miljö än just 

den studerade miljön. Då en kvalitativ studie går mer på djupet än en kvantitativ studie 

kan det vara svårt att ha en stark överförbarhet till en annan miljö. Men med en bra 

beskrivning förses andra personer med en databas som de kan använda för att bedöma 

hur pass bra överförbarheten är. (Bryman och Bell, 2005) Detta kriterium har varit 

svårast för oss att leva upp till. Då ett Balanserat Styrkort är anpassat efter just den 

studerade organisationen är det svårt att argumentera för att vi lever upp till 

överförbarhet. Men vi anser att detta inte är ett problem, utan det vore underligt om det 

gick att direkt överföra vårt resultat till en annan organisation. Detta eftersom ett 

Balanserat Styrkort inte är en generell modell, utan en anpassad modell efter den 

organisation som studeras. Då det är en relativt liten bank som agerar på liten ort stärker 

det argumentet till att vi inte lever upp till detta kriterium. Detta då Kinda-Ydre 

Sparbank inte möter alla de konkurrenter och möter inte alla de omvärldshot som finns 

på samma sätt som en bank som agerar i en större stad gör.   

Äktheten delas även den upp i olika delar, dessa är rättvisande bild, onotologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 

Rättvisande bild ska svara på frågan om studien har en tillräcklig rättvisande bild av 

åsikter och uppfattningar i gruppen av de studerade människorna. Onotologisk 

autenticitet ska svara på frågan om undersökningen hjälper de medverkande parterna att 

skapa en förståelse om sin sociala miljö. Den pedagogiska autenticiteten ska ge svar på 

om deltagarna har fått en bättre bild av hur andra personer uppfattar den sociala miljön. 

Katalytisk autenticitet ska ge svar på om de medverkande kan förändra sin situation de 

befinner sig i. Taktisk autenticitet ska svara på om de medverkande fått bättre 

möjligheter och kan vidta de åtgärder som krävs för att uppnå dessa. (Bryman och Bell, 

2005) 

Vi anser att vi levde upp till kriteriet gällande rättvisande bild i vår uppsats. Bland annat 

har vi spelat in intervjuerna och dokumenterat samtalet och skickat tillbaka det till 

respondenten för att denne skulle få godkänna det, samt att vi inte ville att det skulle ha 

skett något missförstånd mellan oss och respondenten. Vi har även haft dialog med 

banken under processens gång för att inte presentera något som ska kunna skada 

organisationen, därmed anser vi att tillförlitligheten är stark i uppsatsen. Vad gäller de 

olika autenticiteterna anser vi att de ligger utanför vår studie och därmed har de inte 
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uppfyllts.  Detta då syftet var att arbeta fram mål och mått till två valda perspektiv till 

ett Balanserat Styrkort gör det att hänsyn inte har behövts ta till dessa kriterier.  

Validitet och reliabilitet är två kvalitetskriterier som forskare bör uppfylla. Reliabiliteten 

beskriver i korta drag om resultatet av forskningen skulle bli detsamma om forskningen 

utförs en gång till. Validiteten ska i sin tur svara på om resultatet av forskningen kan 

överföras till andra miljöer än den studerade, samt att se om slutsatserna är realistiska.  

(Bryman och Bell, 2005) 

För att få en stark reliabilitet i uppsatsen har vi spelat in våra intervjuer, med hjälp av 

våra mobiltelefoner, och sedan dokumenterat dem. Detta gör att forskningen kan göras 

en gång till och samma resultat framkommer. Vad gäller validiteten har vi skickat ut vår 

intervjudokumentation till respektive respondent för att missförstånd skulle minskas. Vi 

har även tillämpat triangulering i form av att vi intervjuat personal med olika 

befattningar för att få in olika synvinklar på samma problem.  

2.5 Metodkritik 
Kritik mot kvalitativa studier kommer oftast från kvantitativa forskare. De menar på att 

kvalitativa forskare oftast har en alltför subjektiv bild över sin studie, samt att de bygger 

upp sin problemformulering under studiens gång leder det till att det är brist på 

information om varför just den frågeställningen har valts. Ytterliggare en svårighet som 

finns med kvalitativa studier är att de är svåra att replikera, alltså att få samma resultat 

om forskningen skulle göras en gång till. Då forskare har egna uppfattningar om vad det 

är som är viktigt i materialet som samlas in blir svårigheten med att replikera större, 

eftersom olika människor tenderar att se olika ting som viktiga. (Bryman och Bell, 

2005) 

Generalisering är en annan problematik med kvalitativ forskning, eftersom forskaren 

enbart studerar en liten population i en viss miljö är det näst intill omöjligt att säga att 

resultatet blir densamma i en annan miljö. (Bryman och Bell, 2005) En nackdel som vi 

har med vår studie som rör generaliseringen är att vi har utfört en fallstudie. Då en 

fallstudie har tillämpats har det medfört att vi inte har möjlighet att generalisera vår 

modell. Om vi istället hade utfört vår studie på flera banker, som agerar på liten ort, 

hade vi troligtvis kunnat skapa en modell som liknande banker skulle kunna använda sig 

av. Detta var dock inget som vi ville göra, utan vi ville få en större förståelse i hur 

arbetet kring Balanserat Styrkort går till.  
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Vi är medvetna om att de mål och mått vi kommer fram till idag för Kinda-Ydre 

Sparbank troligtvis inte kommer vara samma över tid, samt att om vi studerat en annan 

verksamhet så hade andra mått varit representativa. Då det är en relativt liten bank som 

agerar på en lokal marknad, tror vi att resultatet varit annorlunda om vi gjort studien på 

en större bank. Därmed kan vi inte generalisera vår modell och säga att det är de måtten 

alla banker ska använda sig av. Om vi skulle göra studien igen om ett par år tror vi inte 

att det skulle ge samma resultat vad gäller mått och mål, vilket gör att forskningen inte 

går att replikera.  

Vi är även medvetna om att det kan uppfattas som att vår modell av det Balanserade 

Styrkortet kan verka bristfällig, då vi valt att enbart lägga fokus på två perspektiv. Dock 

anser vi att modellen ändå är representativ, då vi genomgående haft möten med banken 

och fört diskussion med dem för att stämma av hur arbetet med resterande perspektiv 

går, för att i slutändan få ett fungerande Balanserat Styrkort.  

2.5.1 Intervjukritik 

Våra intervjuer ägde rum på banken vilket vi tror var till en fördel för oss då personalen 

kunde känna trygghet i den miljö de befann sig i. Då personalen även hade 

banksekretessen att tänka på när intervjuerna utfördes tror vi att platsen för intervjuerna 

har minskat den faktorn. Men vi är medvetna om att det kan ha påverkats och att de inte 

har varit helt öppna i våra svar, men vi känner att det material vi fick in genom 

intervjuerna är så representativt att vi kunde arbeta fram ett styrkort. Vi har inte tagit allt 

de sagt som något självklart, utan vi har analyserat och diskuterat det för att kunna få 

flera infallsvinklar till respondenternas svar.  

Den största delen av det material som framkom av intervjuerna, med personalen och 

diskussionerna med Widerström, har vi kunnat styrkas med hjälp av olika dokument och 

årsredovisningar. Detta kan ha varit en bidragande orsak till att styrkortet har blivit så 

som det har blivit, men i och med att styrelsen har varit med vid utformning av 

styrdokumentet anser vi att det som framkom i intervjuerna är trovärdigt.  
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3. REFERENSRAM 

För att kunna genomföra vår studie skapade vi en referensram som även var till hjälp 

för att svara på våra problemformuleringar. Vi har valt att först ge en kort presentation 

om ekonomistyrning för att sedan gå vidare med de teorier som använts i arbetet med 

vår modell.  

3.1 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning innebär att en organisation avsiktligt styr mot ett utsatt mål. 

Organisationer har en mängd olika mål, men de vanligaste målen som tas upp inom 

ekonomistyrningen är de finansiella målen. Dessa anses vara de viktigaste målen, 

eftersom att företag måste generera pengar för att överleva på lång sikt. På senare tid har 

även organisationer valt att lägga ner mer resurser på icke-finansiella mål, då de anser 

att nöjda kunder och motiverade medarbetare bidrar till att de finansiella målen kan 

uppnås. (Ax m.fl, 2009) För att skapa en förståelse för våra resonemang kring 

Balanserat Styrkort har vi valt att först presentera grunderna kring ekonomistyrning. 

Detta gör vi eftersom ett Balanserat Styrkort kan ingå i denna process, men även för att 

få en förståelse om vad ekonomistyrning handlar om.   

För att organisationer ska nå sina mål, används olika styrmedel. Ax med flera (2009) 

menar att de delas in i tre olika kategorier:  

● Formella styrmedel (Exempelvis budgetering och Balanserat Styrkort) 

● Organisationsstruktur (Exempelvis organisationsform) 

● Mindre formaliserade styrmedel (Exempelvis företagskultur) 

Det är vanligtvis de formella styrmedlen som förknippas med ekonomistyrning, då de 

påverkar organisationernas finansiella mål mer än vad de andra två kategorierna gör. 

Dock är det viktigt för en organisation att hitta en balans mellan kategorierna för att 

kunna ta fram tydliga mål till sina medarbetare. Om en organisation ska kunna sätta upp 

mål för sin verksamhet utgår den utifrån sin strategi, som i sin tur tas fram genom 

organisationens vision och affärsidé. Har organisationen en tydlig strategi, blir det även 

enklare för ledningen att sätta tydliga mål. (Ax m.fl. 2009) 
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3.2 Balanserat Styrkort 
“The Balanced Scorecard should be used as a communication, informing, and learning 

system, not a controlling system” (Kaplan och Norton, 1996:25)  

Det Balanserade Styrkortet introducerades av Kaplan och Norton 1992 och har sedan 

dess blivit ett alltmer populärt verktyg för organisationer världen över. Kaplan och 

Norton (1992) ansåg att företagsledare förlitade sig för mycket på de finansiella 

nyckeltalen, vilket hämmade utvecklingen av organisationen. Det var på grund av detta 

som Kaplan och Norton arbetade fram det Balanserade Styrkortet, då det kopplar 

samman de finansiella nyckeltalen med övriga delar av organisationen. Det ger alltså en 

helhetsbild av organisationen från flera perspektiv. De perspektiv som användes från 

början var det finansiella perspektivet, de interna processerna, kundperspektivet samt 

utveckling och innovation. (Kaplan och Norton, 1992)  

 

 

Figur 1. Balanserat Styrkort.  Källa: Kaplan och Norton (1992:72) 
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Enligt Kaplan och Norton (1992) ger det Balanserade Styrkortet svar på fyra 

grundläggande frågor: 

● Hur ser kunderna oss? (kundperspektivet) 

● Vad måste vi utveckla oss inom? (Interna processer) 

● Kan vi fortsätta utvecklas och därmed skapa mervärde? (Innovation och 

utveckling) 

● Hur förhåller vi oss till aktieägarna? (Finansiellt)  

Styrkortet visar vad som är viktigt för att finna en balans mellan de finansiella och icke- 

finansiella måtten. Vilket medför att organisationerna kan visa upp bra resultat till 

ägarna, men även motivera personalen för att organisationen ska utvecklas i dess olika 

delar. (Hallgårde och Johansson, 1999) 

Sammanfattningsvis kan vi säga att ett väl fungerande Balanserat Styrkort skapar en 

långsiktig balans i en organisation. Balansen kan analyseras från flera olika synvinklar. 

Den visar exempelvis inte bara vad som är viktigt idag, utan även i framtiden. Detta gör 

att organisationen vet vad den bör göra både på lång och kort sikt.  

3.3 Styrkortets uppbyggnad 
För att ge en större inblick i hur det Balanserade Styrkortet är uppbyggt och hur det 

fungerar väljer vi att presentera de olika perspektiven och vad de bör innehålla.  

3.3.1 Finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet ska visa om organisationens strategi, implementering och 

utförande bidrar till grundläggande förbättringarna på lång sikt. Exempel på finansiella 

mått är avkastning och värde på aktier. Argumentet för att organisationer ska sluta 

försöka att enbart förbättra de finansiella nyckeltalen är att om de gör fundamentala 

förbättringar i dess agerande, så kommer de finansiella nyckeltalen att förändras per 

automatik. (Kaplan och Norton, 1992)  

3.3.2 Kundperspektivet 

Hur en organisation uppfattas av dess kunder har blivit en allt mer viktig fråga för 

ledningen att ta ställning till. Det Balanserade Styrkortet kräver att chefer ska ta fram 

mål och mått som speglar de faktorer som verkligen betyder något för kunderna. Oftast 

delas kunder upp i fyra kategorier: tid, kvalité, kostnad samt utförande och service. 

(Kaplan och Norton, 1992) 
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Som Kaplan och Norton (1992:73) skriver: “To put the Balanced Scorecard to work 

companies should articulate goals for time, quality, and performance and service and 

then translate these goals into specific measurers.”  

3.3.3 Interna processer 

De interna processerna går lite hand i hand med kundperspektivet, eftersom beslut som 

fattas gentemot kund baseras utifrån de interna processerna. Därför måste organisationer 

fokusera på de interna processer som gör det möjligt att tillfredsställa kundernas behov, 

vilket exempelvis kan vara ledtider, kvalité, anställdas kompetens och produktivitet. 

Ledningen måste sedan besluta vilka processer och kompetenser de måste utveckla för 

att kunna möta kundernas krav. (Kaplan och Norton, 1992) 

3.3.4 Innovation och utveckling 

De mätetal som tas upp i kundperspektivet och de interna processerna identifierar det 

som organisationen anser vara viktigast för de konkurrensfördelar den har. Då vi lever i 

en globaliserad värld förändras kriterierna för ett lyckat företagande hela tiden, vilket 

gör att företag måste utveckla sina existerande produkter, tjänster och processer för att 

kunna expandera. (Kaplan och Norton, 1992) 

3.3.5 Medarbetarperspektivet 

Medarbetarperspektivet har vuxit fram med tiden och används framförallt av svenska 

och andra skandinaviska företag. Perspektivet utgår från Maslows behovshierarki och 

används i första hand för att säkerhetsställa hur medarbetarna utvecklas och trivs på 

arbetsplatsen. Detta genom att mäta exempelvis sjukfrånvaro eller dylikt. (Hallgårde 

och Johansson, 1999) 

3.3.6 Relationsbaserat 

Oavsett vilka mål och mått organisationen har inom de olika perspektiven, är det viktigt 

att de utgår från organisationens vision och strategi. Perspektivens mål och mått måste 

vara sammanhängande med varandra. Om till exempel ett mått ändras inom det 

finansiella perspektivet ska de andra perspektivens mått ändras, eftersom de olika 

perspektiven ska påverka varandra. (Kaplan och Norton, 1996)   

När alla mål och mått har tagits fram i de respektive perspektiven, kan organisationer 

använda sig av en sambandsanalys. Det är en utvärdering över hur sambanden är mellan 

målen och måtten i de olika perspektiven. Därefter kan organisationen göra en 
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värderingsanalys, vilket mäter hur starka relationerna är mellan perspektiven. 

(Hallgårde och Johansson, 1999) 

3.4 Kritik mot Balanserat Styrkort 
Sedan det Balanserade Styrkortet introducerades år 1992 har ett flertal forskare varit 

kritiska mot detta styrinstrument. Vi har valt att söka efter forskare som ifrågasätter 

detta verktyg, då vi vet att individer har olika åsikter kring vad som är bra respektive 

dåligt.  En forskare som varit kritisk är Hanne Nørreklint. Nørreklint (2000) skriver att 

det Balanserade Styrkortet saknar orsak-verkan samband, samt att styrkortet saknar 

logiska samband. Med detta menar hon att det Balanserade Styrkortet gör felaktiga 

antaganden om förväntningar och prestationer.  

Hon menar på att även om organisationen har nöjda kunder leder inte detta per 

automatik till att organisationen blir lönsam. Det gör att det Balanserade Styrkortet leder 

till att organisationen inte fungerar som den ska, eftersom felaktiga antaganden tas. 

(Nørreklint, 2000) 

Voelpel med flera (2006) menar att om organisationen lägger ner för mycket fokus på 

de uppsatta målen, medför detta att organisationen blir enformig och låst till sina 

mätetal. Vilket i sin tur leder till att organisationen glömmer bort andra viktiga aspekter, 

som till exempel hur marknaden förändras. En annan problematik de tar upp är att 

medarbetarna stirrar sig blinda på vad de ska göra utifrån det Balanserade Styrkortet. 

Det innebär att organisationen själva sätter gränser för medarbetarna, eftersom de inte 

självmant kommer att arbeta utanför de givna direktiven. (Voelpel m.fl. 2006) 

Voelpel med flera (2006) skriver även i sin artikel att en balanserad syn på 

organisationens resultat, som inkluderar både finansiella och icke-finansiella mått, har 

beskrivits av Parker redan 25 år tidigare. Med det menar de att Kaplan och Nortons 

Balanserade Styrkort inte var något nytt styrinstrument, utan att det blivit en trend inom 

ekonomistyrning.  

3.5 SMART-principen 
När mått ska tas fram för att kontrollera om en organisation arbetar mot dess vision och 

strategi kan de använda sig av SMART-principen. Principen används flitigt vid 

framtagandet av de olika måtten i det Balanserade Styrkortet, därmed föll det naturligt 

för oss att presentera vad som är viktigt att tänka på vid denna process. För att ett mått 
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ska vara väl formulerat bör det uppfylla kraven som denna princip ställer. Ett mått bör 

därför vara specificerat, så att organisationen på ett enklare sätt kan göra det mätbart. 

Därefter ska måtten bli accepterade av organisationen och måste dessutom vara 

realistiska, samt finnas inom en tidsram. (Hallgårde och Johansson, 1999)   

S Synliga och specificerade 

M Mätbara 

A Accepterade 

R Realistiska 

T Tidsatta 

Figur 2. SMART-principen. Källa: Baserad på Hallgårde och Johansson (1999: 38) 

3.6 Porters five forces model 
Porters definition av strategi är: ”The essence of strategy is choosing to perform 

activities differently than rivals do.” (Porter, 1996:62). Porter (1979) skriver att strategi 

ska ses som ett försvar mot konkurrenskrafterna som finns, eller för att lokalisera där 

försvaret är som svagast. Porter har tagit fram en modell som ska hjälpa organisationer 

att arbeta fram en strategi. Då Balanserat Styrkort utgår från organisationens strategi är 

det, enligt oss, viktigt att förklara hur en strategi kan uppkomma och vad den innebär. 

Denna modell strävar efter att göra organisationen så attraktiv som möjligt, samt att 

hjälpa organisationer att positionera sig på marknaden. Det långsiktiga målet i modellen 

är att organisationer ska överleva och vara verksamma under en lång tid. (Hallgårde och 

Johansson, 1999) 

 

Figur 3. Porters five forces model. Källa: Porter (1985:5) 
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I Porters modell finns det fem krafter som påverkar organisationers ställning på 

marknaden: konkurrenter, kunder, utmanare, leverantörer och substitut. (Porter, 1985) 

Då en organisation kontinuerligt måste uppmärksamma dessa omvärldsfaktorer anser vi 

att det är viktigt att beskriva vilka dessa är. Med utgångspunkt från modellen utformar 

många organisationer sin strategi, bilden ovan visar hur krafterna förhåller sig till 

varandra.  

Med konkurrenskraften menar Porter (1985) att organisationer ska analysera vilka dess 

konkurrenter är på en viss marknad. Om organisationer vet vilka dess konkurrenter är 

och hur de agerar, kan det leda till att det blir enklare för organisationer att etablera sig 

på marknaden. På så sätt kan de utforma en strategi för att ta marknadsandelar från sina 

konkurrenter, exempelvis genom att använda konkurrenternas svagheter emot dem och 

därmed blir det till organisationens fördel. Organisationen måste även analysera 

kundsegmentet som finns på marknaden för att identifiera möjligheterna till att bli 

lönsam. Skulle de anse att det inte är möjligt, bör organisationen välja att agera på en 

annan marknad. (Hallgårde och Johansson, 1999) 

Det kan även finnas andra aktörer som vill in på samma marknad, vilket kan vara bra att 

ha i åtanke. Organisationen bör undersöka vilka leverantörer som existerar, samt om de 

kan leverera det den efterfrågar. Kan leverantören inte möta kraven organisationen 

ställer bör den se över andra alternativ. Organisationen bör överväga om den ska 

importera eller producera själv, för att få de varor den efterfrågar. Det kan även dyka 

upp innovationer på en marknad. Med detta menas att det kan komma nya produkter på 

en redan befintlig marknad. Det kan leda till att organisationer har ett stort innehav av 

inaktuella produkter, då de flesta kunder kommer efterfråga den nya, förhoppningsvis 

bättre, lösningen. (Hallgårde och Johansson, 1999) 

Hallgårde och Johansson (1999) skriver att den strategiska analysen kan göras i form av 

exempelvis ett arbetsseminarium. Där samlas personer som är insatta i hur 

organisationens strategi bör utformas, därefter brainstormar de kring Porters modell och 

kommer därefter fram till en strategi. Hallgårde och Johansson (1999) beskriver några 

råd vid framtagandet av strategin:  
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● Ge ingen kritik. Nya tankar och idéer ska framkomma 

● Se till att alla deltar 

● Säg vad du tycker och tänker utan att använda censur 

● Samla många förslag 

● Anteckna allt 

3.7 SWOT-analys 
Olve med flera (1999) skriver att en SWOT-analys används som ett hjälpmedel för att 

utforma en strategi till en organisation, men även som hjälpmedel för framtagande av ett 

Balanserat Styrkort. Därmed anser vi att det är viktigt att beskriva vad en SWOT-analys 

är och vad organisationer kan vinna genom att använda sig av detta verktyg.  

Utvecklingen inom strategiteorin har egentligen formats kring SWOT-analysen som 

utvecklades på 1970-talet. Organisationens styrkor är positiva och mäts internt, medan 

möjligheterna mäts externt. Svagheter och hot är något som är negativt. Svagheterna 

analyseras internt, medan eventuella hot är externa faktorer som kan komma att påverka 

organisationen negativt. Genom denna analys får de en tydlig bild över hur strategin bör 

se ut. (Olve m.fl. 1999)   

Hill och Westbrook (1997) skriver att Kenneth Andrews arbete har haft ett speciellt 

inflytande när det gäller SWOT-analyser. Han menar att idén om en god strategi 

säkerställer att den yttre situationen ett företag ställs emot, såsom möjligheter och hot, 

anpassas med dess egna interna kvaliteter, styrkor och svagheter.   

 Positivt Negativt 

Internt Styrkor Svagheter 

Externt Möjligheter Hot 

Figur 4. SWOT-analys.  Källa: lio.se 

SWOT-analysen kan användas inom en organisation på flera olika tillvägagångssätt. 

Till exempel för att utforma en strategi för organisationen, till olika projekt eller på 

individnivå. (Olve m.fl. 1999)  
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3.8 Teoriernas tillämpning 
Det som vi till största del har använt i arbetet är det som presenterades om det 

Balanserade Styrkortet inom det finansiella perspektivet och medarbetarperspektivet. 

Det som presenterades där inom varje perspektiv är det vi har haft i åtanke samtidigt 

som vi har tillämpat SMART-principen vid framtagandet av målen och måtten.  

Något som vi lade märke till under våra intervjuer är den ökade konkurrenssituationen 

på den lokala marknaden. Det är på grund av detta som vi har använt Porters teori om 

konkurrensfördelar. Vi ville presentera en modell för Kinda-Ydre Sparbank som de kan 

använda sig av när de ska analysera vad det är de kan göra för att möta detta nya hot 

som finns lokalt.  

Då vi fick ta del av Kinda-Ydre Sparbanks styrdokument, med bland annat innehållande 

en SWOT-analys, presenterar vi ett kortare resonemang om detta fenomen. Då vi sedan 

har använt deras SWOT-analys för framtagandet av vår modell gjorde det att vi ville 

presentera ett resonemang till framtagandet av en SWOT-analys och hur den kan 

användas. Vi har använt den till vårt Balanserade Styrkort, men det går även att använda 

den till andra syften.   
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4. BANKENS PERSONAL BERÄTTAR 

I detta kapitel presenteras vad våra respondenter på Kinda-Ydre Sparbank berättade 

och annat material för att styrka deras svar. 

Kinda-Ydre Sparbanks huvudkontor ligger lokaliserat i Kisa centrum och är 

lättillgängligt för alla invånare i det lilla samhället. Det första intrycket vi fick av 

banken var att det verkar vara en bank som försöker få sina kunder att känna sig 

hemma. Personalen var väldigt trevlig och de hjälpte oss direkt när vi kom till banken. 

De välkomnade oss och släppte in oss i ett rum där vi fick sätta oss i en soffgrupp i 

väntan på att Widerström skulle komma och visa oss vart vi skulle ha vårt första möte. 

När han kom gav han oss en kortare rundtur på banken för att visa hur det såg ut och väl 

inne på hans kontor hade han en kort presentation av banken, deras vision och 

övergripande mål. Detta tyckte vi var trevligt då vi kände oss väldigt välkomna och vi 

fick intrycket av att det var hemtrevligt på banken, precis som Widerström vill att det 

ska kännas när någon besöker dem.  

4.1 Möte med banken 
Under vårt första möte med banken diskuterade vi problematiken kring Balanserat 

Styrkort och hur upplägget på arbetet skulle vara. Vi fick även ta del av redan befintligt 

material i form av ett styrdokument, som bland annat innehöll en SWOT-analys av 

banken och övergripande mål som de ska arbeta mot fram till och med år 2016, då 

banken fyller 150 år. I de övergripande målen som Kinda-Ydre Sparbank har satt upp 

fram till år 2016 har de bland annat tagit med kundnöjdhet som ett mått. Det är en 

mätning som Svenskt Kvalitetsindex, SKI, gör inom både företagsrådgivning och 

privatrådgivning. Målet som Kinda-Ydre Sparbank har är att de ska bli bäst i Sverige till 

år 2016.  

Under mötet konstaterade vi att det är en bank under utveckling. De har sedan ett år 

tillbaka anställt Widerström som VD och i december 2012 anställdes en 

privatmarknadschef, vilket var en tjänst som inte uttalat har funnits. “Den här rollen 

som privatmarknadschef har under ett antal år varit ganska luddig i banken. Den har 

funnits innan, men inte uttalat.“ (Intervjuperson G, 2013-04-25). 
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De anställda på Kinda-Ydre Sparbank verkar ha fått ny energi i samband med att en ny 

VD tillträdde som började strukturera upp bland tjänsterna. “I och med 

omorganisationen har vi blivit en väl sammansvetsad grupp och vi vet vad vi ska göra i 

våra roller. “ (Intervjuperson E, 2013-04-25).  

Detta har gjort att det blivit tydligare mellan de olika befattningarna i banken, de vet 

vad de ska göra samt vilka krav de har på sig i sin roll. Där det finns en tydlig skillnad 

mot tidigare år är att de har infört så kallade coachsamtal på privatmarknadssidan, där 

de har samtal var fjärde vecka på cirka 30 minuter per möte.   

“De som jag är chef över har jag däremot samtal med var fjärde vecka, 

så jag har 30 minuter avsatt för varje medarbetare varje samtal. Ibland 

tar det längre tid, eller kortare, beroende på vad vi har att avhandla. 

Men det är ju inte den enda stunden som jag pratar med medarbetarna, 

men det är den stunden som är ett avsatt möte där de vet att de äger 

mig dessa 30 minuter i månaden.” (Intervjuperson G, 2013-04-25)  

Då detta är en ny företeelse på banken trodde vi att det kunde finnas olika åsikter om 

vad de anställda tyckte om coachsamtalen. Det visade sig att de flesta av respondenterna 

såg positivt på denna företeelse. När vi frågade dem vad de tyckte om dessa samtal 

svarade en av dem: “Ja, de ger mig mycket. Vi har inte haft det förut men jag tycker det 

är positivt att vi börjat med det.” (Intervjuperson H, 2013-04-25). Även intervjuperson I 

var positiv till dessa samtal: “De ger mig bra återkoppling och bra stöttning i jobbet. 

Det är perfekt.” (Intervjuperson I, 2013-04-25).  

Under våra intervjuer med personalen frågade vi alla hur de skulle beskriva Kinda-Ydre 

Sparbank med egna ord. Svaren vi fick speglade bankens vision med att det ska vara 

ortens bank och att de ska göra affärer på affärsmässiga grunder.  

 

“Det är en Sparbank som ska vara det naturliga bankalternativet som 

ska värna om bygden och våra kunder, samt bidra till att främja ett rikt 

kultur och föreningsliv och detta ger en levande landsbygd. Framförallt 

ska vi synas i olika sammanhang i kommunen.“ (Intervjuperson J, 2013-

04-25).   
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“Vi är en bank som just nu håller på att skapa mycket relationer både 

med privatkunder och företagskunder, och jag tror att de känner att det 

håller på att hända saker i huset som gör att vi är intressanta för dem.” 

(Intervjuperson E, 2013-04-25). 

 

Då vårt arbete skulle mynna ut i en modell av ett Balanserat Styrkort ville vi få en 

uppfattning om de anställda hade kommit i kontakt med detta tidigare. Svaren var av 

blandad karaktär, vilket inte var så konstigt med tanke på att det är ett relativt nytt 

verktyg inom ekonomistyrning. Det som dock är gemensamt för de anställda är att det 

inte är någon, förutom Widerström, som har arbetat med det praktiskt. Någon nämnde 

att det var på gång för ett par år sedan, men att det rann ut i sanden. Samtidigt som 

intervjuperson G menar på att han arbetar med det dagligen, bara att detta var ett 

vetenskapligt sätt att uttrycka det på:  

“Jag vet ju lite vad det är för någonting, men jag har inte varit med om 

att praktiskt hantera det på så sätt som upplägget säger. Däremot 

vetenskapen bakom är något som jag jobbar med varje dag, på något vis. 

(…) Det tror jag att de flesta av oss har ganska klart för sig i grund och 

botten, sen är ju det här ett sätt att uttrycka det lite mera vetenskapligt. 

När jag läser om det så är det många delar av det som jag jobbar med 

idag, så det hade varit illa om jag efter så många års erfarenhet inte 

skulle känna igen det.” (Intervjuperson G, 2013-04-25).  

4.2 Medarbetarperspektivet 

4.2.1 Utbildning 

Något som gjorde oss nyfikna på banken var dess utbildning av personalen. På Kinda-

Ydre Sparbanks hemsida står det att de satsar på utbildning av personal, då det inte 

finns några aktieägare som ska ta del av resultatet, vilket är en del av sparbanksidén. I 

årsredovisningen för 2011 såg vi att kostnaden för personalutbildning enbart låg på 32 

000 kronor, vilket gjorde oss nyfikna på hur den nya VD:n såg på detta. Han tittade 

förvånat på oss och sade att det var oroväckande lite, men att de för år 2012 har 

betydligt högre utbildningskostnader än så. När vi sedan fick ta del av årsredovisningen 

för 2012, konstaterade vi att han talade sanning. Det årets utbildningskostnader låg på 

cirka 333 000 kronor, vilket är ungefär tio gånger mer än året innan.  
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Då personalen är bankens främsta resurs krävs det att de är väl uppdaterade i sin 

yrkesroll. Vi gjorde en jämförelse med Swedbank för att jämföra hur de låg till när vi 

räknade på utbildningskostnad per anställd. I Swedbanks årsredovisning för 2011 hade 

de utbildningskostnader på 120 miljoner kronor, vilket för deras medelantal anställda på 

19 071 blir ungefär 6 292 kronor per anställd (120 000 000/19 071). Kinda-Ydre 

Sparbank hade som sagt 32 000 kronor i utbildningskostnader för år 2011, vilket blir 

1 163 krononor per anställd för bankens medelantal anställda på 27,5 (32 000/27,5). 

Med tanke på att Kinda-Ydre Sparbank hade ökat sina utbildningskostnader under året 

ville vi även göra en jämförelse mellan dessa banker för 2012. I Swedbanks 

årsredovisning för 2012 hade de 114 miljoner kronor i utbildningskostnader och ett 

medelantal anställda på 17 313. För 2012 hade Swedbank alltså en utbildningskostnad 

per anställd på cirka 6 584 kronor (114 000 000/17 313). Kinda-Ydre Sparbank hade för 

2012 utbildningskostnader på 330 000 kronor och ett medelantal anställda på 26,8. Det 

blir en utbildningskostnad per anställd på ungefär 12 313 kronor (330 000/26,8). Vi 

påpekade detta för Widerström och han menade på att det föll sig naturligt att det var så 

höga utbildningskostnader nu, eftersom det varit så pass lite utbildningskostnader 

föregående år. Han trodde att de skulle behöva ha dessa höga utbildningskostnader 

några år framöver, för att på det sättet höja och säkerställa kompetensen hos personalen.  

I intervjuerna med personalen förstod vi vad Widerström menade när han sa att han 

hade väldigt engagerad personal, då det märktes att de ville utvecklas på arbetsplatsen 

för att på det sättet skapa starkare kundkontakter. Just nu genomgår samtliga 

medarbetare på banken en säljutbildning i samarbete med andra sparbanker i 

närområdet. De anställda ser detta som positivt, då de upplever att det är bra att få träffa 

personer från andra banker och på det sättet byta erfarenheter med varandra. 

“Samarbetet tror jag kan vara gynnsamt för att få in andra syner på arbetet runt 

omkring”. (Intervjuperson F, 2013-04-25). Utöver dessa gemensamma träffar har de 

bland annat årliga kunskapstest som de gör via datorn på kontoret. Detta gör de för att 

de ska få behålla sin titel som rådgivare, men även för att bevisa myndigheterna att de 

har de kunskaperna som krävs för deras yrkesroll.  
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Något som framkom under intervjuerna var att alla som arbetar som rådgivare på 

banken måste ta en så kallad Swedsec licens. Denna licens innebär att rådgivare som 

utfört denna utbildning får ett certifikat inom värdepappershandel. (swedsec.se, 

tillgänglig 2013-05-13). “Nu ska alla bankanställda certifiera sig inom Swedsec. På 

detta sätt höjs ribban ytterligare då alla i banken måste göra denna certifiering både på 

företags- och privatsidan.” (Intervjuperson A, 2013-05-06).  

4.2.2 Personal 

En intressant aspekt som flertalet av våra respondenter nämnde vid intervjuerna var att 

de ansåg att det var svårt att lokalt hitta kompetent personal. De menade på att det 

tenderade till att de började arbeta hos dem, för att sedan byta arbetsgivare. En av våra 

respondenter sade:  

“Bank är relationer. Att bygga långsiktiga relationer och skapa 

förtroende. (…) Vi skulle nog egentligen behöva fler företagsrådgivare 

men det är svårt att attrahera bra lokala förmågor. Risken är att det 

kommer folk från en större stad som kommer hit och lär upp sig och 

försvinner sedan efter några år och flyttar tillbaka och jobbar på 

hemorten istället. Då får vi starta om igen. Kan man få någon att arbeta 

länge under 10-25 år och bygga relationer genom bra arbete, så är en 

sådan rådgivare ovärderlig. I stora städer är det lätt att få in bra folk, 

men de byter arbete ganska ofta.” (Intervjuperson B, 2013-05-06).  

Under våra intervjuer frågade vi alla respondenter hur deras arbete påverkades när 

någon var frånvarande. Där frånvaro verkade vara känsligast var bland 

företagsrådgivarna, då det inte var så många som hade den befattningen. “Om vi lyckas 

med anställning och utbildning av en företagsrådgivare så minskar vår sårbarhet 

ytterligare” (Intervjuperson C, 2013-05-06). 

Bland de övriga rådgivarna i banken verkade det som att de var mer flexibla vid 

frånvaro. De menade på att de hjälpte varandra vid sådana situationer. Om det var ett 

kundmöte som blev påverkat på grund av frånvaro kunde en annan rådgivare ta det 

mötet, om det gick bra för kunden. “Är jag sjuk så kan mötena bokas om till en annan 

rådgivare, men det beror sig på lite vad det gäller och hur brådskande ärendet är”. 

(Intervjuperson I, 2013-04-25). 
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4.2.3 Svenskt kvalitetsindex 

Widerström berättade för oss att ett av Kinda-Ydre Sparbanks långsiktiga mål var att de 

skulle ha Sveriges nöjdaste kunder både på företags- och privatsidan vid år 2016. 

Svenskt kvalitetsindex, SKI, tar varje år fram mått inom olika branscher och bilderna 

nedan visar andra bankers betyg både på företags- och privatsidan vad gäller 

kundnöjdhet. På företagssidan för år 2012 har sparbankerna fått högst betyg med 74,2. 

Det är en samlingsgrupp för alla sparbanker i Sverige och Widerström berättade att 

Kinda-Ydre Sparbank hade ett tal på 71,1, vilket är något under det samlade betyget för 

alla sparbanker. Dock har Kinda-Ydre Sparbank ett tal som är över branschsnittet, som 

för år 2012 var 69,6.  

 

Figur 5. Kundnöjdhet av företagskunder. Källa: kvalitetsindex.se 

Vad gäller privatsidan för 2012 är det Länsförsäkringar bank som har högst 

kundnöjdhet med 79,5, medan Kinda-Ydre Sparbank hade ett mått på 76,1, enligt 

Widerström. Det långsiktiga målet är att vara bäst i Sverige i båda dessa 

undersökningar. För att lyckas med detta måste Kinda-Ydre Sparbank höja sina betyg 

på både företags- och privatsidan. 

 

Figur 6. Kundnöjdhet av privatkunder. Källa: kvalitetsindex.se 
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4.3 Finansiella perspektivet 
Under vårt första möte med banken och Widerström berättade han att banker inte 

använder sig av nyckeltal som vanliga vinstdrivande organisationer gör. Exempelvis 

använder inte banker vinstmarginal och omsättning utan de använder istället nyckeltal 

såsom affärsvolym och räntenetto. Affärsvolymen beräknas genom att ta summan av 

inlåning och utlåning, medan räntenetto är skillnaden mellan ränteintäkter och 

räntekostnader. Affärsvolymen hos Kinda-Ydre Sparbank för år 2012 var 5,1 miljarder 

kronor, vilket var en ökning med fyra procent från föregående år. Detta är ett viktigt 

nyckeltal i bankverksamhet och Widerström ville ha en fortsatt ökning av detta 

nyckeltal. Han berättade för oss att målet för Kinda-Ydre Sparbank fram till och med år 

2016 är att öka affärsvolymen till 6,5 miljarder kronor. Detta mål tror Widerström att de 

kan nå genom att bearbeta den befintliga kundstocken, alltså att få fler kunder att bli 

helkunder.  

För att nå detta mål ska all personal bland annat genomföra en säljutbildning och genom 

den blir personalen förhoppningsvis mer proaktiv. Denna kunskap ska även bli 

tillämpbar om de startar projektet som innebär att de ska ringa upp befintliga kunder 

och försöka få dem att bli helkunder hos banken. När vi frågade personalen om de 

skulle vara öppna för denna förändring i deras arbetssätt fick vi positiv respons.  

 

“Jag är mycket för att hitta nya kunder ja, och det är inget jag skulle 

känna mig främmande för att göra. Jag tycker det är viktigt att möta nya 

människor och många människor, det är ju det som är kryddan i vårt 

jobb att egentligen våga, att se när jag får in en kund.” (Intervjuperson J 

2013-04-25).  

“... Ibland hör vi att vissa är missnöjda med sin bank och då kan vi 

ringa. Men man har bara ett försök när man ringer en kund. Man måste 

även här gjort sin hemläxa. Läsa sig in på företaget och se över 

ekonomin.” (Intervjuperson A, 2013-05-06) 

Ett annat nyckeltal som banken lägger mycket fokus på är det så kallade K/I-talet, vilket 

beskriver förhållandet mellan kostnader och intäkter, eller enklare beskrivet, hur mycket 

varje intjänad krona kostar. Därmed är ett lägre tal att föredra, då varje intjänad krona 

kostar mindre. För 2012 hade banken ett K/I-tal på 0,51 och bara för att göra en 
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jämförelse hade Swedbank ett K/I-tal på 0,46 för hela koncernen. Kinda-Ydre 

Sparbanks mål är att ha ett K/I-tal som är lägre än 0,6 fram till och med 2016.  

Som de flesta andra företag beräknar bankerna vad de har för räntabilitet på eget kapital. 

För Kinda-Ydre Sparbanks del hade de en räntabilitet på eget kapital på 5,8 procent för 

2012. Målet som de har är att de ska ha en räntabilitet på ungefär 5,5 procent varje år 

fram till och med år 2016. Då det är en fristående sparbank som inte har några 

aktieägare som ska ta del av vinsten kan de välja själva vilken nivå som är rimlig att ha, 

eftersom pengarna stannar kvar i banken. Detta mål har satts bland annat beroende på 

det stora egna kapitalet i banken som gör att denna siffra i dagsläget inte blir högre.  

Kapitaltäckningskvot är ett viktigt nyckeltal för banker att räkna på. Detta nyckeltal 

visar hur förhållandet mellan det egna kapitalet är och de risker som banken tar. Det 

krav som detta nyckeltal ska vara är 1,0, vilket är det kapitalkrav för att få bedriva 

bankverksamhet i Sverige. Kinda-Ydre Sparbank har en kapitaltäckningskvot på 2,58, 

vilket innebär att de har 158 procent mer kapital än vad som behövs för att bedriva 

bankverksamhet. Dock är det bra att ha en högre kapitaltäckningskvot än som krävs, 

utifall att något oförutsett händer.   

4.3.1 Samarbete 

Vid våra möten med Kinda-Ydre Sparbank framkom det att de både är samarbetspartner 

och konkurrent med Swedbank. Trots att de är konkurrenter så skulle Kinda-Ydre 

Sparbank inte klara sig utan det samarbete de har med Swedbank. Detta beror på att de 

bland annat köper programvaror från Swedbank och att de därigenom kan förmedla de 

tjänsterna som Swedbank ger.  

“Beroende är vi ju av samarbetet med Swedbank, det skulle vara svårt 

utan detta samarbete. Det finns ett avtal som ställer en del krav som 

gäller kompetens vid rådgivning och att vi måste tillhandahålla deras 

basprodukter. Vi har även ett gemensamt datasystem, utlandsaffärer och 

värdepapperhandel.” (Intervjuperson D, 2013-04-25) 
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Intervjuperson B var inne på samma linje:   

“Vi samarbetar ju med Swedbank och har deras resurser i ryggen. Vi 

använder deras datasystem och vi betalar för det. Samtidigt är vi 

fristående sparbanker gemensamt en stor ägare av Swedbank. Vi är helt 

fristående och sköter oss själva helt och hållet. (Intervjuperson B, 2013-

06-05).  

4.4 Bankens SWOT-analys 
Nedan visar vi en redigerad version av Kinda-Ydre Sparbanks SWOT-analys. Detta gör 

vi för att det är dessa delar som ligger till grund för vår modell. Vissa delar är 

bortplockade på grund av sekretess, eftersom konkurrenter skulle kunna komma att dra 

nytta av detta.  

 

  Positivt Negativt 

Internt  Styrkor Svagheter 

 
Kundstocken 

För få proaktiva 
kundmöten 

 
Engagerad Personal   

Externt Möjligheter Hot 

 
Kundmötet 

Nya aktörer med nya 
beteenden 

 

Kommunicera och 
förtydliga 

sparbanksidén 

Nya regelverk och 
ökade krav 

Figur 7. Kinda-Ydre Sparbanks redigerade SWOT-analys. Källa: Kinda-Ydre Sparbanks styrdokument 2013 
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5. VÅRA REFLEKTIONER OM KINDA-YDRE SPARBANK 

I detta kapitel presenterar vi våra reflektioner om Kinda-Ydre Sparbank. Reflektionerna 

har sedan legat till grund för målen och måtten i de utvalda perspektiven.  

5.1 Angående utbildning 
Intervjuperson A berättade i sin intervju att alla rådgivare på banken ska ta en Swedsec 

licens, vilket innebär att rådgivarna kommer att få en högre kompetens inom 

värdepappershandel. Vi anser att det är viktigt för en bank som agerar på liten ort att de 

uppfyller dessa krav med licenser, då de kan visa upp att de har den kompetens som 

banker som agerar i större städer har. Det är även viktigt att personalen är villig att ta 

den här licensen. Om personalen inte har motivationen som krävs kommer utbildningen 

att ta längre tid, vilket i sin tur leder till att kostnaderna ökar. När utbildningen väl är 

genomförd tycker vi att det är viktigt att banken lyfter fram att de har dessa licenser. 

Detta för att visa kunderna att de kan känna sig trygga när de ska placera sina pengar. 

Vi anser även att detta kan medföra att de kan bygga långvariga relationer med sina 

kunder. Långvariga relationer anser vi är en viktig faktor som Kinda-Ydre Sparbank 

måste ta hänsyn till, eftersom antalet kunder är begränsat i en liten kommun.  

Utbildning av personalen i banken är en väsentlig del i verksamheten, då banken skriver 

i sin verksamhetsplan att resultatet bland annat ska gå till utbildning av personalen. Nu 

när alla rådgivare ska ta Swedsec licens kommer det medföra att utbildningskostnaderna 

ökar. Detta anser vi är ett bevis på att de menar det de skriver i sin verksamhetsplan. Då 

kostnaderna kommer att öka är det viktigt att även intäkterna ökar. Det kan de göra 

genom att banken bearbetar den befintliga kundstocken och får fler kunder att bli 

helkunder. Ett sätt att mäta hur balansen mellan intäkter och kostnader ser ut är med 

K/I-talet. K/I-talet för år 2012 var 0,51, men vi tror att detta kommer att stiga i och med 

att utbildningskostnaderna kommer att öka. Men i och med all den utbildning 

personalen genomför tror vi att de kommer att bli effektivare, vilket i sin tur kommer 

leda till att K/I-talet kommer att minska igen. Vi anser att banken måste försöka 

bibehålla detta nyckeltal så gott det går, eftersom de fortfarande måste gå med vinst för 

att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.  
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5.2 Relationer 

Det är inte bara relationerna till kunderna som Kinda-Ydre Sparbank måste ta hänsyn 

till. En annan viktig relation de måste värna om är den med Swedbank. De använder 

bland annat det datasystem som är utvecklat av Swedbank, men även vissa produkter 

som Swedbank tillhandahåller. I våra intervjuer framkom det att de är väldigt beroende 

av detta samarbete, trots att de är konkurrenter. Vi anser att Kinda-Ydre Sparbank inte 

skulle vara lika framgångsrik utan denne samarbetspartner, då det exempelvis skulle 

vara väldigt dyrt för dem att utveckla ett eget affärssystem som de kan använda sig av.  

En annan relation som vi lade märke till under intervjuerna är den mellan de olika 

sparbankerna i närområdet. De genomför nämligen en gemensam säljutbildning för de 

anställda i de olika bankerna. Detta är något som vi ser väldigt positivt till, att 

sparbankerna använder resurser gemensamt för att utveckla varandra. Då de egentligen 

inte är direkta konkurrenter anser vi att det är bra att de kan utbyta erfarenheter med 

varandra för att kunna hantera problem som uppstår på ett effektivare sätt. Genom att 

utbilda personalen och få dem mer säljinriktade, kan banken få mer proaktiva samtal 

med dess kunder. Detta tror vi kommer att leda till att det kommer finnas fler helkunder 

på banken, eftersom de genom säljutbildningen bland annat lär sig att sälja in alla de 

tjänster som de tillhandahåller.  

5.3 Personal 

Ett problem som vi uppmärksammade genom våra intervjuer var rekrytering av ny 

personal. Kinda-Ydre Sparbank har problem att attrahera ny personal med hög 

kompetens som kan stanna kvar under en lång tid i banken. Det är viktigt för banken att 

ha personal med hög kompetens, då det är en viktig faktor när de ska bygga relationer 

med sina kunder. Här anser vi att banken måste hitta en strategi för att rekrytera 

personal med rätt typ av utbildning, eller arbetslivserfarenhet. Detta för att den nya 

personalen inte ska få utbildning och sedan lämna för arbete i en större stad eller hos en 

konkurrent. 

Som det tidigare framkommit har Kinda-Ydre Sparbank anställt en ny VD sedan cirka 

ett år tillbaka. Vi har fått uppfattningen om att Widerström har kommit bra in i 

verksamheten och skapat positiv energi hos de anställda. Det tyckte vi märktes extra 

tydligt då personalen ville utbilda sig och därmed höja sin egen kompetens. Att 

personalen visade att de var drivna när det kom till deras arbetsuppgifter, anser vi, visar 
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att de var väldigt engagerade och vill att banken ska utvecklas. Att bankens personal är 

engagerad har framkommit i flertalet intervjuer som vi har utfört, däremot har vi fått 

bilden att den största förändringen har skett vid privatmarknadssidan. Rådgivarna har 

fått en chef att vända sig till som har tagit med sig nya idéer och tankar från tidigare 

erfarenheter, vilket har gett dem en möjlighet till intern vidareutveckling.  

I våra intervjuer lade vi märke till att personalen i helhet kände att det har blivit ett mer 

öppet ledarskap efter att Widerström tillträdde som VD. Detta anser vi är bra, eftersom 

det skapar en mer familjär känsla på banken vilket är just den känsla som de anställda 

vill förmedla till sina kunder. Om känslan redan finns i organisationen behöver det inte 

vara något skådespel från rådgivarna, vilket gör att den lättare kan förmedlas. Detta tror 

vi gör att kunderna känner sig mer välkomna till banken och rådgivarna blir det 

naturliga bollplanket, precis som Kinda-Ydre Sparbank vill vara i alla lägen.  

5.4 Vår syn på framtiden 
En av Kinda-Ydre Sparbanks styrkor är att de inte har några aktieägare som de måste ta 

hänsyn till. Detta medför att de inte behöver betala någon utdelning, utan överskottet 

stannar kvar i banken och det i sin tur leder till att det egna kapitalet växer. Om banken 

fortsätter göra positivt resultat kommer dess ställning på marknaden att stärkas, i 

kombination med att de utvecklar personalens kompetens. Då bankens personal är en av 

de viktigaste faktorerna till att verksamheten utvecklas, anser vi att ställningen på 

marknaden beror på hur pass duktig personalen är på att bygga långvariga relationer 

med kunderna. Om de lyckas med dessa relationer anser vi att banken har en stor fördel, 

då långvariga relationer innebär att kunderna inte byter bank.  

I och med att personalen blir mer utbildad och mer kompetent tror vi att Kinda-Ydre 

Sparbank kommer att ha goda möjligheter till att inte bara bibehålla sina nyckeltal, utan 

att även förbättra dem. Då personalen kommer bli effektivare och förhoppningsvis mer 

produktiv genom utbildningen kommer det leda till att bland annat K/I-talet kommer 

sjunka, då varje intjänad krona kostar mindre. Detta förutsätter dock att intäkterna ökar, 

eftersom att rådgivningen hos Kinda-Ydre Sparbank är gratis.  
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Vi tror att de skulle förlora kunder om de skulle börja ta betalt för rådgivningen, vilket 

skulle leda till att kunderna väljer att gå till konkurrenterna som börjat verka i 

närområdet. Detta leder i sin tur till att kundstocken minskar och därmed även 

intäkterna. Om de istället satsar på att bli produktivare och bearbetar den befintliga 

kundstocken så att fler kunder bli helkunder, anser vi att det kommer att gynna dem mer 

på lång sikt.  

Om de har långvariga relationer med sina kunder blir det svårt för konkurrenter och nya 

aktörer att ta marknadsandelar ifrån Kinda-Ydre Sparbank. Men även om de satsar på 

långvariga relationer med befintliga kunder försöker de även att hitta nya kunder. Detta 

gör de exempelvis genom att de ringer upp en kund som de vet är missnöjd och ger dem 

ett erbjudande för att kunden ska byta bank till dem istället. Detta går att koppla till 

Porters five forces model, där de är medvetna om vad deras konkurrenter gör. Då tar de 

även marknadsandelar från sina konkurrenter, vilket är till fördel för Kinda-Ydre 

Sparbank. Men de måste även vara medvetna om andra aktörer som agerar på 

marknaden, bland annat i form av internetbaserade banker. Dessa aktörer är Kinda-Ydre 

Sparbank medvetna om att de finns, vilket enligt oss är bra då de bör veta hur 

konkurrenterna agerar och de vet hur de själva bör agera gentemot detta hot.  

Om Kinda-Ydre Sparbank lyckas med att bearbeta sin befintliga kundstock anser vi att 

det kommer leda till att affärsvolymen ökar. Det kan exempelvis vara personer som har 

konton hos dem, men som inte har några lån eller försäkringar. Om de lyckas med att få 

dessa kunder att teckna försäkring och lån hos dem får de en högre affärsvolym, vilket 

är ett av de mål som är satta fram till år 2016. Om affärsvolymen ökar leder det till att 

banken kan satsa mer pengar på sina anställda.  

Dock behöver de även ha i åtanke att det kan hända att alla kunder vill ta ut sina pengar 

samtidigt. Det är i och för sig ganska så osannolikt att det ska hända, men om det händer 

så måste banken ha de resurser som kunderna efterfrågar. För hur missnöjd skulle inte 

en kund bli om de går till banken för att ta ut pengar och så finns det inga pengar? Det 

vi vill säga med detta är att även om affärsvolymen ökar kan banken inte satsa all den 

ökningen på personalen, utan de måste försöka kombinera utveckling av personal 

samtidigt som de ska tillfredsställa kundernas behov.   
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6. DE UTVALDA PERSPEKTIVENS MÅL OCH MÅTT 

Inledningsvis berättar vi vad som har legat till grund i arbetet för målen och måtten i 

vår modell, med utgångspunkt från delar av vår referensram. Därefter förs en djupare 

diskussion och motivering för de utvalda perspektivens mål och mått.   

När vi har arbetat fram de mål och mått som vi anser vara viktiga för Kinda-Ydre 

Sparbank har vi utgått från Kaplan och Nortons (1992) resonemang kring Balanserat 

Styrkort. De skriver att organisationens vision och strategi ska vara en utgångspunkt vid 

framtagandet av ett Balanserat Styrkort. Detta är något som vi har tillämpat i arbetet 

som lett fram till målen och måtten i de valda perspektiven.  

Målen och måtten är även framtagna utifrån den så kallade SMART-principen. Det 

innebär att målen och måtten är synliga, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta. 

(Hallgårde och Johansson, 1999). Denna princip är tillämpad inom det finansiella 

perspektivet och medarbetarperspektivet, vilket vi anser gör att perspektiven uppfyller 

kraven vad gäller trovärdighet.  

Vi har även identifierat en framgångsfaktor för varje mått som vi anser är det som 

påverkar utfallet mest. Detta var något som vi ansåg att Kinda-Ydre Sparbank kunde ha 

nytta av om de väljer att arbeta med det Balanserade Styrkortet. Vi ansåg att det kunde 

vara intressant att se hur organisationen har utvecklats under årets gång, därför valde vi 

att lägga in föregående års siffror i en separat kolumn. 

6.1 Medarbetarperspektivet 
Inom medarbetarperspektivet har de intervjuer vi utfört legat till grund för de mål och 

mått vi har arbetat fram, men även styrdokumentet har använts. Widerström har, som 

tidigare nämnts, haft vissa önskemål inom detta perspektiv, vilket vi har haft i åtanke 

när vi har utformat målen och måtten. Han önskade att vi skulle ha utgångspunkterna 

bank, sociala och handlingskraft. Utifrån dessa instruktioner har vi utformat detta 

perspektiv med de mål och mått som vi anser är viktigast att ha med.  

Vi har utfört intervjuer med personal med olika befattningar och därmed anser vi att de 

mål och mått inom detta perspektiv speglar det organisationen vill uppnå. Detta 

eftersom vi noggrant valde ut de personer som skulle delta i våra intervjuer. Vi har 

format styrkortet efter primär- och sekundärdata, samt våra egna tankar och reflektioner.   
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Medarbetarperspekiv

Mål Mått

Bank Föregående år Nu Mål Framgångsfaktor

Kompetenta 

medarbetare

Utbildningskostnad /  

anställd
1 163 kr 12 313 kr 15 000 kr

Banken är villig att satsa på 

personalen

SWEDSEC ERC 3 3 12

En kombination av bankens 

vilja att satsa pengar på 

utbildning med att personalen 

har viljan att utvecklas

Certifierade 

Privatrådgivare
6 6 8

En kombination av bankens 

vilja att satsa pengar på 

utbildning med att personalen 

har viljan att utvecklas

Certifierade 

företagsrådgivare
3 3 6

En kombination av bankens 

vilja att satsa pengar på 

utbildning med att personalen 

har viljan att utvecklas

Försäkringsspecialist 0 1 2

En kombination av bankens 

vilja att satsa pengar på 

utbildning med att personalen 

har viljan att utvecklas

Sociala

Nöjdast kunder i 

Sverige
SKI Privat - 76,1

Högre än 

föregående år 

(Bäst i Sverige 

2016)

Yrkeskompetens och social 

kompetens

Nöjdast kunder i 

Sverige
SKI Företag - 71,1

Högre än 

föregående år 

(Bäst i Sverige 

2016)

Yrkeskompetens och social 

kompetens

Regelbundna 

coachsamtal

Antal coachsamtal per 

månad per 

medarbetare

0,3 0,7 1,0
Chef och VD tar ansvar för att 

kalla till coachsamtal

Handlingskraft

Ökad kundstock Antal nya kunder - -
Mer än förgående 

år
Marknadsundersökning

Fler  helkunder 

privat

Bearbetad kundstock i 

procent
- -

Högre än  

förgående år

Proaktiva kundmöten och 

samtal

Fler helkunder 

företag

Bearbetad kundstock i 

procent
- -

Högre än 

förgående år

Proaktiva kundmöten och 

samtal

 

 

 

Figur 8. Medarbetarperspektivet. Källa: Egen 
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6.1.1 Bank 

Kinda-Ydre Sparbank skriver på sin hemsida att de satsar pengar på sin personal i form 

av utbildning, detta för att de vill ha kompetenta medarbetare. Då det för förgående år 

var väldigt låga utbildningskostnader ansåg vi att det är bra att ha med detta mått för att 

det ska visa dem på vilken nivå de ligger.  

Målet vi har tagit fram för detta mått är 15 000 kronor per medarbetare. Denna nivå 

valde vi att lägga efter intervjuer och jämförelse med Swedbanks utbildningskostnader. 

Då Kinda-Ydre Sparbank har haft låga utbildningskostnader förgående år, antar vi att de 

kan ha halkat efter sina konkurrenter i denna fråga. Vi är medvetna om att de gör de 

årliga kunskapstesten för att få behålla sin yrkesbefattning, men vi anser att Kinda-Ydre 

Sparbank ska ligga före sina konkurrenter. Detta eftersom deras vision är att de ska vara 

det naturliga bankalternativet.  

Det framkom i våra intervjuer med personalen att alla rådgivare skulle ta en Swedsec 

licens. Målet blev därmed alla privat- och företagsrådgivare, samt dess chefer, vilket 

motsvarar 12 personer.  

Personalen är bankens främsta resurs och därför har vi valt att ha med antal certifierade 

rådgivare, både inom privat- och företagsrådgivning, som ett mål. Detta gjorde vi dels 

för att de anställda påpekade beläggningsgraden, men även för att vi ansåg att de bör bli 

mindre sårbara. Då de ska bearbeta sin befintliga kundstock och på det sättet få mer 

helkunder, anser vi att det behövs mer personal inom privat- och företagsrådgivning. Vi 

har satt en medvetet låg ökning på privatrådgivarna, eftersom vi fick uppfattningen om 

att de har en satisfierad beläggningsgrad. Men i samband med att fler blir helkunder, 

behöver även antalet privatrådgivare öka.  

Det finns idag tre certifierade företagsrådgivare, utöver företagschefen. Målet vi har satt 

för företagsrådgivarna är en ökning med tre personer. De har en företagsrådgivare som 

är under utbildning och han kommer troligtvis bli klar detta år. Vår motivering till 

varför vi anser att det kommer behövas totalt sex företagsrådgivare är att det behövs två 

i Österbymo, tre i Kisa och en i Rimforsa.  Detta medför att de blir mindre sårbara och 

de behöver inte åka mellan kontoren i lika stor utsträckning som de gör idag, samt att 

kunderna kan vända sig till det kontoret som är närmast. Kontoret i Horn är endast 

öppet två dagar i veckan och därför har vi inte satt någon företagsrådgivare där på 

heltid. Men eftersom vi räknar med att det ska finnas tre företagsrådgivare i Kisa, kan 
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de vid behov befinna sig på kontoret i Horn. Argumentet för att det ska finnas en 

företagsrådgivare i Rimforsa är för att det i dagsläget inte är någon som arbetar där på 

heltid och vi anser att det bör finnas en där. Detta för att det bör finnas någon där som 

kan ta hand om de företagskunder som finns där. Då en av de företagsrådgivarna som 

arbetar i Kisa idag åker till Österbymo emellanåt tror vi att det är bra om det finns en till 

i Österbymo som arbetar heltid och en i Kisa så de är tre på huvudkontoret. 

För att nå dessa mål anser vi att det är viktigt att banken är villig att satsa på utbildning, 

samtidigt som personalen är villig att utvecklas. Detta är den framgångsfaktor som har 

tagits fram, eftersom vi anser att detta påverkar utfallet mest. I målen för antal 

certifierade rådgivare är inte de med chefsposition inkluderade i varken privat- och 

företagsrådgivning, eftersom vi endast sett till deras huvudsakliga arbetsuppgifter.  

6.1.2 Sociala 

Widerström berättade att han ville att Kinda-Ydre Sparbank ska ha Sveriges nöjdaste 

kunder år 2016 inom både företags- och privatkunder. Detta kan ses som ett väldigt högt 

uppsatt mål, men även vi antar att det går att nå dit. Kinda-Ydre Sparbank är under 

utveckling och försöker att bearbeta sin befintliga kundstock för att få helhetslösningar 

för alla kunder. Vi anser att det kan leda till att kunderna blir mer nöjda, eftersom det är 

banken som tar kontakt med kunderna och inte tvärtom. Vi antar att detta i kombination 

med den nära kontakten kunderna blir erbjudna kommer leda till den positiva 

utvecklingen som eftersträvas. Som stöd för dessa argument så ligger sparbankerna högt 

upp vad gäller kundnöjdhet i den senaste mätningen som SKI utfört.  

Kinda-Ydre Sparbank har ett lägre mått bland företagskunderna än samlingsmåttet för 

sparbankerna, men vi anser att med fler företagsrådgivare och de helhetslösningar 

kunderna blir erbjudna kommer detta mått att öka. Vad gäller rådgivning till 

privatpersoner så har de ett högre mått än samlingsmåttet för sparbankerna, men de har 

en bit upp till toppen. Men även här anser vi att i takt med att den befintliga 

kundstocken bearbetas, där fler kunder blir helkunder, i kombination med att antalet 

privatrådgivare ökar antar vi att det gör att måttet stiger.  

Den framgångsfaktor vi identifierat för dessa mått är social kompetens och 

yrkeskompetens. Om personalen kan utnyttja sin sociala kompetens i kombination med 

sin yrkeskompetens antar vi att SKI-värdet kommer att öka. Yrkeskompetensen anser vi 
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kommer öka i takt med att de får mer utbildning och det är anledningen till att vi har 

med SKI:s mätning i detta perspektiv.  

Ett annat mått vi valt att använda i perspektivet är antalet coachsamtal per anställd. Vi 

anser att detta är viktigt att ha med, eftersom det leder till utveckling av personalen och 

det i sin tur leder till att banken utvecklas. I våra intervjuer framkom det att de anställda 

såg detta som positivt, även att det är en ny företeelse, då de kände att det gav dem stöd 

i arbetet. Vi anser att dessa coachsamtal inte bara ska innehålla det medarbetaren är 

mindre bra på, utan det positiva bör lyftas fram för att upprätthålla de anställdas 

självbild.   

Framgångsfaktorn för detta mått är att VD och de andra cheferna tar ansvar för att kalla 

till dessa samtal. Om de inte gör det anser vi att det kan leda till att de uteblir och då vet 

inte medarbetarna vad de bör utvecklas inom.   

6.1.3 Handlingskraft 

Inom handlingskraft har vi valt att fokusera på Kinda-Ydre Sparbanks kundstock. Detta 

är en viktig del för att de andra måtten i modellen ska fungera. I takt med att fler kunder 

blir helkunder anser vi att de andra målen i modellen kommer att uppnås. Ett av målen 

vi har i modellen är ökad kundstock. Detta mål har vi tagit med eftersom vi är medvetna 

om att målen kan uppnås enbart genom att antalet kunder ökar. Målet är med för att 

skapa en förståelse till den totala förändringen i kundstocken.  

Vi anser att det är viktigt att bearbeta kundstocken, eftersom antalet kunder i 

kommunerna de verkar i är begränsat. Vi har valt att inte officiellt visa den procentuella 

siffran i antalet helkunder, eftersom konkurrenter kan komma att ta fördel av detta. 

Målet vi har satt är att antalet helkunder ska vara högre än föregående år, detta för att 

banken ska kunna se utvecklingen i detta område. Det kan ses som tämligen enkelt, men 

det långsiktiga målet är naturligtvis att nå 100 procent.  

Den framgångsfaktor som vi har identifierat inom dessa mått är att rådgivarna ska ha 

mer proaktiva kundmöten och samtal. Vi är medvetna om att rådgivarna genomgår en 

säljutbildning och att detta är ett nytt sätt för dem att arbeta. Det är viktigt att banken 

hittar en balans i antalet samtal till kunderna, då det i en för stor mängd kan upplevas 

som telefonförsäljning. Detta är något som rådgivarna inte vill att banken ska liknas vid, 

eftersom det inte är deras huvudsakliga arbetsuppgift. Majoriteten av kunderna har inte 
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tidigare vetat om de helhetslösningar som banken erbjuder och det är viktigt att 

kunderna får reda på det. Detta eftersom kundstocken är bankens nyckel till framgång.  

6.2 Det finansiella perspektivet 
Det finansiella perspektivet ska enligt Kaplan och Norton (1992) bidra till att företagets 

strategi och utförande visar förbättringar på lång sikt. De mål och mått som vi har tagit 

fram i detta perspektiv anser vi uppfyller dessa specifikationer. Målen är satta fram till 

år 2016 och därmed anser vi att Kinda-Ydre Sparbank har en strävan att utveckla sin 

verksamhet på lång sikt. Detta då banken har satt egna mål fram till år 2016 som 

därefter kommer att revideras och nya mål och mått tas fram. Detta är, enligt oss, ett 

tecken på att banken vill utvecklas och att de uppdaterar sig själva kontinuerligt.  

När målen och måtten inom det finansiella perspektivet har tagits fram har vår 

utgångspunkt bland annat varit det styrdokument som Widerström gav oss, men även 

bankens årsredovisning för att få med de nyckeltal vi fann viktiga. Kinda-Ydre 

Sparbanks mål, som vi fått ta del av, är att de ska bibehålla sina nyckeltal under årens 

lopp. Vi har dock valt att sätta några av dem högre än vad de har gjort, eftersom de 

under år 2012 gjorde ett bättre resultat än vad de förväntats göra. Vi anser att i takt med 

att personalen blir mer utbildad kommer det bidra till att nyckeltalen och resultatet 

kommer att bli ännu bättre.  

 

Figur 9. Finansiella perspektivet. Källa: Egen 
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Widerström berättade att han ville att affärsvolymen skulle öka till 6,5 miljarder kronor 

till år 2016. Detta är ett viktigt mått att ha med i modellen, eftersom vi relaterar det till 

bland annat bearbetningen av kundstocken. Vilket även är den framgångsfaktor som vi 

identifierat för att detta mål ska kunna uppfyllas. Om affärsvolymen ökar till 6,5 

miljarder kronor, från 5,1 miljarder kronor, innebär det en ökning med 21,5 procent. Vi 

är medvetna om att detta inte är ett konstant mål till år 2016 utan att procentsatsen 

kommer att minska, eller öka, beroende på hur förändringen i affärsvolymen utvecklas.  

Räntabilitet på eget kapital är ett mått som företag och banker använder sig av. Därför 

anser vi att det är viktigt att visa hur de förhåller sig i jämförelse mot sina konkurrenter. 

I styrdokumentet har Kinda-Ydre Sparbank som mål att ha 5,5 procent i räntabilitet på 

eget kapital. De har haft 5,8 procent i avkastning två år i rad och därmed anser vi att de 

kan höja detta mål till 5,8 procent. Eftersom det övergripande målet för banken är att 

minst upprätthålla nyckeltalen, anser vi att de bör kunna nå detta resultat även 

nästkommande år. Det baserar vi på att de har ett stort eget kapital och de kan minska 

det egna kapitalet för att vid ett svagt resultat ändå nå målet. Detta kan de göra i form av 

mer sponsring av exempelvis lokala evenemang och föreningar, vilket sammanfaller 

med sparbanksidén som de arbetar efter.  

Framgångsfaktorn för detta mål är att de ska upprätthålla positivt resultat på lång sikt. 

Detta måste de göra för att kunna fortsätta med sin verksamhet och det leder till att 

räntabiliteteten bibehålls. För att generera ett positivt resultat anser vi att det är viktigt 

att banken strävar efter att utbilda personalen, på så sätt utvecklas hela banken. Detta 

kommer att medföra extra kostnader på kort sikt, men det kommer att jämna ut sig i takt 

med att personalen blir mer kompetent och effektivare i sitt arbete.  

K/I-talet är ett av de viktigaste nyckeltal som banken har. Detta nyckeltal visar som sagt 

hur mycket varje intjänad krona kostar. Ett lägre tal är således att föredra, vilket blir ett 

tecken på hur effektivt arbetet utförs. Kinda-Ydre Sparbanks mål är att dess K/I-tal ska 

vara lägre än 0,6. Men då de för år 2012 hade ett K/I-tal på 0,51 och året innan på 0,55 

anser vi tyder på att banken har en positiv utveckling. Vi anser därmed att de borde 

sträva efter att ha ett K/I-tal på 0,50. Vi tror att de uppnår detta genom att personalen 

utbildas och därmed blir effektivare, vilket även är framgångsfaktorn vi har identifierat.  
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Kapitaltäckningskvoten visar hur stort kapital banken har i förhållande till de krav som 

ställs. Minimikravet för att få bedriva bankverksamhet i Sverige är 1,0 och Kinda-Ydre 

Sparbank har för år 2012 en kapitaltäckningskvot på 2,58. Målet vi har satt är att banken 

minst ska bibehålla denna siffra, eftersom det är bra att ha större kapital än vad som 

krävs ifall att något oförutsett händer. Då det långsiktiga målet är att bibehålla 

nyckeltalen har vi satt detta mål till minst 2,58, eftersom bankens egna kapital är så pass 

stort som det är. Framgångsfaktorn till att detta lyckas är att de har en stark kapitalbas i 

förhållande till de krav som ställs mot bankerna. I och med att de har ett stort eget 

kapital anser vi att de klarar av att upprätthålla detta nyckeltal ifall det inte sker en 

dramatisk förändring i kraven.  
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7. SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATS 

Då det närmar sig slutet av arbetet bemöter vi den kritik vi presenterat i referensramen 

mot det Balanserade Styrkortet. Därefter skildras våra egna åsikter om det vi ansåg 

vara några av de allmänt viktigaste framgångsfaktorerna för Kinda-Ydre Sparbank.  

Därefter besvarar vi våra forskningsfrågor och ger en rekommendation till Kinda-Ydre 

Sparbank.  

7.1 Slutdiskussion 
Enligt Kaplan och Norton (1992) ska perspektivens mål och mått vara 

relationsbaserade. Detta menar vi att modellen uppfyller, eftersom att om en förändring 

sker inom det finansiella perspektivet så påverkar det även medarbetarperspektivet. Om 

exempelvis affärsvolymen ökar så bör de se över det antal certifierade rådgivare de har 

för att kunna bemöta den eventuellt ökade beläggningsgraden.  

Nørreklint (2002) är en forskare som har riktat kritik mot det Balanserade Styrkortet och 

menar att det saknar orsak-verkan samband. Detta är något som vi uppfattar att vår 

modell inte lider av. Med hänvisning till exemplet i stycket ovan så är det ett orsak-

verkan samband som sker från ett perspektiv till ett annat, bara att det inte sker per 

automatik. Vidare menar hon att styrkortet kan ge felaktiga antaganden om 

förväntningar och prestationer. Då vi har grundat vårt styrkort efter den primär- och 

sekundärdata som vi har tagit fram, anser vi att de måtten och målen är viktiga för 

Kinda-Ydre Sparbank. Detta eftersom det finns ett orsak-verkan samband mellan 

perspektiven, men även för vi har arbetat efter SMART-principen i kombination med 

det som Kaplan och Norton (1992) skriver om vad målen och måtten bör innehålla.  

Voelpel med flera (2006) är även de kritiska mot det Balanserade Styrkortet. De menar 

att organisationen blir enformig och låst till sina mätetal, vilket bidrar till att 

organisationen glömmer bort andra viktiga aspekter, exempelvis om hur marknaden 

förändras. Detta är något Kinda-Ydre Sparbank bör ha i åtanke vid en eventuell 

implementering av ett Balanserat Styrkort. Vårt syfte har endast varit att arbeta fram en 

modell och inte implementera det Balanserade Styrkortet i organisationen, vilket gör att 

Kinda-Ydre Sparbank måste ha detta i åtanke när de själva har gjort implementeringen. 

Banken får inte enbart förlita sig till styrkortet, utan de bör även fortsätta att använda sig 

av de andra styrmedlen som redan används. Det inte finns ett bästa sätt att styra sin 

organisation, men det Balanserade Styrkortet är ett bra komplement för att kunna få en 
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förståelse av hur hela organisationen utvecklas. Det är även viktigt att de uppdaterar sitt 

Balanserade Styrkort kontinuerligt för att bemöta den interna och externa utvecklingen 

som sker.  

Det som vi anser vara något av det viktigaste när det gäller Kinda-Ydre Sparbank är att 

de fortsättningsvis ska satsa på utbildning av personalen. Detta anser vi för att de ska 

kunna konkurrera mot alla de hot som finns på marknaden, men även för att kunderna 

ska känna att bankens personal är kunnig inom deras arbetsområden. Utöver detta är det 

viktigt att de anställda är uppdaterade vad gäller lag- och reglerförändringar. För att på 

det sättet kunna ge rådgivning till kunderna utifrån de eventuella förändringarna.  

För att Kinda-Ydre Sparbank ska kunna utvecklas bör banken vara villig att satsa på sin 

personal, men det är även viktigt att de anställda är villiga att ta chansen som erbjuds. 

För att kunna få information om huruvida personalen är beredd att bli mer utbildad och 

få ett större ansvar, anser vi att coachsamtalen kan hjälpa cheferna att identifiera dessa 

personer. Genom samtalen anser vi det är enklare att se ambitionsnivån hos de anställda, 

än om banken endast ser till arbetsprestationerna. Om de anställda inte vet hur de ska gå 

tillväga för att utvecklas kan det vara svårt för dem att veta vad det är de behöver 

förbättra för att få större ansvar, om det nu är det de vill.  

7.2 På vilka sätt kan ett Balanserat Styrkort hjälpa Kinda-Ydre 

Sparbank? 
Med hjälp av ett Balanserat Styrkort kan Kinda-Ydre Sparbank få en helhetsbild av 

organisationens utveckling. Vi anser att det kommer att hjälpa dem i det dagliga arbetet, 

eftersom visionen är satt till specifika mål inom de valda perspektiven. Då det ofta kan 

bli ett för stort fokus på de finansiella nyckeltalen kommer detta verktyg hjälpa Kinda-

Ydre Sparbank att på ett tydligare sätt visa hur utvecklingen i alla perspektiven bidrar 

till en förändring i den finansiella utvecklingen. Vi anser att detta verktyg, i 

kombination med övriga ekonomistyrningsverktyg, kommer hjälpa Kinda-Ydre 

Sparbank att bli det naturliga bankalternativet i orterna de verkar i. Detta eftersom de 

med hjälp av ett Balanserat Styrkort kan se vart i organisationen de behöver sätta in 

extra resurser för att bemöta de krav som kunderna ställer. Vi tror även att det kan 

hjälpa dem att se ifall personalen är nöjd och arbetar mot visionen.   
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7.3 Vilka mått och mål inom de utvalda perspektiven är viktiga att ha 

med för Kinda-Ydre Sparbank?  
De mål och mått som vi har arbetat fram i modellen, som presenterades i kapitlet: De 

valda perspektivens mål och mått, anser vi är viktiga att ha med för Kinda-Ydre 

Sparbank. Detta anser vi eftersom det är en bank under utveckling och målen och 

måtten är satta utifrån denna utgångspunkt. Då de vill vara det naturliga bankalternativet 

i kommunerna de verkar i, anser vi att de mål och mått inom medarbetarperspektivet 

kan hjälpa dem att bli detta. Måtten inom det finansiella perspektivet stödjer detta 

antagende, eftersom de kommer att utvecklas i takt med att målen i det andra 

perspektivet uppnås.  

Måtten anser vi är viktiga dels för att de speglar den vision som Kinda-Ydre Sparbank 

har och dels för att vi anser att de speglar hur organisationen kan komma att utvecklas 

för att kunna leva upp till visionen.  

7.4 Rekommendationer 
Vi tycker att det är viktigt att Kinda-Ydre Sparbank fortsätter att arbeta med de övriga 

perspektiven i modellen, för att kunna få ett komplett Balanserat Styrkort. När det sedan 

är gjort kan de börja använda sig av hela styrkortet i verksamheten, vilket är något vi 

rekommenderar. 

Vi har upplevt att det finns en tendens till att nyanställda lämnar Kinda-Ydre Sparbank 

för arbete på större ort, eller konkurrent. Att istället låta personal som visar prov på 

kunskap och ambition få möjlighet till vidareutbildning och därmed få ett större 

ansvarsområde i organisationen anser vi är bättre än att nyanställa. Vi anser att risken är 

mindre att befintlig personal lämnar, som får vidareutbildning internt, än personer som 

rekryteras utifrån.  Detta eftersom de på ett eller annat sätt har en anknytning till orten 

där Kinda-Ydre Sparbank verkar i.  

7.5 Förslag till vidare forskning 
En frågeställning som dök upp under studiens gång var: Hur ska företag på mindre 

orter bibehålla, eller locka, personal med hög kompetens eller utbildning? Detta tycker 

vi skulle vara en intressant del att forska vidare om då vi tror att det är ett problem som 

nästan alla företag på mindre orter ställs inför.  

Då vår uppsats avgränsar sig mot implementeringsprocessen tycker vi att det skulle vara 

intressant att se hur det går till.   
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