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Syftet med denna uppsats är undersöka personalpolitiken 

hos Sparbanken i Karlshamn som är ett medelstort, enskilt 

tjänsteföretag. Vår avsikt är att utreda dess syften, effekter 

och utveckling. I uppsatsen har vi använt kvalitativ 

metodteori och utifrån denna intervjuat tre personer från 

fallföretaget. 

                                                          

Respondenterna har noga utvalts och det empiriska 

materialet har baserats på personliga och fokuserade 

frågor. Vidare har vi använt oss av andra observationer och 

kontakter med personer väl insatta i området samt 

sekundärdata.  

 

Genom vår studie framkommer det att medarbetarna är 

företagets viktigaste resurs. Personalpolitiken idag handlar 

om att förvalta denna tillgång på ett så utvecklande och 

tillvaratagande sätt som möjligt. På Sparbanken i 

Karlshamn verkas det aktivt för att synkronisera med denna 

dynamiska process.  
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Personnel policy – a dynamic process 

A study of personnel policy on an average sized  

service company; their purpose, effects and development. 
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The purpose with this essay is to examine the personnel 

policy at Sparbanken i Karlshamn which is an 

average sized, private service company. Our intention is to  

investigate their purpose, effects and development. 

 

In the essay we have used a the qualitative method and on 

the basis of this we have interviewed three respondents at 

the company. The respondents have been accurate chosen 

and the empirical material have been based on personal 

and focussed questions. Furthermore we have used other 

observations and contacts with people well aware on the 

subject as well as secondary data 

                                                           

It emerges through our study that the employeers are the 

company’s most important resource. The personnel policy 

today is about managing this asset in a most developing 

and caring way. Sparbanken i Karlshamn works active to 

synchronize with this dynamical process. 
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Förord  
Vi vill först och främst tacka samtliga respondenter på Sparbanken i Karlshamn och 

även rikta ett tack till de andra medarbetare som ställde upp med sin tid för 

ytterliggare uttalanden. Alla har varit mycket tillmötesgående och utan ovanståendes 

insatser och lagda tid hade vår uppsats inte varit genomförbar. Vi vill också tacka vår 

handledare, Gunnar Ågren samt de familjemedlemmar och vänner som haft ett stort 

förstående och tålamod under denna tid, samt tack till övriga kontakter.  

Tack!  

 

 

 

Karlshamn 2003-06-05 

Charlotta Nilsson & Anna Strömqvist 
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1. Inledning 
Inledningsvis vill vi ge en kort presentation av personalpolitiken och dess faktorer 

som vi valt att fokusera på i vår uppsats. Vi beskriver bakgrund där vi bl a presenterar 

olika teorier, därefter problemdiskussion och syftet med vår undersökning. Därpå 

skildrar vi de avgränsningar vi gjort samt redogör för hur dispositionen ser ut.  

1.1. Bakgrund 

Det fanns för 20 år sedan mycket liten förståelse för personalpolitikens roll i företag 

och organisationer1. Idag är läget ett annat. De företag som inte engagerar sig i sin 

personal, befinner sig snart i en utförslöpa2. Under slutet av 1990-talet och början på 

2000-talet visar ett flertal rapporter hur ohälsan inom det svenska arbetslivet har 

ökat3. Som exempel kan nämnas att sjukförsäkringens kostnader i vårt samhälle 

uppgick till hundra miljarder kronor under 20014. Vi vet att ohälsa och stress är ett 

stort problem på många företag i dagens arbetsliv och att sjukskrivningssiffrorna ökar 

kolossalt runt om på olika företag i landet. Under april 2002 var 118 000 personer 

sjukskrivna i mer än ett år. Vi anser att företag som satsar på att bry sig om sina 

medarbetare och deras arbetssituation har mycket att vinna. En viktig fråga för 

företagen blir därför att försöka vända utvecklingen och skapa friskare arbetsplatser.  

1.1.1 Personalpolitik 

Många av dagens företag har idag valt att mer och mer satsa på en god 

personalpolitik. Vi ser begreppet personalpolitik som ett relativt nytt koncept där 

grundidén baseras på ett bättre företagsklimat som på sikt ger en ökad lönsamhet. 

Det ligger i tiden att i vårt stressade samhälle se till den enskilde individen. Konceptet 

friskvård har tagit en fastare form och har fått en stor genomslagskraft. I det enskilda 

företaget satsas det nuförtiden allt mer på personalen bl a i form av olika 

belöningssystem, gemensamma aktiviteter och hälsa. Inte minst läggs 

uppmärksamhet på hur den enskilde individen upplever sin arbetsplats och sin 

arbetssituation, på den psykosociala arbetsmiljön. Nedan följer en beskrivning av 

några aspekter på personalpolitik. 

                                                 
1 Personalpolitik rör både företag och organisationer men vi kommer fortsättningsvis att fokusera på företag 
2 Alsrup, L 
3 Angelöw, B. s. 13 
4 Ibid. s. 20 
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1.1.2 Delaktighet 

Att arbeta tillsammans med planering och uppföljning är givande och leder ofta till 

positiva effekter som ökad motivation, ökad ansvarskänsla, ökat samarbete och 

lojalitet. Om en hel grupp medverkar i företagets problemlösningsprocess vinklas fler 

aspekter och bättre beslutskvalitet. Sjukskrivningskostnaderna för ett företag kan 

minska genom detta eftersom långtidsfriska personer återfinns i miljöer som präglas 

av inflytande och feedback, enligt Johnny Johnsson, företagsläkare och 

företagsutvecklare5.  

1.1.3 Ledarstil 

”Vad många av oss främst av allt behöver, är någon som får oss att göra vad vi kan” 

    RALPH WALDO EMERSON 

 

Personalpolitik är en managementfråga och effekten av den beror mycket på 

företagets accepterade ledarskapsstil. McGregor definierade 1960 ett auktoritärt 

respektive demokratiskt ledarskap som teori X och teori Y6. I sin bok ”The Human 

Side of Enterprise” skriver han bl a: ”De teoretiska föreställningar som ledningen har, 

om hur de mänskliga resurserna ska kontrolleras styr hela företagets karaktär”. Teori 

X beskrivs enligt följande: ”Människan har en motvilja mot arbete. Hon måste tvingas, 

kontrolleras och styras. Hon är ovillig att ta ansvar och har små ambitioner.” Enligt 

teori Y däremot utgår en ledare från att människan söker självständighet, ansvar och 

gärna arbetar om hon motiveras. Att hon har en förmåga att uppvisa en jämförelsevis 

hög grad av fantasi, uppfinningsrikedom och kreativitet och att belöningen är 

tillfredsställelsen av det egna jaget7. Ledningens viktigaste uppgift är, enligt teori Y, 

att ordna de organisatoriska betingelserna på sådant sätt att människor kan uppfylla 

sina egna behov på bästa sätt genom att rikta in sina ansträngningar på de 

belöningar som organisationen ger8. Om en person inte ges tillfredställelse av sitt 

arbete har ledningen egentligen inga andra möjligheter än att förlita sig på teori X och 

yttre kontroll. Om man istället omvänt utgår från teori Y: s principer om egenkontroll 

och medansvar anpassas organisationens krav till de anställdas intressen.  

 
                                                 
5 Olofsson, K. s. 11 
6 Johannisson, B.  s.166 
7 Ibid 
8 Bolman, L & Terrence E. s.131 
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1.1.4 Belöningssystem 

”Att leva är inte nog; solsken, frihet och liten blomma måste man ha” 

    H C ANDERSEN  

 

Alla medarbetare är tillsammans väsentliga för företagets framgång och bör 

lämpligen belönas därefter för att motiveras till fortsatt goda prestationer. Ingvar 

Kamprad, grundaren av IKEA, tog initiativet till Medarbetarens Dag 1999 som en 

millenniumbelöning åt alla koncernens medarbetare. Ganska anmärkningsvärt lät 

han intäkterna från hela den världsomfattande försäljningen under just denna dag gå 

till de anställda. Samtliga anställda oavsett befattning fick samma andel, vilket för de 

flesta innebar mer än en månadslön9.  

1.1.5 Uppmuntran 

”Smicker är inte så förkastligt som människor säger, det väcker ofta lust att motsvara 

lovorden” 

DROTTNING KRISTINA 

 

Trots att det kan vara svårt för många företag att erbjuda löneökningar och bonus, så 

finns det ingen anledning att misströsta. Företaget kan med all säkerhet hitta andra 

sätt som de kan belöna sina anställda på. Det finns heller ingen anledning att tro att 

pengar är det enda som driver människor att göra ett bra jobb. ”Det viktigaste att 

komma ihåg när man ska motivera folk är att se till varje individ”, säger Justin Yaros, 

vd på Sony Pictures Entertainment. ”Om man inte känner till den enskilde 

människans önskningar och intressen går det inte att ge rätt motivation.” Att 

berömma sina anställda och visa uppskattning är ett bra sätt att höja arbetsmoralen 

och det kostar ingenting10. Alla människor behöver uppmuntran och beröm för att 

känna sig betydelsefulla och för att känna arbetsglädje. Att bli nonchalerad, 

bortglömd eller osynliggjord kan därför verka förödande på en individs 

arbetsinsatser11.  

 

                                                 
9 http://www.ikea.se/about_ikea/timeline/fullstory.asp 
10 http://computersweden.idg.se/text/011203-CS12 
11 Lundén, B. s.97 
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1.1.6 Komplicerad samverkan 

”Den som smörjer sina hjul hjälper sina oxar” 

ITALIENSKT ORDSPRÅK 

 

Vi menar att styrning av ett företag är minst sagt komplicerat. Varje företag bör ha 

som främsta mål att uppnå god lönsamhet för överlevnad på sikt, och i denna strävan 

krävs en bra organisation och en väl fungerande ledning. Vad som eftersträvas är att 

få individerna att agera eller verka på ett sådant sätt som tillgodoser deras egna mål 

och behov samtidigt som företagets mål gagnas. Eftersom människan i dagens 

arbetsliv spenderar så pass mycket tid som hon faktiskt gör på sin arbetsplats, är det 

naturligtvis av yttersta vikt att ha en god personalpolitik som fungerar för alla parter. 

Människan förväntas utföra sina arbetsuppgifter enligt överenskommelse med sin 

arbetsledare, och ofta utförs arbetsuppgifterna i interaktion med andra.  

1.1.7 Friskvård 

Stefan Lundström är en företagsekonom som menar att friskvård är lönsamt för 

företagen. Han hävdar att varje krona som satsas på friskvård kan ge fem kronor 

tillbaka. En vanlig form av friskvård för en hel del företag verkar vara att erbjuda sina 

anställda en timmes friskvård i veckan. Friskvård är en konkret åtgärd för att avhjälpa 

den kraftiga ökningen av sjukskrivningar. Företagen bör dock vara medvetna om att 

även om detta är bra, så behövs fler åtgärder i organisationen för att det ska bli ännu 

bättre12. Det mesta talar utifrån arbetsplatsens perspektiv om att tidigare och 

förebyggande insatser är betydligt mer lönsamma än sena rehabiliteringsinsatser13. 

1.1.8 Utbildning 

”Om man ger en man en fisk, kan han äta sig mätt en dag. Om man lär honom fiska, 

kan han äta sig mätt alla dagar.” 

        OKÄNT KINESISKT ORDSPRÅK    

 

                                                 
12 Angelöw, B. 85 
13 Ibid s.96 
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Det gäller för både små och stora företag att förstå att det lönar sig att utbilda genom 

t ex kurser, konferenser, seminarier och studiecirklar. En av delägarna på Zander 

Teknik AB i Mölndal menar att det i synnerhet i små företag kan vara så, att man kan 

investera 1,5 miljoner i en ny maskin men dessvärre inte inser värdet av att satsa 

16 000 på en riktig utbildning för den som ska sköta maskinen14. Många 

undersökningar visar på att anställda uppskattar möjligheten att få lära sig nya saker, 

att människor vill arbeta i en lärande organisation15. 

1.1.9 Arbetsrotation  

En annan typ av lärande som vissa företag idag har anammat är arbetsrotation. Detta 

är inte bara ett sätt att minska de fysiska arbetsskadorna utan en del i att göra 

medarbetarna delaktiga och se helheten och sin egen skiftande roll i dem16. 

Arbetsrotationen kan antingen vara bestående så att medarbetaren kontinuerligt 

varierar mellan olika arbetsuppgifter eller tillfällig den första tiden för en nyanställd, 

som på så sätt får god inblick i företagets verksamhet samt goda möjligheter att lära 

känna sina arbetskamrater.   

1.1.10 Definition av personalpolitik 

Personalpolitik är som synes ett stort begrepp som omfattar en mängd olika 

områden. Vi anser att alla yttringar av den bör präglas av etik, respekt och 

jämställdhet. Otto Granberg definierar begreppet personalpolitik enligt följande: 

”Personalpolitik är de uttryckta värderingar, principer och övergripande mål som 

ligger till grund för det personaladministrativa arbetet”17. Den är ett 

managementverktyg som syftar till att skapa ett gynnsamt arbetsklimat som ger en 

attraktiv och väl fungerande arbetsplats. 

 

1.2 Personalpolitik – ingen enkel process  

Personalpolitiken står alltså för en allt mer central roll men det dyker också upp en 

rad dilemman och motsägelser, enligt Henrik Holt Larsen, professor i Human 

                                                 
14 Ibid. s. 79 
15 Lundén, B. s.52 
16 Angelöw, B. s.81 
17 Granberg, O. s. 141 
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Resource Management vid Handelshögskolan i Köpenhamn18. Nedan följer några 

kritiska kärnfrågor enligt Henrik Holt Larsen. 

1.2.1 Ombytta roller 

Egna krav och önskemål anpassas idag i större perspektiv till hur arbetslivet 

motsvarar dessa. Frågor som ”Hur ska jag passa in på företaget?” ställs inte längre, 

utan ”Passar det här företaget mig?”, ”Kan jag utvecklas?”. Det är troligt att 

medarbetaren lämnar företaget om det finns ett glapp mellan dess behov och 

förväntningar och det som företaget erbjuder. Företaget måste förefalla som 

tilldragande och aktuellt på samma gång som den personal som varit med ett tag 

behöver få känna sig respekterade.  

1.2.2 Individens utveckling och kollektivets kraft 

Två starka huvudfrågor i dagens förvärvsliv är individualisering och flexibilitet. 

Individualiseringen kan i sig medföra problem som att skapa gemensamma mål och 

laganda, genom att individen genomför i allt större utsträckning individuellt 

anpassade arbetsuppgifter, individuell lön och ser sin individuella utveckling som ett 

resultat av detta. Ytterligare ett problem i samband med detta är det parallella kravet 

som säger att medarbetare förväntas arbeta över avdelnings- eller kunskapsgränser. 

Utvecklingsarbete och problemlösning har blivit en allt mer komplex process som 

kräver många kompetensprofiler. Trots att mycket tyder på att människan är 

beroende av känslan av samhörighet, inriktar sig arbetslivet i allt större utsträckning 

på hur den enskilda individen ser självförverkligande som främsta motivationskraft.  

1.2.3 Ut med kvalifikationer, in med kompetens  

I enkla drag har begreppet kompetens successivt fått ersätta ordet kvalifikationer. 

Den kunskap som tidigare bedömdes centralt har ersatts av krav på att kunna 

hantera hot och möjligheter på en arbetsplats. Den här kompetensen utvecklas i 

samarbete mellan individen och företaget eller mellan företaget och samhället. I dag 

gäller det att anpassa sig snabbt. Tidigare kunde företag anställa medarbetare utan 

att förvänta sig fullgod arbetsinsats inom den närmaste tiden. I dagsläget, i de 

moderna företagen, är ett elementärt krav entreprenörskap, men samtidigt upplever 

                                                 
18 Alsup, L.  
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många företag att det är svårt att uppmuntra denna anda. Ett annat grundläggande 

kompetenskrav idag är IT-kompetens. Förmågan att kunna hantera kunskap och 

information genom virtuella nätverk är en stark konkurrenskraft.  

1.2.4 Mångfald utmanar personalpolicyn  

Alla medarbetare ska behandlas lika. Men genom den ökade mångfalden ökar också 

kraven på olika handlingsplaner anpassade till de olika grupper som finns i företaget. 

Personalpolicyn utformas oftast på ett huvudkontor av personalavdelningen och det 

är inte alltid enkelt att få gensvar för detta bland olika människor med olika 

värderingar. Många företag måste beakta den rådande ungdomskulturen både 

praktiskt och på policynivå, samtidigt som det måste finnas plats även för de äldre 

medarbetarna och deras utveckling. 

1.2.5 Lön som underhåll eller motivationskraft 

Trots att forskning under de senaste 40 åren samstämmigt fastställt att lönen inte är 

en motivationsfaktor, läggs oerhört mycket tid ned på lön och belöningssystem. 

Uppenbarligen eftersom de tycks fungera som incitament. Här uppstår ett dilemma 

för personalspecialisterna eftersom forskarna inte på ett tillfredsställande sätt kunnat 

belägga att lönen är en motiverande faktor. 

1.2.6 Drivveden  

Begreppet drivved står för forskarnas term för de medarbetare som har svag eller 

begränsad kompetens och som inte känner någon större samhörighet med företaget. 

När det från företagets sida ställs krav i form av kompetensökning kommer dessa 

ofta i kläm. Orsakerna till detta kan vara att medarbetarna saknar vilja, motivation 

eller möjlighet. 

1.2.7 En dynamisk process 

Personalpolitikens mål kan vara svåra att uppnå och praktiken stämmer inte alltid 

överens med teorin. Personalpolitiken är en dynamisk process och trots goda 

intentioner kan det enligt Henrik Holt Larsen skapas målkonflikter. 
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1.3 Problemformulering 

Vi vill undersöka den dynamiska process som sker på ett företag med en uttalad vilja 

att bedriva en god personalpolitik och försöka komma underfund med hur detta 

fungerar i praktiken. Vi vill dessutom ta reda på de effekter som personalpolitiken 

medför samt de svårigheter som uppkommer i konflikten mellan verklighet och 

önskemål. 

  

Frågeställningar som är aktuella och som vi kommer att inrikta oss på i vårt 

undersökande arbete:  

1. Vilka syften och övergripande mål har företaget med sin personalpolitik? 

2. Vilka faktorer ingår i personalpolitiken? 

3. Vilka positiva respektive negativa effekter har personalpolitiken medfört? 

4. Hur ser personalpolitikens utveckling ut idag och i framtiden?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa denna problematik genom att undersöka 

personalpolitiken på ett medelstort, enskilt tjänsteföretag och vi har valt Sparbanken i 

Karlshamn. Vi vill ta reda på vilka syften företaget har med sin personalpolitik, dess 

utveckling samt utreda om vilka effekter företaget anser sig uppnå med denna.   

 

1.5 Avgränsningar 

Personalpolitik i sig är ett mycket omfattande och intressant område. Vi har dock valt 

att koncentrera oss på de områden som tidigare beskrivits och som vi anser extra 

viktiga. Vi har valt att inrikta oss på endast ett medelstort tjänsteproducerande 

företag. De tilltänkta företaget vi kommer att undersöka är Sparbanken i Karlshamn. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning Först ger vi ge en övergripande presentation av 

personalpolitiken och dess faktorer som vi valt att fokusera på i vår uppsats. I detta 
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kapitel skildrar vi även bakgrund och teori, problemdiskussion och syftet med vår 

undersökning samt avgränsningar och disposition.  

Kapitel 2 – Metod I detta avsnitt beskriver vi hur vår studie har gått till, olika metoder 

samt val av metod och tillvägagångssätt. 

Kapitel 3 – Empiri Här återges det som framkommit i intervjuerna. Vi behandlar 

belöningssystem, kompetens, friskvård, konstruktivt ledarskap, arbetsmiljö, trivsel 

och motivation/delaktighet. Vi har utgått från personalpolitikens syften, effekter och 

utveckling. 

 

Kapitel 4 – Analys I detta kapitel förenar vi teori med den empiri som erhållits genom 

intervjuer och observationer. Vi tolkar och reflekterar samt för en diskussion utifrån 

detta.  

 

Kapitel 5 – Slutsats Här redogör vi i korta drag de slutsatser som vi kommit fram till 

genom analysen av den empiri som insamlats under arbetets gång. 

 

Kapitel 6 – Avslutande kommentarer En tillbakablick på de intensiva veckor som har 

förflutit. Här ges även förslag till framtida forskning. 

 

Kapitel 7 – Källförteckning Här redogörs för våra primärdata.  

 

Bilagor 

 

2. Metod 

I kommande avsnitt skildrar vi hur vår studie har gått till, vi beskriver olika metoder 

samt val av metod och tillvägagångssätt.                          

2.1 Positivism och hermeneutik  

Allt vetenskapligt arbete sker inom ramen för vissa uppställda spelregler19. Det är 

däremot inte självklart vilka dessa spelregler är eller bör vara. De kunskaps- och 
                                                 
19 Lundahl, U & Skärvad, P. s. 38 
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vetenskapsteoretiska utgångspunkterna är bl a det som bestämmer valet av 

spelregler och motiverar varför de bör tillämpas. Kunskapsteorin omfattar två i 

grunden olika vetenskapsteoretiska plattformar: positivism och hermeneutik20. 

Positivism ligger till grund för den kvantitativa metodteorin och hermeneutik ligger till 

grund för den kvalitativa metodteorin. Vetenskapsteorin kopplas genom dessa båda 

metodteorier ihop med den praktiska metodlärans konkreta anvisningar för hur 

utredningsarbete ska gå till (se figur 2.1).  

 

I vårt arbete har vi valt att utgå från det hermeneutiska synsättet och alltså använda 

oss av en kvalitativ metod. Genom att använda oss av denna metod anser vi att vi kan 

skapa oss en djupare uppfattning och en helhet av det problem vi studerar. 

 

 
Figur 2.1. Sambandet mellan kunskapsteori, vetenskapsteori, metodteori och metodlära 

                                                 
20 Ibid. s. 44 
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2.1.1 Kvalitativ metodteori 

Uppläggningen av undersökningar med utgångspunkt från den kvalitativa 

metodteorin är inte helt enkelt att beskriva. Denna skiljer sig från kvantitativa 

undersökningar vilka i grunden går ut på att mäta. Frågeställningarna är, i motsats till 

vad som gäller vid kvantitativa undersökningar, sällan ”frysta” utan de förändras, 

utvecklas och växer vid undersökandets genomförande. Studieobjekten vid de 

kvalitativa undersökningarna är människor, grupper av människor och deras livsvärld. 

Syftet är att beskriva, analysera och förstå beteendet hos enskilda individer och 

grupper med utgångspunkt från dem som studeras. De kvalitativa studierna inriktar 

sig alltså på att tolka och genomförs ofta i form av fallstudier21.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Vi har samlat in och använt oss av både primär- och sekundärdata. Våra primära 

data kommer främst genom förberedda intervjuer samt från uttalanden av 

medarbetare gjorda hos Sparbanken i Karlshamn och därtill även genom andra 

observationer och kontakter med personer väl insatta i området. Våra sekundära 

data består av böcker, tidningar och skriftligt material samt hemsidor inom det 

berörda området.  

2.2.1 Intervjuer och intervjuteknik 

Intervjun är en metod för datainsamling där intervjuaren hämtar in information genom 

att ställa frågor till eller gå in i dialog med intervjupersoner. Insamlande av 

information genom intervjuer är nödvändig i de flesta utredningssammanhang. Att 

utgå ifrån graden av standardisering är ett vanligt sätt att skilja mellan olika typer av 

intervjuer. Ostandardiserade intervjuer är vanliga vid genomförandet av kvalitativa 

undersökningar då de lämpar sig för att samla in mjuka data om kvalitativa 

förhållanden. Vid ostandardiserade intervjuer väljs både frågeformulering och 

frågornas ordningsföljd mera fritt än vid intervjuer med hög grad av standardisering22.  

 

Eftersom avsikten med vår uppsats är att undersöka personalpolitikens syften, 

effekter och utveckling hos Sparbanken i Karlshamn, föll det sig naturligt att gå 

                                                 
21 Lundahl, U & Skärvad, P. s. 101 
22 Ibid. s. 115 
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tillväga genom att intervjua lämpliga personer med utgångspunkt från 

ostandardiserade intervjuer. Utifrån våra frågeställningar förberedde vi oss genom att 

utforma ett femtiotal frågor som vi ansåg relevanta. För att kontrollera att vi hade en 

så jämn fördelning av frågorna som möjligt gjorde vi ett så kallat kryssdiagram (se 

bilaga) som gav oss en viss översikt. Dessa frågor ställde vi sedan till 

personalansvariga Inger Knutsson under en intervju som tog cirka två timmar. Efter 

sammanställning av dessa fakta intervjuade vi även vd Henrik Kördel med ett mindre 

antal frågor som grund. För att få ett bredare och mer objektivt perspektiv av hur 

personalpolitiken verkligen ser ut på Sparbanken i Karlshamn, sammanställde vi 

likaså ett antal lämpliga frågor som ställdes till en facklig representant, Maria 

Johansson. De två sistnämnda respondenternas intervjuer tog en halv respektive en 

och en halv timme. Bandupptagningar gjordes vid alla intervjuer efter 

respondenternas godkännande. Detta ger många fördelar, dels för oss då vi kunnat 

fokusera mer på själva intervjun än på att anteckna, samt att vi kan gå tillbaka efteråt 

och studera exakt vad som sagts, dels för läsaren som ges möjligheten att själv 

granska de intervjuer som gjorts, då intervjuerna bifogas i slutet av uppsatsen. 

 

2.3 Validitet och Reliabilitet 

Varje dag i vårt liv hämtar vi information om olika saker. De instrument som vi själva 

konstruerar för insamling av information, gör så att problemet uppstår att vi inte på 

samma självklara sätt vet att vi får information om just det vi vill. Inte heller vet vi hur 

pass säker informationen är. Denna problematik har sina rötter i principer om 

mätning. Vi måste på något sätt försäkra oss om att vi vet vad vi gör. Dels måste vi 

veta att vi har en god validitet, d v s att vi undersöker det vi avser att undersöka. Dels 

måste vi veta att vi har en god reliabilitet, d v s att vi vet att vi gör det på ett tillförlitligt 

sätt23.  

2.3.1 Validitet      

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att 

mäta24. Begreppet kan också preciseras som frånvaro av systematiska mätfel. Man 

skiljer mellan  

                                                 
23 Patel, R & Davidson B. s.85 
24 Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F. s.38 
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• inre validitet 

• yttre validitet 

 

Inre validitet förekommer när mätinstrumentet t ex en intervjuundersökning, mäter 

vad det avser att mäta25. Den syftar på överensstämmelserna mellan begrepp och de 

operationella (mätbara) definitionerna av dem. Alltså kan man undersöka den inre 

validiteten utan att samla in empirisk data. I vårt fall handlar den inre validiteten om 

att intervjua ett antal viktiga nyckelpersoner samt att besöka några av kontoren för 

uttalanden och observation. Våra empiriska data avser resultaten av dessa intervjuer 

och vi anser att vår validitet är relativt god, då våra intervjufrågor har anpassats, givit 

möjlighet till förtydligande och följdfrågor.   

 

Yttre validitet avser överensstämmelsen mellan det mätvärde man får när man 

använder en operationell definition och verklighet. Det går inte att bedöma den yttre 

validiteten utan att veta hur det empiriska materialet samlats in och ser ut. Dessutom 

är den oberoende av den inre validiteten26. Vår yttre validitet syftar till våra val av 

personer att intervjua, företagets vd, personalchef och fackliga representant, då vi 

anser dessa är mycket väl insatta i området. 

2.3.2 Reliabilitet 

Beroende på vetenskapssyn kan man förutom validiteten ställa ytterliggare krav. Ett 

sådant krav kan vara reliabilitet. Det innebär att ett mätinstrument t ex ett 

enkätformulär, ska ge tillförlitliga och pålitliga utslag27. Det resultat som uppstår 

innehåller både ett sant värde och ett fel värde. Det felaktiga värdet beror på brister i 

instrumentets tillförlitlighet. När ett instrument är reliabelt har felvärdet minskat och 

det sanna värdet kommit närmare28. I vår undersökning har det handlat om att ställa 

rätt frågor till rätt person. Vi anser att det varit tillräckligt med dessa tre respondenter 

och att ytterligare intervjuer inte skulle ha gjort någon märkbar skillnad i resultatet. 

Efter samtal med andra medarbetare gjorde vi bedömningen att deras åsikter i stort 

sett inte stred mot respondenternas. Eftersom reliabilitet har att göra med huruvida 

                                                 
25 Lundahl, U & Skärvad, P s.150 
26 Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F. s.39 
27 Ibid. s.40  
28 Patel, R & Davidson B. s.87 
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undersökningens resultat kan upprepas, anser vi att sannolikheten för att andra 

undersökare ska kunna få fram liknande resultat är relativt hög. Dock kommer 

resultatet av vår undersökning aldrig att kunna upprepas exakt, då vårt material till 

stor del bygger på egna speciellt utformade frågor till våra respondenter samt egna 

observationer.  

 

3. Empiri 
I detta avsnitt ämnar vi att på ett så korrekt sätt som möjligt återge det som 

framkommit i intervjuerna. Vi har valt att behandla belöningssystem, kompetens, 

friskvård, konstruktivt ledarskap, arbetsmiljö, trivsel och motivation/delaktighet. Enligt 

vår mening är det nyckelfaktorer för vårt valda forskningsområde. Vi har utgått från 

personalpolitikens syften, effekter och utveckling. 

 

3.1 Beskrivning av fallföretaget 

Sparbanken i Karlshamn är en fristående sparbank som grundades 1829. Företagets 

affärsvolym är cirka 5 miljarder och de har en hög marknadsandel. Cirka 75 procent 

av privatkunderna och mer än 50 procent av företagen är kunder i banken. Företaget 

har cirka 65 anställda och verksamhetsområdet är Karlshamns kommun med kontor i 

Karlshamn, Mörrum, Asarum, Svängsta och Ringamåla. Sparbanken i Karlshamn har 

inte som mål att tjäna så mycket pengar som möjligt, det finns inga aktieägare som 

kräver avkastning på sina pengar.  Företagets syfte är att verka för bygdens 

utveckling genom att erbjuda ett komplett, kundanpassat utbud av banktjänster 

genom mycket konkurrenskraftiga villkor29. 

 

3.2 Egna observationer 

Vi har besökt huvudkontoret i Karlshamn samt de ombyggda kontoren i Mörrum och 

Asarum. Vårt helhetsintryck av huvudkontoret är att det ser fräscht och behagligt ut 

och vi får känslan av att medarbetarna trivs i sin miljö och med sitt arbete. Vad som 

är negativt där är den dåliga luften och den tryckande värmen på nedre plan, detta är 

                                                 
29 www.sparbankenikarlshamn.se 
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dock åtgärdat på de båda andra kontoren, där det är svalt och skönt. Dessa kontor 

ger båda ett ljust intryck samt en skön atmosfär med en mängd gröna växter. De 

anställda har höj- och sänkbara skrivbord vilket de är mycket nöjda med. Av de 

medarbetare vi samtalade med fick vi intryck av att de på det stora hela trivs bra och 

är nöjda med sin arbetsmiljö, även om somliga framförde att det finns en del övrigt att 

önska i form av högre löner samt ytterligare satsningar på friskvård. 

 

3.3 Personalpolitiken enligt vd och personalchef 

I mitten av år 2002 blev Henrik Kördel, efter att ha varit vice vd i ett år, vd för 

Sparbanken i Karlshamn, innan dess arbetade han arton år inom Nordeakoncernen. 

Inger Knutsson är personalansvarig på Sparbanken i Karlshamn sedan mer än tjugo 

år tillbaka. Nedan har vi sammanställt de intervjuer som gjorts med Henrik Kördel och 

Inger Knutsson.  

3.3.1 Vilka syften och övergripande mål har företaget med sin 
personalpolitik? 

Henrik Kördel uttrycker att den absolut viktigaste resursen är personalen. Han menar 

att om företaget inte har bra, engagerad och kompetent personal, så har de inte så 

mycket att erbjuda sina kunder i mervärden. Konkurrenskraften ligger inte i produkter 

utan vad det handlar om är en god serviceanda hos personalen. Sparbanken i 

Karlshamn är inte ett aktiebolag och syftet är därför inte att vinstmaximera, utan det 

är kundnytta och samhällsnytta som prioriteras. Företaget har alltså inga ägare som 

kräver avkastning på kapital, utan det ägs egentligen av bankens kunder. Självklart 

strävar företaget efter lönsamhet som används för att bidra till och utveckla 

samhällen, men oftast används vinsten till kunderbjudanden. Det innebär även 

avsättning av resurser för personalutveckling, detta prioriteras högt enligt Henrik 

Kördel. Han menar att det är ett sätt att ge tillbaka till kunderna genom att ha 

kompetenta medarbetare och att ha specialister lokalt. Vidare anser han att trivseln 

på företaget är ett mycket viktigt mål.  

 

Avseende personalpolitikens effekter har inga mätningar gjorts, men Inger Knutsson 

menar att bankens resultat visar om personalen gjort ett bra arbete. Resultatet är 

därigenom ett visst mått på personalpolitikens nivå. Förväntningarna på 
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personalpolitiken är, enligt Henrik Kördel, att medarbetarna ska veta vilka krav som 

ställs på dem och vad de kan få ut av det. Målsättningen är naturligtvis att ha en 

engagerad personal som tycker att Sparbanken i Karlshamn är en riktigt bra 

arbetsgivare. Eftersom Sparbanken i Karlshamn är ett enskilt företag kan problem 

uppstå om en medarbetare har väldigt hög ambition och inte kan gå vidare, men det 

är något som företaget får leva med.  

 

Inger Knutsson anser att kompetensutveckling är den klart viktigaste frågan inom 

personalpolitiken. Hon menar att om man inte får utbildning, är det svårt att sköta sitt 

jobb. Det kan heller inte ställas några krav på människor om ribban är lagd för högt. 

Har de inte tillräcklig kompetens så saknas inspiration och resultatet blir det motsatta. 

Det är viktigt att människor blir motiverade och finner glädje i att arbeta menar Inger 

Knutsson. Var och en har personliga mål och det är av vikt att de inte är för låga eller 

för ouppnåeliga. Detta är dock högst individuellt. Med kompetensutbildningar stiger 

självkänslan och ökar trivseln på företaget. 

3.3.2 Vilka faktorer ingår i företagets personalpolitik? 

3.3.2.1 Belöningssystem 
Sparbanken i Karlshamn har vinstandelar som sätts av varje år beroende på hur stor 

bankens vinst är. De är graderade i t ex 10 000, 20 000 eller 30 000 kronor berättar 

Inger Knutsson. Det finns olika mål, dels har personalen personliga mål och dels 

gemensamma mål och det är de gemensamma som ska uppfyllas till åtminstone 80 

procent. De anställda får inte olika vinstandelar beroende på vem de är utan alla får 

lika. De är de personliga målen som ligger till grund för vinstandelssystemet. 

Vinstandelarna ges inte ut direkt utan de avsätts i en vinstandelsstiftelse som 

förvaltar dem i fem år. Sedan får de anställda välja om de vill plocka ut pengarna eller 

fondera om dem i fem år till. Henrik Kördel anser att det har fungerat väldigt bra 

sedan de bröt ner vinstandelsmålet så att det även innehåller personliga mål och de 

är nu inne på tredje året.  

3.3.2.2 Kompetens 
När vi frågar personalchefen Inger Knutsson om företagets kompetensutveckling 

svarar hon att det är något de satsar mycket på. Det är enligt både henne och Henrik 

Kördel den absolut viktigaste personalpolitiska åtgärden. För ett och ett halvt år 
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sedan gjordes en kompetensinventering där alla fick beskriva var de befann sig 

kompetensmässigt, berättar Henrik Kördel. Sedan gjordes jämförelser med olika 

yrkesroller som de kunde tänka sig, dessutom blev det en del kompetensluckor som 

skulle identifieras och sedan skulle utbildningar hittas att fylla i dessa med. Än så 

länge har inte alla medarbetare rätt utbildning för sin befattning men Sparbanken i 

Karlshamn strävar efter att uppnå det inom ett och ett halvt år. Bland annat håller 

företaget för närvarande på med certifiering, där de tar del av Föreningssparbankens 

kompetenssystem i de gemensamma datacentralerna. I systemet har nyligen lagts 

upp en strategi för vilka krav som kommer att ställas på en certifierad privatrådgivare. 

Där finns diagnostiska tester samt en kompetensanalys för att se vad som fattas och 

få förslag på relevanta utbildningar. Det kan gälla utbildningar och områden som t ex 

spara, placera och familjejuridik. Ungefär 13 – 14 anställda ska bli certifierade 

rådgivare, på huvudkontoret åtta till nio stycken och omkring två på varje 

avdelningskontor. Tanken är att så många som möjligt ska vara färdiga till 

halvårsskiftet nästa år.  

 

I övrigt strävar de efter att ständigt utveckla sin personal inom olika områden. Det 

finns åtskilliga kurser att välja mellan, exempelvis företagsekonomi eller 

nationalekonomi. De som vill och själva agerar för att vidareutvecklas får ett bra stöd, 

dock inom rimliga gränser då det ibland måste prioriteras. Enligt Inger Knutsson 

säger företaget sällan eller aldrig nej till någonting som de anställda vill göra, så 

länge det är relevant. Detta understryks även av Henrik Kördel som menar att 

Sparbanken i Karlshamn är mycket generösa på detta plan, så länge medarbetarna 

har en ambition och vill utveckla sig. Det ligger dock på varje medarbetare att själv 

ansvara för sin utveckling. Henrik Kördel säger att arbetsgivaren kan tala om vilka 

krav som kommer att ställas för en viss yrkesroll i framtiden, men att det därefter är 

upp till medarbetaren att fatta beslut. Han menar dock att den anställde får ta 

konsekvenserna av sitt beslut. Om han eller hon inte vill ta på sig den extra tid som 

krävs för att utveckla sig, kanske han eller hon ska ha en annan yrkesroll. En gång 

om året sker utvecklingssamtal med samtliga anställda där bl a dessa ämnen 

diskuteras. Dessa hålls av cheferna som har utbildning för detta. Cheferna är enligt 

Inger Knutsson olika duktiga på att ge ris och ros, och personalen kan reagera både 

positivt och negativt. Hon tillägger därefter att det skiljer en del då de anställda ska 

bedöma sig själva, kvinnor är mer försiktiga. Vid egen bedömning sätter kvinnor i 
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genomsnitt lägre betyg på sig själva än männen som oftast höjer, vid samma 

kompetens. 

 

Företaget tillhandahåller en personal- och kompetensutvecklingsplan som är 

uppdelad i kärn-, affärs- och yrkeskompetens (se bilaga). Den handlar om att 

personalen ska öka sin anställningsbarhet. Ju mer kompetens, desto bättre måste 

arbetsgivaren svara upp till de anställdas krav. Är den anställde tillräckligt attraktiv så 

anser Henrik Kördel att det ska synas i lönekuvertet.  

3.3.2.3 Friskvård 
Sparbanken i Karlshamn har en egen idrottsklubb, Sparbankens Idrottsförening, 

SPIF. Där avsätter banken varje år en summa till gemensamma aktiviteter som syftar 

till friskvård. Genom denna förening hyrs bl a idrottshallen någon gång per vecka, 

dessutom erbjuds tillgång till tennisbanor under sommaren. För omkring fyra år 

sedan höll en man från Spiritgruppen ett, enligt Inger Knutsson, mycket inspirerande 

föredrag på Sparbanken i Karlshamn. Detta blev början till en friskvårdssatsning i 

samarbete med stadens gym. Personalen kontrollerade sin kondition och fick råd om 

kost och hälsa. Denna satsning har slagit väl ut och idag tränar mer än 50 procent av 

personalen regelbundet. Sparbanken i Karlshamn betalar halva årsavgiften, att de 

inte betalar hela beror enligt Inger Knutsson inte på snålhet, utan på att människor 

blir mer motiverade att gå till gymmet om de själva bidragit med hälften av 

kostnaden. Varje förmiddag bjuder banken på en fika som består av grovt bröd och 

frukt, det är skattefri förmån. Sparbanken i Karlshamn bekostar även massör om det 

behövs, utöver det betalar de för läkarvård vilket dock är skattepliktigt.  

3.3.2.4 Konstruktivt ledarskap  
Henrik Kördel anser att ledarskapet har en självklar funktion för att få alla 

medarbetare att gå åt samma håll. Han menar att alla medarbetare i Sparbanken ska 

ha en egen kompetensutvecklingsplan och att det är självklart för den som är ledare 

att det även finns en utvecklingskurva för ledarskapet i kompetensutvecklingsplanen.  

 

När det ska tillsättas en ny ledare ser de, enligt Henrik Kördel, till egenskaper som 

förmåga att engagera sina medarbetare samt fallenhet för samarbete. Det är även 

viktigt att se till att alla bidrar mot ett mål. Traditionellt sett är det ofta så att 

Sparbanken rekryterat in folk som varit väldigt goda administratörer eller väldigt goda 
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informatörer, men ytterst få har varit säljare och idag handlar ju bankväsendet mer 

om att faktiskt erbjuda kunderna en bredare lösning och då måste det till inslag av 

försäljningskunskap. En bra grundkompetens är dock väsentlig, då bank är förenat 

med vissa kapitalrisker. 

 

Inger Knutsson menar att chefer för ca 15 – 20 år sedan blev tillsatta på andra 

meriter än idag, att så mycket hänsyn inte togs till de personliga egenskaperna, 

istället lades större vikt vid en mångårig erfarenhet. Enligt henne tänker de idag flera 

steg längre innan de anställer en chef. På ett så pass litet företag som Sparbanken i 

Karlshamn har chefer många gånger en egen yrkesroll också, bortsett från vd. En 

kontorsföreståndare jobbar ofta 80 procent som privatrådgivare och de övriga 20 

procenten ska ägnas till att vara kontorschef. Inger Knutsson erfar dock att det ofta 

blir för mycket jobb med kunderna eftersom de prioriteras. Hon menar att det kan 

vara svårt att delegera när kunder är knutna till vederbörande och har bett om att få 

komma till just honom eller henne. De kan inte planera sin egen tid på samma sätt 

som kanske företag utan kunder. Alla chefer har dock varit på ledarskapsutbildning. 

3.3.2.5 Arbetsmiljö 
Det är viktigt att den fysiska arbetsmiljön blir prioriterad, menar Henrik Kördel. Att se 

till att medarbetarna har höj- och sänkbara skrivbord, förbättrad ventilation osv. Även 

den psykiska arbetsmiljön är nog så viktig, det gäller att se till att det är ett lagom 

tempo. Inger Knutsson anser att Sparbanken i Karlshamn har en relativt bra 

arbetsmiljö, att de försöker hålla sina kontor i ordning och tänka på sina medarbetare. 

Nyligen har de byggt om samtliga kontor utom huvudkontoret, men det kommer till 

hösten då banklokalerna ska upprustas. Innan går de noga igenom alltihop med 

någon som kan ergonomi, säkerhet o dyl. Säkerheten är viktig och en gång om året 

ska det ske en uppfräschning av säkerhetsutbildning. Det finns väldigt mycket 

instruktioner om lås och tidlås etc. Att arbeta på bank innebär ju vissa risker, det finns 

t ex en fara för rån och därför får medarbetarna lära sig hur de bör hantera en sådan 

händelse. Exakt hur de reagerar i ett sånt sammanhang är svårt att veta, människor 

kan reagera mycket olika. Medarbetarna får lära sig saker som att de inte ska göra 

något alls egentligen, endast iaktta. Att de absolut inte ska göra något motstånd eller 

springa efter rånarna, berättar Inger Knutsson, det handlar ju trots allt bara om 

pengar. Två gånger har Sparbanken i Karlshamn råkat ut för rån. När sådant händer 
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finns en krisgrupp på Föreningssparbanken som kallas in och alltid är på plats inom 

fyra timmar. De stannar åtminstone tre, fyra dagar men i allmänhet är de kvar hela 

den första veckan. Efter det har krisgruppen uppföljningar efter en, tre och sex 

månader. Dessutom erbjuds terapihjälp vilket flera av de utsatta har nyttjat i många 

år.  

3.3.2.6 Trivsel 
Sparbanken i Karlshamn arbetar avdelningsvis, och uppstår något problem så ligger 

det på chefen att ta itu med detta berättar Inger Knutsson. När det gäller trivsel bidrar 

föreningen SPIF med mycket anser Henrik Kördel. För att öka trivseln har de så 

kallad personalvård i form av små utflykter, personalfester och liknande, det kan bli 

korvgrillning, bowling eller en resa till t ex Göteborg med övernattning, där det blir 

någon form av teater eller liknande. För ett år sedan arrangerades en resa till 

kurhotellet i Varberg, det var en höjdare minns Henrik Kördel. En gång per år 

anordnas också en kick off då alla medarbetare reser iväg. Året innan var resmålet 

Öland och eftersom syftet med dessa resor är, förutom att få en del information, att 

man ska träffas, umgås och lära känna varandra så körs aktiviteter av olika slag som 

t ex femkamp. Dessutom delas det ut sommarpresenter i form av bl a t-shirts och cd-

skivor. Henrik Kördel är övertygad om att dessa aktiviteter och evenemang har en 

positiv inverkan på medarbetarna. Han menar att det är vanligt vid en mindre 

arbetsplats att grupper skapas och det är viktigt att man bryter och formar nya 

konstellationer. Under resorna ges ofta uppgifter att lösa tillsammans och just detta 

anser Henrik Kördel vara nyttigt. Till hösten arrangeras en resa till Polen. Om trivseln 

inte motsvarar medarbetarnas förväntningar eller om det blir någon form av problem 

tas det upp med närmsta chefen eller med Henrik Kördel själv. Han menar att det är 

något som bör tas tag i och försöka hitta en lösning till. Någon större, dramatisk 

förändring som byte av arbetsplats eller liknande har inte förekommit.    

3.3.2.7 Motivation/delaktighet 
Motivation och delaktighet är naturligtvis en nyckelfaktor anser Henrik Kördel. Han 

menar det är oerhört viktigt att medarbetarna känner att de är uppdaterade, att de vet 

var banken står och att de vet vad som krävs för att nå vissa mål. Målen bryts sedan 

ner till en nivå där man kan bidra själv. Sparbanken i Karlshamn bedriver 

månadsuppföljning på vissa faktorer som t ex produktförsäljning och volymtillväxt. 

För att uppmuntra sina medarbetare och belöna dem för goda insatser 
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uppmärksammas de som gått igenom en längre utbildning med en blombukett eller 

en flaska vin. Företaget uppmärksammar även de som arbetat hos dem i 25 år 

alternativt de som fyller 50, med en fin present. Inger Knutsson berättar att det finns 

vissa tävlingar i Sverige och om en medarbetare utmärker sig på något sätt får han 

eller hon en belöning oftast i form en vinflaska eller liknande. Det har även hänt att 

det blivit någon weekend resa till t ex Danmark, när det har varit något exceptionellt. 

Nästa år, berättar Henrik Kördel, firar Sparbanken i Karlshamn 175- års jubileum. Då 

kommer ledningen att se till att alla medarbetare blir involverade i förberedelserna. 

Egentligen hade det varit betydligt enklare att sätta ihop en kommitté som ansvarar 

men Henrik Kördel anser att det är bättre om alla medarbetare känner sig delaktiga 

och engagerade. Om var och en bidragit med sin del känns förhoppningsvis även det 

andra arbetet roligare. Planerna för jubileet är än så länge på begynnelsestadiet, 

men den fjärde juli är åtminstone bestämt eftersom det var dagen som Sparbanken 

öppnade sina portar, och eftersom det är mitt i sommaren så blir det nog en 

familjetillställning på Kastellet. Det lutar även åt någon form av evenemang på 

Östersjöfestivalen, det viktigaste anser Henrik Kördel är att alla uppfattar att 

Sparbanken i Karlshamn funnits i 175 år.  

 

Delaktighet är ett annat sätt för banken att motivera sin personal på. Inger Knutsson 

anser att det värsta man kan göra är att ge medarbetarna uppgifter utan att de vet 

syftet, de behöver ha ett begrepp om var uppgiften passar in och var slutprodukten 

blir. Ett par gånger om året håller vd möte där han informerar alla om bokslut etc. 

Andra möten sker även då och då enbart med berörda parter. Utöver det har de 

avdelningsmöte ca en timme varje fredag morgon. Beslutsvägarna är relativt korta 

eftersom Sparbanken i Karlshamn är en fristående bank, och vd finns alltid nära till 

hands, vilket medför en lättillgänglighet som i sin tur bidrar till en större inverkan för 

medarbetarna. 

 

För att involvera medarbetare i planeringsarbetet finns på varje kontor och avdelning 

en verksamhetsplan som sätts samman av marknadsavdelningen. Till 

sammanställandet av verksamhetsplanen för hela året är samtliga medarbetare 

involverade. Dock kan inte alla vara med på allting, ibland får ett mindre antal väljas 

ut. Det finns alltid en risk att om medarbetarna inte blir engagerade, så ifrågasätter 

de efteråt när beslut redan är fattade. 
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3.3.3 Vilka positiva respektive negativa effekter har personalpolitiken 
medfört? 

Inger Knutsson anser att Sparbankens personalpolitik har gett en del positiva 

effekter. Bland annat friskvården har gett utslag i en sundare personal. Även 

kompetensutbildningen har givit goda resultat och människor har utvecklats mycket. 

Som en negativ bieffekt kan det ibland bli så att människor anser sig vara 

färdigutbildade efter en viss gräns. Men Sparbanken i Karlshamn uppmuntrar istället, 

enligt Inger Knutsson, till ett livslångt lärande. Genom att banken har förändrats 

oerhört mycket under de senare åren har det krävts ett engagemang av 

vidareutveckling. Som arbetsgivare är nog det stora flertalet av medarbetarna väldigt 

nöjda med Sparbanken i Karlshamn, menar Henrik Kördel.  

 

Inger Knutsson bedömer också att personalpolitiken påverkar företagets lönsamhet. 

Dock inte i form av övergripande mätbara effekter men det finns naturligtvis möjlighet 

för varje avdelningschef att undersöka sina medarbetares personliga mål. Genom de 

personliga målen har klara effekter uppkommit och Inger Knutsson påpekar vikten av 

att framhäva de människor som annars försvinner i gruppen och har svårt att göra 

sina åsikter hörda. Hon anser detta vara ett mycket bra mätsystem av medarbetarnas 

insatser. 

 

Inom ett företag förekommer alltid brister av något slag. På Sparbanken i Karlshamn 

är personalansvariga Inger Knutsson medveten om dessa. Hon menar att mycket 

ligger hos medarbetarna själva, de måste säga ifrån när något är fel, annars är det 

lätt att det blir rundgång på informationen. Får ledningen bara vetskap om problemen 

tas de itu med direkt. 

 

Likväl är det betydelsefullt att vara öppen för förändringar och Inger Knutsson ser 

Sparbanken i Karlshamn som långt framme inom detta område, dessutom har de ett 

stort engagemang från fackorganisationen. 

 

Antalet sjukskrivningar är lågt, och har legat så under de senare åren. Oftast innebär 

inte värk i nacke och axlar att den berörda är hemma från jobbet. 

Friskvårdssatsningarna på t ex gym etc. har bidragit till friskare och gladare 
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människor. Av egen erfarenhet menar Inger Knutsson att ingen kan göra ett fullgott 

arbete om man inte mår bra.  

 

Eftersom det oftast har handlat om kortvariga sjukskrivningar har några regelbundna 

uppföljningar inte gjorts. Om det gäller influensa eller liknande så handlar det om 

yttre påverkan som inte företaget rår över, gäller det däremot arbetsrelaterade 

åkommor är det en annan sak. När det handlat om problem med värk i nacke och 

axlar så har skrivbord bytts ut till höj- och sänkbara. Vid andra orsaker som 

medfödda skador har företaget försökt underlätta i möjligaste mån, dessutom ligger 

det på allas enskilda ansvar att utnyttja förmånen till gym. 

 

Personalomsättningen på Sparbanken i Karlshamn är mycket låg, berättar Inger 

Knutsson. Högt räknat har max en slutat i genomsnitt per år. För några år sedan var 

det större omsättning på avdelningen för värdepapper men på grund av börsläget är 

detta inte lika lockande idag. Den låga personalomsättningen är något som kan ses 

på olika sätt, menar Henrik Kördel. Dels kan det ses som ett problem om det är ett 

uttryck för låg ambition, dels kan det ses som ett bevis på vilken fantastiskt bra 

arbetsgivare Sparbanken i Karlshamn är. Det ligger nog någonstans mellan dessa, 

anser Henrik Kördel, eftersom många har varit anställda i flera år och då förväntar sig 

att företaget ska ta hand om dem. När tiderna förändras och det ställs nya krav på en 

banktjänsteman t ex från myndigheterna som säger att din kompetens måste 

dokumenteras, så är det inte bankens skyldighet utan det ligger på medarbetaren 

själv som individ. Genom det här kan lätt en konflikt uppstå när medarbetaren har 

svårt att inse detta efter att ha varit anställd i 20-25 år. ”Men detta ser vi till att lösa”, 

menar Henrik Kördel. Överhuvudtaget har Henrik Kördel, sen han fick tjänsten som 

vd, i högre grad tydliggjort att det ligger mer på individen att ta tag i och ansvara för 

sin utveckling. Detta kan ses som en negativ effekt av personalpolitiken eftersom en 

del anser, även om de egentligen håller med, att detta är påfrestande. Likväl blir det i 

slutänden utkristalliserat vilka som vill gå vidare med sin utveckling och i sin karriär, 

medan några väljer att avstå och då ser företaget till att de får arbetsuppgifter som är 

lämpliga för dem.   
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3.3.4 Hur ser personalpolitikens utveckling ut idag och i framtiden? 

Fram till för tio år kom de personalpolitiska förändringarna mer glest fördelade, 

ungefär vartannat år. Under de senare sex till åtta åren däremot har dessa 

förändringar infunnit sig varje månad. Sparbanken i Karlshamn är enligt Inger 

Knutsson öppen för förändringar och hon ser företaget som långt framme inom detta, 

dessutom har de ett stort engagemang från fackorganisationen. 

 

När det gäller kvinnliga chefer anser Inger Knutsson att det inte är lätt att påverka en 

kvinna till att bli chef. Skälet till detta är ofta familj och barn samt att jämställdheten 

ännu inte kommit så långt. Fortfarande är det i stor utsträckning kvinnor som tar hand 

om hem och barn och samtidigt yrkesarbetar. Ett chefsjobb innebär heller inte 

regelbundna arbetstider, och det har i många fall varit en orsak till att kvinnor känt sig 

tvingade att tacka nej till chefspositioner. Inger Knutsson anser att Sparbanken i 

Karlshamn verkar och har verkat aktivt för kvinnligt chefskap och vill personligen se 

mer av detta. Om osäkerhet funnits har företaget uppmuntrat till provanställning 

under åtminstone ett år, och i vissa fall har det fallit väldigt väl ut, i andra fall inte.  

 

Det finns en del saker som kan åtgärdas mer, anser Henrik Kördel, bl a företagets 

regelverk, som kan behöva en uppfräschning. Henrik Kördel anser också att 

personalnöjdhetsindex är något som definitivt ligger i framtiden som ett sätt att mäta 

personalpolitikens effekter.  

 

När medarbetare rekryteras läggs inte stor vikt vid betyg. Det beror lite på vilken nivå 

det handlar om. I vissa fall kan det röra sig om en sommarvikarie som visat sig vara 

bra och därigenom får stanna kvar. Ska det däremot anställas någon på 

företagssidan bör vederbörande inneha en civilekonomexamen och några års 

erfarenhet. Det ses som ett problem när människor kommer direkt från skolan utan 

erfarenhet. På ett företag som Sparbanken i Karlshamn, det vill säga ett enskilt 

tjänsteföretag på en liten ort, menar Henrik Kördel att man är beroende av att känna 

sina kunder väl. När högskoleutbildade medarbetare med väldigt hög ambition, 

rekryteras blir dessa ofta rastlösa och har en mycket klar karriärplanering framför sig. 

Detta är svårt för ett litet företag. Det är ett dilemma, anser Henrik Kördel, hur man 

ska attrahera rätt kompetens och sen få behålla den när det är begränsat med hur 
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många olika arbetsuppgifter det finns. Samtidigt menar han att om någon blir anställd 

på Sparbanken i Karlshamn så det finns det visserligen begränsat antal 

arbetsuppgifter att välja mellan, samtidigt som det alltid finns möjlighet att få jobba 

med sin egen utveckling. Det kan nog attrahera att få arbeta med sin personliga 

utveckling, men de höga tjänsterna kan däremot aldrig garanteras.  

 

3.4 Personalpolitikens faktorer enligt facklig representant 
Maria Johansson har arbetat på Sparbanken i Karlshamn i tre år och två månader. 

Hon arbetar nu på marknadsavdelningen, ansvarig för ungdomsbanken och 

studentbanken, dessutom är hon facklig representant. Nedan följer en beskrivning av 

Maria Johanssons syn på personalpolitiken hos Sparbanken i Karlshamn. 

3.4.1 Belöningssystem 

Vinstandelssystemet anser Maria Johansson vara mycket positivt. Hon berättar att 

företaget har personliga mål som bestäms i samråd med chefen. Då diskuteras vad 

den anställde vill klara av och vad som är rimligt, utifrån detta sätts därefter de 

personliga målen. Dessutom finns det övergripande mål som ska uppnås och enligt 

Maria Johansson blir målen en sporre, något medarbetarna får sträva efter. Om vissa 

av målen har uppnåtts ges en årlig bonus. Enligt Maria Johansson tycker de flesta att 

det är mycket positivt att den anställde får vara med och bestämma vad han eller hon 

ska åstadkomma under året. Hon tillägger dock att det finns en risk att känna sig 

stressad om det som var tilltänkt inte hinns med i tid. Beroende på vad som uppnåtts 

i de övergripande målen ges ett visst belopp till samtliga, alla får samma summa, så 

ingen blir utan eller får mindre, det anses mycket viktigt. 

3.4.2 Kompetens 

Maria Johansson talar om att företaget satsar mycket på kompetens och att det förra 

året gjordes en inventering i organisationen som var mycket bra. Den visar vad 

medarbetarna besitter för kunskaper, vad de gör idag och vad de vill göra i framtiden. 

I samråd med chefen diskuterades sedan fram en lösning om olika utbildningar etc. 

Maria Johansson anser därigenom att alla som vill utbilda och vidareutveckla sig får 

möjligheten. Hon berättar lyriskt att hon själv gått på utbildningar: ”Det är helt otroligt, 

man får både lön och boende och utbildning då så det är mycket positivt faktiskt.” När 
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vi frågar henne om företaget tar tillvara på medarbetarnas utbildningar, kompetens 

och erfarenheter tvekar hon dock lite innan hon svarar. Hon säger att de försöker, 

men att det kanske inte görs fullt ut i alla lägen. Att det handlar om vad medarbetaren 

jobbar med, under vissa intensiva perioder hinner han eller hon kanske inte börja sitt 

nya jobb direkt efter avklarad utbildning utan att det kanske går något halvår. Hon 

anser att viljan finns hos företaget men att det alltså kanske inte alltid tas tillvara på 

rätt sätt vid rätt ögonblick. Hon tillägger också att det inte bara hänger på 

arbetsgivaren, även om han givetvis måste stödja det hela, utan att ansvaret även 

ligger på den individ som gått utbildningen. 

 

Det är lite olika vilka som är villiga att utbilda sig. Maria Johansson har full förståelse 

för att äldre, som känner att de har givit otroligt mycket och att de redan kan det här, 

kan känna sig stressade av exempelvis den certifiering som nu ska göras för dem 

som jobbar med kunder. Sedan har det även med livsstilen att göra, studier vid sidan 

av arbetet tar ju en hel del av fritiden också, men rent allmänt upplever Maria 

Johansson att de yngre vill framåt och utveckla sig mer.  

 

Mycket hänger ändå på individen själv att både söka information, bestämma sig för 

vad han eller hon vill göra, och sedan framföra detta till arbetsgivaren. Själv säger 

Maria Johansson att hon är en sådan person som vet vad hon vill och det talar hon 

om, och hon upplever att hennes medarbetare överlag fungerar likadant.  

 

Maria Johansson framhåller att det är viktigt att vara ärlig när frågorna besvaras i 

kompetenssystemet, både för ens egen och för arbetsgivarens del. Hon tror att det 

kan finnas en viss skillnad mellan män och kvinnor när de ska betygsätta sig själva, 

att kvinnorna kan vara lite för snälla, även om hon märker att de yngre faktiskt har lite 

mer skinn på näsan. Att de yngre har fått lära sig på ett annat sätt att vara tuffare och 

ta för sig.  

3.4.3 Friskvård 

Ett gym kontaktade företaget för ca två och ett halvt år sedan och erbjöd ett helt 

koncept, berättar Maria Johansson. Personalen samlades och fick information om 

bl a kosten och vad de ska tänka på när de sitter stilla mycket. Efter konditionstest 

fick varje anställd sedan förslag till personligt program gällande både kost och 



 33

träning. I samband med det började de även regelbundet köpa in en stor mängd 

frukt, vatten och grovt bröd, vilket av de anställda uppfattades som en synnerligen 

positiv satsning. Maria Johansson upplever att många har ändrat sina kostvanor sen 

de nyttiga produkterna började finnas tillgängligt hela tiden, och att satsningen därför 

givit goda resultat. 

 

Företaget subventionerar halva avgiften på gym, vilket enligt Maria Johansson 

uppfattas som mycket positivt av de anställda. Hon uppskattar att en tredjedel tränar 

regelbundet. Sedan berättar hon om idrottsföreningen, SPIF, som anordnar olika 

aktiviteter såsom brännboll, innebandy och tennis. Det är lite olika människor som 

hakar på detta, inte alltid samma, även om vissa är mer aktiva än andra. 

 

Maria Johansson är nöjd med företagets investeringar inom friskvård och de effekter 

hon märkt hos de anställda är medvetenheten om kost och hälsa, samt att träningen 

bidragit till bättre fysik. Hon berättar att de även får fri läkarvård samt massage, vilket 

ges både vid behov och i förebyggande syfte. Hon säger att det är helt suveränt 

eftersom hon ofta kommer på sig själv med att sitta fel. 

3.4.4 Konstruktivt ledarskap 

Ledarskapet uppfattar Maria Johansson som relativt bra. Hon menar dock att det är 

svårt för chefen att alltid vara tydlig när det gäller så många eftersom de anställda 

tolkar saker och ting väldigt olika. På frågan om de får tillräckligt med information 

svarar hon kryptiskt att det kan man aldrig få för mycket av, att det är oerhört viktigt. 

Hon upplever att det ibland saknas fakta om vissa saker och att informationen inte 

alltid är så klar och tydlig som den borde vara.  

 

Hon anser att ledningen finns tillhands och att det är lätt för medarbetarna att få fram 

sin åsikt om de vill. Tyvärr är det dock inte alltid så att alla säger till rätt person om 

det är något problem, det handlar mycket om individen i fråga.  

 

Maria Johansson har noterat vissa skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap. 

Hon anser att en positiv egenskap hos kvinnliga chefer är att de mer ödmjuka i vissa 

sammanhang, men att det även kan vara bra med manliga som är mer ”pang på 

rödbetan”. Hon upplever att manliga chefer diskuterar en sak och sedan ska det vara 
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klart, medan kvinnliga kanske inte alltid är så tydliga som de vill vara. Vad gäller 

fördelningen mellan yngre och äldre ledarskap anser hon att företaget har en bra 

blandning. De som varit med länge har mycket erfarenhet, vilket är viktigt, samtidigt 

som yngre måste framhållas, som har nya visioner och ser framåt. Eftersom det 

handlar om ett serviceyrke är det också viktigt att kunna ta kunder och människor på 

rätt sätt. 

3.4.5 Arbetsmiljö 

Maria Johansson säger att luften inte är den bästa, hon vet att de flesta tycker den är 

dålig. Framförallt på somrarna är det otroligt varmt och Maria förklarar att det är lätt 

att bli trött och dåsig. I samband med ombyggnaden ska luften dock bli mycket bättre. 

Dessutom behövs det fräschas till, hon anser att arbetsmiljön är väldigt, väldigt viktig 

och att det gör otroligt stor skillnad att jobba om det är det fräscht och ljust. 

Medarbetarna ser alltså fram emot ombyggnaden på huvudkontoret som ska 

påbörjas i augusti, de övriga kontoren är nyligen klara och de har blivit mycket fina, 

ljusa och med en härlig atmosfär. I samband med ombyggnaden får alla medarbetare 

höj- och sänkbara bord, innan har det mest varit till för dem som har problem. 

Satsningen på ombyggnaden är mycket uppskattad av medarbetarna och Maria 

Johansson ser fram emot ett höj- och sänkbart bord, eftersom hon ibland känner att 

hon skulle vilja stå upp och jobba istället för att sitta. Tidigare har medarbetarna fått 

utbildning i hur de ska sitta rätt och vad de bör tänka på med kroppshållningen och 

liknande, men det händer att det glöms bort och de sitter fel.  

 

Maria Johansson berättar vidare att företaget har en fantastiskt duktig kille som 

jobbar väldigt hårt med säkerheten och är väldigt bestämd när det gäller allting 

sådant. Han har varit med i samband med ombyggnad och liknande. Medarbetarna 

är naturligtvis medvetna om utsattheten för t ex rån, vissa situationer är emellertid 

mer utsatta än andra. Alla vet hur de ska agera om något händer, det ges tydlig 

information och ständig uppdatering. 

3.4.6 Trivsel 

Maria Johansson berättar att de har en härlig anda med mycket skratt på 

Sparbanken i Karlshamn, samt en bra blandning mellan äldre och unga. Det behöver 

inte vara så allvarligt hela tiden, det ska vara roligt att gå till jobbet. Och det är inte 
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varje minut som räknas, utan sitter någon fem minuter över på rasten så går det ändå 

jämt ut i slutändan. 

 
På det stora hela upplever Maria Johansson att de anställda trivs väldigt bra, men att 

det kan finnas en viss osäkerhet inför framtiden som ju är mycket dynamisk med 

ständigt nya krav. Det är nya system, nya tjänster och liknande som ska läras in för 

att hålla sig ajour, och detta kan av vissa upplevas en aning betungande.  

 

Företaget gör enligt Maria Johansson väldigt mycket för att skapa trivsel och ett bra 

arbetsklimat. En gång om året åker samtliga medarbetare iväg på en trevlig kick off, 

där de jobbar lite och umgås mycket. Nu på vårkanten arrangeras även en del 

grillkvällar och annat skoj, oftast avdelningsvis, eftersom det är viktigt att träffas 

utanför arbetsplatsen.  

3.4.7 Motivation och delaktighet 

När det gäller delaktighet och motivation, anser Maria Johansson att det är två 

mycket viktiga begrepp, eftersom det händer en hel del i företaget och mycket har 

ändrat sig under de senare åren. Mycket information ligger på den egna individens 

ansvar att söka själv, att vara drivande. Förr var det mer klara direktiv som gällde, 

raka besked om vilken information och var den fanns att hämta. Så detta är en 

förändring som förmodligen skett i rätt så många företag, menar Maria Johansson 

och det är en klar fördel då det krävs engagemang för att utföra sina uppgifter. 

Samtidigt kan det dock upplevas som stressande. Genom den bonus som ges, 

upplevs, enligt Maria Johansson, ansträngningar från ledningens sida till att känna 

motivation och delaktighet.  

 

Angående lönerna finns emellertid en del att fortfarande önska, men det börjar 

luckras upp en del inom bankvärlden. Lönen anses som låg överlag, men däremot 

har företaget en summa pengar som fördelas på de anställda utifrån vad de presterat 

och utvecklats. Lönen betraktas som väldigt viktig, men hon tror emellertid att det är 

väsentligare för den yngre generationen. I jämförelse med andra banker som 

Föreningssparbanken eller Nordea ligger Sparbanken i Karlshamn bra till, anser 

Maria Johansson, lönerna är rätt så lika. Iakttagelser görs och om övriga bankers 

koncept och premisser ser bra ut görs liknande förbättringar.  
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I övrigt upplever Maria Johansson det mycket positivt med friskvårdssatsningen 

vilken gör att företaget tillhandahåller smörgåsar, frukt och vatten. Hon menar att 

erfarenhet från tidigare arbetsplatser gör det lättare att se skillnaden och känna 

uppskattning. Varje medarbetare ansvarar varsin vecka för att varorna köps in och 

denna fördelning flyter på bra. Företaget erbjuder även lunchkuponger och 

medarbetarna betalar bara en viss del för dessa, mot dess egentliga värde. Annars 

anser Maria Johansson att uppmuntran är något som aldrig kan ges i för stora 

mängder. Dessutom är det lättare att se det negativa än det positiva, något som de 

flesta gör överlag. Muntlig uppmuntran är en viktig faktor som borde användas mer 

på Sparbanken i Karlshamn. 

 

Varje år delas det ut sommarpresenter, som ett tecken på uppskattning, t ex en 

väska eller som i år ett förkläde för sommarens grillning och till julklapp har det 

påbörjats en serie med fina kockknivar. En annan positiv gest från företaget är 

uppvaktning för medarbetarna när de fyller 50 eller har varit anställda i 25 år. 

Medarbetaren får välja vilken högtid som ska firas och får därefter själv välja ut en 

present. Summan är rätt så hög och det brukar vanligtvis bli en guldklocka eller ett 

smycke. Idén upplevs som positiv, menar Maria Johansson och det upplevs inte 

någon avundsjuka över eventuell orättvisa med detta. Även övriga jämna 

födelsedagar firas av både ledning och medarbetare. Det är personalchefen Inger 

Knutsson och avdelningscheferna som håller koll på detta och det känns bra och 

roligt att bli firad och uppvaktad. Maria Johansson berättar vidare att om någon 

medarbetare gjort något positivt utöver det vanliga kan det uppmärksammas med en 

vinflaska eller ett t ex ett presentkort. Då och då kan det köras en kampanj, så att 

medarbetarna ska känna att de jobbar för något. Vanligtvis utses en grupp som är 

ansvariga för kampanjen och det kan t ex vara en tavla som står på spel. Detta kan 

dock upplevas olika, då en del kan känna sig stressade om t ex en person utmärker 

sig ofta. Avundsjuka förekommer, men Maria Johansson menar att personligen som 

individ är det bara att rannsaka sig själv vid dessa tillfällen. Kanske inser personen i 

fråga att han eller hon faktiskt kunde ha presterat bättre, dessutom är det viktigt att 

kunna glädjas med andra. Men i allmänhet gläds de flesta medarbetarna med 

varandra och sammanhållningen är hög. Tyvärr gör det stora antalet avdelningar att 

medarbetarna inte hinner eller kan träffas så ofta tillsammans. Maria Johansson har 
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sin egen filosofi om hur detta problem skulle kunna förbättras och det är tanken om 

en gemensam matsal.  

  

Arbetsrotation är inget som Sparbanken i Karlshamn bedriver, berättar Maria 

Johansson. Hon tror dock att det funnits längre tillbaks i tiden, men eftersom 

företaget besitter alla avdelningar som kunden kan tänkas behöva, vilket ses som en 

fantastisk resurs för företaget, så krävs det inte att varje medarbetare ska kunna 

allting. Det hade dock varit bra att få insikt i hur allt fungerar. Just vid rekrytering hade 

arbetsrotation varit bra, men det är idag svårt att genomföra praktiskt.  

 

När det gäller frågan om hur det känns att arbeta på en fristående bank med mindre 

möjligheter till en karriärsstege, så svarar Maria Johansson att det är klara fördelar. 

På en fristående bank som Sparbanken i Karlshamn har en medarbetare friare 

händer och det upplevs mer som ett företag, än en bank som styrs centralt uppifrån. 

Där finns fler regler och budgetar att följa och upplevs som mer hierarkiskt. I arbetet 

med ungdomsbanken märks detta tydligt i jämförelse med andra banker, då 

Sparbanken i Karlshamn ligger långt före. Eftersom trivselfaktorn är hög och att Maria 

Johansson arbetar med det hon är utbildad för, blir inte klättringen lika viktig. Att 

chefen sitter två trappor upp gör arbetet friare och mer flexibelt och Maria Johansson 

upplever inte att hon på något sätt blir hindrad i sitt arbete. 

 

Idén att arbeta på en bank fanns inte från början, eftersom Maria Johansson inte gått 

någon ekonomisk utbildning, men hon tyckte det lät intressant och provade. Då hon 

trivs så bra existerar inte tanken på att sluta, men hon menar att skulle den dagen 

inträffa så söker hon sig vidare. Det finns ingen anledning att söka sig vidare för att 

det skulle ses som en merit, utan det känns nu skönt att ha landat. 

  

Den låga personalomsättningen tror Maria Johansson beror på att medarbetarna trivs 

så bra med varandra, de har mycket trevligt och roligt tillsammans. Företagskänslan 

är hög och det är viktigt att lösningar kan diskuteras fram på det sätt som det görs 

och inte blir bestämt utan medarbetarnas inverkan. Det är en sporre och också kul för 

medarbetarna. Hon anser att medarbetarna får vara med och fatta beslut, som t ex 

vid ombyggnaden. Där har alla fått säga vad de tycker och tänker, och bästa 

lösningen har gemensamt diskuterats fram.  
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Överlag tas klagomål emot positivt av ledningen eftersom det är viktigt att dessa 

kommer fram. Dock måste problemen vara konkreta och medarbetaren kunna 

motivera sin sak. Det är viktigt att det framförs och att facket används, anser Maria 

Johansson, annars går det inte att åtgärda dem. Som facklig representant får Maria 

Johansson och hennes kollegor förfrågningar av medarbetarna om vad som ska 

göras och på bästa sätt, men hon anser att det inte görs i den mån det borde. Det 

kan lätt uppkomma prat istället för handling och det kan även upplevas svårt att sitta 

som facklig representant när det tidvis inte kommer några uttalanden alls. Då är det 

svårt att veta vad medarbetarna uppfattar som positivt eller negativt. Fackförbundet 

som Maria Johansson och hennes medarbetare är med i heter Finansförbundet och 

Sparbanken i Karlshamn har fem fackliga representanter. De har månatliga möten 

där de försöker göra arbetet så bra som möjligt. Som facklig representant upplever 

hon det som synd att alla kanske inte inser hur bra det är att vara lokala. Annars 

hade eventuella klagomål eller problem fått tas på telefon via kontoret i Malmö. Där 

känner de inte till hur just det här företaget fungerar eller är uppbyggt. Så fullt ut 

tycker inte Maria Johansson att facket nyttjas. Utbildningen som de fackliga 

representanterna får är en grundutbildning, samt att de får hjälp av de äldre 

medarbetarna som suttit längre.  

 

På frågan om Sparbanken i Karlshamn satsar tillräckligt på sin personalpolitik, eller 

om de borde satsa mer, så svarar Maria Johansson att det är en mycket viktig bit 

som företaget inte kan få för mycket utav. Hon menar även att det inte finns något 

företag som är helt exemplarisk. Lönerna är det problem som uppkommer oftast och 

där ser flera att det bör hända lite mer. En stor positiv faktor är internutbildningarna; 

att få lön, utbildning och uppehälle betalt. Inom detta område satsas det rejält, i 

synnerhet nu eftersom det sker många förändringar inom bankväsendet. Men det har 

varit en policy för företaget även längre tillbaks i tiden. Den här satsningen är lite vad 

allt handlar om, menar Maria Johansson, vad medarbetarna kan och behöver så att 

de känner att de hamnat rätt. Processen pågår för fullt och den är inte klar än. 
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4. Analys 
I följande kapitel förenar vi teori med den empiri vi erhållit genom våra intervjuer och 

observationer. Vi tolkar och reflekterar samt för en diskussion utifrån detta.  

 

4.1 Sparbanken i Karlshamns syften och övergripande mål med sin 

personalpolitik 

Dagens företagssamhälle präglas av en uppåtgående personalpolitisk trend. Vi 

märker att personalen har fått en allt viktigare betydelse inom olika företag. Både 

Henrik Kördel och Inger Knutsson belyser vikten av att ta vara på sin personal, som 

ses som Sparbanken i Karlshamns absolut viktigaste resurs.  

 

Sparbanken i Karlshamn skiljer sig från Föreningssparbanken eftersom den är 

fristående och vi får känslan av att det är en bidragande orsak till vissa positiva 

effekter av deras personalpolitik. Vi upplever att det på det stora hela finns en skön 

och nästintill familjär anda på det medelstora företaget. Det tycks vara mycket positivt 

att ha vd på nära håll och vi får intryck av att både vd och andra chefer överlag har 

en bra relation med de anställda. Givetvis inser vi att problem uppstår och en nackdel 

med att företaget är enskilt kan vara att medarbetare med hög ambitionsnivå inte kan 

gå vidare i karriären lika lätt som på ett större företag.  

 

De mål Henrik Kördel menar att företaget har med sin personalpolitik; engagerade 

och kompetenta medarbetare som trivs med Sparbanken i Karlshamn som 

arbetsgivare, ligger helt i linje med vad vi anser vara eftersträvsamt. Det är dock inte 

fullt lika enkelt att uppnå dessa mål i praktiken som i teorin. Personalpolitiken är en 

ständigt pågående och föränderlig process, människor idag är mer medvetna och 

ställer större krav på sin arbetsgivare. Precis som Henrik Holt Larsen beskriver så 

uppkommer det ibland en del dilemman och motsägelser. För att anpassa 

medarbetarnas krav och önskemål menar han att företaget måste te sig attraktivt och 

tidsenligt samtidigt som de medarbetare som funnits en längre tid måste bli 

behandlade med respekt.  
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4.2 Personalpolitikens faktorer 

4.2.1 Belöningssystem 

Då vinstandelssystemet bygger på både personliga och gemensamma mål, upplever 

vi att medarbetarna överlag ser det som en positiv drivkraft för att kunna uppnå den 

årliga bonusen. En riskfaktor med detta kan dock vara att somliga medarbetare 

upplever målen som stressande. Vi anser dock att en viss mängd av stress kan 

vändas till en positiv kraft och därigenom få medarbetaren att prestera bättre. 

Grundidén med att belöna sina medarbetare i form av ett vinstandelssystem ser vi 

som positivt även om en nackdel kan vara att pengarna binds upp i fem år. Vi erfar 

att vinstandelssystemet är ett medel från företagets sida att behålla sina medarbetare 

eftersom det är något som inte bedrivs i de flesta företag.  

4.2.2 Kompetens 

Samtliga respondenter menar att Sparbanken i Karlshamn lägger stora resurser på 

kompetens och att det är den mest centrala faktorn för företaget. I nuläget har inte 

alla medarbetare rätt kompetens för sin befattning och andelen högskoleutbildade är 

låg. Genom inventering av medarbetarnas kompetens kommer detta emellertid att 

åtgärdas och eventuella kompetensluckor fyllas. Vi upplever att företaget har en sund 

inställning till kompetens och utveckling men att det är först nu under senare år som 

de fullt ut förstått vikten av att ta tillvara sina medarbetare som resurs. Vi bedömer att 

satsningarna av både inventeringen och certifieringen ger företaget goda 

förutsättningar, men att de borde ha påbörjats tidigare. Vi ser det som en lysande 

investering, eftersom medarbetarna trots allt är företagets främsta konkurrensmedel 

gentemot liknande tjänsteföretag. I kärnfrågorna som tidigare beskrivits betonar 

Henrik Holt Larsen just hur viktigt det är med förmågan att kunna hantera kunskap 

och information.  

 

Respondenterna betonar att det ligger mycket på individen själv att ta tag i sin 

utveckling. Eftersom människor fungerar olika, det som passar den ena är inte alltid 

rätt för den andra, kanske det ändå skulle vara lämpligt med tydligare direktiv från 

ledningen i särskilda fall. En positiv effekt av att det ligger på individnivå är dock att 

det gallrar ut de målmedvetna med höga ambitioner för att vilja utvecklas. Dessa 

medarbetare är extremt viktiga för företagets existens och dess fortsatta tillväxt. 
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Påpekas bör att företaget förvisso uppmuntrar till egna initiativ till vidareutveckling, 

men att de inte tvingar någon som inte vill. Däremot förstår vi precis som Henrik 

Kördel tidigare nämnt att dessa medarbetare, vilka Henrik Holt Larsen i sina 

kärnfrågor betecknar som drivved, måste vara beredda att ta konsekvenserna av 

detta. De som väljer att inte utbilda sig kan med andra ord inte räkna med att 

avancera. 

4.2.3 Friskvård 

Vi anser att Sparbanken i Karlshamn har en positiv attityd angående friskvård. De 

verkar även här ha gjort en större satsning för att få sina medarbetare 

uppmärksamma på både träning och rätt kost. Ett stort plus som vi ser det är att 

företaget står för både massage och fri läkarvård samt att de betalar halva 

gymavgiften. Vad gäller antal aktiva gymbesökare skiljer sig uppfattningarna något 

mellan ledning och medarbetare om huruvida många som anammat denna förmån. 

Vad vi förstår har det emellertid slagit väl ut bland medarbetarna och givit goda 

resultat. Ytterligare ett hälsosamt inslag är bytet från den klassiska fikan till det 

numera grova brödet och frukten som alltid finns tillgängligt. I dessa tider då 

människor äter alltsämre och blir alltmer stillasittande, fetman har blivit en 

folksjukdom, anser vi att kost och hälsa är av högsta betydelse för företagets 

personalvård. Som synes har Sparbanken i Karlshamn kommit en god bit på väg 

angående friskvård och kommit till insikt om att det lönar sig att förebygga framför att 

rehabilitera. 

4.2.4 Konstruktivt ledarskap 

Här finner vi vissa olikheter mellan våra respondenters åsikter. Enligt Henrik Kördel 

är det självklart att ledarna tillsätts efter förmåga att engagera sina medarbetare samt 

inneha en god människokännedom. Inger Knutsson håller med men berättar att 

många av cheferna blev tillsatta på helt andra meriter förr, vilket inte alltid stämmer 

överens med de egenskaper som efterfrågas idag och kan ses som negativt för 

företaget. Att chefer dessutom inte alltid hinner med att utöva så mycket ledarskap 

som är tänkt, förstår vi genom att Maria Johansson påpekar att medarbetarna ibland 

upplever brist på information. Detta är inget som Henrik Kördel nämner utan han får 

ledarskapet att framstå som enbart positivt. Utöver detta har Maria Johansson 

noterat att det skiljer sig en del i ledarskapet mellan män och kvinnor, respektive 
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äldre och yngre. Men av egna observationer har vi förstått att det mest sitter äldre 

män på dessa poster. Vi håller med Inger Knutsson till fullo, när hon påpekar att 

företaget skulle ha allt att vinna på att tillsätta fler kvinnliga chefer, eftersom vi anser 

att en bredare blandning av ledarskap skulle ge andra perspektiv. Vi har förstått att 

de vill satsa på detta, men tycker att de borde underlätta ännu mer för kvinnligt 

ledarskap. 

4.2.5 Arbetsmiljö  

Luften på huvudkontoret är under all kritik. Vi förstår att det sommartid blir mycket 

påfrestande för medarbetarna att arbeta under dessa förhållanden, därför är det 

beklagligt att det inte ska åtgärdas förrän till hösten. På de andra kontoren som redan 

blivit renoverade märktes stor förbättring i arbetsmiljön, bl a hade alla arbetsbord 

bytts ut. Vi anser att det borde vara en självklarhet på alla arbetsplatser med 

stillasittande jobb att ha ergonomiska faciliteter som höj- och sänkbara arbetsbord. 

Det är positivt att samtliga medarbetare kommer att ha detta till hösten. Ett bra inslag 

i arbetsmiljön hos Sparbanken i Karlshamn är alla växter som omger medarbetarna. 

En ständig riskfaktor som medarbetarna får leva med är givetvis den hotade 

säkerheten som alltid förekommer inom bankvärlden. Enligt vår uppfattning har 

företaget emellertid vidtagit de åtgärder som krävs för detta. 

4.2.6 Trivsel 

På sin arbetsplats tillbringar människor så pass mycket tid att det är av högsta 

prioritet att de trivs och mår bra. Vi anser att Sparbanken i Karlshamn anstränger sig 

för att uppnå välbefinnande och god sammanhållning. Vi ser detta som väldigt viktigt 

för att medarbetarna ska kunna fungera på arbetsplatsen och göra ett bra jobb. Maria 

Johansson pekar dock på en annan sida som kan skapa funderingar hos 

medarbetarna, nämligen en viss oro kring framtiden, som är dynamisk med ständigt 

nya krav. Vi förstår att med den nya tidens sätt att se på personalpolitik, vilken gör att 

arbetsplatserna ständigt är i rörelse, kan det lätt vändas till stress för vissa som inte 

alltid uppskattar förändringar.  

4.2.7 Motivation och delaktighet 

Mc Gregor visar med sin teori Y om ledarskap, att självständighet, ansvar och 

tillfredsställelse av det egna jaget främjar motivation i arbetet. Det är naturligtvis 
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otroligt viktigt att känna sig motiverad för att kunna prestera ett bra resultat. Vi anser 

därför, precis som Henrik Kördel, att motivation är en nyckelfaktor för företagets 

framgång. Enligt Henrik Holt Larsen visar forskning att lönen inte är en 

motivationsfaktor, verkligheten tyder dock till en viss del på det motsatta. Det räcker 

med att se på omvärlden så inser vi att pengar spelar en allt väsentligare roll. 

Exempelvis kräver livsstilen i dagens samhälle en kapitalstarkare standard och det 

utförs mer brott till följd av pengars betydelse. På Sparbanken i Karlshamn är den 

allmänna åsikten att lönen är påfallande låg vilket måste ses som negativt, som en 

bromskloss för motivationen.  

 

Vad som givetvis också påverkar motivationen är muntlig uppmuntran och beröm. Vi 

anser att en chef som uppmuntrar sina medarbetare har mycket att vinna tillbaka. 

Precis som vi tidigare påpekat så är uppskattning är ett bra sätt att höja 

arbetsmoralen och det kostar ingenting. På Sparbanken i Karlshamn kunde de gärna 

vara mer frikostiga med detta, enligt Maria Johansson är det dock överlag så att det 

negativa uppmärksammas mer än det positiva.   

 

Ett tecken på uppskattning från ledningens sida är de presenter som ges vid 

speciella tillfällen t ex vid 50 fyllda eller efter 25 års anställning. Vi reagerade dock 

över att medarbetaren får välja mellan av dessa högtider och anser att det borde ske 

uppvaktning vid båda tillfällen. Den som fyller 50 år och har arbetat på företaget i 25 

år borde få mer uppvaktning än den som fyller 50 år och bara arbetat på företaget i 

två år. 

 

Genom att hålla medarbetarna delaktiga och väl insatta i verksamhetens arbete, 

utveckling och förändringar förebyggs framtida konflikter. Dessutom är det viktigt att 

veta syftet med sina uppgifter för att känna motivation och därigenom bidra till ett bra 

resultat.   

 

4.3 Personalpolitikens effekter  

Enligt respondenterna har friskvårdskonceptet slagit väl ut bland medarbetarna i form 

av en sundare, friskare och piggare personal. En god effekt av utbyte till höj- och 

sänkbara bord är en minskning av värk i nacke och axlar. Vid frågan om huruvida 
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sjukskrivningssiffrorna minskat fick vi dock inget bestämt svar utan ett antagande av 

Inger Knutsson om en siffra på under tre procent. Det är svårt för oss att bedöma om 

detta är en effekt av en förbättrad personalpolitik inom friskvårdssatsningarna de 

senaste åren, eftersom hon även uttalar att siffran alltid varit låg. Oavsett vilket, är vi 

övertygande om att friskvård i det långa loppet alltid torde ge utslag i påfallande bra 

resultat, både i företagets lönsamhet och i ett välbefinnande hos medarbetarna. 

 

Företagets stora kompetenssatsningar har givit utslag i dugligare medarbetare vilket i 

sin tur, enligt Inger Knutsson, även resulterat i bättre lönsamhet för företaget. Som 

negativ följdverkan nämns emellertid att människor ibland anser sig vara 

färdigutbildade efter en viss gräns. Vi drar här paralleller till oss själva och vår syn på 

utveckling. Vi bedömer att kunskap är något som människor aldrig kan få för mycket 

utav och vi menar därför att det är positivt att Sparbanken i Karlshamn stödjer sina 

medarbetares beslut om utbildning. Självförverkligande är även en stor 

motivationskraft, vilket Henrik Holt Larsens bekräftar i sin forskning.  

 

De personliga målen har fört med sig en avgörande skillnad i att de människor som 

inte är särskilt talföra och som annars ofta försvinner i gruppen, nu framhävs och får 

samma möjligheter som de andra att göra sina åsikter hörda.  

 

Personalomsättningen är enligt ledningen mycket låg och vi ser det som en effekt av 

en god personalpolitik. Henrik Kördel ger oss även en annan, lite mer negativ 

synvinkel av detta, nämligen att det kan ses som ett uttryck av för låg ambition. Att 

mycket ligger på individen framkommer tydligt och det kan ibland tyckas hårt, men 

avseende kompetensutvecklingen förstår vi vad Henrik Kördel menar, att detta i 

slutänden utkristalliserar vilka som är villiga att satsa på sin framtid.  

 

4.4 Personalpolitikens utveckling 

Av Inger Knutsson får vi bekräftat det vi tidigare nämnt, nämligen att det nuförtiden 

satsas alltmer på medarbetarna och att företag inser värdet av att vårda sina dessa. 

Även Sparbanken i Karlshamn har anammat detta, och det är först under senare år 

som personalpolitiken verkligen tagit fart på företaget. Vad vi vill framhäva som 

verkligt goda investeringar är ombyggnaden för bättre arbetsmiljö samt 
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kompetensutvecklingen. Uppenbarligen är dessa faktorer två nödvändiga 

grundstenar i företagets personalpolitik.  

 

Fortfarande är det så att utvecklingen angående jämställdhet går långsamt och det är 

ännu mest män på de högre positionerna. På Sparbanken i Karlshamn tycks det vara 

så att de verkar aktivt för att främja kvinnligt ledarskap. Vi ser likväl, som tidigare 

nämnts, att de bör göra ännu större ansträngningar inom detta område, då kvinnor 

ofta tvingas tacka nej på grund av att arbetstiderna ofta inte stämmer överens med 

hem och familj.  

 

Eftersom företaget gjort stora satsningar i personalpolitiken, i synnerhet inom vissa 

områden, ser vi att det borde vara en naturlig följd att mäta dess utslag. Henrik 

Kördel håller med och gör gällande att ett personalnöjdhetsindex är något som 

definitivt ligger på framtiden.  

 

När det gäller rekrytering av högutbildade läggs i vårt tycke alldeles för stor vikt vid 

erfarenhet. Eftersom det uttalats av Inger Knutsson att de inte anställer någon utan 

arbetslivserfarenhet, ser vi som studenter detta som ett hinder för oss att komma ut i 

arbetslivet. Skulle alla företag resonera på samma sätt vore chanserna att få jobb 

som nyutexaminerad mycket små. Ett dilemma för företagets utveckling är att 

medarbetare med höga ambitioner väljer att gå vidare i sin karriär till andra företag 

eftersom Sparbanken i Karlshamn är enskilt och de höga posterna är begränsade. Vi 

förstår att det kan vara ett problem för små och medelstora företag att attrahera rätt 

kompetens och därefter behålla den.  

 

Vad gäller personalpolitikens utveckling i övrigt på företaget verkar det inte finnas 

några direkta planer på större förändringar. Dock ses personalpolitiken som en viktig 

del i företagets utveckling och respondenterna ger intryck av att vilja satsa på den 

även i framtiden.  

 

5. Slutsats 
I detta kapitel skildrar vi de i korta drag de slutsatser som vi kommit fram till genom 

analysen av den empiri som insamlats under arbetets gång. 
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Av vårt tidigare resonemang får vi bekräftat tidigare utsago att personalpolitiken är av 

avgörande vikt för företagets existens och fortlevnad. Det har genom vår studie 

tydligt framkommit att personalpolitiken är ett managementverktyg där medarbetarna 

utgör den huvudsakliga resursen i denna dynamiska process. Eftersom 

medarbetarna tillför värde till företaget är det viktigt att investera i och utveckla dessa. 

Genom denna studie är vår uppfattning att Sparbanken i Karlshamn är på god väg i 

önskad riktning mot en väl fungerande personalpolitik. De har tagit fasta på att 

medarbetarna måste känna tillfredsställelse, vara kompetenta och välmående för att 

kunna åstadkomma bra resultat. Genomför de inte ett bra arbete så behåller 

företaget heller inte sina kunder. Företaget lägger ner mycket tid och pengar på 

främst kompetensutveckling men det satsas även på andra personalpolitiska 

åtgärder. Några negativa aspekter som vi funnit är dels de låga lönerna, dels den 

stundom bristande informationen. Dessa båda aspekter är av så stor vikt att vi ser 

det nödvändigt att företaget ser över dessa och vidtar åtgärder. På det stora hela har 

Sparbanken i Karlshamn emellertid en positiv syn på personalpolitik, även om de inte 

alltid når ut till samtliga berörda i alla sammanhang. Trots detta verkar medarbetarna 

känna av företagets omtanke om dem och vi får intrycket att de flesta trivs och är 

relativt nöjda. Det finns syften och mål med uttalat goda intentioner och vi upplever 

att dessa har utmärkta möjligheter att uppfyllas på sikt. Vad vi däremot funnit en 

svaghet i, är att ledningen hittills inte lagt större vikt vid att dokumentera dessa, för 

bättre kontroll och uppföljning. Likaså vad gäller effekterna slår vi ett slag för tidigare 

nämnda personalnöjdhetsindex. Vi anser att de personalpolitiska åtgärderna genom 

ett sådant lättare följs upp i framtiden, vilket i sin tur bör bidra till ett bättre resultat 

och framtida utveckling. Genom vår undersökning anser vi oss ha funnit belägg för 

att personalpolitiken är en dynamisk process som kräver ständig utveckling. Vi vet att 

människors krav ändras i takt med vår omvärld och för att företag ska lyckas och nå 

framgång är det av yttersta vikt att tillmötesgå dessa krav.  

 

6. Avslutande kommentarer 

När vi nu befinner oss i slutskedet av vårt kandidatarbete blir det en naturlig följd att 

blicka tillbaka på de intensiva veckor som förflutit. Vi ger även förslag till framtida 

forskning. 
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6.1 Reflektioner 

Vår ursprungliga problemställning har under studiens gång fått omarbetas ett flertal 

gånger och samtidigt som det har varit en lärorik process har det inte alltid varit 

enkelt att tänka om. Detta har givit oss nya perspektiv och lärt oss att tänka i andra 

banor, vilket vi ser som positivt.  

 

Vi har insett att en studie av detta slag är mer tidskrävande än vi tidigare förstått och 

om vi fått inleda processen från dess början igen hade vi på ett tidigare stadium satt 

oss in i problemområdet. Med hänsyn till de förutsättningar vi har haft är vi likväl 

nöjda med vårt val av tillvägagångssätt, eftersom vi anser att vi besvarat vår 

problemställning och uppnått syftet med uppsatsen. Det har varit en tid med inslag av 

en mängd olika känslor. Iver och entusiasm har stundom blandats med stress, 

ovisshet och frustration. Det har ändå varit en lärorik och intressant tid och vi känner 

oss tillfredsställda med vår insats.  

6.2 Förslag till framtida forskning 

Studier av denna karaktär kan alltid genomföras på flera olika sätt. Då vår studie har 

begränsats i tid samt att vi valt att studera endast ett fallföretag, vore det intressant 

att se en studie som involverar flera fallföretag och eventuellt under en längre 

tidsperiod. 

 

Ett annat förslag är att inrikta sig på enbart en av personalpolitikens grundläggande 

faktorer för en mer djupgående inblick. Det kunde vara intressant att jämföra hur t ex 

kompetensutvecklingen hos Sparbanken i Karlshamn skiljer sig jämfört med ett antal 

andra företag i samma bransch. Intressant vore dessutom att göra en jämförelse med 

produkttillverkande företag, för att upptäcka eventuella olikheter i personalpolitiken.  

 

7. Källförteckning 
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Bilagor 

Intervju med personalansvariga, Inger Knutsson 
 

Berätta lite om er affärsidé? 

Föreningssparbanken är en sak och enskilda sparbanken en annan. Det finns ca 80 

fristående i Sverige, framför allt i södra Sverige, i Skåne finns många, här är det mest 

östra och västra. Det är inget aktiebolag och inte vinstdrivande. Men naturligtvis ska 

vi ha en vinst och den använder vi på olika sätt. Till nytta för kommunen för vårt 

verksamhetsområde är alltså bara Karlshamns kommun, vi lånar alltså inte ut pengar 

till alla andra möjliga olika ställen. Utan vi är till för företagare och privatpersoner i K-

hamns kommun. Och vi använder då en del av vår vinst bl a till att vi sponsrar 

ganska mycket ungdomsverksamhet. Sport och sådana här kulturverksamheter och t 

ex högskolan. Förra året satte vi av ca 10 % av vår vinst till en nybildad 

näringslivsstiftelse med bl a nya idéer och nya företag, med riskkapital som de inte 

kan låna någon annanstans. Det har varit någon från högskolan som beviljades, ca 

tre, fyra stycken. Det är sådana där pengar som har man någon ny idé är det svårt att 

få låna pengar, men detta är så kallat riskkapital. Och sen så sparar vi lite i 

kassakistan förstås. Och så försöker då utveckla våra kontor och det kostar ju en del 

och sen gäller det att hänga med i teknik och sådant. Och sen är det förhoppningsvis 

pengar över till vårt eget kapital. Vi har ju inga utomstående intressenter som ska ha 

ngn utdelning så att säga.  

 

När grundades detta företaget?  

1829 

 

Hur många anställda har ni? 

ca 65 stycken fast anställda  

 

Hur ser personalpolitiken ut i dag avseende belöningssystem? 

Vi har ju alltså inte någon typ av bonussystem som jag tror t ex är väldigt vanligt 

bland aktiemäklare, att ju mer liksom du drar in till banken desto mer får du själv, sånt 

finns inte. Inte alls, inte hos någon. Då blir det fel för då kan det bli ett självändamål 

istället, och det är livsfarligt i sådana sammanhang. Däremot har vi vinstandelar som 
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sätts av varje år beroende på hur stor bankens vinst är. Och idag handlar det ju 

väldigt mycket om rådgivning och den ska ju vara på gott och ont för banken för den 

ska ju vara bra för kunden men den ska ju också naturligtvis heller inte vara helt 

galen för banken. Det är en balansgång man får gå där så att säga, man kan ju inte 

bara sitta ner med en kund och se till att banken tjänar mycket pengar som möjligt 

med detta utan det måste ju vara nåt som kunden behöver också, det måste ju finnas 

etik i det hela och där kommer ju nu alltså även ett krav på certifiering av rådgivare 

och för att man ska vara garanterad att de har de här kunskaperna. Vi kommer att 

certifiera alla våra rådgivare. Viss certifiering av värdepappersrådgivare har funnits 

redan sen förra årsskiftet så de som jobbar med aktier, optioner osv., de är 

licensierade helt enkelt. Även övriga privatrådgivare och så småningom 

företagsrådgivare så där håller vi på med ganska mycket utbildningar. Det finns alltså 

inga belöningssystem utan vi har ju istället vinstandelar och det finns vissa mål, dels 

har man egna mål och dels gemensamma mål och de ska ju alltså uppfyllas till 80 % 

i alla fall. Man får inte olika vinstandelar beroende på vem man är utan alla får lika. 

Så att alla har egna mål men det är ju egentligen de gemensamma som ska 

uppfyllas. De är graderade, vinstandelarna, uppfyller man olika kan det bli 10, 20 eller 

30 000 kronor och visar det sig att bankens vinst blir mindre så får vi inte så mycket 

men det är inga pengar man får ut direkt utan de avsetts i en vinstandelsstiftelse som 

förvaltar dem i fem år. Då får man välja om man vill plocka ut dem eller fondera om 

dem i fem år till. Så man kan ju spara på hög till en stor pension så att säga om man 

vill. Men det är nog på många sätt ett ganska vanligt system bland bankerna.  

 

Hur är det annars när ni sätter löner har ni individuella lönesystem? 

Det är ju både och faktiskt, de sista sex, sju åtta åren har det ju avtalen utformats på 

det sättet att man sätter av en viss procent i en lönepott som sen ska fördelas 

individuellt, och det är inte alls lika mycket som det var tidigare med generella 

löneökningar att man ska ha 400 kronor eller något sådant. Det är inte så vanligt 

längre. Det finns en garantiregel varje gång det är ett nytt avtal, har man inte fått si 

och så mycket på kanske ett och ett halvt år så ska man ha det ändå men då kanske 

man ska fråga sig varför har den personen inte fått detta. Man måste utreda varför, 

gör de för dåligt jobb, vad det beror på, kan de inte klara de jobb de har för att de har 

dålig utbildning, är vederbörande inte motiverad så kanske man ska jobba någon 

annanstans. Märker man att det år efter år är någon som inte har fått någonting ur 
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den här potten då är det nåt fel någonstans och då undersöks det tillsammans med 

fackklubben.  

Så att i precis är det inte helt individuella men rätt var det är så kommer det 

någonting om alla ska ha tre hundra kronor i månaden sådär generellt. Ibland höjer 

man ingångslönen och såna här saker istället och lägger mer krut på det för att de 

faktiskt inte är särskilt höga.  

 

Kompetensutveckling? 

Det satsar vi mycket på! Yes! Bland annat nu håller vi på med en jättestor grej med 

det här med certifiering. Vi tar ju del av föreningssparbankens system så att säga, vi 

har ju gemensamma datacentraler och allt sådant, all information läggs ut av 

föreningssparbanken och så får man ju läsa mellan raderna. Ibland rör det inte oss 

utan enbart föreningssparbanken.  

Men de har ju ett utvecklat kompetenssystem som även vi använder, dem har ju 

alltså utbildningar som vi köper för vi kan ju inte göra sådant själva, det ärt vi för små 

för. Det fungerar inte. Nu har man lagt upp en strategi för vilka krav som kommer att 

ställas på en certifierad privatrådgivare. Det finns diagnostiska tester och det håller 

dem som ska bli certifierade på med just nu, och så ska de göra en kompetensanalys 

och sen ska vi se vad som fattas och sen ska vi sätta in utbildningar som kommer att 

börja till hösten. Och alla ska naturligtvis inte bli certifierade rådgivare, det är ju inte 

meningen, utan här på huvudkontoret är det väl en 8-9 stycken och sen är det väl 

omkring två på varje avdelningskontor. Så det är en tretton, fjorton stycken kanske. 

Och det kommer att ske successivt, tanken är att så många som möjligt ska vara 

färdiga till halvårsskiftet nästa år. Så att det kommer bli en del, i övrigt håller vi på en 

del med kompetensutveckling. Vi är tvungna, det händer så mycket på den här sidan 

så att det inte bara är rådgivande, det är en ständig utveckling av alla. Var och en 

ansvarar för sin egen utveckling, men system och sådana här saker ligger inte på 

den enskildes ansvar, för det är ngt som vi måste säga till om. Det är någonting som 

vi måste säga till att nu ska alla lära sig detta. Men om jag vill komma någonvart vart 

här i världen så är det upp till mig själv. Och det är ingen som kommer och lämnar 

papper på bordet framför mig och säger att du kanske borde läsas det här. Man 

måste själv agera. Jag måste ju säga att de som inte agerar hamnar inte på det här 

med den individuella lönesättningen. De som agerar får ett bra stöd om de vill 

vidareutvecklas inom rimliga gränser. Ibland får man ju prioritera. Men problemet är 
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ju inte pengar så mycket, håller man på med en mastig utbildning så kräver det 

mycket tid, de är borta ganska mkt och man måste ju ha personal trots allt. Man kan 

ju inte skicka ett tiotal, det går ju liksom inte. Så ibland får man ju prioritera, inte det 

att de inte får göra det, men den människan just nu, den andra får vänta till nästa 

gång. Vi säger sällan eller aldrig nej till nånting som de vill göra. Naturligtvis måste 

det vara relevant det finns ju hur mycket utbildningar som helst att välja på. Och det 

är ju inte gratis precis, det är väldigt, väldigt dyrt att skicka folk på utbildningar. Dels 

kostar utbildningen och dels kostar ofta resan och uppehälle lika mycket till. 

 

Vad är det för olika utbildningar? 

Certifiering av privatrådgivare finns det massor av utbildningar och områden, spara, 

placera och familjejuridik, allt mellan himmel och jord egentligen, för deras del alltså. 

Företagsekonomi, nationell ekonomi och allt alltså. När det gäller kompetens finns 

det ju olika personliga egenskaper som social kompetens och sånt kan man ju 

dessvärre inte lära folk. Utan det är mer affärskompetens, yrkeskompetens så att 

säga. Det finns hur mycket kurser i allt och en del har jobbat i så många år som 

rådgivare och vill bara fylla på sina kunskaper. Men om det finns ngn som vill satsa 

på det nytt, så finns det en ny rådgivare utbildning på ett år. Den är nog ganska 

jobbig om man jobbar heltid. Mycket läsande hemma och sen åker man iväg några 

dagar, då och då, plus ren distansläsning. Vi har bl a tillgång till nationalekonomi på 

Lunds universitet. Ofta är de ett par stycken som läser åt gången. 

 

Friskvård? 

Ja, det har vi. Vi blev uppsökta för ca fyra år sedan av Spirit-gruppen, en kille hade 

två timmar långt föredrag om friskvård, rent allmänt och om matvanor osv. Det fanns 

de på företaget som redan var träningsfrälsta och så fanns det ett halvsegt släkte. 

Det fanns de som hade ont i nacke och axlar och många hade jobbat här i många år 

och ingen var så noga med hur man satt eller vad man satt på, ingen prioriterade en 

bra arbetsstol förr eller att var man hade sin räknemaskin. Det gör man ju idag men 

det var sådana här saker som grundlade ett visst elände. Sånt kommer ju inte förrän 

efter väldigt många år. Så då gick vi vidare efter detta föredrag, som förresten var ett 

av de mest inspirerande jag någonsin har hört. Man fick nog igång en del människor 

efter detta, det var Number One Sportsclub som var involverade då, de körde med 

testcyklar för att se konditionen och råd om vad man skulle äta och om långsamma 
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och snabba kolhydrater. Och vilken effekt får man av bantning, att man inte bara ska 

äta sallad. Det hela slutade med att på den tiden var det bara Number One, och vi 

betalde bara halva årsavgiften för att motivera människor, om de själva fått bidra med 

hälften så är de mer noga med att gå dit. Det var inte av snålhet utan för att få igång 

dem. Först kom en och sen två… sen involverade vi Nautilus också, och nu är det 

efter tre, fyra år så tränar 50 % av personalen regelbundet. Vi trodde inte resultatet 

skulle bli så högt, vi fick igång även de värsta motståndarna, överviktiga, de som 

gillar skräpmat osv. Tre år tog det så vaknade även dem till liv, de såg de andras 

resultat. De får en instruktör som talar om vad som ska tränas och för nacke och 

axlar, så det är ju bra för alla, och de med värk har blivit bättre. Vi bekostar även 

massör också om det behövs och vi räknar med att det är en investering och inte en 

kostnad. Tyvärr inser inte många arbetsgivare detta. Sjukskrivningar är ju väldigt 

dyra, och på sikt vill man få igång de som är yngre, gamla skador kan man kanske 

inte göra något åt. Vi har fått igång alla kategorier. Vi satsar också på att äta vettigt 

här, vi delar ut rikskuponger till lunch, det kostar ju en slant att gå ut att äta till skillnad 

från förr då såna förmåner inte var beskattningsbara. Vi har fika på förmiddagarna 

med grovt bröd och frukt, inte bullar. Detta står banken för, skattefria förmåner. Något 

som lockat många på Nautilus är ju att även simningen ingår. Nu har vi inget att välja 

på för Number One som senare blev Forever har nu gått i konkurs så nu är det bara 

Nautilus som gäller. Jag tycker alltså att vi satsar på friskvård.  

 

Konstruktivt ledarskap? 

Det är inte jag rätt person att svara på. Vi utbildar ju våra chefer naturligtvis, 

ledarskapsutveckling och sådana saker. Sen är det nog med handen på hjärtat att 

förr blev man chef på andra meriter än idag, hade man mångårig erfarenhet för 15 – 

20 år sedan så skulle man bli chef, man tog inte så mycket hänsyn till de personliga 

egenskaperna, det är nog inte utan nog på många platser som det sitter dåliga 

chefer. De kan nog sin sak men det gäller ju att kunna utöva det också, att motivera 

och engagera sin personal. Chefer har ju sin egen yrkesroll också, utom VD kanske 

då. En kontorsföreståndare jobbar ju ofta 80 % som privatrådgivare och 20 % ska 

han egentligen ägna åt att vara kontorschef men det blir tyvärr ofta så att det blir för 

mycket jobb med kunderna, det är ju det som blir prioriterat så får man se om det blir 

någon tid över, så det är ett litet dilemma men man måste nästan strukturera upp sin 

tid där. Då handlar det om att delegera och det är ju väldigt svårt många gånger. Det 
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är svårt när man har kunder knutna till sig och då kan man inte avfärda en kund och 

skicka den till en annan när kunden har bett att få komma till mig. Man kan bli 

frustrerad över att inte hinna med och människor blir missnöjda. Vi kan inte planera 

vår egen tid på samma sätt som kanske företag utan kunder. Men alla chefer har 

varit på ledarskapsutbildning. Idag tänker man flera steg längre när man anställer en 

chef. Men de som är chefer idag har ju suttit ganska länge på sin post.  

 

Arbetsmiljö? 

Vi försöker hålla våra kontor i ordning och även tänka på personalen, vi har nyligen 

byggt om samtliga kontor utom detta, men det kommer till hösten, då ska 

banklokalerna fixas. Jag tror nog vi har en ganska bra arbetsmiljö. Man går igenom 

alltihop med någon som kan det här med ergonomi, säkerhet o dyl. En gång om året 

ska man ha en uppfräschning av säkerhetsutbildning, för det är ganska viktigt. Det 

finns väldigt mycket instruktioner om lås och tidlås och den här biten, och sen är det 

ju även en fara för rån och sådana här saker som ingår. Hur man reagerar i ett sånt 

sammanhang är en annan femma, det vet man aldrig förrän man står där. Man ska 

inte göra nåt alls egentligen, bara iaktta. Man ska absolut inte göra nåt motstånd eller 

springa efter dem, det är ju ändå bara pengar. Vi har ju råkat ut för det två ggr. En 

gång på 70-talet i Svängsta och en gång för ett par år sedan. Och där var ju två 

personer som båda såg helt olika saker. Man blir så blockerad så att man inte vet 

vad man kan ta sig till. Det sitter i väldigt länge. Det finns en krisgrupp på 

föreningssparbanken som kallas in och alltid är på plats inom fyra timmar, så dem 

ringer man direkt, händer det på kvällen så finns de plats på morgonen. De stannar i 

allmänhet den första veckan, i alla fall tre, fyra dagar, de ak vara på kontoret om de 

kan men att man ser till att det finns annan personal där. Sen har krisgruppen 

uppföljningar efter en, tre och sex månader. Det är alltså en som fortfarande inte mår 

bra. Det sitter kvar länge och det är svårt att glömma, man blir något så fruktansvärt 

rädd att man inte kan registrera om det är ett riktigt vapen eller inte. Man måste ta för 

givet att det är det. Flera av de utsatta har gått i terapi i många år. Det känns bättre 

för dem som blivit utsatta om de får fast gärningsmännen. Man ska alltså tänka på att 

iaktta om något sånt här händer med längmarkeringar, språk och vad som sägs i den 

mån det är möjligt. Att försöka avgöra hur långa de är och man ska skriva direkt 

efteråt om man kan en signalementsblankett. 
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Höra på deras röster om de är unga eller äldre, oftast är det ingen som vågar röra sig 

eller trycka på larmknappen. På landsbygden är de värre utsatta, rånarna lurar iväg 

poliserna till Olofström eller liknande och har sen fritt spelrum. Förr fanns det fler 

poliser och då var det skillnad. Det där är ett hot i arbetet men det ingen som tänker 

på det. Det får man inte göra för då blir man galen men de som har det kan inte låta 

bli. Vårt förra kontor vid infarten var hårt utsatt eftersom det fanns flyktvägar åt alla 

håll. I stan finns det å andra sidan mer människor att för svinna i mängden med. Så 

helt ofarlig är ju inte vår arbetsmiljö. Nu är värdetransporterna mer utsatta och ett tag 

så sprängdes uttagsautomaterna men nu är de så pass bevakade och bombsäkra 

(pengarna går dessutom sönder). Ett tag var de mkt utsatta men nu har de tröttnat 

eftersom de inte lyckas. Kamerorna är mest till för bedrägeri. Vi lägger mycket 

pengar på säkerhet. Men det måste ju vara tillgängligt för kunder och man kan ju inte 

låsa in sig. Man får väl ta vissa risker, förr var ju t o m posten och banken försedd 

med galler. Det blir ju ingen trevlig arbetsmiljö, nu har vi ju mindre och mindre 

kassaverksamhet och mer och mer rådgivning. Den yngre generationen framförallt 

använder sig av andra tjänster. De använder sig av kort och tjänster på Internet, vi 

märker att den biten minskar. Men det finns ju alltid äldre människor som inte klarar 

av det.  

 

Trivsel? 

Vi jobbar avdelningsvis, är det något problem så kräver det en bra chef som vågar ta 

tag i saker och ting med en gång och inte sopar det under mattan och hoppas att det 

försvinner. Detta gäller även vid konflikter men det är viktigt att man själv säger ifrån 

och inte går och tiga för då får man faktiskt skylla sig själv. Människor är ju olika men 

det ligger på chefen att ta itu med såna saker, men det är nog det svåraste man kan 

be dem om. En del är väldigt bra på detta och har en naturlig fallenhet för detta. Det 

är oftast lite obehagliga saker och många gånger blir det värre innan det blir bättre. 

Det kanske krävs att man kan ta emot kritik också. Man får ju vara lite självkritisk 

alltså, men samtidigt kan man komma med en bra motivering till att jag inte tycker det 

är så här, utan så istället, man får ju lyssna också. Samtidigt tror jag nog att vi är en 

bra arbetsgivare, vi är tämligen generösa, men många har jobbat här i många år och 

de kanske inte inser hur generösa vi är, de behöver jobba någon annanstans ett tag 

och se hur bra vi har det. Då är det alltid väldigt bra att åka på kurser och höra hur 

andra människor har det, och se att hoppsan, det är ju väldigt många som har en 
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väldigt stram budget för t ex utbildning, och det är inte alls någon självklarhet att jag 

ska få den här utbildningen bara för att jag vill ha den eller tycker att jag behöver den. 

Inom föreningssparbanken prioriterar man stenhårt, de har en budget och den måste 

de följa.  

 

Vilka personalpolitiska frågor anser ni vara extra viktiga? 

Det var svårt… Jaa du… Kompetensutveckling skulle jag vilja säga, är jätteviktigt. 

Motivationen naturligtvis också, men människor brukar bli motiverade av att lära sig, 

få en kick av att de kan lära sig något mer. Jag tror det är viktigare t o m än 

arbetsmiljön. Visst den är ju mycket viktig den också men får man inte utbildning kan 

man inte sköta sitt jobb. Man kan inte ställa krav på människor när ribban ligger för 

högt, för de har inte tillräcklig kompetens och då tappar de geisten direkt och det blir 

helt fel. Det är väldigt lätt att ställa krav men då måste man se till att människor har 

utbildning därefter, för annars blir ju resultatet det motsatta. Då blir man ännu mindre 

motiverad.  

 

Hur länge har ni följt just denna aktuella personalpolitik? 

Som det är precis just nu, så har det väl varit i ungefär fem år. Det har ju förändrats 

ganska mycket. Fram till för 10 år sedan hände det ju inte särskilt mycket inom 

bankvärlden egentligen, jo det hände saker vartannat år kanske och det som hände 

då händer nu varje månad ungefär under de sista sex sju åtta åren. Man får ju 

förändra sig hela tiden. Skillnaden är mycket stor från för 10 år sedan.  

 

Hur ser skillnaden ut? 

Omvärldens krav har ju förändrats och då måste ju vi ändra oss. Människor är 

mycket mer medvetna i dag. Ta bara t ex pensionssparandet, och människor följer 

med i vad som händer på aktiemarknaden och värdepapper och allting sådant. Det 

är stor skillnad och det ställer också mera krav på kompetens och sådana saker på 

personalen. Ska man motsvara förväntningarna så ställer det mera krav, kunder i 

viss mån ställer krav.   

 

Teambuilding / gemenskap? 

Det sker avdelningsvis, annars skulle det ta för mycket tid. Men sen gör vi ju ibland 

kanske små utflykter och då gör vi det på eget initiativ fast kanske med någon annan 
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mindre avdelning. Vi brukar ha varje år att vi åker någonstans och grillar korv eller 

dylikt. Det är lite personalvård som man kallar det. Detta gör vi ett par gånger per år 

ihop med lite personalfester och liknande.  

 

Vad förväntar ni att personalpolitiken ska ge för effekter? 

Ja, jättemycket, att folk ska bli motiverade, ska tycka det är roligt att arbeta, var och 

en har ju personliga mål och de ska ju inte vara för låga men inte heller ouppnåeliga. 

Det ska inte vara fixat lätt som en plätt, då är det fel. Men det är ju individuellt, det 

som är jättemycket fel för någon är det inte för en annan. Det tror jag faktiskt att när 

människor klarar av sådant och lite till och svåra utbildningar och kontakt med kunder 

så stiger självkänslan och då trivs man.  

 

Har ni märkt några positiva effekter av er personalpolitik, och i så fall vilka? 

Om inte annat så har märkt att det är många som är betydligt smalare… av 

friskvården i alla fall. Människor har ju utbildats och utvecklats mycket och så är det 

ju några som jobbat i många år som tycker att det är så bra med det dem kan. När 

man är trettio så kan man inte sitta och tycka att man är färdiglärd, men så är det 

inte, man måste lära sig hela livet. Det finns några i den äldre generationen som fick 

lära sig om kredit och liknande och har jobbat med det i tjugo år och tycker de kan 

det här och inte behöver lära sig något mer. Det är inte bara positiva effekter men för 

de flesta är det ju det.  

 

Har ni märkt några negativa effekter av er personalpolitik, och i så fall vilka? 

Det finns dem som tycker: varför då…? Det var ju inte detta de var anställda till för 

trettio år sedan. Det är det som är problemet. Hade de anställts i dag så, ja de är ju 

inte några förändringsbara personer. De vill inte ändra på något för det är så bra som 

det är. Det är inte någon bra personlig egenskap i en sån yrkesroll. Det nog inte ngn 

bra egenskap i nåt sammanhang, men detta är något man inte kan utbilda folk i. Det 

är svårt för att banken har förändrats så oerhört mycket. Dem klarade sig här perfekt i 

ca 10-20 år, men så började det hända massa saker och då var det helt nya 

yrkesroller som skulle göra helt andra saker och inte det som de var anställda för. 

Och det är då problemen uppstår. Många var anställda för att jobba i kassa t ex där 

behövde man inte engagera sig med service utan det var bara att ta emot pengar. 

Men sen började det plötsligt handla om rådgivning och sitta ner och prata med 
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kunder osv. och de ville de hellre jobba ”back office”, men vi kan ju inte ha hur 

mycket folk som helst där. Dessutom finns det inte så mycket av detta jobb kvar. 

Samtidigt kan man ju inte säga upp folk. 

 

Har ni gjort uppföljningar och mätningar på personalpolitikens inverkan på företaget?  

Egentligen inte… fast å andra sidan är ju bankens resultat på om personalen har 

gjort ett bra jobb. Sen finns det ju vissa saker som inte blev så bra förra året men det 

hade ju med börsen att göra.  

 

Tycker du att företaget borde satsa mer på sin personalpolitik? 

Det finns väl ingenting som inte är så bra att det inte kan bli bättre, i och för sig. Jag 

tycker nog att vi är öppna för det mesta, fackklubben engagerar sig ganska mycket. 

Vi är nog ganska långt framme med detta. 

 

Känner ni att personalpolitiken påverkar lönsamheten? 

Ja, absolut, men exakt hur man ska kunna mäta detta, det vet jag inte. Man kan ju 

kolla upp var och en, det har ju varje avdelningschef möjligheter att göra, av de 

personliga målen, och där har man ju sett effekten, klara effekter av vissa saker. Bl a 

att få egna mål, ibland när det är en grupp människor så är det ofta någon som bara 

hänger med. Man hoppas att försvinna i mängden, och det har ju märkts klara 

effekter, vi har ju haft egna mål två år ungefär. Där människor som kanske har lite 

svårt att hävda sig i en grupp, de är väldigt duktiga men de syns och hörs inte så 

mycket och det kanske inte är någon som haft riktig kläm på hur pass duktiga de är, 

men det ser man nu. Det är vissa som alltid hörs och det är de man tror är duktiga för 

att de hörs mest, men så är det ju inte. Då är detta en fördel för dem som är duktiga 

men tystlåtna. Förr var det inte lätt att visa vad man gjorde när det inte fanns nåt 

mätsystem men det har vi idag, ett mycket bra mätsystem. 

 

Finns det några speciella personalpolitiska åtgärder som ni upplever har större effekt 

än andra? 

Kompetens. 
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Vet ni några uppenbara brister med er personalpolitik? 

Det finns det ju säkert, det är jag alldeles övertygad om, det är ju väldigt mycket upp 

till var och en alltså om någonting är fel, om det finns en person som arbetar på 

kontor men som hellre vill göra någonting annat så är ju första förutsättningen att om 

det blir gnissel i maskineriet så måste den personen själv säga något. Sånt där 

händer då och då, att det inte kommer fram, då undrar man ju var ligger felet, är det 

vi som har någon felaktig personalpolitik? Förr när det sades upp mycket folk vågade 

man inte klaga för man var rädd att själv åka ut, så är det ju inte idag, även om jag 

har förstått att vissa verkar tro det. Det är inte farligt att klaga. Det har ju hänt ibland 

att problem inte kommer fram för ingen säger till, dock vet ibland andra i personalen 

om det, men det kommer inte fram. Får vi vetskap om det så gör vi naturligtvis något 

åt det direkt. Det kan vara gnissel mellan några, det märks mer om man är få på en 

avdelning. Går människorna inte ihop så måste man göra något. Man är inte anställd 

på ett kontor utan man är ju anställd i banken… 

  

Vad gör ni för att öka trivseln på företaget?  

Ganska mycket, bra arbetsmiljö, ordnar lite trevliga saker för personalen som 

sommarfester, sommarpresenter (cd, t-shirt etc.) lite fester och utflykter. Ganska 

mycket sånt men vi måste ju hålla oss inom skattegränserna. Tror att vi är ganska 

generösa, tror inte alla har fattat hur generösa vi egentligen är.  

 

Hur motiverar ni era medarbetare? 

Rent generellt gör vi likadant med alla, men sen är det ju avdelnings- och 

kontorschefernas sak mer att bryta ner det på nästa nivå att motivera folk.  

 

Om man inte har belöningssystem, vad har man i stället för att uppmuntra och belöna 

för goda insatser? 

Ja, inte ekonomiskt i alla fall. Rent centralt har det varit vissa tävlingar för hela 

Sverige då och har man utmärkt sig på något sätt, då man kan få någon weekend 

resa (t ex Danmark, det har hänt om någon gjort något exceptionellt) eller någon 

vinflaska vid något mindre omfattande eller liknande. Vi uppmärksammar även de 

som gått igenom en längre utbildning på kanske ett år, de kan få en flaska vin eller 

blombukett.  
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Vid 25 års anställning får man en fin present eller när man fyller femtio. Man får välja 

mellan dessa båda. Det beror lite på när man börjat… så det gör vi! 

  

Upplever ni att era medarbetare har rätt utbildning för sin befattning? 

Inte riktigt ännu, det kommer snart. Alla kommer att ha det så småningom, inom ett 

och ett halvt år.  

 

Vilka möjligheter finns det till vidare utbildning? 

Det finns stora möjligheter till detta. Kommer man som nyanställd även om man är 

akademiker så finns det bankspeciella utbildningar. Det finns specificerade krav om 

vad du ska kunna och på vilken nivå. Utbildning krävs det i vilket fall som helst. 

 

Driver ni utvecklingsprogram och sätter ni upp mål som riktar sig till individuella 

behov? 

Ja, det gör vi.  

 

Hur tar ni reda på behovet av individuell kompetensutveckling? 

Det finns ett mycket bra kompetens analyssystem. Det är ganska nytt, man har ju på 

sätt och vis kunnat göra det tidigare. Det är föreningssparbanken som tagit fram det, 

och det sjösattes så sent som i april i år. Så jag har inte hunnit utbilda folk på det här 

än, jag var i väg i Stockholm på information om detta, för en och halv månad sen och 

då var det inte riktigt färdigt systemet. Jag tycker allt som kan göras i datorn är 

jättebra, så jag är nyfiken på detta.  

Så att jag fick någon manual på detta men det var inte riktigt färdigt då. För det första 

kan man få upp en väldig massa frågor om kompetens på alla fyra områdena, 

personliga egenskaper, social kompetens, yrkeskompetens och affärskompetens och 

gradera sina svar där sedan kan man gå in på en yrkesroll som ska ha som i detta 

fall en privatrådgivare som ska bli certifierad. Då kommer det upp bredvid och så 

man kan få fram en ”kompetensskap”, så att säga. Sen har man de här diagnostiska 

proven att gå efter där man får en uppfattning om hur man kan, kan jag 20 % eller 70 

%, det är ju en väldig skillnad, man ska göra en egen bedömning.  Vid egen 

bedömning sätter kvinnor i genomsnitt lägre betyg på sig själva än männen som 

oftast höjer, vid samma kompetens. Kvinnorna är mer försiktiga. Därigenom kan du 

få förslag på relevanta utbildningar, som är rätt för att nå upp till din nivå.  
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Mycket bra, man kan lägga upp kurser och chefen kan gå in och titta på varje 

medarbetare. Det finns en del interaktiva kurser och man ska ha koll på att de 

kommer någonstans, för det är ju mer självständigt sånt arbete. Detta finns för en 

mängd olika yrkesroller. Sen behöver vi ju inte ha det exakt som 

föreningssparbanken men man får ju ta allt med en nypa salt. Det är jättebra för där 

kan man göra en kompetensanalys av sig själv på datorn. Det är väldigt lätt för en 

kontorschef att se var de anställda ligger. Ska vi ha en person till något speciellt 

ändamål som någon information någonstans om t ex sparande eller placering kan 

man gå in och söka på vilka som har en femma på detta. Man får veta vilka som är 

väldigt duktiga på detta. Men de får ju vara lite pedagogiska också. Så där finns 

jättemycket möjligheter i detta system. Det är faktiskt ganska täckande, det är oerhört 

massa frågor. Sen kommer ju certifieringen här att ge också en kvintens på att, man 

kan de här sakerna. Det grundar sig ganska mycket på egen bedömning, och där 

kan det ibland bli fel just mellan män och kvinnor. För ett par år sedan gjorde vi något 

liknande med ungefär samma resultat.  

 

Satsas det på ledarskap och i vilken utsträckning? 

Jag tycker nog kanske inte tillräckligt. Jovisst, det satsas men är det någon som är, t 

ex en kontorschef eller avdelningschef som säger att de inte vill gå en sådan 

utbildning, jaha, vad gör vi då? Han eller hon är ju jätteduktig i sitt jobb egentligen 

men det är just det här med 80 % i sin egen yrkesroll och 20 % i den andra 

yrkesrollen som chef eller som ledare, där tror jag föreningssparbanken har mycket 

större krav på sina anställda faktiskt. Det är jättesvårt att byta ut sådana personer, 

man kan inte ta bort dem från avdelningen, de är ju kanske suveränt bäst, det var så 

man fick ett chefsjobb för att man var bäst med det man höll på med. Men, jag tycker 

inte det är 100 % bra överallt, på vissa ställen har det dock blivit bättre och framförallt 

där det varit ett byte pga. pensionering o dyl., men då har vi mer sett till att det blivit 

rätt kvinna eller man på rätt plats. Sedan är det ju det här med kvinnliga chefer 

också. Jag kan säga att det inte är lätt att få en kvinna att bli chef, de vill och kan ofta 

inte, pga. t ex barn, jämställdheten har inte kommit långt här i världen, det är ju 

fortfarande kvinnor som tar hand om hem och småbarn i stor utsträckning. Ska man 

ha ett chefsjobb handlar det inte om att vara här kl 8 och gå hem kl 16, och har man 

små barn som ska hämtas på dagis och sådant så funkar det oftast inte med tiderna. 

Jag vet många som stått åt sidan när de blivit tillfrågade av just den anledningen. Jag 
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skulle vilja se fler kvinnliga chefer och vi har verkat aktivt för detta, t o m kört in dem i 

en hörna och nästan försökt att tvinga dem att prova i åtminstone ett år, och i nåt fall 

har det faktiskt fallit väldigt väl ut.  

 

Friskvård? 

Vi betalar läkarbesök, det är dock skattepliktigt.  

 

Har sjukskrivningarna minskat? 

Vi har överhuvudtaget inte särskilt mycket sjukskrivningar. Men kanske inte mår bra 

om man har värk i nacke och axlar men det innebär inte att man är hemma från 

jobbet för det. Våra friskvårdssatsningar på t ex gym etc., har bidragit till gladare och 

piggare människor. Kanske inte alla har sagt något om tidigare värk men jag kan 

mycket väl föreställa mig eftersom jag själv haft ont att, man gör inget bra jobb om 

man mår dåligt.  

 

Utbrändhet? 

Vi har ingen som är hemma pga. det. Vi har ett par som är långtidssjukskrivna men 

det är av helt andra anledningar, någon som drabbats av reumatism, men inget 

arbetsrelaterat.  

 

Har in uppgifter om hur stora sjukskrivningskostnader ni har? 

Kostnaderna kan jag nog inte säga, men sjukskrivningen ligger på under 3 % rent 

allmänt. Man brukar säga det att banktjänstemän är oerhört, man går ju alltid och 

jobbar, idag är jag rädd att det beror på karensdagen, förr kostade det ingenting, men 

idag är det många kanske ensamstående föräldrar som drar sig för att vara hemma, 

folk går till jobbet fast de är sjuka och så blir de ännu sämre, och då kan det ju tom 

kanske sluta med att de blir långtidssjukskrivna istället. Vi har ju alltså en låg 

sjukfrånvaro och jag kan säga att det är skillnad på äldre och yngre. Äldre är lite 

tåligare om man säger så, om man jämför med över och under 30 år. De som är i 40-

50 årsåldern stannar inte hemma lika lättvindligt. Fast egentligen är det väl ingen 

som gör det idag för det kostar för mycket pengar alltså men tidigare, innan 

karensdagen märktes det väldigt stor skillnad. Sen är det ju det är med vård av sjukt 

barn som påverkar också, men det är ju inte så att vi inte anställer de som har eller 

ska skaffa barn, vi tänker inte alls i de banorna. Vi har heller inga protester mot 
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pappaledighet eller liknande. Många gånger är det kanske inte ekonomiskt lönsamt 

för dem men vi har en hel del pappor tar ut sina dagar, samtidigt finns det ju en 

tvingande lag, tar inte pappan ut ett visst antal föräldradagar så fryser de inne. Vi har 

ju alltid varit relativt friska här, har aldrig haft några höga sjuk tal, eller måndags sjuka 

människor. Det hade de ju förr mycket inom industrin. Sjukfrånvaron över huvud 

taget är inte någon stor kostnad för oss.  

 

Följer ni upp era sjukkostnader regelbundet? 

Nej, det kan jag inte säga att vi har direkt. Är det influensa så är det. Det är oftast 

kortvariga saker, och kostnaderna för det kan vi inte göra något åt, yttre på verkan 

som vi inte kan rå över. Om det är något arbetsrelaterat, är det en annan sak. Men 

folk som har haft problem med nacke och axlar, har fått höj- och sänkbara skrivbord. 

Vi ser ju till att fixa det på något sätt. Så är det ju kanske lite upp till dem själva, 

kanske börja träna och så. Sen kan det ju vara andra saker, de kan ju ha problem 

med ryggen av andra orsaker, medfödda skador. Då kan man ju bara göra 

arbetsplatsen så bra som möjligt. Men det finns ju gränser, man gör vad man kan.  

 

Har ni andra förmåner? 

Läkarkostnader. Tandvård är något som vi skulle kunna ha, det är en diskussion som 

vi ska för med facket. Göra eventuellt en ny lönepolicy, där sen sån sak kan tas med. 

 

Finns det arenor/nätverk för erfarenhetsbyte? 

Vissa yrkesroller, typ kontorschefer träffas. Om man har mer udda yrkesuppgifter 

som, bankens ekonomi, bokslut och kravanläggning så träffar man liknande från 

andra banker ibland. Även vissa grupper, en på varje kontor, träffas regelbundet. 

man involverar personalen i mycket, t ex ombyggnad osv.  

 

Anser ni att det är viktigt att de anställda får vara delaktiga i det som händer i 

företaget, och i så fall varför? 

Ja, absolut, delaktighet är motiverande för människor. Det värsta man göra är att ge 

personalen uppgifter utan att de vet syftet, de behöver ha ett begrepp om var 

uppgiften passar in och var slutprodukten blir.  
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Hur involveras medarbetare i planeringsarbetet? 

Det finns en verksamhetsplan på varje kontor och avdelning som sätts samman av 

marknadsavdelningen. Till verksamhetsplanen för hela året är alla involverade. Alla 

kan inte vara med på allting, ibland får man välja ut ett mindre antal. Risken är att om 

personalen inte blir involverade, så ifrågasätter de när det redan är bestämt. 

 

Har ni regelbundna möten som tar upp det aktuella läget? 

Det finns ett par möten per år där vd informerar alla om bokslut etc. Andra möten 

sker då och då enbart med de berörda parterna. 

 

Sammanfattas strategier, mål och handlingsplaner på avdelningsmöten, för såväl 

lång- och kortsiktiga förbättringar? 

Vi har avdelningsmöte varje fredag på morgonen ca 45 min, max en timme. 

 

Har ni medarbetarsamtal, och diskuteras då kompetensbehov och 

arbetstillfredsställelse?  

Det sker utvecklingssamtal med samtliga en gång om året med cheferna som har 

utbildning inom detta. Cheferna är olika duktiga på att ge ris och ros, och personalen 

kan reagera både positivt och negativt.  

 

Hur får ni medarbetarna att engagera sig i verksamheten och dess utveckling? 

Det är viktigt att de vara med och bestämma för att känna sig delaktiga. Delaktighet 

står högt i tak. Det är en förmån som fristående sparbank att beslutsvägarna är så 

korta, vd finns alltid nära till hands (vanligtvis sitter vd i en annan stad). Personalen 

får större inverkan och mer gehör än om vd hade suttit t ex i Stockholm. 

 

Hur ger ledningen stöd till medarbetare och arbetslag som råkar ut för svårigheter 

och motgångar? 

Till enskilda kan det behövas hjälp som t ex vid rån och då sätter vi in det som 

behövs som krisgrupp och terapi. Ett annat exempel var en man som mådde så 

dåligt vid sin skilsmässa att han fick omflyttas och psykologhjälp. 
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Hur stimulerar arbetsplatsens löne- och belöningssystem personalen till insatser på 

områden som är viktiga för arbetsplatsens framgång och överlevnad? 

Man har ju gemensamma mål. Går det bra för banken kan det ge vinstandel till 

personalen. Att banken får bra resultat ligger därför i den anställdes intresse. 

 

Hur har er personalomsättning sett ut de senaste åren? 

Vi har en mycket låg personalomsättning. Det är bara fyra som slutat de sista fyra – 

fem åren. Max en per år som slutar igenomsnitt, högt räknat, av ca 65 anställda. För 

några år sedan var det större omsättning på just värdepapperssidan men pga. 

börsläget är det inte lika lockande idag.  

 

Vad utgår ni ifrån när ni rekryterar personal? 

Vi lägger inte så stor vikt vid betyg. Beror lite på vilken nivå det handlar om. Det kan t 

ex vara en sommarvikarie som visat sig vara bra och därför får stanna kvar. Det är 

mycket olika beroende på vilket arbete det gäller. Om man ska anställa någon på t ex 

företagssidan, så ska det helst vara en civilekonom med erfarenhet. Vi ser det som 

ett problem med folk som kommer direkt från skolan utan erfarenhet. 

Försäkringsgrupper och börsgrupper är beroende och påverkas av börsen. För 

närvarande är det ett lågt ränteläge och därför byggs det nu mer hus än någonsin. 

Överhuvudtaget har det byggts många hus under de senaste 20 åren.  

 

 

Intervju med vd, Henrik Kördel 
 

Hur länge har du varit vd? 

Det har jag varit i ett år snart. 

 

Var jobbade du innan? 

Då jobbade jag ett år på sparbanken som vice vd. Men innan det har jag jobbat arton 

år inom Nordeakoncernen, och flyttat runt i södra Sverige.  

 

 

 

Vilka syften och övergripande mål har företaget med sin personalpolitik? 
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Den viktigaste resursen vi har är vår personal. Om vi inte har bra personal, 

kompetent personal, så har vi ju egentligen kanske inte så mycket att erbjuda våra 

kunder i mervärden. För när det gäller produkter är ju banker väldigt jämförbara då. 

Man kan ju se vad det är för räntor som erbjuds, eller vad det är för kostnader på 

produkterna. Utan vad det handlar om naturligtvis är att ha engagerad och kompetent 

personal. Vi är ju väldigt stora i Karlshamn, vi har ju 65 anställda och har ju fem 

kontor då och det är ju klart att det krävs ju då att det är engagerad personal som 

tycker det är roligt att ha sparbanken som arbetsgivare. Syftet är naturligtvis att se till 

att, alltså jag vet inte hur mycket ni kan om ”sparbankeriet” det är ju lite annorlunda 

jämförelse med t ex Nordea eller Handelsbanken då va. Vi har ju ingen ägare på det 

sättet att någon ska ha avkastning på ett kapital då. Det är ju en traditionell sparbank. 

Den ägs ju egentligen av våra kunder på den här banken. Och syftet är ju inte att 

vinstmaximera utan det är ju då egentligen kundnytta och samhällsnytta som kommer 

före. Och självklart måste ju banken vara lönsam så att man kan fortsätta att hjälpa 

till och bidra och utveckla samhällen, men det är ju oftast så att vi ger 

kunderbjudanden. Men det innebär också att åtminstone det är min uppfattning och 

även styrelsens uppfattning att avsätta resurser för personalutveckling, det är 

prioriterat alltså. Det är absolut ett sätt, tycker jag åtminstone, att ge tillbaka till 

kunderna och se till att man har kompetent personal och att man har specialister 

lokalt, vilket man inte kan ha då. Jag jobbade på Nordea rätt över torget och då 

anlitade man ju väldigt mycket specialister men de satt ju någon annanstans, 

naturligtvis då.  

 

Märkte du stor skillnad på hur det var att jobba där eller här? 

Ja, det finns både likheter och skillnader, det gör det.  Det att vi är så många, att vi är 

med överallt är naturligtvis en fördel. Kompetensmässigt tycker ju jag att Nordea har 

mycket kompetent personal, precis som vi har här. Men jag tror att vi prioriterar 

kompetenshöjning i högre grad.  

 

Inger sa att ni håller på med certifiering? 

Ja, min grundinställning är ju att det här är varje medarbetares eget ansvar. Det kan 

man inte vältra över på arbetsgivaren. 

 

Du menar att de själva ska komma och säga till? 



 68

Alltså arbetsgivaren, eller jag kan ju tala om vad jag tror att det kommer att ställas för 

krav, för att man ska kunna ha en viss yrkesroll i framtiden. Och sen är det ju upp till 

medarbetaren att säga: ”ja, det köper jag och då vill jag se till att jag har den 

kompetensen”. Jag kan aldrig tvinga någon och ta på sig det, alltså. Men å andra 

sidan får ju medarbetare ta konsekvenser om det beslut som man fattar. Säger man 

då att man inte vill ta på sig den extra tid som krävs att vidareutveckla sig, ja då 

kanske man ska ha en annan yrkesroll. 

 

Har du något mer med syften och mål, eller ska vi gå vidare till nästa? 

Ja, vi vill ju gärna att vår personal ska trivas givetvis. Naturligtvis. 

 

Kan du beskriva följande faktorer i personalpolitiken? Då börjar vi med 

belöningssystem? Inger berättade att ni har vinstandelar? 

Ja, det har vi. Det kan man nog säga att traditionellt sett så har man nog kanske inte 

premierat kompetensutveckling på det sätt jag tycker att man måste göra. Man vill ju 

lägga ner tid och kraft och engagemang för att gå vidare och tillhandahålla något 

som är bra för banken gentemot kunden så bör ju det premieras. Här har det ju 

traditionellt sett varit ganska så utslätat. Men det ska vi försöka förändra lite grann. 

Sen har ju alla naturligtvis personliga mål och de här personliga målen ligger ju till 

grund för det här vinstandelssystemet. Det är en del i det. Det består av flera delar. 

Men det har funkat väldigt bra sen vi bröt ner det vinstandelsmålet så att det även 

innehåller de personliga målen.  

 

Och det har ni haft ett tag nu? 

Ja, det har vi kört nu, vi är inne på tredje året. 

 

Kompetens? Det har vi ju tagit, men du har kanske något mer om det? 

Ja, jag tycker vi ska tillhandahålla möjligheter för medarbetarna att 

kompetensutvecklas, och det är ju självklart för att vi vill att man ska ha… vänta, ska 

jag hämta vad vi skrivit om detta. Paus… Här har vi en personal- och 

kompetensutvecklingsplan. Har ni sett den? Det har ni inte? Då är det ju precis detta 

som ni ska ha. Den har vi delat upp i kärnkompetens, affärskompetens och 

yrkeskompetens. Och den här handlar ju också om det att medarbetarna ska öka sin 

anställningsbarhet, så är det ju. Att ju kompetentare man blir, ju bättre måste vi svara 
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upp mot den anställdes krav, naturligtvis. Är du tillräckligt attraktiv så syns ju det i 

lönekuvertet också. Men det är alltså upp till medarbetarna, vi tillhandahåller ett antal 

möjligheter och sen är det upp till medarbetaren att välja om man vill gå vidare i det 

här. Så att det är grundtanken i det här. Den här planen tycker jag blev jättebra, så 

det är klart att ni ak få den.  

 

Då har vi lite om friskvård? Vad anser du om det? 

Jo, det är naturligtvis jätteviktigt och vi försöker ju att, vi har ju en egen idrottsklubb. 

SparBankens IdrottsFörening, SPIF. Där banken varje år avsätter en summa för att 

man ska kunna ha gemensamma aktiviteter som syftar då till friskvård. Där hyr man 

då idrottshallen någon gång i veckan och tennisbanor på sommaren.  Det är olika 

aktiviteter. Sen är det ju så att all personal har möjlighet att t ex gå på Nautilus eller 

nåt sånt där så betalar banken halva avgiften.  

 

Konstruktivt ledarskap, vad anser du om det? 

Vad menar ni med det då? 

 

Ja, er syn på hur mycket som satsas på ledarskap och hur mycket som bör satsas 

och lite hur tydligt ledarskapet är? Ofta pratas det om hur viktigt det är att det satsas 

på kompetensutbildning för personal, men även ledarskapet är ju viktig del i 

personalpolitiken? 

Jo, det är ju självklart att det är och det finns ju ett program… alla medarbetare i 

Sparbanken ska ju ha en egen kompetensutvecklingsplan och det är ju självklart att 

om jag har en yrkesroll som innebär att jag är ledare också så måste det ju i min 

kompetensutvecklingsplan även finnas med en utvecklingskurva för mitt ledarskap. 

För det är ju tanken. Självklart är ju ledarskapet oerhört viktigt för att man ska få alla 

att gå åt samma håll. 

 

Vad ser ni till när ni ska sätta in en ny chef? 

Förmågan att få andra att bli engagerande och ofta är det ju individer så som 

rådgivare så har man ju kanske 1000 kunder och så har ju rådgivaren bredvid 1000 

kunder, så kan de ju antingen tävla mot varandra eller så de ju samarbeta då och se 

till att det funkar då. En bra ledare ser ju till att det att det är en bra mix av det där då. 

Men det är ju också viktigt att se till att alla bidrar mot ett mål. Ofta är det ju så att 
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banken, traditionellt så har man ju rekryterat in folk till bank som varit väldigt goda 

administratörer eller väldigt goda informatörer, men väldigt få säljare och idag 

handlar ju bank mer om att man ska ju faktiskt erbjuda kunderna en bredare lösning 

och då måste det till inslag av försäljningskunskap. Och det kanske är viktigt just nu 

att ha ledare som har den förmågan att lyfta de frågorna då. Traditionellt sett har man 

nog rekryterat ledare inom banker över huvud taget som varit väldigt duktiga tekniker 

alltså, kunnat bankkunskaper väldigt bra. Men det förändras nog. Men bank är ju 

förknippat med väldigt mycket risker, man kan ju förlora en hel del pengar då, så det 

är ju klart att det är viktigt med bra grundkompetens. 

 

Arbetsmiljö? 

Ja, det är ju… självklart blir ju det också prioriterat och nu har vi ju om man tar den 

fysiska arbetsmiljön då så har vi ju byggt om våra kontor och så kommer vi nu till 

hösten att bygga om det stora kontoret i Karlshamn. Och det är ju för att, en viktig del 

i det är ju för att förbättra arbetsmiljön. Se till att man har höj- och sänkbara skrivbord 

och allt vad som kan tänkas och så ventilation och såna saker. Sen är det ju den 

psykiska arbetsmiljön, den är ju nog så viktig. Det gäller att se till att det är lagom 

tempo. 

 

Så har vi frågan om trivsel? Vad gör ni för den? 

Ja, där bidrar bland annat SPIF. Vi gör en del aktiviteter, det kan vara korvgrillning 

eller det vara bowling eller det vara att de arrangerar en resa till Göteborg med 

övernattning och att man går och kollar på Galenskaparna eller som förra året så tror 

jag vi var i Varberg och testade kurhotellet. Det var en höjdare. Jag var rätt skeptisk 

innan men jag blev nog rätt såld på det där. Ja, det finns såna aktiviteter som man 

gör då, sen så åker vi ju iväg, alltså personalen åker iväg på kick off en gång om året 

då. Förra året var vi på Öland och syftet är ju naturligtvis att man ska ha lite 

information och men också att man ska träffas allihop då. Så då kör vi lite femkamp 

och sådana här saker. 

 

Har du märkt att folk blir positiva av det? 

Ja, det tror jag absolut för att även om det här är en ganska liten arbetsgivare, så blir 

det lite gäng och så där. Man går med samma och käkar och så vidare då. Och när 

man träffas så där allihop så är det viktigt att man bryter det där och sätter ihop lite 
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nya konstellationer. Man får uppgifter att lösa tillsammans, och detta tror jag är 

väldigt bra. Till hösten ska vi åka till Polen faktiskt. 

 

Hur är det om de inte skulle trivas eller om det skulle bli problem, är det den närmsta 

chefen de går till då? 

Ja, eller till mig. Det skulle jag tro. Det går ju inte att ha medarbetare som inte trivs. 

 

Att om man jobbar och hamnar i konflikt? 

Nej, men det kan ju naturligtvis hända då, men då får man ju ta tag i det, och försöka 

hitta en lösning om det är någon som ska byta arbetsplats eller om det nu är så 

dramatiskt. Men det kan jag inte påstå att jag varit med om hittills, men så får vi ju 

hantera det. 

 

Motivation och delaktighet? 

Det är ju naturligtvis en nyckel då och där är ju information väldigt viktigt. Att folk 

känner att de är uppdaterade, att de vet var banken står och vad som krävs för att vi 

ska nå vissa mål. Sen att man försöker bryta ner de här målen då, med vad kan jag 

själv bidra med. Och vi kör ju med månadsuppföljning på ett antal grejer i banken då 

om det är produktförsäljning eller om det är volymtillväxt eller vad det kan va. Men 

sen kan det ju också vara motivation i att man bidrar med annat då va, nästa år firar 

det här företaget 175-års jubileum. Det är rätt häftigt. Så då kommer vi att se till att all 

personal är involverade i förberedelserna inför det här. Det hade kanske varit enklare 

att sätta ihop en liten grupp med fyra, fem stycken som ansvarar för det här. Men jag 

tycker det är mycket bättre om all personal är engagerade. Så att alla känner att de 

bidragit med någon del i det här. Förhoppningsvis så tycker man då att de andra 

delarna som man gör också blir roligare 

 

Så att de blir lite viktigare? 

Ja, hoppas det. 

 

Hur ska ni göra, har ni några planer? 

Det enda vi har sagt är att den fjärde juli så är det 175 år sedan banken öppnade 

sina portar och det är ju mitt i sommaren så då kör vi nog familjelopp på Kastellet. 

Det kan ju bli en trevlig grej. Sen är det ju klart att har man den typen av evenemang 



 72

så kan ju vi kanske se till att det blir en riktigt bra artist på torget på onsdagen på 

festivalen och sen utnyttja scenen för en del reklam. Men det blir nog både från det 

lilla till det stora. Men jag hoppas att alla uppfattar att vi funnits i 175 år. 

 

Vad förväntar ni er att personalpolitiken ska ge för effekter? 

Ja, det är ju dels att medarbetarna ska veta vad för krav som ställs på dem, men 

också att medarbetarna ska veta vad man kan få ut av det. Målsättningen är 

naturligtvis att vi har engagerad personal som tycker att Sparbanken i Karlshamn är 

en riktigt bra arbetsgivare. Det är ju problemet att om man bara finns geografiskt i 

Karlshamn och det bara finns 65 tjänster, så har man väldigt hög ambition då, så är 

ju sannolikheten ganska stor att man flyttar härifrån. Och det får vi antagligen leva 

med. När jag jobbade inom Nordea, så jag tror att jag jobbade på åtta olika kontor 

och flyttat sex gånger för min ambition var att gå vidare och ha nya arbetsuppgifter 

då. Men det får man liksom ta. 

 

Men vad vi förstod av Inger Knutsson har ni låg personalomsättning? 

Ja, väldigt låg personalomsättning, och det kan ju kanske jag tycka är att problem då. 

För att om det är ett uttryck för att man har för låg ambition så är ju det ett problem. 

Men det är klart att om det är ett bevis på att vi är en fantastiskt bra arbetsgivare så 

får man ju vara nöjd då. Men någonstans där emellan ligger det nog då, för att 

många har varit anställda ganska länge i banken och har ju nästan gift sig med 

banken och då förväntar man ju sig också att banken ska ta hand om en då. När det 

förändras och det ställs nya krav då på en banktjänsteman i form av myndigheter 

som säger att du måste kunna dokumentera din kompetens så är ju inte det bankens 

skyldighet att dokumentera det utan det måste man ju som individ ta tag i själv och 

då kan man alltså hamna i en konfliktsituation där man tycker att nu har ju jag jobbat 

här i 20 – 25 år och jag gör ju precis det som de säger att jag ska göra, varför ska jag 

gå en kurs. Men det löser vi det också. 

 

Har ni märkt några positiva effekter av er personalpolitik, och i så fall vilka? 

Ja, vi har ju alltid haft en personalpolitik, det är ju något som man ständigt jobbar 

med. Men jag tror nog faktiskt att det absolut stora flertalet av de anställda tycker att 

Sparbanken är en väldigt bra arbetsgivare, det tror jag.  

 



 73

Har ni märkt några negativa effekter av er personalpolitik, och i så fall vilka? 

Det kanske är att när jag kom hit så har jag nog tydliggjort att det ligger mer på 

individen, individens ansvar, att ta tag i sin egen utveckling. En del kan tycka att det 

är jobbigt, faktiskt. Men jag tror inte att det egentligen är någon som inte håller med, 

utan det är mest att man tycker att det är jobbigt att man måste ta tag i sin egen 

utveckling då. 

 

Men i slutänden får ni nog dem som verkligen vill? 

Ja, jag hoppas ju det att det är utkristalliserat vilka som vill jobba med sin utveckling 

och gå vidare då i sin karriär medan några kanske känner då att jag orkar inte göra 

det va och då ska vi naturligtvis ta hand om dem och se till att de får arbetsuppgifter 

som är lämpliga. 

 

Har ni gjort några uppföljningar eller mätningar av personalpolitikens inverkan på 

företaget? 

Nej, vi har aldrig gjort personalnöjdhetsindex. Men det är nog inte osannolikt att vi 

kommer att göra för att få, men det är ju egentlige så att det är först när man gör den 

andra som det blir bra. 

 

Så det är något som kan ligga på framtiden då?  

Ja, det tror jag absolut. 

 

Hur ser personalpolitikens utveckling ut, både förr och idag och hur har ni tänkt den 

framtida? 

Ja, det är en omfattande fråga. Jag gör så här att jag ska ta kopior på den här 

planen. Paus…  

 

Tror du att du har något att tillägga på den sista frågan? 

Vad man kan säga är att så länge medarbetarna har en ambition och vill utveckla sig 

och anmäla sig till kurser eller på annat sätt förkovra sig så har åtminstone inte jag 

varit med om att vi sagt nej då. Utan där är vi väldigt generösa skulle jag vilja säga. 

Men det är klart att om det är någon som ska gå en spanskakurs så får de väl ta det 

på sin fritid men om de vill gå en kurs i retorik så är det klockrent alltså.  
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Det ska vara relevant då alltså?  

Ja, det måste naturligtvis vara relevant till banken. 

 

Vad vi förstod av Inger så har ni inte hela personalpolitiken nerskriven, men det är 

något som ska ändras på? 

Ja, det gör det, det finns alltid saker som man kan ta tag i. Det kan gå slentrian i 

massor av saker. Vi gjorde för, väl ett och ett halvt år sedan, den här 

kompetensinventeringen, där alla fick beskriva var man befinner sig 

kompetensmässigt och sen gjorde man jämförelser med olika yrkesroller som man 

kunde tänka sig och så blev det ju en del kompetensluckor och så skulle man då 

försöka identifiera dem och hitta utbildningar som är relevanta att fylla i dem med. Så 

när det gäller själva kompetensbiten och den personliga utvecklingen så tycker jag 

nog att vi har den ganska bra på fötterna. Men så finns det andra saker i 

personalpolitiken som man kan göra mer. Vi har ju ett regelverk, men det är ju lite 

träigt alltså. 

 

Har du något rent allmänt som du vill tillägga om er personalpolitik? 

Nej, vad man kan säga det är att andelen högskoleutbildade den är väldigt låg alltså. 

Och det kan man ju fråga er då som är högutbildade, vad det är för attraktion i att 

jobba i en bank? Tycker ni det är någon attraktion i att jobba i en bank? 

 

Ja, det skulle vi väl i och för sig kunna tänka oss, men vi vet inte tillräckligt för att 

svara på den frågan. Men det skulle vi nog kunna. 

Ja, det är ett ganska spännande jobb och det finns ju så mycket olika saker man kan 

göra i en bank. Men ofta när man rekryterar in, i en ort som Karlshamn då och om 

man då jobbar på ett jobb som Sparbanken som har en ganska dominerande 

ställning så är man ju ganska beroende av att man känner sina kunder väl. Och 

väldigt många som jobbar där har ju varit väldigt länge i banken naturligtvis och när 

man rekryterar in högskoleutbildade eller folk som har väldigt hög ambition så är man 

ganska rastlös och så vill man att det ska hända något och så vill man gå vidare och 

det ska vara väldigt klart hur en karriärplanering ska se ut och så. Och det är ganska 

svårt när man sitter som ett litet företag, för det är man ju naturligtvis i jämförelse 

med Nordea eller Handelsbanken eller någonting. För då kan man säga att du får 

jobba två år i Karlshamn och sen så får du flytta någon annanstans. Och det kan jag 
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tycka är ett dilemma, hur man ska attrahera rätt kompetens och sen få behålla den 

när det är begränsat med hur många olika arbetsuppgifter det finns. Man kan säga 

att, jag skulle gärna vilja bli chef för företagsavdelningen kanske någon säger, och 

kommer hit och är 25 år. Då säger vi att det kan du ju få bli då han pensioneras om 

tretton år. Det är det perspektivet som man får jobba med då. För då tycker man ju 

att tretton år… det kan man ju glömma när man är 25 år och har jobbat ett år, då kan 

man ju inte blicka så långt, det är ju omöjligt då. Utan då jobbar man ett år och sen 

går man vidare och gör något annat. Och det där är ju synd, men det är ju svårt att 

göra något åt det. Men då vill ju jag gärna att man ska uppfatta att om man kommer 

till våran bank och man blir anställd här så har man ju i och för sig begränsat antal 

arbetsuppgifter att välja mellan så man kan få jobba med men det finns alltid 

möjlighet att få jobba med sin egen utveckling och det tror jag att det kan attrahera. 

Du kommer alltid att jobba med din personliga utveckling och se till att du trivs på din 

arbetsplats. Men vi kan aldrig garantera att du får de här tjänsterna. Det går inte. 

 

Många är livrädda att bli kvar på samma ställe 

Ja, visst är det så, att fastna i Karlshamn… det finns faktiskt sämre ställen att hamna 

på, tycker jag i alla fall. Flyttade hit 95 då och bodde ju kvar när jag jobbade som chef 

för nordbanken i Kristianstad och pendlade. Tycker att Karlshamn är en toppenstad. 

Det finns massor av fördelar. Om man trivs med sitt liv och man har en arbetsgivare 

som ställer upp så att man får utvecklas osv. så finns det ju så mycket annat i 

Karlshamn som har mervärde som man inte får på andra orter. Att sätta sig i Malmö 

och ha råd att bo i en liten tvåa, när man kanske i Karlshamn har råd att ha hus. Det 

är ju också kvalitet. Att traska ut med Vägga och ta en öl vid rökeriet, det är ju 

toppen.  

 

 

Intervju med facklig representant, Maria Johansson 
 

Belöningssystem. Vad anser du om vinstandelssystemet? 

Det tycker jag är mycket positivt. Vi har personliga mål för det första och det 

bestämmer man då med sin chef. Och den har vi övergripande mål i hela 

organisationen som då ska uppnås och det gör ju att det blir en sporre som man har 

att kämpa eller sträva efter någonting. Och när vi uppnått vissa av dessa mål så får vi 



 76

en årlig bonus, om vi t ex har 10 mål och klarat av 7 av dessa så får vi alltså en 

bonus, man har alltså de personaliga målen som bestäms i samråd med chefen, det 

här vill jag klara av, finns det rimlighet att jag kan göra det osv. Och sen de här 

övergripande målen är också nåt som också nånting vi alla sätter ihop med de 

personliga målen. Den anställde är alltså med och bestämmer, det här ska jag göra 

detta år, det tycker jag är bra och det är ju en liten sporre då, jag tror de flesta tycker 

det är positivt, det blir ju liksom, ok nu kör vi. Sen kan det ju vara att man kan känna 

sig stressad kanske att man ser efter några månader att oj, här ligger vi jättebra till 

men här ligger vi sämre till, och då kan man ju bli stressad, det kanske är ett utav 

målen då ju, men jag tror de flesta upplever att det är positivt faktiskt.  

 

Är det olika summor då? 

Ja, det är olika helt beroende på vad man jobbar med, sitter man t ex med 

kundbokning så kanske man bestämmer att så och så många kunder ska jag träffa 

för bästa service, så det är helt vilken roll du har i banken. 

 

Men är det olika eller får alla samma belopp? 

Ja, alla får samma belopp, jajamensan, för det är de övergripande målen som, har vi 

så och så många, alla får exakt likadant. Så det är ingen som blir utan eller får 

mindre utan de övergripande målen, antingen når vi så och så och då får vi det eller 

det, så att alla får likadant det är jätteviktigt. 

 

Kompetens? 

Det har vi jättemycket med kan jag säga. Vi har gjort en inventering i organisationen 

som visar vad vi sitter inne med och det gjorde vi förra året och därefter har man 

också satt sig ner med sin chef, man har fått tänka igenom sin egen situation, vad jag 

gör idag och vad är det jag vill i framtiden, så då pratar man med sin chef då, finns 

det möjlighet att jag kan jobba på detta viset och chefen får ju säga sitt då, i samråd 

däremellan diskuterar man fram en lösning och sen får man helt enkelt gå och utbilda 

sig då med det som man vill hålla på med. Jag har själv gått och jag, det är helt 

otroligt, man får både lön och boende och utbildning då så det är mycket positivt 

faktiskt. 
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Anser Du att företaget tar tillvara på medarbetarnas utbildningar, kompetens och 

erfarenheter? 

Äummm, (tvekar lite)… ja, de försöker ju, sen att det kanske inte alltid görs fullt ut i 

alla lägen. Det handlar också om vad du jobbar med, kanske lite svårare om det är 

intensiva perioder, då hinner man kanske inte börjar jobba med det när man har det 

nya klart i huvudet så fort man kommer hem, och jag vet ju själv hur viktigt det är. Så 

viljan finns där men sen att det kanske inte alltid tas tillvara på rätt sätt vid rätt 

ögonblick kan man säga, det kanske går nåt halvår och då glömmer man ju bort så 

att säga, sen kan jag också säga att jag inte tycker att det bara hänger på 

arbetsgivaren, utan det hänger också på individen själv som har gått utbildningen, så 

att man själv försöker lägga upp en strategi och börjar successivt lägga upp sin 

vardag med det man har lärt sig, det ligger på ens eget ansvar. Men givetvis måste 

även arbetsgivaren supporta det hela. 

 

Rent allmänt, är personalen villig att utbilda sig? 

Det är lite olika, det handlar också om åldern, de yngre är ju mer på att och vill framåt 

kanske och utveckla sig, sen är det ju så också när man går och utbildar sig att man 

får ju ta mycket av sin fritid också ju, man pluggar samtidigt som man ska jobba, så 

det känns ju… Där kan jag ju känna lite, och det har jag ju full förståelse hos de äldre 

att de känner att de kan det här, man har gett så himla mycket och ger fortfarande, 

så där kan det vara lite svårt, och jag tror att de kan känna sig stressade också, det 

krävs ju, nu till nästa år ska det göra en certifiering för de som sitter och jobbar med 

kunder och det är ju också pressande i alla lägen för det måste ju göras då va, så att 

där har man ju en sådan sak, man måste fokusera sig främst på det och ta den andra 

delen sen då ju, så att det kan vara lite helt beroende på åldern där ju. Och 

livssituationen givetvis.  

 

Hur och vem beslutar om vilka anställda som får ta del av kompetensutvecklingen? 

Hm… Där kommer det in också igen att; vad jobbar man med och vad har man för 

utbildning tidigare, och vad är det man behöver komplettera. Så att just precis här så 

tycker jag att alla har fått en möjlighet faktiskt att göra någonting och se vad det är 

man vill hålla på med, så att där tycker jag nog att alla har fått den möjligheten, man 

har alltså fått frågan i samband med den här inventeringen som gjordes, vad har vi 



 78

för utbildning osv. i organisationen då, vad är det som behöver kompletteras. En plan 

diskuteras fram. 

 

Anser du att företaget har kunskap om personalens utbildningsönskemål och 

företagets kompetensbehov och att de i så fall stämmer överens?   

Suck… Ja i viss mån, vi är ju en hel del här, det kräver rätt mycket från dem som är 

anställda att verkligen ha koll på det. Ibland kan det kanske kännas att tiden inte 

riktigt finns till att veta exakt vad det var den personen skulle göra så att ja, ibland 

kan det nog vara så att det fattas lite. Man har informationen och man vet att 

personen vill men kanske inte exakt i vilket läge individen är i nu så att säga. Det är 

väldigt viktigt att man tar från a till ö och följer upp allting, och det görs kanske inte 

riktigt fullt ut. Men det ska ju synka mellan arbetsgivaren och individen. Det har blivit 

mycket att man måste söka info själv, vad jag vill göra själv. Det är ingen som frågar 

direkt vad jag vill göra utan som individ måste man själv tänka igenom vad man vill 

göra och sen framföra det, annars är det svårt för arbetsgivaren att veta vad man vill 

hålla på med. Det har blivit mycket att man får ta tag i saker och ting själv och söka.. 

Ur min egen synvinkel talat där så är jag själv sån att jag vet vad jag vill och det talar 

jag om. 

 

Men upplever du att det är likadant rent allmänt? 

Ja, det tycker jag nog faktiskt. De som varit med länge har ju en fantastisk erfarenhet, 

de kan ju jättemycket och därför kan jag förstå att det kan kännas lite konstigt att, nu 

har jag jobbat här i 35 år och kan allting och så ska man behöva utbilda sig, jaha… 

Vid t ex 55 har man ju kommit till ett visst skede i livet så det kan vara svårt.  

 

Accepteras det om de säger nej, eller får de påtryckningar att ändå utbilda sig? 

Ja, accepteras gör det ju. Om man säger, man har ju den här diskussionen då med 

chefen så accepteras gör det ju men sen är det ju också så att inom bankvärlden 

förändras ju saker, mycket med tekniken, Internetbanken, telefonbanken osv. kunder 

sköter nu mycket själva och det innebär ju en omfördelning utav personal, man tittar 

på vad som behövs. Man gör det bästa man kan men sen är det ju också så att man 

måste ju följa utvecklingen, vare sig man vill eller inte så är man ju nästan tvingad in i 

det, det är svårt det där. 
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Har du något mer att tillägga om kompetens? 

Det enda jag tycker är bra det är att man gör en inventering om vad det är vi sitter 

inne med, så det tycker jag var positivt att man började där då, och sen att man går 

vidare. 

 

Är det genom det här kompetenssystemet från Föreningssparbanken som det görs 

då? 

Jaa… vi har ju tagit konceptet och omförhandlat det till vad vi vill ha fram i denna 

organisation. Så frågorna är ju formulerade härifrån så att säga. A, det var bra för 

man fick ju tänka igenom, och det är ju återigen upp till mig att vara så pass ärlig så 

jag står för det som jag har skrivit där då. Jag kan ju inte vissa delar, man kan ju inte 

allting, och då är det viktigt att man talar om det, det är ju för ens egen del man gör 

det. Det tycker väl jag är rätt bra att man börjar så, att man inte bara säger att nu ska 

vi ha 15 pers som jobbar med det och 10 som jobbar med det istället för att ha 

undersökt då så man ser att där är vi så här långt och här är vi lägre osv. då va. 

 

Tror du tjejerna kan vara lite för snälla när de sätter betyg på sig själva, jämfört med 

killarna? 

Ja, det är ju skillnad tyvärr på manligt och kvinnligt ju. Det är så tråkigt men så är det 

ju. Men vi som är lite yngre har nog lite mer skinn på näsan faktiskt. Man vet vad man 

kan, så där kan man märka lite också med åldern då va. Men man har fått lära sig på 

ett annat sätt, det är ju lite hårdare nu så man har fått vara tuff och måste ta för sig. 

Annars kommer man ju ingen stans, tyvärr har det ju blivit så för alla har ju inte den 

egenskapen, men så funkar det ju med allt idag ju. Det är ju synd. De yngre har lite 

mer jävlaranamma, man vet att det här kan jag och det här är jag sämre på. 

 

Friskvård? 

Ja, det har vi ju också haft, väldigt trevligt… Jag har ju varit här i 3 år och två 

månader, jag är ju en liten gröngöling om man jämför med vissa. Jag jobbar på 

marknadsavdelningen och har jobbat mycket med Internetbanken, den fokuserade 

jag på när jag började, att hjälpa kunderna igång med det, och nu är jag ansvarig för 

ungdomsbanken, studentbanken. Jo, det här med friskvården då, det var för två och 

ett halt år sedan ringde ett gym hit och erbjöd ett helt koncept. De kom hit och vi 
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samlade allihop och de gick igenom vad vi ska tänka på om vi sitter stilla väldigt 

mycket och om kosten osv. och alla fick gå igenom en liten test med kondition och 

sådant och få lite tips och personligt program om vad man bör tänka på och vad man 

ska käka och så, det var jättekul. Och i samband med det har vi köpt in jättemycket 

frukt och vatten, och det var en jättepositiv satsning som gjordes då. När det finns 

tillgängligt börjar många äta annorlunda, så det gav väldigt mycket. Sen får vi också 

halva priset betalt på gym, du får välja vilket gym du vill gå på, och det uppfattas 

mycket positivt. Alla kanske inte tar vara på det. En del har nappat på det, fast lite 

senare, efter att de sett resultat. Uppskattningsvis kanske det kan vara en tredjedel 

som går och tränar regelbundet. Sen har vi också en idrottsförening, SPIF, där vi 

också försöker göra lite aktiva saker tillsammans, som t ex brännboll, innebandy, 

tennis… Det är lite olika människor som hakar på detta, inte alltid samma, även om 

vissa är mer aktiva än andra. Då hyr vi tennishall och sådant… Denna satsning gav 

mycket, framförallt då i början, man hör fortfarande om det. Mycket positivt. 

 

Anser du att företaget satsar tillräckligt på friskvård? 

Ja, det tycker jag, eftersom man får halva årsavgiften betald, det tycker jag är väldigt 

positivt då. Och sen det här med frukten och vatten osv. då. Ja. 

 

Har du märkt några effekter av det? 

Ja, jag tycker faktiskt det, just medvetenheten, det här med kosten och sånt har blivit 

bättre. Sen att folk har börjat träna också. Det har varit bra, det var värt 

investeringen. Medarbetarna tycker det är positivt också. Det blir ju så här mer och 

mer nu på många företag. Vi får fri läkarvård också, plus massage och sånt för de 

som känner att de vill. Det behövs ju och det är även i förebyggande syfte. Man 

kommer ofta på sig själv med att sitta snett, så det är helt suveränt. 

 

Konstruktivt ledarskap, hur uppfattar du ledarskapet? 

Ja, jag tycker väl det är bra. Det är ju svårt att vara alltid tydlig när det gäller så 

många för man uppfattar ju saker och ting väldigt olika. 10 pers kan ge 10 olika 

uppfattningar. Sånt kan vara svårt, man kan göra olika tolkningar av saker och ting. 

Men annars tycker jag det är bra. 
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Tycker du ni får tillräckligt med information? 

Man kan aldrig få för mycket info, ibland kan man väl känna att man skulle behöva ha 

lite mer fakta om vissa saker, man kan känna att får det kanske inte så klart och 

tydligt som man behöver ha det, så att info kan man aldrig få för mycket av, det är 

jätteviktigt. 

 

Känner du att ledningen finns tillhands? 

Ja, om man har någon fundering så är det lätt att få fram sin åsikt. Men det är ju 

likadant där, att man söker sig, pratar och säger sin åsikt, det gör ju inte alla så att 

säga, det är ju viktigt om man tycker någonting att man framför det för de personerna 

som ska veta det också då ju. Sen är det ju inte alltid det kommer fram till den 

personen det ska, det handlar mycket om individen i fråga. Men de flesta här säger 

nog ändå vad de tycker och tänker, här är en öppen dialog. Om det är något speciellt 

så, kommer det bara fram till rätt person så tar de tag i det.  

 

Märker du skillnad på äldre ledarskap och ungt, resp. kvinnligt o mannligt? 

Ja, det gör man ju, framförallt kvinnligt och mannligt, kvinnor är nog mer ödmjuka i 

vissa sammanhang, och det ska vi ju vara stolta över att det är så. Sedan kan jag 

också tycka att mannligt är bra för det är pang på rödbetan, man diskuterar en sak 

och sedan ska det vara klart. De kvinnliga kanske inte alltid är så tydliga som de vill 

vara. Yngre och äldre… Ja, där tycker jag det är ganska positivt att det är blandat, de 

som varit med länge har mycket erfarenhet och det är ju jätteviktigt. Samtidigt måste 

man ta upp de yngre som har lite nya visioner och ser framåt. Eftersom vi har ett 

serviceyrke är det också viktigt att kunna ta kunder och människor på rätt sätt, du kan 

vara fantastiskt duktig på allt annat men kan du inte det så funkar det inte. Man kollar 

på hur individen passar in i organisationen och passar man att jobba med det man 

ska göra då… och det tycker jag är positivt för man kan sätta en person som kan 

hamna helt fel, både för den personen och för övriga då. Men det måste jag säga att 

vi har en härlig anda här, det är kul med mycket skratt här. Det är bra blandat här 

bland äldre och yngre och det tycker jag personligen är jätteviktigt och det tror jag 

nog de flesta tycker. Det behöver inte vara så allvarligt hela tiden heller, men måste 

kunna skratta och ha kul med så man tycker det är kul att gå till jobbet. Och sitter 

man fem minuter över på rasten så går det jämt ut ändå för man jobbar över och det 

ena med det andra, så det är inte så att varje minut räknas. 
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Har ni flexibla arbetstider annars? 

Ja, vi banktjänstemän jobbar ju 38,5 timmar i veckan. Så att vi har ju mindre än de 

flesta andra har. Sen beror det ju på vad man jobbar med, jag har väldigt flexibel 

arbetstid eftersom jag jobbar på marknadsavdelningen; är ute väldigt mycket, det är 

en hel del kvällar och helger och sådant så att jag jobbar jätteflexibelt. Står man i 

kassan är man ju lite mer låst, och som rådgivare så kan ju många kunder inte på 

dagen utan man måste sitta på kvällen helt enkelt, så vi går mycket mera åt flexibel 

arbetstid och det måste bli så också eftersom vi tar ju kontakt med kunderna på ett 

annat vis idag och då får vi ju också rätta oss efter dem. Men just det här med att 

vara så tydlig som möjligt i sitt ledarskap, det är ju viktigt, men det är ju inte alltid så 

lätt faktiskt när man är så många, för man tolkar det på olika sätt med. Så det är 

viktigt men det är svårt.  

 

Arbetsmiljön? 

Arbetsmiljön är väl ok, vi ska bygga om nu och det ser vi fram emot. Luften är ju inte 

den bästa, framförallt på somrarna så är det ju jättevarmt men i samband med 

ombyggnaden så ska det ju bli bättre. Och sen behövs och ska det fräschas till lite. 

Arbetsmiljön är väldigt, väldigt viktig och är det fräscht och nytt omkring en och ljust 

så hjälper det jättemycket, och det behövs göras nånting så det ska vi ju sätta igång 

med då, i aug., här nere, de andra är redan ombyggda. 

 

Anser du att ni får vara med och bestämma? 

Oja. Det sitter med personal som representerar oss alla, facklig representant osv. Så 

man får verkligen vara med och säga vad man tycker och tänker och så diskuteras 

bästa lösningen fram. Det är ju vi som är i miljön så därför är det ju jätteviktigt att det 

snappas upp vad vi tycker och tänker och verkligen se sig omkring hur det ser ut 

idag. Vi har ju inte alla höj- och sänkbara bord idag men det kommer vi att få, det är 

jätteviktigt. Ibland känner man att man skulle vilja stå upp, man bara sitter och blir ju 

bara större och större. Hittills har det mest funnits för de som har problem men nu 

ska alla ha det och vi håller på att prova ut olika stolar.  
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Får ni utbildning om hur man ska sitta rätt och så? 

Ja, det har de haft tidigare, vad man ska tänka på med kroppshållningen och så. Alla 

vet om det, fast ibland glömmer man ju bort det ändå och sitter fel. 

 

Tycker du att ledningen arbetar tillräckligt med arbetsmiljön? 

Ja denna satsning är ju helt suverän, det här med höj- och sänkbara bord och man 

har verkligen kollat igenom utrymmet på alla kontoren för att göra det bästa och de 

andra kontoren har blivit jättefina, ljust och en härlig atmosfär så ja, det tycker jag 

nog att de satsar rejält på det.  

 

Hur är det med säkerheten? 

Vi har ju en fantastiskt duktig kille här som jobbar väldigt hårt med detta och är 

väldigt hård när det gäller allting sådant. Han har givetvis varit med i samband med 

ombyggnad och sådant, så det är bra och han håller koll på oss. Det är jätteviktigt, 

det är så mycket otäcka saker som händer.  

 

Tänker de anställda mycket på just utsattheten för rån? 

Ja, man är ju medveten vid vissa situationer att man är mer medveten än andra så 

det tänker man ju på. Man vet ju i vissa situationer att det här är jätteviktigt så det har 

man alltid med sig, det är ju ändå ens egen säkerhet det handlar om. Och alla har full 

koll på hur de ska agera om något händer, man får all info och ständig uppdatering 

om det, så det vet alla om.  

 

Har du något övrigt om arbetsmiljön? 

Ja, det är ju luften då som jag tycker är jätteviktig och det tycker många med mig. 

Sommaren är den värsta perioden, man blir lite så här såsig, det blir jättevarmt, vi har 

ju de här jättestora fönstren med där solen ligger på från ett håll och värmer ju hela 

alltet. Så eftermiddagen kan ju vara lite sådär, man kan känna att man behöver två 

koppar kaffe istället för en.  

 

Trivseln? 

Tror jag är väldigt bra, Sen att det kan finnas kanske en viss, ja det har nog lite med 

osäkerhet egentligen för framtiden etc. eftersom det ändras ju en hel del hela tiden, 

så just att hålla sig ajour, för det är ett sådant jobb, många nya system, nya 
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produkter, nya tjänster, du måste liksom lära dig detta, så att det.. där kanske man 

kan känna att det kan vara lite betungande med vissa sådana saker. Annars överlag 

så upplever jag att folk trivs.  

 

Vad gör företaget för att skapa trivsel och ett bra arbetsklimat? 

Vi gör jättemycket… Vi har ju lite träffar givetvis då, ibland själva och ibland med 

respektive. Vi brukar åka iväg på kick off en gång om året, då jobbar vi lite, sen 

umgås vi och har trevligt ihop. Det är mycket nu med typ grillkvällar, vi går ut efter 

jobbet och försöker hitta på lite saker tillsammans eftersom det är väldigt viktigt att 

träffas utanför jobbet också och inte bara här liksom. Det blir ofta avdelningsvis 

eftersom vi är så pass många, kick offen är ju alltid för alla och sen har vi vissa andra 

saker där alla bjuds in så kommer de som känner för det. 

 

Motivation och delaktighet? 

Det är väldigt viktigt att vara motiverad och delaktig eftersom det händer så mycket 

och det har ju ändrat sig mycket de senaste åren bara ju. Det är ju återigen så att 

man måste söka mycket information själv, vilja, vara drivande på något vis va, det 

har ju blivit så. Jag tror att om man går lite längre tillbaka var det detta som gällde 

och då visste man det, man fick det sagt, nu är det, det här medan då man får den 

här informationen finns att hämta där och där, så man måste ju hela tiden själv söka 

det då ju. Så har det nog blivit i rätt så många organisationer. Jag tycker det är rätt 

bra för du måste liksom engagera dig, du måste vara med för att klar av din uppgift 

helt enkelt. Sen att det kan vara stressande i vissa sammanhang och man har 

jättemycket och vet om att man borde läsa det här, och titta på det där, det tror jag 

nog kan upplevas stressande också.   

 

Upplever du att ledningen gör ansträngningar för att personalen ska vilja stanna 

kvar? Bli motiverade och känna delaktighet? 

Ja, det gör de ju genom den bonus som vi får. 

 

Det är ett sätt att motivera? 

Ja, det tycker jag. Sen så är det ju väldigt viktigt med lönerna. Där kan det kanske 

göras lite mera. 
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Ni har individuella lönesystem? 

Ja, det har vi. Sen så har vi ju det väldigt bra, jag tycker det. Nu har ju jag varit på 

andra ställen och jobbat också, så jag ser ju det här, skillnaden om man säger så, 

och jag uppskattar ju det här. Jag menar vi har ju mackor och det är ju ost och det är 

vatten och det är frukt, ja allt möjligt. 

 

Är det någon som ansvarar för detta då? 

Ja, det är några som ansvarar varje vecka, så vi har då en liten servicevecka, och det 

har ju alla på sin avdelning då, så det flyter på. 

 

Då har ni en budget till det då? 

Ja, så jag tycker det är mycket positivt. 

 

Sen fick ni lunchkuponger med? 

Ja, det också, dessa betalar vi bara en liten del i, mot värdet i dem. Så det är ju 

också helt suveränt då. Jag tycker det är mycket förmånligt. Men sen är det ju det här 

med lönerna. Jag tycker nog att det kunde hända lite mer faktiskt. Men det är ju inom 

bankvärlden då, det börjar ju luckras upp lite så här då va. Det är ju väldigt viktigt 

med lönen. Det är det!  

 

Hur är det annars med uppmuntran och så där, får ni det? 

Du menar en klapp på axeln? 

 

Ja, eller bara muntligt beröm eller vad som helst, kanske smörgåstårta när något 

blivit bra? 

Ja, det här med smörgåstårta det tycker jag vi får intervallvis. Fast det är väl mera för 

att vi ska ha något gott, så att säga. Uppmuntran kan heller aldrig få för mycket av. 

 

Är det något som glöms bort? 

Ja, jag tror nog det. Det är alltid lätt att se att det här var inte så bra, men sen när 

man gör något bra så kanske inte det uttrycks alltid. Så det här med uppmuntran det 

kan man få mycket mer av, det tycker jag nog. Jag tycker att vi människor överlag 

har väldigt svårt för det.  
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Man ser hellre det negativa än det positiva? 

Ja, precis för det tycker jag nog överlag och det är lite synd. Vi svenskar är ju lite 

speciella också ju. Man kan klaga men om någon t ex har något snyggt på sig så kan 

man inte säga det. nu gör jag ju bara en jämförelse men det tycker jag nog man kan 

helt klart ha mycket mera av. Jätteviktigt! 

 

Så har ni sommarpresenter? 

Ja, det får vi och så får vi alltid julklapp också. 

 

Vad kan det vara för något? 

Vi har fått en jättefin knivserie nu till julen. Kockknivar, som det står Sparbanken 

Karlshamn på då. Så det är väldigt trevligt. Så antagligen får vi fortsättningen här då 

under några år då. Jättetrevligt! Sen när det gäller sommarpresenterna kan det vara 

sjysta väskor och till sommaren vet jag att vi kommer att få förkläden, bra för grillning. 

Där får vi ju uppmuntran på det viset. Men just muntlig uppmuntran tycker jag, det 

kan man alltid bjuda på lite mera, det tycker jag. 

 

Sen vet vi att ni har uppvaktning för dem som fyller femtio eller de som varit här i 25 

år? 

Ja, de får ju välja en present själva då ju. 

 

Hur uppfattas det? 

Positivt! De får gå och titta ut något. Kanske ett sjyst halsband, summan är nog rätt 

hög. Det har ju varit guldklocka innan. Men nu får man välja, det har ju varit framför 

allt tjejerna som velat det. 

 

Upplevs det ingen avundsjuka om det kommer någon som är 48 år och nyss blivit 

anställd och snart fyller femtio mot någon som då varit här i 25 år? 

Nej, ingenting sånt, utan att det är man värd. Helt klart! När man fyller jämt så firar vi 

allihop. Först då att företaget ger något då och även av kollegorna då. De lägger ihop 

till något. Men det är bara vid jämna födelsedagar. Så det är ju också jättekul då. 

Man känner sig lite firad, jag fyllde själv trettio förra året då, så det var jättetrevligt. 

Det är roligt att de tänker på en då. 
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Så de håller koll på detta? 

Ja, oh ja. Det har de koll på. 

 

Är det Inger då, personalchefen?  

Inger och dem som sitter på avdelningen så att säga, så är det ju vissa som har 

ansvarsområden då, de håller ju också koll. 

 

Får ni någon annan belöning när ni gjort något positivt? 

Det finns… man kan få någon vinflaska ibland och presentkort och lite såna saker. 

 

Och det är också närmsta chefen som uppmärksammar såna saker? 

Ja, sen kan det ju vara att vi kör en kampanj för att de ska känna att man kan få 

något för att man har jobbat bra då. Då kan det vara några som är ansvariga för den 

här kampanjen. Det kan vara någon tavla och genom detta blir man ju sporrad. Sen 

kan ju detta upplevas olika, en del kan ju känna sig lite pressade, som t ex att nu tog 

han eller hon det igen. Men det är också individnivå.  

 

Kan det vara avundsjuka och sånt där? 

Ja, sånt kan det ju bli. Men där personligen tycker jag då som individ är det ju bara 

att rannsaka sig själv: Jag kanske inte gjorde så bra som jag kunde ha gjort. Sen kan 

man ju faktiskt glädjas åt andra. Det tycker jag är väldigt trevligt.  

 

Fast tycker du att folk i allmänhet gläds mest? 

Ja, det tycker jag, helt klart.  

 

Är det bra sammanhållning? 

Ja, det är det måste jag säga. Det enda jag kan tycka är synd då, nu har ju inte jag 

varit här så länge, är att vi har så många olika avdelningar. Vi har ju då 

privatavdelningar, det är ju alla kontoren då, företagsavdelning, börsavdelning, 

marknadsavdelning, administrativ avdelning, kundtjänstavdelning och juridisk 

avdelning. Alltså, vi har så många olika våningar, det här huset är ju gigant stort. Så 

att det blir ju att vi inte träffas så ofta allihop och det tycker jag är jättesynd. Jag har 

en egen liten filosofi, de har haft det tidigare, att vi skulle ha en gemensam matsal. 

Då hade vi träffats mera. 
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Nu kanske ni går ut och lunchar med de som sitter bredvid? 

Ja, jag har ju alltid mat med mig. Men gemensam matsal hade jag tyckt varit 

jätteroligt. 

 

Ni har ingen form av arbetsrotation? 

Nej, jag vet inte om de har haft det tidigare. Men nu är det inte, det tror jag också är 

väldigt bra att man får lära sig och se liksom vad alla gör och hur man jobbar.  

 

För vissa företag har ju att när den anställde kommer, så får han gå typ den första 

månaden på olika avdelningar, dels för att lära känna medarbetarna och dels för att 

lära sig olika uppgifter och få en inblick i verksamheten? Men det är inget som ni har? 

Nej, bara att man går runt då och blir presenterad, så att alla vet vem man är. Men 

jag tror att de har haft något sådant långt tillbaka, så de har provat. Så kan man ju 

naturligtvis förflytta sig inom kontoret t ex då också. Men inte på det viset, det är svårt 

att göra det praktsikt om man ska sätta sig in i allting. Det har varit vissa perioder då 

alla ska kunna allting i stort sett och det är ju stort alltså. Nu går det tillbaka till det 

där: Du kan det här och så förmedlar du vidare till dina kollegor och så vidare. Vi 

sitter ju egentligen inne med en fantastisk resurs eftersom vi har allting som kunden 

behöver här. Jag menar om man börjar på privat och sen kanske man har företag 

och sen börser och så vidare. Så det är ju suveränt. Så därför behöver man ju inte 

kunna allting heller. Det är ju jättejobbigt att hälla sig ajour inom alla områden. Det är 

ju nästan omöjligt. 

 

Så du tycker det är positivt att ni har det då? 

Ja, fast det är ju bra om man säger att man hade fått insikt i hur det hade fungerat. 

 

Är det just vid rekrytering? 

Ja, precis så sett ur den synvinkeln är det positivt men det här med att kunna allt om 

allting, så det ju omöjligt idag. Men jag tror det hade varit bra att göra det.  

 

Bara för att få en inblick och att gå som en praktikant? 

Ja, precis det tror jag. Men praktiskt genomförbart det är rätt svårt. 
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Hur är det att jobba på en enskild bank, där du inte kan klättra på karriärsstegen på 

samma sätt? Här finns ju inte lika många höga tjänster? Vill du ha en eftertraktad 

tjänst så får du t ex vänta i 13 år? Hur känns det eftersom du är så ung?  

Jag kan säga så här, jag har varit på kurser och sånt på Föreningssparbanken, jag 

får prata om det jag jobbar med, det är så mycket roligare att jobba på en fristående 

bank. För du har fria händer. Alltså Föreningssparbanken, ja det kvittar ju vilken 

bank, när det styrs centralt uppifrån så är det så här ordagrant. Du kan inte gå 

utanför någonting så måste du följa detta. Du kan aldrig säga: Wow, nu gör vi det här 

och det här och detta stämmer ju… som det här med studentbanken, vi har ju vissa 

grejer då för bara för studenter för att de ska känna, jag menar allting sånt det kan 

man ju glömma. Så det måste jag säga att jag är fantastiskt glad att jobba på en 

fristående bank. Det är ju ett företag. Vad ska vi göra här nu då på bästa sätt och sen 

diskuterar man fram det och säger okej nu kör vi på detta. Så det är ju mer ett 

företag, medan det är ju mer så där hierarkiskt, det börjar ju här uppe och så går man 

ner och sen får man göra bara det och så har man bara den budgeten här och nej, 

fy.  

 

Det är väl lite skillnad med att ha vd två trappor upp? 

Ja, det är jättestor skillnad och mycket mer flexibelt och friare. Om man jämför hur 

långt vi har kommit då till exempel, jag var uppe nu för några veckor sedan med det 

här med ungdomsbanken och vi har ju kommit hur långt som helst medan de satt ju 

och bara gapade. Det är ju så himla kul, då känner man ju verkligen den här friheten 

att kunna hitta på och vara lite crazy ibland och inte alltid vara så strikt. Att man 

måste hålla sig inom budget och får inte gå över med en krona. Nej fy, nej… men det 

här med karriären, en annan har ju pluggat hur länge som helst då. Nu känner jag att 

det är så skönt att man har landat. Men det är så jag känner nu, jag fyller 31 detta år 

nu och var 28 när jag började. Då börjar man tycka att nu har jag landat och hittade 

ett jätteroligt jobb och trivs jättebra och det känns ju döskönt. Så att jag känner mig 

inte hindrad på något vis och vill inte byta yrkesroll.  

 

Det är för att du trivs så bra? 

Ja, jag trivs ju fantastiskt bra 

. 
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Då blir inte klättringen lika viktig? 

Det är ju detta jag är utbildad till och håller på med. Så jag kan ju inte ha det mycket 

bättre. Så jag trivs jättebra och tycker ju om när det händer saker, och det gör det ju 

hela tiden här. 

 

Vad gick du program? 

Jag gick en informatörsutbildning i Malmö. 

 

Sen fick du jobb på en gång? 

Ja, jag sökte här och tänkte att man kunde testa, trodde väl inte jag skulle jobba på 

en bank. Jag menar jag har ju inte gått någon ekonomisk utbildning. Det händer 

saker och ting, information, man tycker om människor och allt det här då. Så jag 

hade inte en tanke på att jobba på en bank, någonsin. Men det lät som ett wow, vad 

intressant jobb så jag hamnade här då och jag trivs ju fantastiskt bra. Så jag känner 

mig inte hindrad på det viset och sen är det ju så att skulle man vilja byta bransch 

helt och hållet, då söker man ju sig vidare. 

 

Nej, man är ju inte fast bara för att man är anställd…? 

Nej, jag känner ju inte att jag är fast, men jag förstår ju vad du menar. Det är lättare 

att rotera på det viset men det är också mycket striktare. Det är ju så med allting. Det 

är ju lite kul, man ser ju det när jag gick den här utbildningen i Stockholm på Bergs 

projektledarutbildning och där fick man ju berätta hur länge man varit på jobbet då 

och när jag gick den så hade jag varit här i två och ett halvt år, och då menade dem 

att jag snart skulle byta. Jag sa till dem att varför ska jag byta när jag trivs så himla 

bra. Men de menade att man ska ha varit där och där och där… jag skulle ju aldrig få 

för mig eftersom jag trivs så bra här. Det finns ju ingen anledning. Den dagen då jag 

känner att nu vill jag inte hålla på med det här längre eller det här känns inte bra och 

så vidare, då söker jag mig vidare. Men just det här att måste vara där på en viss tid 

för att man ska ha varit på så många ställen. Nu känner jag att man har hållit på med 

allt möjligt och läst och nu är det ju döskönt och så wow, har man ju landat då va. Det 

är en helt underbar känsla, det kommer ni också att känna. Det är jobbigt att gå i 

skolan det hänger över en hela tiden och nu känner man att det får vara slut. De här 

utbildningarna som jag har gått nu har ju varit helt fantastiskt kul. 
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Rent allmänt verkar ni ha en låg personalomsättning är det för att ni har en så pass 

hög trivsel och att folk är nöjda med både löner och så vidare? 

Ja, framför allt att man trivs med arbetskamraterna. Jag tror det för vi har jättekul och 

skrattar väldigt mycket. 

 

Vad vi förstått så har ni i genomsnitt bara en per år som slutar och det är ju inte 

mycket? 

Nej, det är inte det. Men jag att det är det handlar om för jag trivs ju jättebra, skulle 

aldrig få för mig att sluta nu, skulle tycka det var jättetråkigt. Jag tror det handlar 

mycket om det. Fast man är en bank så är man mycket som ett företag på nåt vis. 

Som hur löser vi det här nu och lösningar diskuteras fram. Det är inte bestämt att nu 

ska det vara så här. Det är rätt viktigt och kul också.  

 

Hade du något mer om motivation? 

Jag tror att man blir motiverad om man trivs bra, det gör ju också sitt till. Det enda jag 

känner att man kunde öka på för att motivera folk att stanna kvar, det är det med 

lönerna. 

 

Som facklig, var ligger ingångslönen på för en civilekonom? 

Den är rätt låg, den kan väl ligga på… jag kan inte detta riktigt… den kan väl ligga på 

16000-17000 kronor. Det är inte högt men däremot har vi pottfördelningar och det är 

ju en summa pengar som fördelas på de anställda utifrån vad de presterat och 

motivation och utveckling och så vidare då.  

 

Vad ligger den årliga procentsatsen på? 

1000 på ett år ungefär.  

 

Är det som alla får? 

Inte alla, utan det är ju som ett belopp och sen så får man gå in och titta på vad man 

har åstadkommit. Man måste ju ha kämpat också och inte bara få 

 

Men som lägsta finns det väl alltid något belopp? 

Det är ju vissa procent, vet inte om det är vart tredje år som det ska öka fyra procent 

eller nåt sånt där. Ja, två eller fyra, jag är inte riktigt hundra på allt det där. Men då får 
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man ju den där höjningen, men det är ju också så att du kan få upp din lön genom att 

visa var du står och så vidare. Det tycker jag är positivt för då känner du dig 

motiverad och det är ju viktigt. Men det med lönen är ju en viktigt grej faktiskt, fast det 

är nog mer för oss yngre tror jag.  

 

Hur ligger enskilda banken här, rent jämförelse med andra som 

Föreningssparbanken eller Nordea? 

Ja, vi ligger rätt så bra till, rätt så lika. Vi tittar ju på hur dem jobbar och hur dem 

sätter sina premisser och så där. För finns det ett bra koncept så kan vi ju använda 

det. Sen går det ju mer och mer att man ska kunna prata för sig själv helt enkelt. 

Detta kan jag och så vidare, dithän kommer vi ju att komma då, helt klart. 

 

Klagomål och så, tas det positivt eller är folk rädda för att klaga? 

Ja, det tror jag nog över lag, sen måste du ju konkret kunna säga varför. Man kan ju 

inte bara komma och säga att jag vill ha femtusen mer… man måste ju kunna 

motivera varför.  

 

Förr kunde man det ju hända att de besvärliga människorna sades upp…? 

Nej, så funkar det inte alls… 

 

Man kan alltså komma med negativ kritik till chefen? 

Ja, det tycker jag nog. Det är ju väldigt viktigt att man framför det och använder 

facket. Sen kanske inte tyvärr alltid alla gör det. Det måste ju komma fram annars 

kan man ju inte göra något åt det. 

 

Är det många som kommer till dig eller kollega om de har negativ kritik? 

Dem rådfrågar ju och då ser vi ju det ur deras synvinkel för att göra det så bra som 

möjligt. Det är dock inte alltid det utrycks konkret utan att det blir lite snack. Det tror 

jag är väldigt viktigt att man gör. 

 

Vilket fack tillhör ni? 

Vi är med i finansförbundet, och vi är femfackliga representanter. Vi försöker ha 

månatliga möten där vi går igenom och försöker göra det så bra som möjligt. 
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Är det många som kommer med kritik? 

Nej, ibland kan jag tycka att det är lite synd och att det är lite svårt att sitta som 

facklig representant om man inte hör någonting för då undrar man ju vad de tycker 

egentligen. Tycker de att det är skit eller tycker man det är bra. 

 

Folk måste ju säga till? 

Exakt! Och det kanske inte alltid görs. Det blir mest prat och stannar där, det uttrycks 

inte. 

 

Finns det sen inte vissa som kan vara för gnälliga och istället klaga hela tiden? 

Det finns ju alltid en del som hörs mer än andra. Men det som jag kan tycka är synd 

som facklig representant det är att man kanske inte ser hur bra det är att ha det här 

lokalt. Att om t ex inte vi fanns då så skulle man få ringa ner till Malmö så skulle dem 

ta upp vissa saker då, och då blir det genast jobbigt och större och de känner ju inte 

till hur organisationen fungerar och hur det är uppbyggt.  

 

Du tycker inte det utnyttjas fullt ut att de har en facklig representant så nära då? 

Nej, det tycker jag inte. 

 

Vad har ni som fackliga representanter för utbildning? 

En sån här grundutbildning då, som man går och så tar man hjälp av dem som suttit 

väldigt länge. Vi har ju två stofiler (skratt) som suttit länge, de är jätteduktiga och de 

får man mycket hjälp av om det är något man undrar över. Men det kan jag säga och 

känna som facklig representant att man kanske inte ser och tar vara på allt som vi 

kämpar för och gör så gott vi kan då va. Det tycker jag är lite synd.  

 

Anser du att företaget satsar tillräckligt på sin personalpolitik eller borde de satsa 

mer? 

Svår fråga, det ju aldrig satsas för mycket på personal. Det är ju väldigt viktigt, hur 

saker ska flyta och så. Så jag kan ju säga så här att för mycket kan man ju inte få 

utav det.  
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Vet du några uppenbara brister med er personalpolitik? 

Brister… hmm, det var en bra fråga att säga det så konkret. Alla organisationer har ju 

naturligtvis brister. Det snurrar i huvudet nu… säkert finns det en del. Jag menar att 

det inte är helt perfekt exemplariskt det är ju… det är det ju inte. Men det tror jag inte 

det finns någon organisation som är. 

 

Men inget som du vet på rak arm? 

Det är nog mest lönerna, det tycker jag nog. Det bubblar upp emellanåt. En del som 

tycker att det ska hända lite mer. Men inget mer som jag kommer på spontant. 

 

Har du något mer allmänt att tillägga? 

Nej, det som jag tycker är positivt, det är internutbildningarna som man får, man får 

sin lön, sin utbildning och sitt uppehälle betalt när man är på dessa. Det är ju helt 

suveränt egentligen. Det satsas, vi är inne i en sån process nu som pågår nu och det 

är bra och viktigt. 

 

Du har ju inte varit här så länge men har du hört att det hänt mycket inom 

personalpolitiken de sista åren? 

Ja, oh ja, den har nog förändrats mycket under de sista fem åren, mot vad det varit 

tidigare. Däremot när det gäller utbildningar och såna saker så har det varit från 

begynnelsernas tider på grund utav att man måste veta vad som händer. Nu görs det 

en jättestor satsning eftersom det ändras mycket inom banker överlag och för att 

göra det så bra som möjligt så, och att individen själv ska kunna uttrycka vad man 

tycker och tänker. 

 

Har annars alla rätt befattning för sitt jobb? 

Ja, det får man ju hoppas. Det finns säkert någon som skulle känna att jag skulle 

jobba lite mer med det men ändå har kvar det. och det kan ju vara lite svårt när 

yrkesrollerna förändras som nu när de är inne i en process. 

 

Men du känner ändå att ledningen försöker hålla alla up to date? 

Det tycker jag, framför allt då med den här satsningen som har gjorts då. Det är ju lite 

det, det handlar om, vad kan jag och vad behöver jag jobba med och där får man ju 
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också uttryckligen att det är det här jag vill hålla på med. Men det är ju en process 

som pågår och den är ju inte klar. 
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Personal- och kompetensutvecklingsplan för Sparbanken i 
Karlshamn 
 

Utgångspunkten för arbetet med personal och kompetensutveckling är en 

kompetensprofil.  

 

Kompetensprofilerna utgår från en definierad kompetens för varje typ av tjänst. 

Kompetensen varierar med andra ord för chefstjänster, rådgivare, säljare m.m. Det är 

av största vikt att väga in de relevanta faktorerna i kompetensprofilen, i relation till 

nuvarande kompetens på banken, framtida affärsutveckling, lokala förutsättningar 

m.m.  

 

En kompetensprofil ska göras för varje typ av tjänst utifrån vilken yrkeskompetens, 

social kompetens, affärskompetens och personlighet som behövs. Den kompetens 

banken behöver ska harmoniera med och ligga inom ramen för bankens 

grundläggande värderingar och vision.  

 

Kärnkompetens  
En bra affärs- och yrkeskompetens är grunden. Det som är avgörande för bankens 

framgång är att vi vid nyanställning rekryterar personer med bra social kompetens 

och rätt personlighet. 

 

Affärskompetens 
Affärskompetens är den kompetens som krävs för att vi skall kunna göra affärer och 

skapa resultat, vilket innebär goda kunskaper om både vår egen och kundernas 

verksamhet. Kort kan den sammanfattas som förmågan att se och slutföra affärer 

och skall innefatta: 

 

Omvärldsförståelse - kunskap om samhälle och marknad 

Förmåga att arbeta med kunden - skapa mervärde för banken och kunden 

Analysförmåga - förstå kundsituationen 

Säljförmåga - finna, vinna och vårda kunden 

Omdömesförmåga - fatta kloka beslut 

Etik och moral - visar personlig integritet 
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Yrkeskompetens 
Yrkeskompetens är den kompetens som är direkt kopplad till vår profession, en 

arbetsuppgift dvs. faktakunskap, kvalitet i arbetet samt effektivitet. 

Yrkeskompetensen skall sammanfattas som förmågan att se förbättringsmöjligheter 

och förändra. Att med kunskap, vilja och förmåga: 

 

• använda sina erfarenheter och kunskaper 

• arbeta enligt bankens värderingar 
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Kryss-diagram intervjufrågor 
 Vilka syften och 

övergripande 
mål har 

företaget med 
sin 

personalpolitik?

Vilka faktorer 
ingår i 

företagets 
personalpolitik?

Vilka positiva 
respektive 

negativa effekter 
har 

personalpolitiken 
medfört? 

 

Hur ser 
personalpolitikens 
utveckling ut idag 
och i framtiden? 

 

1. Hur ser er affärsidé ut?     
2. När grundades 
företaget? 

    

3. Hur många anställda 
har företaget? 
 

    

 4. Hur ser er 
personalpolitik ut idag 
avseende:  
* motivation 
 
 

 X   

* belöningssystem  X   
* kompetensutveckling  X   
* friskvård  X   
* konstruktivt ledarskap 
 

 X   

* god arbetsmiljö  X   
5. Vilka personalpolitiska 
frågor anser ni vara extra 
viktiga? 
 

X   X 

6. Hur länge har ni följt 
den aktuella 
personalpolitiken? 
 

   X 

7. Är det någon skillnad 
idag och för tio år sedan?  
 
 

X   X 

8. Hur ser skillnaden ut? 
 

   X 

9. Vad förväntar ni er att 
personalpolitiken ska ge 
för effekter? 

X  X  

10.Har ni märkt några 
positiva effekter av er 
personalpolitik och i så 
fall vilka? 
 

  X  
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11.Har ni märkt några 
negativa effekter av er 
personalpolitik och i så 
fall vilka? 
 

  X  

12.Har ni gjort några 
uppföljningar/mätningar 
av personalpolitikens 
inverkan på företaget?  
 

  X X 

13.Borde företaget satsa 
mer på sin 
personalpolitik?  
 

X   X 

14.Upplever ni att 
personalpolitiken 
påverkar lönsamheten i 
företag? 
 

  X X 

15.Finns det några 
speciella 
personalpolitiska 
åtgärder som ni upplever 
har större effekt än 
andra? 
 

 X X  

16.Vet ni några 
uppenbara brister med er 
personalpolitik? 
 

  X  

17.Vad gör ni för att öka 
trivseln på företaget? 
 

X   X 

18.Hur motiverar ni era 
medarbetare? 
 

X X   

19.Använder ni er av 
någon form av 
belöningssystem och hur 
fungerar de i så fall?  
 

X X   

20.Om inte, hur 
uppmuntrar, 
uppmärksammar och 
belönar ni goda insatser 
allmänt? 
 

 X  X 

21.Upplever ni att era 
medarbetare har rätt 
utbildning för sin 

   X 
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befattning? 
 
22.Hur ser er 
kompetensutveckling ut? 
(K) 
 

X   X 

23.Vilka möjligheter 
finns till     
vidareutbildning inom 
företaget?     (I) 

X   X 

24.Driver ni 
utvecklingsprogram och 
sätter upp mål som riktar 
sig till individuella 
behov?    (I) 
 

X   X 

25.Hur tar ni reda på 
behovet av individuell 
kompetensutveckling?   
(I) 

  X X 

26.Hur är arbetsmiljön? 
 

X    

27.Satsar ni på 
arbetsmiljön? Tar ni in 
yttre spetskompetens? Ex 
olika specialister? 
 

   X 

28.Främjar ni 
arbetsglädje och 
personlig utveckling? 
xxxx 
 

X   X 

29.Finns det en tydlighet 
i arbetsgivarrollen? xxxx 
 

    

30.Satsas det på 
ledarskap, och i så fall i 
vilken utsträckning?  
 

 X  X 

31.Finns det möjlighet 
till friskvård för 
personalen som t ex 
tillgång till gym, 
simning, massage etc?  
 

 X   

32.Om, har i så fall 
sjukskrivningarna 
minskat? 
 

  X  

33.Har ni några uppgifter   X  



 101

om hur stora 
sjukskrivningskostnader 
ni har? 
 
34.Följer ni upp era 
sjukskrivningskostnader 
regelbundet och 
systematiskt? 
 

  X X 

35.Har medarbetarna 
några andra förmåner 
som t ex fri sjukvård, fri 
tandvård etc? 
 

 X   

36.Finns det 
arenor/nätverk för 
erfarenhetsbyte? 
 

    

37.Anser ni att det är 
viktigt att de anställda får 
vara delaktiga i det som 
händer i företaget, och i 
så fall varför? 
 

X X   

38.Hur involveras 
medarbetare i 
planeringsarbetet? 
 

X X   

39.Har ni regelbundna 
möten som tar upp det 
aktuella läget? 
 

X X   

40.Vad gör ni annars/mer 
för delaktigheten hos de 
anställda? 
 

X X   

41.Sammanfattas 
strategier, mål och 
handlingsplaner på 
avdelningsmöten, för 
såväl lång- och 
kortsiktiga förbättringar? 
 

 X   

42.Har ni 
medarbetarsamtal, och 
diskuteras då 
kompetensbehov och 
arbetstillfredsställelse? 
 

 X   

43.Hur får ni X    
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medarbetarna att 
engagera sig i 
verksamheten och dess 
utveckling? 
 
44.Beskriv resultatet av 
arbetet med att utveckla 
medarbetarna? 
 

  X  

45.Finns det 
förändringar/förbättringar 
som ni planerar 
genomföra inom den 
närmaste framtiden? 
 

X   X 

46.Hur visar ledningen 
sin uppskattning när 
medarbetare och 
arbetslag har gjort 
förbättringar av varor, 
tjänster och 
arbetsprocesser? 
 

 X  X 

47.Hur ger ledningen 
stöd till medarbetare och 
arbetslag som råkar ut för 
svårigheter och 
motgångar? 
 

 X  X 

48.Hur stimulerar 
arbetsplatsens löne- och 
belöningssystem 
personalen till insatser på 
områden som är viktiga 
för arbetsplatsens 
framgång och 
överlevnad? 
 

 X   

49.Hur har er 
personalomsättning sett 
ut de senaste åren? 

    

50.Vad utgår ni från när 
ni rekryterar personal? 

    

 
 

 

 

 


