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Förord  
 

Vi vill passa på att ta tillfället i akt och framföra ett stort tack till dem som bidragit till 
uppsatsens förverkligande.  

 
Framförallt Nordea som har varit föremål för vår fallstudie. De vänliga medarbetare 
som vi har haft nöjet att träffa och intervjua, har givit oss stor hjälp och möjliggjort 

insamlandet av ett intressant och givande empiriskt material. Vi tackar därför Torsten 
Allqvie, Carina Nordgren, Lena Höglund-Rosén, Agneta Holmberg, Hans Larsson, 
Sharon Goldstein och Lina Karlsson. Vi vill även tacka Marie-Lousie Persson som 

genom hela processen givit oss mycket användbar information.  
 

Vi vill även tacka vår handledare Johan Hagberg, som under hela uppsatsen utgjort ett 
enormt stöd. Johan Hagberg har uppmuntrat våra idéer och visat ett stort engagemang 

och intresse för vår studie. Han har dessutom hjälpt oss att finna nya infallsvinklar 
och vid stunder av förvirring fått oss att fokusera våra tankar.  

 
Ett stort tack framförs även till våra nära och kära. Som under hela processen givit oss 

en ofantlig uppbackning, både med stöd, förslag och läsning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________               ___________________________ 
 
Maria Hamrén           Jonna Isaksson



 

Svensk titel: Frigörandet från en instruktionsstyrd verklighet – en fallstudie om 
Nordeas värderingsinriktade arbete  
 
Engelsk titel: The release from an instruction-governed reality – a case study of 
Nordea’s work on their company values  
 
Utgivningsår: 2008 
 
Författare: Maria Hamrén och Jonna Isaksson  
 
Handledare: Johan Hagberg  
 
Abstract 
 
There are four big leading banks in Sweden today. Together they take care of 75 % of the 
Swedish people’s savings. The competition is getting fiercer as more players are entering 
the market; it is a constant battle for the public’s money. Since the offers and services are 
similar between the different banks it is getting harder to separate them and the 
differentiation is more based on emotions among the leading four. It is getting more 
important for the banks to try to build a relationship with their customers. The customers 
experienced values are created in the personal contact with the bank and it might be a 
decisive factor for the customer’s loyalty.  
 
In order to make it possible for the employees to act service minded, the internal 
marketing is getting more central in service companies. A part of the internal marketing 
is about communicating the company’s common value base. The values must pervade the 
entire organisation. All employees must understand what the company represents, to be 
able to interact with the customers in the way that the company advocates.  
 
The purpose of our thesis has been to describe how one of the leading banks in Sweden is 
working with internal marketing in the communication of the company’s values. Our 
intention during this process has been to identify the path of the communication and the 
work that makes it possible to interact with the customers in a value focused way in the 
front of the company. It has also been about discerning if the values are communicated 
intact through all levels of the company.  
 
We have carried out a case study based research of Nordea, one of the four leading banks 
in Sweden. Because the research is case study based we have chosen a hermeneutic 
approach to it. We have gathered qualitative data through semi-structured interviews. To 
be able to reach the purpose of our thesis we have met key persons at different levels 
within Nordea’s organisation.  
 
In April 2007 Christian Clausen became Nordea’s new president and group CEO. His 
philosophy, values and his way of looking at a great company, started the process to try 
to change the organisational behaviour. To be able to make customers more loyal and to 
create customer satisfaction, and through that make the company more profitable, Nordea 
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was regarded to need more focus on the customers and the employees. Three new values 
were introduced to support the realisation of the vision; “Great customer experience”; 
“It’s all about people”; and “One Nordea team”. The values are putting focus in the 
employees and are emphasising the importance of the employees’ behaviour while 
interacting with customers. The personnel are the key resource for the company in 
creating satisfied customers.  
 
Initially the values were implemented in Nordea through a cascade-model, which means 
that the message of the values was transported through the different levels of the 
organisation as discussion based meetings. The managerial body gave the employees a 
framework for the dialogue of the values and in that way they led the communication 
process. When the discussion finally came down to the office managers, it was their 
responsibility to pass them on to the employees in the office.  
 
We have found that it was not the company’s aim to communicate the values intact 
through the organisation. They wanted each employee to interpret the values subjectively 
and in that way make the values more alive. We have reviewed how two Nordea offices 
uses the tools of internal marketing to enable the employees, with customer interaction at 
the front of the company, to act according to the new values. What we found is that a big 
responsibility lies on the individual leadership. The office manager’s actions are often 
what govern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Internal Marketing, communication, company values, customer value, 
employee focus  
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Sammanfattning 
 
I dagsläget finns det fyra storbanker på den svenska marknaden. Tillsammans står de för 
cirka 75 % av den totala inlåningen från den svenska befolkningen. Konkurrensen 
hårdnar då allt fler aktörer kommer in på marknaden, det pågår en ständig kamp om 
allmänhetens pengar. Eftersom de olika aktörernas tjänster och erbjudanden blir allt 
svårare att särskilja, blir differentieringen bland storbankerna mer emotionellt baserad. 
Det blir allt viktigare för bankerna att försöka bygga en relation med sina kunder. 
Kundens upplevda värde skapas i den personliga kontakten med banken, och kan bli en 
avgörande faktor för kundens lojalitet.  
 
För att kunna möjliggöra ett serviceinriktat agerande från företagets medarbetare, blir 
betydelsen av intern marknadsföring inom tjänsteföretag alltmer central. Vid arbetet med 
den interna marknadsföringen ingår även förmedlandet av organisationens gemensamma 
värdegrunder. Företagets värderingar måste genomsyra hela organisationen. Alla 
medarbetare måste vara väl införstådda med vad företaget representerar, för att vid mötet 
med företagets kunder kunna agera som företaget förespråkar.  
 
Syftet med vår uppsats har varit att beskriva hur en av Sveriges storbanker arbetar med 
den interna marknadsföringen vid kommunicerandet av företagets värderingar. Vår avsikt 
har under uppsatsens gång varit att identifiera kommunikationens väg, och arbetet med 
att möjliggöra ett värderingsinriktat agerande bland kundtjänstpersonalen. Samt att kunna 
urskilja om företagets värderingar kommunicerats intakt, genom organisationens olika 
avdelningar.  
 
Vi har genomfört en fallstudiebaserad undersökning av storbanken Nordea. Av den 
anledningen har det hermeneutiska synsättet varit det forskningsparadigm som lämpat sig 
bäst för vår undersökning. Vi har samlat in kvalitativdata i form av semistrukturerade 
intervjuer. För att kunna möjliggöra vårt syfte har vi träffat nyckelpersoner inom 
området, på företagets olika hierarkiska nivåer.  
 
I april 2007 tillträdde Christian Clausen som ny koncernchef och VD för Nordea. Hans 
grundtankar, värderingar och syn på företagande, startade en helt ny process med att 
försöka åstadkomma ett förändringsarbete gällande organisationens beteende. För att 
kunna skapa lojala kunder och kundnöjdhet och därigenom stärka företagets framgångar, 
ansågs Nordea behöva bli mer kundfokuserat och medarbetarinriktat. Tre nya ledande 
värderingar framarbetades, Positiva kundupplevelser; Det är människor det handlar om; 
och Ett Nordeateam. Värderingarna sätter medarbetarna i fokus och lägger en stor tonvikt 
på att det är de anställdas beteende som är avgörande i mötet med kunden. Personalen 
framställs som en nyckelresurs för Nordea, då det kommer till att skapa nöjda kunder.  
 
Inledningsvis implementerades värderingarna i Nordea främst genom en framarbetad 
kaskadmodell, vilket innebär att värderingsbudskapet transporteras genom 
organisationens olika nivåer under diskussionsliknande former. Ledningen gav 
medarbetarna ramverket för själva dialogen och ledde på så sätt själva 
kommunikationsprocessen. När diskussionen om Nordeas värderingar slutligen nådde 
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kontorscheferna, var det kontorschefernas ansvar att förmedla värderingsbudskapet 
vidare till de egna kontoren.  
 
Vad vi har funnit är, att tanken med de nya värderingarna inte var att de skulle 
transporteras intakt genom organisationen. Det var istället de enskilda medarbetarnas 
subjektiva tolkning som företaget ville åstadkomma, för att på så sätt göra de olika 
värderingarna levande. För att kundtjänstmedarbetarna ska kunna agera i enighet med de 
nya värderingarna, har vi utifrån de främsta interna marknadsföringsverktygen, även 
studerat hur två kontor arbetar. Vad vi har funnit är att ett stort ansvar läggs på det 
enskilda ledarskapet. Kontorschefens agerande är många gånger det som styr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Intern marknadsföring, kommunikation, värderingar, kundvärde, 
medarbetarfokus  
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1 Inledning 
 
Inledningsvis i kapitlet presenteras gällande problembakgrund och problemdiskussion, 
som sedan resulterar i en problemformulering. Därefter kommer en redogörelse över 
uppsatsens syfte, samt de avgränsningar som vår studie innefattas av. Avslutningsvis 
introduceras en disposition över uppsatsen olika delar 
 
 

1.1 Problembakgrund  
 
Idag finns det fyra storbanker i Sverige som tillsammans står för cirka 75 % av den totala 
inlåningen från allmänheten. De fyra ledande aktörer på den svenska marknaden är; 
Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken. (Banker i Sverige 2007) I dagsläget är det 
enkelt för en bankkund att vara illojal gentemot sin bank, då det har blivit lättare att byta 
bank. Med hjälp av bland annat Internet är det enkelt för en enskild kund att jämföra de 
olika bankernas erbjudanden. (Konkurrens på bankmarknaden 2007)  
 
Konkurrensen om kunderna hårdnar då allt fler aktörer kommer in på marknaden, det 
pågår en ständig kamp om allmänhetens pengar. Nischbankerna utformar nya 
konkurrenskraftiga erbjudanden och kampanjer för att locka till sig storbankernas kunder 
(Andersson, 2007). Då nischbankerna vanligen är Internetbaserade har de betydligt lägre 
kostnader för exempelvis personal och kontorslokaler. Vilket i sig ger nischbankerna 
möjlighet att hålla nere avgifterna på de tjänster som de tillhandahåller. Storbankerna kan 
inte konkurrera prismässigt med nischbankerna.  
 
För att kunna säkerställa sin egen överlevnad och inte förlora sina kunder till en aggressiv 
konkurrent, måste storbankerna fokusera på andra konkurrensfördelar. Då de olika 
aktörernas tjänster och erbjudanden blir svårare att särskilja, blir differentieringen bland 
storbankerna mer emotionellt baserad. Det blir allt viktigare för bankerna att försöka 
bygga en relation med sina kunder, och känslomässigt försöka binda dem till det egna 
företaget. Det känslomässiga band som emotionellt fäster kunden till företaget, skapas 
vid kundens interaktioner med tjänsteleverantören. (Thomson et al, 1999) Lyckas 
företaget att skapa emotionella relationer, finns större möjlighet till att behålla befintliga 
kundrelationer. Ett företag som endast konkurrerar med ett lågt pris adderar vanligen 
inget mervärde till kunden, och löper större risk att förlora sina kunder. (Grönroos, 2002)  
 
Det interaktiva samspelet med kunden brukar kallas den interaktiva marknadsföringen, 
och innebär att kundens upplevda servicekvalitet är tätt sammankopplat med kvalitén vid 
köparen – säljaren interaktionen (Kotler et al, 2005). Kundens upplevda värde skapas i 
den personliga kontakten med banken och kan bli en avgörande faktor för kundens 
lojalitet.  
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För att kunna möjliggöra ett serviceinriktat agerande från företagets medarbetare, blir 
betydelsen av intern marknadsföring inom tjänsteföretag alltmer central. Det totala 
tjänsteerbjudandet måste vara väl förankrat hos de egna medarbetarna. Den externa 
marknadsföringen arbetar med att locka konsumenterna till företaget och lägger grunden 
för relationen mellan konsumenten och företaget. Dock är det organisationens anställda 
som bringar liv i relationen. (Thomson et al, 1999) Den grund den externa 
marknadsföringen lägger för relationen mellan företag och konsument, spelar egentligen 
ingen roll om den enskilde anställde inte kan leverera den förväntade tjänsten. (Arnerup - 
Cooper & Edvardsson, 1998)  
 
Arnerup - Cooper & Edvardsson (1998) hävdar att om personalen inte förstått en viss 
”produkt” eller helt enkelt inte tror på den, kan företaget inte heller förvänta sig att de 
externa kunderna ska anta den aktuella produkten.  
 
Företagets totala personalstyrka utgör organisationens första och interna marknad, enligt 
Grönroos (2002). Han hävdar vidare att för att lyckas med den externa marknadsföringen, 
och den interaktiva marknadsföringen är den interna marknadsföringen en förutsättning. 
Enligt Arndt & Friman (1983) handlar intern marknadsföring om att se personalen som 
en intern marknad och det egna företagets relationspartners. De menar även att för att 
framgångsrikt kunna hantera de enskilda kundkontakterna, måste medarbetarna bland 
annat utbildas och motiveras så att de bemöter kunder på ett bra sätt. Betydelsen av att 
hålla personalen välinformerad och upprätthålla en god kommunikation inom företaget, 
är en förutsättning för att lyckas med den interna marknadsföringen.  
 
Vid arbetet med den interna marknadsföringen ingår även förmedlandet av 
organisationens gemensamma värdegrunder. Ett företags strategiska värdegrunder, har en 
stor påverkan på den kultur som existerar inom organisationen. Kulturen som 
uppkommer genom företagets värderingar, är det som vid jämförelse mellan företag, 
många gånger skiljer dem åt. (Hogg, Carter & Dunne, 1998)  
 
Medarbetarnas förståelse för organisationens värderingar, har en stor inverkan på den 
anställdes uppfattning om företaget. När medarbetaren har en bra förståelse och en 
positiv inställning gentemot de värdegrunder som företaget representerar, förstärks 
företagets image och tjänsteutförandet. Då medarbetarens inställning och attityd, i 
förlängningen även blir tydlig i beteendet gentemot företagets kunder. Företagets 
värderingar måste genomsyra hela organisationen och alla medarbetare måste veta vad 
företaget står för. Det krävs ett kontinuerligt arbete för att organisationens värderingar 
ska lyckas etsa sig fast i organisationens kulturella beteende. (Hogg, Carter & Dunne, 
1998) 
  

1.2 Problemdiskussion 
  

Arbetet och fastställandet av organisationens huvudsakliga värdegrunder bestäms 
vanligen av företagsledningen. Värderingarna ska sedan efterföljas och kommuniceras 
genom alla led och nivåer inom företaget. Den verklighet och vardag som ledningen 
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arbetar i ser inte likadan ut som den gör för andra delar inom företaget. Problemet för 
ledningen är att ta fram värderingar som är lätta att förmedla och för övrig medarbetare 
att ta till sig, oavsett var i organisationen personalen befinner sig.  
 
Inom en tjänsteverksamhet kan personalen delas upp i tre olika yrkeskategorier; 
ledningspersonalen; kontaktpersonal som har den direkta kontakten med de externa 
kunderna; stödpersonal som aldrig träffar de externa kunderna men som har ett internt 
kundförhållande till kontaktpersonalen. (Gummesson, 1998)  
 
På samma sätt som när barn leker ”Viskleken” så försvinner en del av kommunikationen 
när den ska vandra genom en stor organisation. Med den interna marknadsföringen ska 
företagets värderingar kommuniceras och vandra genom organisationen så intakt som 
möjligt, för att slutligen nå kunden.  
 
Kommunikation och samarbete är viktigt mellan de olika avdelningarna vid arbetet med 
den interna marknadsföringen. Budskapet passerar genom de olika avdelningarna, och 
ledningen tror sig veta vad som slutligen kommer fram till kontaktpersonalen.  
 
Men hur går det egentligen till i praktiken, hur arbetar ett tjänsteföretag med intern 
marknadsföring, vid kommunicerandet av företagets gemensamma värdegrunder. Hur 
kan en stor organisation säkerställa att företagets medarbetare arbetar i enighet med det 
beteende som värderingarna förespråkar. Hur fungerar implementerandet av ett 
värderingsstyrt beteende i verkligheten.  
 
Då vår uppfattning tillsammans med andra forskare, är att det behövs fler empiriska 
studier av området intern marknadsföring, har vi valt att göra en fallstudiebaserad 
undersökning (Hogg, Carter & Dunne, 1998; Thomson et al, 1999). Att undersöka hur en 
bank arbetar med intern marknadsföring, för att anta ett värderingsstyrt agerande, är 
något vi finner extra intressant. Vår uppfattning är att en stor majoritet av de svenska 
bankerna i dagsläget, har en relativt instruktionsstyrd verklighet. Medarbetarna gör till 
stor del vad som står angivet i bankinstruktionerna. 
  

1.3 Problemformulering  
 
Genom vår problembakgrund och problemdiskussion har vi valt att fokusera på följande 
problem.  
 
Huvudproblem:  
• Hur arbetar en storbank med den interna marknadsföringen vid kommunicerandet av 

företagets värderingar?  
Delproblem:  
• Hur används den interna marknadsföringens olika delar i arbetet med att möjliggöra 

ett värderingsinriktat agerande bland kundtjänstmedarbetarna, i en storbank?  
• Kommuniceras företagets värderingar intakt genom storbankens olika avdelningar?  
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1.4 Syfte  
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva hur en av Sveriges storbanker, arbetar med den 
interna marknadsföringen vid kommunicerandet av företagets värderingar. Vår avsikt är 
att identifiera kommunikationens väg, och arbetet med att möjliggöra ett 
värderingsinriktat agerande bland kundtjänstpersonalen. Samt att kunna urskilja om 
företagets värderingar kommunicerats intakt, genom organisationens olika avdelningar. 
  

1.5 Avgränsning  
 
I vår undersökning har vi valt att fokusera på bankbranschen, utifrån de befintliga 
storbankerna har vi valt att göra en studie av Nordea. Nordea är en stor koncern som 
finns i flera länder och vi har valt att avgränsa oss till den svenska marknaden. De verkar 
också inom flera områden i den finansiella branschen. Men vi har valt att avgränsa oss till 
området Nordic Banking, och då främst kontorsverksamheten gentemot bankens 
privatkunder.  
 
Vi vill undersöka hur Nordea arbetar med intern marknadsföring. Den interna 
marknadsföringen är ett stort område som är svårt att täcka i en kandidatuppsats. Därför 
har vi valt att undersöka en mer specifik företeelse, hur företaget genom användandet av 
de främst interna marknadsföringsverktygen, arbetar med att möjliggöra ett 
värderingsinriktat beteende hos kundtjänstmedarbetarna.  
 
Vidare har vi avgränsat vår undersökning till att studera endast två kontor inom Nordea. 
Ett av kontoren återfinns på Järntorget i Göteborg City och det andra kontoret i 
Jönköping City. 
  

1.6 Disposition av uppsatsen  
 

 
Figur 1: Överblick av uppsatsens disposition 

 
Kapitel två, Metod och genomförande, består av en beskrivning som delger läsaren hur 
vår undersökning har genomförts. Vilka olika metodologiska ställningstaganden och 
tillvägagångssätt som har använts under uppsatsen, för att möjliggöra besvarandet av vår 
problemformulering och uppsatsens syfte. Det kommer även att ges en redogörelse för 
den förförståelse som vi vid inledningsskedet hade. Som avslutning på kapitlet sker en 
kritisk granskning av de källor vi valt att använda under studiens gång, därefter kommer 
en beskrivning av uppsatsens tillförlitlighet. 
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I kapitel tre framställs Den teoretiska referensramen, som består av de teorier som vi har 
valt att lägga till grund för vår uppsats. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av 
teorier som vi har hittat i böcker, diverse elektroniska källor och vetenskapliga artiklar.  
 
Kapitel fyra utgörs av Den empiriska berättelsen, och är en berättelse av hur arbetet med 
att kommunicera värderingarna på Nordea gått till. Till att börja med kommer vi att 
presentera företaget och hur värderingsarbetet startade. Därefter skildras hur två olika 
Nordea kontor arbetat med kommunicerandet av värderingarna, samt hur kontoren 
arbetar för att kunna anta ett värderingsinriktat beteende.  
 
Kapitel fem består av Analysen, i den här delen av uppsatsen sker en jämförelse mellan 
vår teoretiska referensram och vår genomförda empiriska undersökning. I kapitlet 
framställs de uppmärksammade likheterna och olikheterna mellan teorin och empirin.  
 
I kapitel sex Avslutningen, presenterar vi våra slutsatser, egna reflektioner, förslag till 
vidare forskning. I slutsatsen så undersöker vi hur väl studien lever upp till syftet och vår 
problemformulering. Våra reflektioner består helt och hållet av våra egna tankar och 
funderingar som uppkommit under uppsatsen genomförande. Genom våra reflektioner 
har vi sedan kommit fram till några olika förslag på vidare forskning, vilka utgörs av 
infallsvinklar på problemet som vi anser skulle vara intressant att undersöka vidare.  
 
Kapitel sju utgörs av vår Källförteckning, här presenteras den referenslitteratur, de 
vetenskapliga artiklar och de elektroniska referenser som ingår i hela vår uppsats.  
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2 Metod och genomförande  
 
I det här kapitlet presenteras vilka metodologiska tillvägagångssätt som använts under 
studien. Vi kommer även att beskriva vår förförståelse som legat till grund för hela 
undersökningen. De informanter som ingått som en viktig del i vår fallstudie kommer 
även att presenteras, samt hur urvalet av dem gått till. Kapitlet avslutas med att kritisera 
våra källor samt presentera studiens tillförlitlighet.  
 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
I vår undersökning har vi valt ett hermeneutiskt synsätt. Det hermeneutiska synsättet är i 
huvudsak humanistiskt till sin inriktning (Thurén, 1997). Synsättet syftar att skapa 
förståelse för forskningsproblemets helhet. För att lyckas skapa förståelse för 
forskningsobjektet krävs tolkning. Tolkningen utgör den dominerande aktiviteten i den 
hermeneutiska forskningen. En tolkning kan inte genomföras helt förutsättningslöst, utan 
präglas av forskarens förförståelse (Vikström, 2005). Förförståelsen kan bestå av 
forskarens tidigare erfarenheter, kunskaper, tankar och intryck av forskningsområdet. 
Förförståelsen används på ett subjektivt sätt och ses som en bidragande tillgång i 
tolkningen och en förutsättning för att skapa förståelse. Hela tolkningsprocessen syftar till 
att skapa en förståelse för hela fenomenet. Av den anledningen pendlar forskaren ständigt 
mellan att betrakta delarna av forskningsproblemet och helheten. Det är först när 
uppfattningen om helheten infinner sig, som forskaren kan skapa sig en förståelse för 
dess delar. (Patel & Davidson, 2003) Forskarens förförståelse kommer under 
tolkningsprocessens gång att bli ifrågasatt och revideras, allteftersom 
beroendeförhållandet och förståelsen för helheten och delarna blir mer och mer tydlig 
(Vikström, 2005).  
 
Hermeneutiken karaktäriserar en öppen och engagerad forskarroll, där tolkarens 
förförståelse subjektivt används som ett verktyg under forskningsprocessen (Patel & 
Davidson, 2003). Den hermeneutiska forskaren är dessutom starkt inriktad mot att skapa 
sig en god förståelse, en förståelse för det aktuella forskningsproblemets helhet. Som 
tidigare nämnts har vi valt att göra en fallstudiebaserad undersökning på Nordea. Av den 
anledningen är det hermeneutiska synsättet det forskningsparadigm som lämpar sig bäst 
för vår undersökning.  
 

2.2 Forskarnas förförståelse  
 
Eftersom vår forskning inte kan genomföras helt förutsättningslöst, utan som tidigare 
nämnts är beroende av vår förförståelse, anser vi som forskare att det är viktigt att delge 
läsaren vår grundläggande förförståelse vid forskningens inledningsskede, då vår 
förförståelse kan ha inverkat på resultatet. Båda författarna har tre års studier på 
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högskolenivå, vilket har gett oss en akademisk förförståelse i ämnet. Forskarna har 
dessutom arbetslivserfarenheter från bankbranschen. Den ena författaren Jonna Isaksson, 
arbetar sedan 2005 vid sidan av sina studier på kundtjänst i Nordea. Något som medfört 
att Jonna Isaksson redan vid uppsatsens inledningsskede hade en god insikt och 
förförståelse för företaget. Maria Hamrén har erfarenhet från detaljhandeln och arbetar 
sedan 2007 vid sidan av studierna, på banken SEB.  
 

2.3 Kvalitativt forskningsupplägg  
 
Med anledning av att vi valt att genomföra en fallstudiebaserad undersökning, som 
resulterar i en hermeneutisk forskarroll, kommer det i sin tur medföra att vår 
undersökning får ett kvalitativt forskningsupplägg. Den kvalitativa ansatsen kännetecknas 
av att forskaren studerar så kallad mjuk data. Forskaren är starkt inriktad på att skapa sig 
en helhetsförståelse, samt att kunna urskilja meningssamband. (Johannessen & Tufte, 
2002)  
 
Vi har samlat in kvalitativdata i form av intervjuer med några av Nordeas nyckelpersoner, 
medarbetare på Nordea, som är relevanta för det valda forskningsområdet. 
  

2.4 Primär- och sekundärdata  
 
I vår undersökning har vi använt oss av både primära och sekundära källor. De intervjuer 
och observationer som vi har samlat in under processen, är den primärdata som vi på 
egen hand har tillfört forskningen. Vi har dessutom använt oss av lämplig sekundärdata. 
Den Sekundärdata som har använts, har varit i form av vetenskapliga artiklar, böcker, 
årsredovisningar och data som samlats in framställts av andra personer och forskare, men 
även av Nordea själva. (Andersen, 1998) 
  

2.5 Datainsamlingsmetod  
 
I uppsatsen utgör våra primärdata själva tyngden i undersökningen. Primärdata har 
samlats in i form av semistrukturerade intervjuer med personer inom Nordea. 
Undersökningen bygger dessutom på sekundärdata, men den empiriska delen i 
undersökningen har givits mest utrymme.  
 

2.5.1 Urvalsstrategi  
Urvalet av informanter var till att börja med mycket väl genomtänkt och planerat. Dock 
visade det sig senare att några av de tillfrågade informanterna inte hade möjlighet att 
delta på grund av tidsbrist. Av den anledningen blev vi mitt under hela uppsatsprocessen 
tvungna att ändra informanter, vilket slutligen resulterade i ett bekvämlighetsurval 
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gällande en av våra informanter. Resterande del av deltagarna har valts utifrån ett icke-
sannolikhetsurval. (Christensen et al, 2001)  
 
Icke-sannolikhetsurvalet består av informanter som har valts utifrån på vilken nivå i 
företaget de arbetar, för att kunna täcka in så mycket som möjligt av 
kommunikationskedjan vid värderingsarbetet inom Nordea. Urvalet säkerställde och 
möjliggjorde att vi fick ta del av kommunikationsförloppet på ett tydligt sätt.  
 

2.5.2 Intervjuer  
Som nämndes tidigare, har våra primärdata samlats in med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer. En semistrukturerad intervju bygger på att den som håller i själva intervjun 
ställer frågor till informanten med hjälp av en intervjuguide. Intervjuguiden består av 
olika teman och frågor som ska beröras under intervjun. Som i vårt fall, då flera olika 
informanter har intervjuas, så varierar följden av intervjuguidens frågor från intervju till 
intervju. Något som även får en viss påverkan på de data som uppkommer. (Christensen 
et al, 2001)  
 
Vi har främst intervjuat personer inom Nordea som arbetar på kontorsnivån. Men för att 
få en tydligare koppling av hur Nordeas värderingar har arbetats fram och transporterats 
från ledningsnivån, för att slutligen nå kontorsverksamheten träffade vi Torsten Allqvie 
som har nära samarbete med koncernledningen i Nordea. Vi intervjuade även två 
informanter som arbetade inom andra avdelningar i banken, Carina Nordgren som arbetar 
på Human Resources och Lena Höglund-Rosén som arbetar på Communication. 
  
Den intervjuguide som användes vid intervjuerna med Torsten Allqvie, Carina Nordgren 
och Lena Höglund- Rosén, var densamma för alla tre informanterna. På kontorsnivån 
användes en intervjuguide vid intervjuerna med kontorscheferna, och en intervjuguide 
vid mötet med två medarbetare i kundtjänst.  
 

2.5.3 Informanter  
Vi har intervjuat följande personer i Nordea:  
 
Torsten Allqvie, chef för region banken väst. Torsten arbetar direkt under 
koncernledningen och har en stor andel av organisationen medarbetare under sig.  
 
Carina Nordgren, HR- head. Carina har hand om ett område inom Nordea som heter 
GST-Groupe, där är hon ansvarig för Human Resources och medarbetarfrågor. Carina har 
varit delaktig vid implementeringsarbetet av värderingarna i koncernen.  
 
Lena Höglund-Rosén, Communication Partner. Lena arbetar som informationschef och 
har ett tätt samarbete med presscheferna. Lenas ansvarsområde täcker hela Norden.  
 
Agneta Holmberg, kontorschef på kontoret på Järntorget i Göteborg. I Agnetas arbetsroll 
har hon betydligt mycket mer kundkontakt än de tidigare informanterna. Hon arbetar 
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även i en annan vardag än Torsten Allqvie, Carina Nordgren och Lena Höglund-Rosén. 
Kontoret på Järntorget är ett storstadskontor, vilket skiljer sig något från det kontor som 
vår nästa informant arbetar på.  
 
Hans Larsson, kontorschef på kontoret i Jönköping city. Precis som Agneta Holmberg så 
arbetar Hans närmare Nordeas kunder än Torsten Allqvie, Carina Nordgren och Lena 
Höglund-Rosén. Kontoret i Jönköping skiljer sig något från ett storstadskontor och har 
därigenom kunnat ge oss ytterligare infallsvinklar.  
 
Sharon Goldstein, medarbetare i kundtjänst på Järntorget. Sharons arbete i kundtjänst 
medför att hon dagligen har kontakt med kontorets kunder. Som kundtjänstmedarbetare 
befinner sig Sharon dessutom sist i kommunikationskedjan av värderingarna.  
 
Lina Karlsson, medarbetare i kundtjänst i Jönköping City. I likhet med Sharon Goldstein 
leder Linas arbete i kundtjänst till att även hon får träffa bankens kunder. Lina tillhör 
även en av kontorets medarbetare som befinner sig sist i hela kommunikationskedjan.  
 

2.6 Slutledningsmetod  
 
Inom vetenskaplig forskning finns det olika sätt för forskaren att relatera teori och empiri 
till varandra. Arbetet blir aktuellt när det kommer till att härleda och skapa vetenskapliga 
slutsatser om det fenomen som studeras. Det finns i huvudsak tre så kallade 
slutledningsmetoder, deduktion, induktion och abduktion. (Patel & Davidson, 2003)  
 
Vi har i vår undersökning valt att följa en abduktiv slutledningsmetod. En abduktiv 
slutledningsmetod innebär en kombination av deduktion och induktion (Patel & 
Davidson, 2003).  
 
Väljer forskaren att arbeta deduktivt för att dra vetenskapliga slutsatser följer forskaren 
bevisandets väg och antar en logisk slutledning (Patel & Davidson, 2003). 
Tillvägagångssätt kännetecknas av att forskaren utifrån generella principer och redan 
befintliga teorier drar slutsatser om det som studeras (Andersen, 1998). Forskaren går 
från teori till empiri, då generella antaganden och påståenden undersöks och testas med 
insamlad data från verkligheten. Forskaren avleder från det generella till det konkreta. 
(Johannessen & Tufte, 2002)  
 
En forskare som istället väljer en slutledningsmetod som är induktiv, relaterar teori och 
verklighet med utgångspunkt i empirin (Johannessen & Tufte, 2002). Forskaren påstås 
följa upptäckandets väg (Patel & Davidson, 2003), och går från empiri till teori. 
Datainsamlingen sker helt förutsättningslöst. De insamlade data används för att hitta olika 
generella mönster som sedan kan användas till att formulera egna teorier. (Johannessen & 
Tufte, 2002)  
 
Vid användandet av en abduktiv slutledningsmetod låser vi oss inte som forskare i 
samma utsträckning, som om vi istället valt att anta en rent induktivt eller en rent 
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deduktivt slutledningsmetod (Kjörup, 1999). Inledningsvis har vi istället utgått från 
gällande empiri och använt oss av ett induktivt förhållningssätt. Dock förkastades inte de 
antagna teoretiska principerna, utan användes i processen med att skapa en förståelse för 
vårt forskningsproblem. Sedan pendlade vi mellan empiri och teori, vilket i sig ledde till 
att de inledande preliminära teorierna utvecklades och omarbetades. Våra tidigare 
antaganden förändrades och utvecklades med hjälp av de redan befintliga teorierna. (Patel 
& Davidson 2003)  
 

2.7 Källkritik  
 
De böcker som vi har valt att använda i uppsatsen, är litteratur skriven av erkända 
författare inom vårt valda ämnesområde. Vi har även använt oss av vetenskapliga artiklar, 
vilka genomgår en omfattande granskningsprocess innan de får lov att publiceras. För att 
kunna säkerställa våra sekundärdatas aktualitet, har vi även tagit hänsyn till utgivningsår 
på de data som har använts. Av den anledningen anser vi att de sekundära källorna som 
utnyttjats i uppsatsen är mycket pålitliga.  
 
Insamlandet av våra kvalitativa data, har skett på de olika informanternas arbetsplatser, 
vilket skulle kunna ha haft inverkan på det insamlade materialets resultat. En mer neutral 
plats hade möjligen varit att föredra.  
 

2.8 Undersökning tillförlitlighet  
 
För att undersökningen ska vara så tillförlitlig som möjligt, så är validitet och reliabilitet 
två viktiga faktorer att beakta. Nedan följer en förklaring vad reliabilitet och validitet är. 
Vi kommer även att presentera hur vi gått tillväga för att säkerställa så hög validitet och 
reliabilitet som möjligt.  
 

2.8.1 Validitet  
Enligt Halvorsen (1992) definieras validitet som giltighet och relevans i de data som har 
samlats in. Författaren menar att undersökningens validitet ska visa på en 
överensstämmelse mellan de teoretiska data som insamlats, och de empiriska data som 
har införskaffats. Lundahl & Skärvad (1999) skiljer mellan den yttre och den inre 
validiteten. Författarna menar att den yttre validiteten präglas av möjligheten att studiens 
källor är felaktiga, eller att informanterna inte har varit helt ärliga. Den inre validiteten 
undersöker om de mätinstrument som använts vid undersökningen, verkligen mäter det 
som var tänkt att mätas. Ett exempel på mätinstrument är de intervjufrågor som har ställts 
i undersökningen. Intervjufrågorna kan vara felformulerade så att de mäter för lite eller 
för mycket av det som vi är intresserade av. Författarna menar vidare att det dessutom 
finns en viss risk för att frågorna som ställs, kan mäta snett och på så sätt inte fångar in 
hela den del som vi är intresserade av.  
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Genom att använda oss av böcker och vetenskapliga artiklar framställda av erkända 
författare inom vårt valda ämnesområde, så har vi försökt försäkrat oss om en hög yttre 
validitet.  
 
Gällande den inre validiteten, så arbetade vi igenom våra intervjufrågor mycket noggrant 
för att kunna säkerställa en bra empirisk studie. I efterhand har vi dock upptäckt flera 
intervjufrågor som vi borde ha ställt informanterna. Vi har även upptäckt att en del frågor 
som ställts informanterna, inte varit riktigt relevanta för vår undersökning. Vi anser dock 
att de informanter som deltagit i vår empiriska undersökning gett oss en mycket god bild 
av det studerade området, vilket har bidragit till en så pass hög inre validitet som möjligt. 
Vi är medvetna om att det finns en viss möjlighet att våra informanter inte har varit helt 
ärliga i sina svar. En av våra informanter som är väldigt entusiastisk och involverad över 
värderingsarbetet, sa till och med att vi skulle ta bort lite ”moms” i det han sa.1

 

2.8.2 Reliabilitet  
”En undersökning med god reliabilitet kännetecknas av att själva mätningen inte 
påverkas av vem som utför mätningen eller de omständigheter under vilka de sker.” På 
det här sättet beskrivs begreppet reliabilitet av Lundahl & Skärvad (1999). Enligt 
Christensen et al (2001) ska en studie med hög reliabilitet kunna genomföras igen av 
andra forskare, och liknande slutsatser ska då kunna dras.  
 
Då vi har gjort en kvalitativ undersökning så är det nästintill omöjligt att uppnå en hög 
reliabilitet i enlighet med vad författarna ovanför förespråkar. Eftersom vår kvalitativa 
undersökning till stor del bygger på vår egen tolkning, tolkningen präglas i sig av våra 
förförståelse och det är något som är unikt just för oss. Det bästa sättet för oss att 
säkerställa att vår undersökning kan göras på ett liknande sätt igen, är att ha en tydlig, 
genomtänkt och väl utarbetad metod. De intervjuguider som vi har framarbetat och 
använt oss av under studien, har varit utformade efter uppsatsens syfte och den teoretiska 
referensramen. På så sätt har vi strävat efter att uppnå en så hög reliabilitet och kvalitet 
som möjligt.  
 

2.8.3 Felkällor  
För att öka undersökningens trovärdighet, har vi även valt att delge läsaren om eventuellt 
uppkomna felkällor. De felkällor som presenteras är sådant som vi anser kan ha påverkat 
undersökningens resultat. Av den anledningen kommer de olika felkällorna framställas i 
tur och ordning. (Christensen et al, 2001)  
 

2.8.3.1 Fel i urval  
Inledningsvis hade vi planerat att få träffa och intervjua chefen för Nordic Banking, Peter 
Schütze. På grund av tidsbrist överlämnade Peter Schütze ärendet till Lena Höglund 

                                                 
1 Intervju med Hans Larsson 080429  
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Rosén. Lena hade tid att träffa oss och tyckte att vår undersökning verkade intressant. 
Endast några dagar innan vårt inplanerade intervjutillfälle med Lena, så meddelade hon 
via e-post att hon tyckte att vi även skulle prata med Carina Nordgren. Carina arbetar på 
avdelningen för Human Resources på Nordea. Både Lena och Carina arbetar utan vidare 
koppling med kontorsverksamheten, som är den del av Nordea som vi främst undersöker. 
Vi valde dock att intervjua dem, vilket gav oss en bra insikt och förståelse för bland annat 
bakgrunden till arbetet med värderingar, men var svåra att jämföra med de andra 
intervjuerna.  
 

2.8.3.2 Fel i datainsamlingen  
Vid datainsamlingen finns det mycket som kan gå fel. Vid själva intervjutillfället finns 
vissa riskeffekter som kan uppkomma. De data som samlas in kan påverkas av vem som 
intervjuar informanten, avgörande för resultatet kan då ha att göra med exempelvis 
intervjuarens förförståelse. En annan risk finns i att informanten besvarar de frågor ställs, 
utifrån vad informanten förväntar sig att vi som forskare vill höra. (Christensen et al, 
2001)  
 
Vi är välmedvetna om att det stundtals under empiriinsamlandet har uppkommit några 
småfel gällande datainsamlingen. En av de genomförda intervjuerna skedde med två 
informanter samtidigt. Det hela utspelade sig under mötet med Carina Nordgren och Lena 
Höglund Rosén. Under den här intervjun besvarades inte de frågor som ställdes av båda 
kvinnorna, istället besvarades de enskilda frågor av den som ansågs vara mest insatt i den 
aktuella frågan.  
 
Till en början under de första två intervjuerna med Torsten Allqvie och den gemensamma 
intervjun med både Carina Nordgren och Lena Höglund Rosén, deltog båda forskarna. 
Sedan intervjuade enskilt var och en, varsin kontorschef och varsin 
kundtjänstmedarbetare. Då ena forskaren Jonna Isaksson arbetar på Nordea, och vid det 
här tillfället hade en bättre förförståelse än forskaren Maria Hamrén, kan det ha bidragit 
till att de data som samlades in kan ha skilt sig något åt.  
 
Under den intervju som genomfördes med Hans Larsson, så uppkom det störande 
effekter. Intervjun var nämligen tvungen att avbrytas, anledningen var att den informant 
som skulle intervjuas i kundtjänst inte hade tid senare under dagen, för sin inplanerade 
intervju. Därför intervjuades Lina Karlsson i kundtjänst, sedan fortsatte intervjun med 
kontorschefen Hans Larsson. Något som medförde att den intervju som gjordes med 
informanten i kundtjänst, blev en aning stressig och gjorde det dessutom svårt att samla 
tankarna på det som var viktigt för forskaren att få fram ur intervjun. När intervjun med 
kundtjänst var klar återupptogs intervjun med Hans, det negativa var då att dialogen som 
hade förekommit innan avbrottet kom av sig.  
 
Intervjun med kundtjänstanställda Sharon Goldstein, skedde till skillnad från övriga 
intervjuer via telefon. Det kan ha lett till att resultatet av intervjun påverkats.  
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2.8.3.3 Fel i tolkning av data  
Det finns alltid en risk att tolka insamlad data felaktigt (Christensen et al, 2001). Vi har 
hela tiden varit medvetna om att det finns en viss risk, för att våra primärdata kan tolkas 
fel. För att försöka minimera den risken så har vi transkriberat samtliga genomförda 
intervjuer. Transkriberingarna har sedan legat till grund för vårt empiriska material. Vi 
har även skickat ut det färdigställda empiriska materialet till respektive informant, för att 
säkerställa att den information vi mottagit inte misstolkats.  
 

- 13 - 



- Den teoretiska referensramen - 

3 Den teoretiska referensramen  
 
Det här kapitlet innehåller de valda teorier som uppsatsen är byggd på, och vad som 
tidigare presenterats om det studerade området. De teorier som använts i referensramen 
är hittad i böcker, vetenskapliga artiklar och diverse elektroniska källor. I den teoretiska 
referensramen presenteras först den interna marknadsföringen, och hur ett företag 
teoretiskt bör arbeta med den. Sedan kommer ett avsnitt om kommunikation, eftersom vi 
finner att begreppet utgör en central del i vår undersökning. 
  
 

3.1 Intern marknadsföring  
 
Papasolomou (2006) menar att insikten och den tilltagande förståelsen för den egna 
personalens betydelse för företagets framgång, blir mer och mer uppenbar bland ledare 
och organisationer inom tjänstesektorn. Intern marknadsföring kan enligt Varey (1995), 
ses som en ledningstaktik som är till för att motivera hela företagets personalstyrka att 
anta en serviceorientering. Han menar att oavsett var i företaget den enskilt anställde 
verkar, är tanken att alla ska arbeta servicestödjande för att tillsammans möta behoven 
hos företagets externa kunder.  
 
Den interna marknadsföringen är något som enligt Gummesson (2002) riktas inåt i 
organisationen gentemot företagets egen personal. Företagets personal framhävs i den 
interna marknadsföringen som verksamhetens nyckelresurs, och anses utgöra en 
förutsättning för att kunna utveckla och underhålla ett framgångsrikt företag. Arnerup - 
Cooper & Edvardsson (1998) hävdar att det handlar om att säkerställa att alla anställda på 
företagets olika nivåer kan urskilja sin egen bidragande roll i arbetet, samt känna sig 
delaktig i företagets totala utveckling. På liknande sätt menar Arndt & Friman (1983) att 
den interna marknadsföringens övergripande mål är framförallt att motivera företagets 
befintliga personal, attrahera och rekrytera lämpliga medarbetare, hålla kvar medarbetare, 
samt skapa attraktiva arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och villkor.  
 
Det finns ingen fastslagen förteckning över vilka aktiviteter som förväntas ingå vid den 
interna marknadsföringen. Enligt Grönroos (2002) utgörs de interna 
marknadsföringsaktiviteterna av de funktioner som är till för att förbättra de interna 
relationerna inom företaget, samt de aktiviteter som är till för att påverka de egna 
medarbetarnas tjänstvillighet och kundmedvetande. Arnerup - Cooper och Edvardsson 
(1998) menar att den interna marknadsföringen är de aktiviteter som görs för att motivera 
företagets anställda, att både vid interna och externa kontakter göra en effektiv och 
engagerad insats.  
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3.1.1 Företagsledningens roll  
För att den interna marknadsföringen ska ha en förutsättning att fungera, så menar Arndt 
& Friman (1983) att företagsledningen måste stödja den interna marknadsföringen till 
fullo. Företagsledningen måste ha en djup förståelse för ämnet för att undvika 
missförstånd och andra negativa konsekvenser. Författarna menar också att den interna 
marknadsföringen är ett strategiskt beslut som kräver engagemang från ledningens sida, 
samt klara beslut och kontinuerlig uppföljning.  
 
Enligt Grönroos (2002) nås den externa marknaden i ett tjänsteföretag genom den interna 
marknaden. Även Arndt & Friman (1983) visar på det sambandet, när de säger att en 
företagsledning som fokuserar sina ansträngningar lika seriöst på den interna som på den 
externa marknadsföringen blir framgångsrikt. För att möjliggöra att de anställda som 
interagerar med kunderna representerar företaget på ett tillfredställande sätt, menar 
Gummesson (2002) att det är viktigt att ledningen ser till att anställda är informerade om 
vad företaget har att erbjuda. Men han menar även att företagsledningen måste se till att 
marknadsföra och “sälja in” organisationens övergripande inriktning, mål, affärsidé, 
vision, strategier, värderingar etcetera. På samma sätt menar Arndt & Friman (1983) att 
det är viktigt att den anställde har företagets mål, skälen och argumenten till målen i 
ryggmärgen. Författarna menar att medarbetarna på det sättet bli mer självständig och har 
möjlighet att utföra de olika tjänstemötena och agera som företagsledningen vill. 
Samtidigt menar Gummesson (2002) att även övrig personal som inte har direkt extern 
kundkontakt måste få informationen, för att undvika att de interna kundrelationerna tar 
skada. Thomson et al (1999) instämmer med att då företagets anställda har en god 
förståelse för varumärkets affärsidé, vision, värderingar etcetera, utrustas de till att bättre 
hantera de aktiviteter som adderar värde till varumärket. Författarna menar vidare att 
förståelsen hjälper personalen att tillsammans sträva i samma riktning.  
 
Arnerup - Cooper & Edvardsson (1998) menar att för att kunna möjliggöra en 
serviceorientering och ett kundfokus, måste företagskulturen tydligt stödja det här arbetet. 
De anser att om ledningen förväntar sig att de anställda ska ha en positiv inställning till 
företagets kunder, så måste det finnas ett bra ledarskap som stödjer personalens 
prestationer. Ledarskapet måste givetvis inneha en positiv inställning och attityd 
gentemot företagets externa marknad, men framförallt gentemot den interna marknaden 
och företagets egna anställda.  
 

3.1.2 Relationsskapandet med den egna personalen  
”Utan bra och väl fungerande interna relationer kan de externa kundrelationerna 
inte utvecklas framgångsrikt. Att kunna hantera personalen – på alla nivåer – är 
det verkliga ledarskapet” (Grönroos 2002, s. 315)  

 
Grönroos (2002) hävdar att den interna marknadsföringen även är inriktad på att skapa 
goda relationer inom företaget. Likaså talar Gummesson (2002) om relationer mellan 
företagsledningen och anställda på olika nivåer i organisationen. Gummesson hävdar att 
relationerna fungerar som ett indirekt stöd vid de externa kundkontakterna. Han menar 
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vidare att det handlar om att anta ett relationsinriktat perspektiv och sträva efter att skapa 
långsiktiga relationer även med den interna marknaden.  
 
Ahmed & Rafiq (2003) anser att det finns ett stort behov av att förstå och kunna hantera 
de interna relationerna inom företaget. De menar att om det egna företaget lyckas förstå, 
skapa och bevara framgångsrika relationer inom sin organisation, har företaget ett stort 
konkurrensövertag. Den interna marknadsföringen bygger till stor del på förtroende för 
exempelvis ledarskapet, processer, system med mera. Då företagets anställda litar på att 
företaget håller vad som utlovats förstärks tilliten. Thomson et al (1999) menar att utan 
förtroende kommer inte personalen att vara engagerad. De hävdar vidare att då en 
anställd har engagemang leder det till personlig identifikation med organisationen, 
hängivenhet, lojalitet och involverande för organisationens framtida välfärd. Det leder i 
sin tur till och möjliggör ett kundinriktat agerande från företagets anställda och 
levererandet av tjänster med en hög kvalitet. Ahmed & Rafiq (2003) säger att för att 
företaget ska kunna bygga förtroende och engagemang, måste organisationen ha en 
förståelse för de anställdas behov. Arnerup - Cooper & Edvardsson (1998) menar att på 
samma sätt som företaget försöker skapa sig en uppfattning över vilka behov de externa 
kunderna har, måste företagsledningen vara engagerad och väl införstådd med vilka 
behov som finns hos de anställda. Enligt Thomson et al (1999) måste det finnas ett 
engagemang i att tillfredsställa både konsumenternas och de anställdas behov. Författarna 
menar att relationen mellan de anställdas behovstillfredsställelse och organisationens 
prestationer forskningsmässigt visat sig vara tätt sammankopplat. De företag som har 
tillfredställd personal har även i större utsträckning tillfredställda kunder. Ahmed & Rafiq 
(2003) säger att då företaget uppvisar ett engagemang för den egna personalstyrkan, ges 
de anställda en tydlig signal av att företaget bryr sig om sin personal. Något som i sin tur 
leder till att de anställda blir mer engagerade och i större omfattning personligen bryr sig 
om företagets framgång.  
 

3.1.3 Motivation  
Motivation är enligt Arndt & Friman (1983) en central uppgift för den interna 
marknadsföringen. Det är oerhört viktig att företagets medarbetare känner sig motiverade 
att göra ett bra jobb. Författarna säger att det är extra viktigt att den personal som träffar 
kunderna motiveras att göra en god insats, då den funktionella kvalitén annars kan bli 
lidande. Grönroos (2002) menar att medarbetarna måste motiveras att bli tjänstvilliga och 
agera serviceinriktat i hanteringen av organisationens externa kunder. Enligt Arnerup- 
Cooper & Edvardsson (1998) handlar motivation mycket om att påverka människors 
attityder och värderingar, och går därför inte att administreras fram. Författarna säger att i 
likhet med den externa marknadsföringen måste organisationen även på den interna 
marknaden aktivt använda sig av marknadsföringsmässiga åtgärder, för att kunna påverka 
de egna medarbetarnas motivationer. Gummesson (2002) anser att företagets medarbetare 
bäst motiveras att göra kundinriktade insatser genom att vara välinformerade.  
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3.1.4 Belöningssystem  
Som tidigare nämnts är motivation något som är viktigt att åstadkomma bland företagets 
personal. Enligt Ahmed & Rafiq (2003) är de anställdas motivation att faktiskt göra som 
företagsledningen förespråkar, tätt sammankopplat med dels vilken uppfattning den 
enskilde medarbetaren har om sin arbetsgivare, och dels beroende av vad den anställde 
erbjuds i gengäld av företaget.  
 
Grönroos (2002) menar att eftersom personalen utgör en så pass avgörande resurs i den 
interaktiva marknadsföringen och dessutom har en stor inverkan på den upplevda 
tjänstekvalitén, är det viktigt att företaget lyckas få tag på rätt personal och får dem att 
stanna. Personalen måste enligt Arnerup - Cooper & Edvardsson (1998), motiveras till att 
agera kundinriktat och effektivt. Författarna menar vidare att då ett företag önskar en 
service- och kundorienterad personalstyrka, måste de även belöna den personal som 
agerar kundorienterat och ger företagets kunder en bra service. De säger att det måste 
vara det kundinriktade agerandet som premieras och företagets belöningssystem måste 
även vara utformat därefter. Författarna säger att det är även viktigt att de anställda är väl 
medvetna om på vilket sätt belöningen delas ut och varför. Även Grönroos (2002) 
betonar att då ett företag värderar god service, är det något som dessutom bör synas och 
framgå i företagets belöningssystem. 
  

3.1.5 Utbildning  
Arnerup - Cooper & Edvardsson (1998) säger att ett betydelsefullt konkurrensmedel är att 
företaget är villiga att satsa både tid och resurser på att hålla den egna organisationen 
lärande. Författarna menar även att det är viktigt att det finns en klar förståelse över vad 
en välutbildad och tränad personal innebär. Enligt Grönroos (2002) fungerar företagets 
personal som en strategisk resurs för verksamheten. Om personalen är outbildad och har 
en dålig inställning och attityd, leder det till att företaget kommer att få svårt att nå 
framgång och därmed misslyckas i att uppfylla sina mål. Han menar vidare att då det 
finns en avsaknad av gällande fakta uppstår vanligen attitydproblem. Arnerup - Cooper & 
Edvardsson (1998) poängterar att företagets medarbetare regelbundet behöver få 
information om organisationen för att kunna vara effektiva. Författarna menar att de 
anställda dessutom kontinuerligt behöver uppdatera sina kunskaper, bland annat gällande 
företaget och dess produkter. Det måste även finnas möjlighet för medarbetaren att 
vidareutbilda sig och på så sätt utveckla den egna kompetensen. 
  

3.1.6 Decentralisering/Handlingsfrihet  
Papasolomou (2006) hävdar att för att på ett optimalt sätt tillmötesgå kundernas behov 
samt möjliggöra ett tjänsteutförande som bemöter kundernas krav, är betydelsen av 
handlingsfrihet hos personalen något som är extra angeläget för ett tjänsteföretag. Hon 
menar att det är viktigt att beslutsfattandet decentraliseras och flyttas ner i organisationen 
så att de medarbetare som befinner sig närmast kunderna har befogenhet och ansvar att 
fatta viktiga beslut vid interagerandet. Vidare säger hon att frontpersonalen ska ha 
handlingsfrihet och motiveras att leverera den servicekvalitet som krävs, men de måste 
även ha befogenheter att kunna göra rättelser på plats vid händelse av att fel uppstår.  
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Enligt Grönroos (2002) måste ledningen tydligt fastställa gällande acceptabla gränser 
över vad de enskilda befogenheterna innefattar. Han menar också att chefspersonal måste 
uppvisa att de accepterar och respekterar sin personals handlingsfrihet. För att de 
anställda ska känna att de har handlingsfrihet är det viktigt att det finns stöttande chefer 
tillgängliga. Cheferna måste uppmuntra de anställda, samt uppvisa att de backar upp sin 
personal i alla lägen. Personalen måste även regelbundet ges feedback över sina 
prestationer och kompetenser. 
  
Papasolomou (2006) hävdar att genomförd forskning tydligt har visat att personal som 
ges handlingsfrihet, skapar tjänster med högre kvalitet än personal som arbetar i 
organisationer där det inte ges. Personal med handlingsfrihet anses mer tillfredsställda, 
produktiva, kompetenta och engagerade.  
 
Grönroos (2002) menar att det inte går att ge organisationens medarbetare handlingsfrihet 
utan att också ge dem handlingsmöjlighet. De befogenheter som följer med en 
medarbetares handlingsfrihet, måste personen i fråga även vara beredd att ta ansvar för. 
Författaren hävdar vidare att personalen måste ges det stöd som behövs för att under 
serviceprocessen kunna fatta riktiga effektiva beslut. Han anser att genom 
handlingsmöjlighet skapas större förutsättning för den anställdes handlingsfrihet. Enligt 
Grönroos (2002) innebär begreppet handlingsmöjlighet att de anställda informeras om 
hur det går för företaget och vilka resultat organisationen uppvisar. Utifrån gällande 
resultat bör även företagets medarbetare tilldelas en belöning. Han menar att för att de 
anställda ska kunna ta till sig information om hur det går för företaget och därigenom 
själva kunna positivt bidra till dess utveckling, måste personalen dessutom kunna förstå 
resultatets innebörd. Medarbetarna måste därför även erhålla en kunskapsbas som 
möjliggör att en förståelse infinner sig.  
 

3.2 Kommunikation 
  

“Kommunikation är ett ledningsinstrument för att nå uppsatta mål. Genom att i 
förväg planera arbetet tar företaget initiativet i dialogen med sina 
intressenter.”(Eriksson 2002, s. 38)  
 
“Communication takes place when one mind so acts upon its environment that 
another mind is influenced, and in that other mind an experience occurs which is 
like the experience in the first mind, and is caused in part by that experience.” 
(Encyclopaedia Britannica Online, 2008-04-28)  
 

Enligt Eriksson (2002) finns kommunikation överallt i en organisation och det är inget 
som kan tas fram som en del i ett organisationsschema, utan måste finnas med i 
verksamhetens ramar och omfatta hela företaget samt dess intressenter. 
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3.2.1 Ledarskapets kommunikativa roll  
En chef har enligt Heide, Johansson & Simonsson (2005) i uppdrag att; Sålla och sortera; 
Förädla och förklara; samt Initiera och skapa förutsättningar för dialog, när det kommer 
till kommunikation. Den uppgift som innefattar sålla och sortera, innebär att chefen 
hjälper sina medarbetare att sortera den information som når verksamheten. Chefen 
underlättar informationsinhämtandet för de anställda genom att förtydliga och ta fram det 
viktiga ur informationen, för att personalstyrkan ska vara så uppdaterad som möjligt. Vid 
olika framförda budskap, är även tanken att chefen ska förädla och förklara 
kommunikationen. Medarbetarna måste kunna se en naturlig koppling till det dagliga 
arbetet, vilket gör budskapet betydligt mer meningsfullt för medarbetarna. 
Kommunikationen inom verksamheten ska inte röra sig endast åt ett håll, det är därför 
chefens uppgift att motarbeta envägskommunikation och skapa förutsättning för dialog 
bland medarbetarna, samt initiera olika typer av återkopplingsaktiviteter.  
 

3.3 Interaktiv kommunikation och återkoppling  
 
Enligt Arnerup - Cooper & Edvardsson (1998) är det de inofficiella kanaler och den 
tvåvägskommunikation som finns inom ett företag, som brukar kallas för den interna 
interaktiva kommunikationen. Den här typen av kommunikation sker bland annat i den 
dagliga kontakten mellan medarbetarna och chefen. Författarna menar att den interaktiva 
kommunikationen även kan ske i form av exempelvis personalfester och kickoffer. 
Vidare anser de att det även finns en viss envägskommunikation som fungerar som 
interaktiv kommunikation i form av bland annat förslagslådor, där kommunikationen 
transporteras från lägre nivåer i organisationen till de högre ledningsnivåerna.  
 
Grönroos (se Arndt & Friman, 1983) menar att den interna interaktiva kommunikationen 
fungerar som ett viktigt konkurrensmedel för ett företag. Enligt honom finns det två 
syften som den interaktiva kommunikationen kan användas till. Det ena är att påverka 
attityder hos medarbetarna och det andra är att informera om nya tjänster, stödtjänster och 
utåtriktade traditionella marknadsföringsåtgärder.  
 
Vidare menar Grönroos (se Arndt & Friman, 1983) att i dagsläget är behovet av den 
interaktiva kommunikationen särskilt påtaglig, då den yttre världen är ständigt 
föränderlig. Enligt honom fungerar skriftliga kanaler, eller någon annan typ av 
envägskommunikation mer som ett stöd till den interaktiva kommunikationen. Han anser 
att inom en organisation är det viktigt att kontinuerligt anordna möten för att säkerställa 
att medarbetarna informeras tillräckligt.  
 
Tvåvägskommunikation är som tidigare nämnts, en del av den interaktiva 
kommunikationen. Enligt Arnerup - Cooper & Edvardsson (1998) utgör den även en av 
de grundläggande beståndsdelarna inom den interna marknadsföringen. Författarna 
menar vidare att genom att skapa en god förutsättning för tvåvägskommunikation inom 
en organisation, bidrar det i sin tur till att bygga ett klimat för god interaktiv 
kommunikation på alla nivåer i företaget.  
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De medarbetare som arbetar med de personliga kundkontakterna besitter vanligen mycket 
värdefull information (Arnerup - Cooper & Edvardsson, 1998). Det är information som 
har inhämtats från de olika interaktionerna med företagets kunder. Författarna menar att 
kontaktpersonalen vanligtvis vet vilka problem kunderna upplever, samt kan ge 
förbättringsförslag gällande diverse arbetsmoment för att effektivisera kundernas 
tjänsteutförande. Enligt författarna bör den informationen förmedlas vidare i 
organisationen, och hanteras på ett lämpligt sätt för att företaget ska kunna bli mer 
effektivt och därmed mer lönsamt. Jöever (se Arndt & Friman, 1983) hävdar att många 
dåliga beslut tas i organisationer som en naturlig konsekvens, då ett företag har en 
bristande tvåvägskommunikation, då återkopplingen uppåt i företaget inte fungerar som 
den ska.  
 
Det är som tidigare nämnts, chefernas ansvarsområde att se till att det finns ett öppet 
klimat inom företaget. Sonnenberg (1991) menar att medarbetarna måste känna att de 
utan problem kan dela med sig av sina idéer och förbättringsförslag. Det här menar Sachs 
(1976) handlar om att möjliggöra återkoppling bland företagets medarbetare, 
återkoppling och en tvåvägskommunikation på det som händer i företaget. På så sätt 
menar författaren att mottagaren kan påverka sändaren och det ursprungliga budskapet.  
 

3.4 Intern kommunikation  
 
Enligt Heide, Johansson & Simonsson (2005) kan intern kommunikation definieras som 
organisationsmedlemmarnas officiella och inofficiella kommunikation i organisationen. 
Författarna menar att den interna informationen till skillnad från den interna 
kommunikationen, vanligen är enkelriktad och främst av informationskaraktär. Strid 
(1999) hävdar att den interna kommunikationen är mer tänkt att fungera som en 
dubbelriktad process, det vill säga skapa förutsättning för återkoppling och 
tvåvägskommunikation. 
 
Robert Taylor (se Eriksson 2002, s. 54) lär i början av 1900-talet ha myntat uttrycket 
”Den som inte har information kan inte ta ansvar. Den som har information kan inte 
undvika att ta ansvar.” Även i dagens samhälle är uttrycket relevant. Eriksson (2002) 
menar att en medarbetare som inte vet vart företaget står eller vart företaget är på väg, 
kommer inte heller kunna förmedla rätt sorts budskap utanför organisationen.  
 
Thomson et al (1999) hävdar att för att på ett effektivt sätt göra medarbetarna 
uppmärksamma på den inverkan de har på kundens upplevda värde vid tjänsteutförandet, 
samt kundens varumärkesuppfattning, kan den interna kommunikationen användas som 
ett hjälpmedel. De menar att genom interna kommunikationen, kan medarbetarna 
informeras, och kontinuerligt bli påminda om hur de vid de enskilda kundmötena kan 
skapa en mer levande varumärkesrelation. Den interna kommunikationen hjälper 
medarbetarna att möjliggöra skapandet av mer emotionella band mellan kunden och 
företaget. Författarna säger att den interna kommunikationen kan används för att hjälpa 
medarbetarna att förstå varumärkesstrategierna, och understryker medarbetarnas 
betydelse och delaktighet. 
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3.5 Effektiv intern kommunikation  
 
För att medarbetare ska få en uppfattning av vilken kvalitet kunderna förväntar sig är det 
viktigt med effektiv intern kommunikation (Proctor & Doukakis, 2003). Författarna 
hävdar att medarbetarna behöver visa ett engagemang för att leva upp till den kvalitet 
som kunderna förväntar sig.  
 
Enligt Eriksson (2002) är det viktigt att den interna kommunikationen leder till ett bättre 
resultat och en ökad lönsamhet. Själva informationen får inte bli självändamålet, 
kommunikation få inte ske bara för kommunikationens skull.  
 
Eriksson (2002) menar vidare att effektiv intern kommunikation handlar om att ge 
företagets medarbetare en övergripande bild av verksamheten, så de lättare kan se hur de 
själva bidrar till helheten. Författaren anser att genom att föra en kontinuerlig dialog med 
medarbetarna, ska den interna kommunikationen även ge en god bild av de mål som finns 
för organisationen. Han hävdar också att den interna kommunikationen bör tala om för 
medarbetarna vart företaget är på väg och varför. En organisation som består av 
medarbetare som strävar åt samma håll, och där medarbetarna har samma uppfattningar 
om vilka mål som företaget ska uppfylla, blir mycket mer effektiv att nå målen. Eriksson 
menar även att om medarbetarna dessutom har tillgång till rätt sorts information, finns en 
ökad förutsättning för medarbetarna att fatta riktiga och kloka beslut. Ett bra 
beslutsunderlag består inte enbart av fakta om marknad och företagets konkurrenter, utan 
utgörs även av intryck gällande företagets mål, visioner och affärsfilosofi.  
 
Eriksson (2002) nämner även att effektiv intern kommunikation är viktigt för att 
underlätta samarbete mellan organisationens olika affärsområden och delar. Enligt honom 
motverkar det även ryktesspridning då en effektiv intern kommunikation vanligen ger 
korrekt och tydlig information. Fungerande kommunikation är enligt honom, en 
förutsättning för att underlätta delegering, något som är viktigt i dagens föränderliga 
samhälle. 
  

3.6 Kanaler för intern kommunikation  
 
Enligt Ahmed & Rafiq (2002) är det viktigt att upprätthålla de interna 
kommunikationsstrategierna på ett lämpligt sätt, för att kunna motivera och påverka 
medarbetarnas attityder. Det finns några olika kanaler som kan användas vid den interna 
kommunikationen. Eriksson (2002) tar upp tre kanaler som i allmänhet är vanligt 
förekommande i dagens organisationer, de är: skriftliga kanaler, elektroniska kanaler 
samt muntliga kanaler. 
  

3.6.1 Skriftliga kanaler  
Enligt Eriksson (2002) är skriftliga kanaler all tryckt information såsom 
företagspresentationer, personaltidningar, faktabroschyrer, nyhetsbrev, rapporter med 
mera. Han ser en klar fördel med skriftliga kanaler, eftersom läsaren kan gå tillbaka och 
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läsa texten på nytt. Såvida texten är korrekt skriven, menar han också att risken för 
feltolkning är liten. En nackdel som han ser är dock att de skriftliga kanalerna ger liten 
möjlighet till tvåvägskommunikation, och lämpar sig därför, enligt honom, bättre för att 
förmedla sammanställd fakta.  
 
Ahmed & Rafiq (2002) hävdar att annonsering kan vara en skriftlig kanal som främst 
används mot den externa marknaden, men som även kan användas gentemot företagets 
egen personal. De anser vidare att en medarbetare i större utsträckning lägger märke till 
externa kampanjer som arbetsgivaren genomför. På så sätt menar de vidare att 
genomförandet av en extern kampanj, där företagets medarbetare exempelvis framställs 
som kundorienterade, kan leda till att medarbetarna motiveras att försöka leva upp till de 
förväntningar som presenteras genom kampanjen. 
  

3.6.2 Elektroniska kanaler  
I dagsläget tillhör datorer och användandet av olika typer av IT-verktyg företagsvärldens 
vardag. Eriksson (2002) menar att de elektroniska kanalerna hjälper företagen att 
kommunicera med sina medarbetare. Enligt honom utgörs elektroniska kanaler bland 
annat av: e-post, intranät, videokonferens, telefax, memo och andra elektroniska 
meddelandesystem. Han menar även att de elektroniska kanalerna inte passar för all typ 
av information, då det kan vara påfrestande och jobbigt att exempelvis läsa en lång text 
på en dataskärm. Eriksson menar vidare att det alltmer tilltagande användandet av 
elektroniska kanalerna, har uppkommit till följd av de goda möjligheterna att snabbt och 
enkelt förmedla information till en stor samling mottagare.  
 
Den elektroniska kanal som blir alltmer vanlig i organisationer är intranätet. Både 
Eriksson (2002) och Falkheimer & Heide (2003) beskriver intranät som ett internt 
Internet som endast kan nås av en begränsad grupp människor, vanligtvis företagets 
anställda. Vidare menar Falkheimer & Heide att den nya framarbetade tekniken med 
bland annat intranät har medfört nya möjligheter när det kommer till kommunikationen 
inom ett företag. Enligt dem är det enklare att agera pro aktivt och att föra en fortlöpande 
dialog med flera grupper av medarbetare i organisationen.  
 
Eriksson (2002) menar dock att ett intranät inte är en lösning för alla kommunikativa 
behov i ett företag. Lika lite som ett företag kan förlita sig endast på skriftlig eller 
muntlig kommunikation, menar han, kan de förlita sig enbart på intranätet. Enligt honom 
gör intranätet det dock enklare att förklara komplexa samband genom exempelvis 
användandet av bilder, och kan på ett enklare sätt än exempelvis skriftliga kanaler 
visualisera fakta.  
 
Enligt Falkheimer & Heide (2003) är intranät ett unikt medium för kommunikation, och 
kan ses som ett verktyg som inte enbart används för informationsspridning. Det används 
även som ett verktyg i det dagliga arbetet. 
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3.6.3 Muntliga kanaler  
Eriksson (2002) menar att både planerade och informella möten, konferenser, 
utbildningar och seminarier är muntliga kanaler. Enligt honom är det en fördel att 
använda muntliga kanaler när det gäller tankeutbyten medarbetare emellan. Han menar 
att det ger en större möjlighet att ställa frågor, vilket i sin tur leder till ett förtydligande av 
komplexa budskap.  
 
Även Ahmed & Rafiq (2002) ser den muntliga kommunikationen som effektiv. De menar 
att kommunikation med en individ eller en grupp, ansikte mot ansikte, ofta är en effektiv 
form av kommunikation. De anser att det kan ha en mycket större genomslagskraft än 
andra metoder, eftersom det vanligen ligger mer tyngd och en annan typ av respekt 
bakom det som sägs.  
 
Strid (1999) menar att det finns flera olika muntliga vägar för kommunikationen att 
transporteras i en organisation. De direkta kommunikationsvägarna är via chefen, 
arbetskamraterna eller via arbetsträffar/informationsmöten. Enligt honom är chefen en 
naturlig informationskanal, då chefen vanligen är länken mellan organisationens olika 
delar. Han menar även att arbetskamraterna fungerar som en informationsväg på två sätt. 
De fungerar som ett hjälpmedel vid tolkning av information, genom sin kunskap och 
erfarenhet. En annan kommunikationsväg som Strid (1999) nämner, är den som 
arbetskamraterna representerar sinsemellan, och den kan bestå av ryktesspridning som 
kan leda till en negativ stämning.  
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4 Den empiriska berättelsen  
 
Det här kapitlet innehåller den empiriska delen av vår undersökning. Inledningsvis 
presenteras en övergripande bild av Nordea och företagets värderingar. För att ge 
läsaren en tydligare bild över kommunikationsförloppet, finns även ett 
organisationsschema, samt en redogörelse över de främsta kommunikationskanalerna 
som används i Nordea. Längre fram ges en mer detaljerad version av bakgrunden till 
värderingarnas uppkomst. Sedan följer en beskrivning av hur företagsledningen arbetat 
med kommunicerandet av värderingstankarna, genom organisationens olika hierarkiska 
nivåer. I sista delen av kapitlet beskrivs hur arbetet med värderingarna ser ut på två 
olika Nordea kontor. Empirikapitlet är till största del en tolkning av våra primärdata som 
samlats in under de olika intervjuerna. 
 
 

4.1 Om Nordea  
 
Nordea är den ledande finansiella koncernen i Norden och i Östersjöregionen (Nordea 
2008). Med sina 35 000 medarbetare och ca 10 miljoner kunder, fördelat på 1 300 kontor 
i Norden, Baltikum och Polen, (Nordea 2007) hör Nordea till en av de 25 största 
bankerna i Europa (Nordea 2008). Nordeakoncernen består huvudsakligen av tre 
affärsområden; Nordic Banking, Banking and Capital Market Products, och Savings and 
Life Products. Varje område har ett eget ansvar för kundrelationer, distribution, 
finansiellt resultat, produkt- och affärsutveckling samt stödfunktioner. (Nordea 2008) Det 
affärsområde som vår undersökning är inriktad på är Nordic Banking som består av 
Internet, telefoni och kontorsverksamheten, gentemot privatkunder och företagskunder.  
 
I oktober 2000 presenterades namnet på en ny storbank i Norden, Nordea. Koncernen 
bildades med visionen att skapa nya möjligheter. ”Möjligheter att erbjuda bättre 
finansiella lösningar - bättre för kunden, bättre än konkurrenterna, bättre än tidigare” 
(Nordea 2008). Ordet Nordea är en sammandragning av orden ”Nordic” och ”Ideas”. 
Från december 2001 bedrivs hela koncernens arbete under varumärket Nordea  
 
Koncernen bildades genom en fusion av fyra stora nordiska banker: finska Merita Bank, 
svenska Nordbanken, danska Unibank och norska Christiania Bank og Kreditkasse. De 
olika bankerna som ingick i sammanslagningen, består i sin tur av flera olika fusioner 
mellan tidigare mindre banker. Totalt ingår ca 250 banker i det som idag bildar Nordea 
(Nordea 2008). Sammanslagningen av de fyra nordiska storbankerna, var den största 
gränsöverstigande bankfusionen i Europa. Ledningen stod inför en stor utmaning att 
lyckas få ihop de olika bankerna till en välfungerande och sammanhållen enhet (Nordea 
2006).  
 
Nordeas tidigare VD och koncernchef, Lars G Nordström, skriver i Nordeas 
årsredovisning 2006, (Nordea 2006 s. 2) att fusionen gav Nordea en ”unik utgångspunkt 
att generera intäktstillväxt över hela Norden, men kom också att medföra alltför höga 
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kostnader”. De höga kostnaderna tillsammans med ett svårt ekonomiskt läge på 
marknaden, ledde till ett svagt resultat för Nordea under de inledande åren på 2000-talet. 
Som en följd av de återkommande låga resultaten, försvagades tilltron till företaget hos 
aktieägare, placerare och analytiker, vilket i sin tur bidrog till att aktien sjönk i värde. Vid 
den här tidpunkten var det viktigt för Nordea att återställa förtroendet till det egna 
företaget.(Nordea 2006)  
 
Nordeas vision var under den här tiden; ”Vi ska värderas som den ledande 
finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen” (Nordea 2006, s. 10). För att kunna 
möjliggöra visionen, insåg företagsledningen att den negativa utvecklingen behövde 
ändra riktning. Ett stort fokus lades därför på att försöka förbättra och stabilisera Nordeas 
ekonomi. Arbetet innebar skärpta kostnadskontroller, ökad kapitaleffektivitet och 
kreditkvalitet, samt en sänkning av volatiliteten i intäkterna. (Nordea 2006)  
 
Tre nya nyckelord introducerades under 2002-2003, för att lyfta fram behovet av 
förbättringar och förändringar inom hela organisationen. Nyckelorden blev Nordeas 
dåtida värderingar, och de utgjordes av; Fokus, snabbhet och prestation.  
 
Fokus innebar att Nordea skulle koncentrera sig på sina styrkor och kärnverksamheter 
men företaget skulle även våga avveckla aktiviteter och verksamheter som inte var 
lönsamma. De skulle samtidigt koncentrera sig på att skapa ett värde för sina kunder och 
aktieägare. Snabbhet var uttryck för att de skulle vara snabba och flexibla i den interna 
verksamheten och effektivt anpassa sig till de villkor som fanns på marknaden. De skulle 
även erbjuda ett brett urval av lättillgängliga och konkurrenskraftiga tjänster och 
lösningar. Det sista nyckelordet var prestation, och med det ville Nordea bli mer 
resultatinriktade genom att sträva efter att bli bättre; bättre i allt de gör; bättre än 
konkurrenterna både i resultat och i lösningar. (Nordea 2006)  
 
Nordeas mission har varit oförändrad sedan grundandet av Nordea 2001 och den är, ”Gör 
det möjligt” (Nordea 2006; Nordea 2007). Missionen härstammar från den vision som låg 
till grund för själva bildandet av koncernen, som tidigare nämnts är ”Möjligheter att 
erbjuda bättre finansiella lösningar - bättre för kunden, bättre än konkurrenterna, bättre 
än tidigare” (Nordea 2008). 
  

4.2 Starten till ett nytt Nordea  
 
Den 13 april 2007 i samband med Nordeas årsstämma, gick företagets dåvarande VD och 
koncernchef, Lars G Nordström, i pension. Christian Clausen tillträdde vid samma 
tidpunkt som ny VD och koncernchef för Nordea.(Nordea 2006) Han hade en något 
annorlunda syn och lite nya idéer på hur Nordea skulle se ut i framtiden.  
 
Christian Clausen skriver i årsredovisningen för 2007 att det var dags för Nordea att ta 
nästa steg och gå från att vara bra till att bli ännu bättre. För honom utmärks ett riktigt bra 
företag av fyra saker: en stark resultatorientering, en ambitiös vision och högt ställda mål, 
en tydlig tillväxtstrategi, och en stark kundorientering i kulturen och värderingarna. Då 
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han tillträdde var organisationen redan starkt resultatorienterad, de hade ambitiösa 
finansiella mål. Även tillväxtstrategin var tydligt utarbetad, då ambitionen var att öka 
intäkterna på sin befintliga kundbas, men även utöka kundbasen i Norden, Ryssland, 
Polen och Baltikum. Han ansåg att Nordea var ett bra företag, med stora förutsättningar 
att bli ännu bättre. Men för att lyckas ansåg han även att de behövde stärka sin kultur, 
sina värderingar och sin vision. Vilket medförde att den dåtida visionen och 
värderingarna reviderades. (Nordea 2007)  
 
Nordeas gamla vision och värderingar var det som hade hjälpt företaget att bli lönsamt, 
effektivt och en välskött organisation. Genom dem lades en grund för hur arbetet i 
Nordea skulle fortskrida. Fokus, snabbhet och prestation blev också vägledande i det 
beteendet som behövdes i organisationen, samt den attityd som krävdes i företaget. 
(Nordea 2007)  
 
För att kunna möjliggöra nästa steg i Nordeas utveckling, behövde den anlagda grunden 
kompletteras och utvidgas med en ny vision och nya värderingar. Beteendet i 
organisationen ansågs behöva bli betydligt mer kund- och medarbetarinriktat. (Nordea 
2007)  
 
Våren 2007 presenterades den nya visionen. Visionen var att Nordea ska bli: "den 
ledande nordiska banken, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för 
kunder och aktieägare” (Nordea 2008). Visionen understryker att det är genom sin 
viktigaste resurs, medarbetarna, som Nordea skiljer sig från konkurrenterna (Nordea 
2007). 
  

 
Figur 2: Nordeas Corporate statement (Källa: www.nordea.com 2008) 
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Grunden som de nya värderingarna och den nya visionen bygger på är 
Resultatorientering: kostnad, risk och kapital, de härstammar från de gamla 
värderingarna. På den anlagda upparbetade grunden, byggs sedan det ”hus” som ska leda 
Nordea till sin mission att göra det möjligt. (Nordea 2008)  
 
De gamla värderingarna, fokus, snabbhet och prestation, lever kvar i organisationen och 
sitter idag som ett fundament i företagets väggar2, men de har kompletterats med tre nya 
värderingar; Positiva kundupplevelser; Det är människor det handlar om; och Ett 
Nordeateam.  
 
Positiva kundupplevelser, syftar till att banken ska agerar med kundens bästa för ögonen, 
samt ha en förståelse för den enskilda kundens behov, och agera professionellt och skapa 
varaktiga relationer; Det är människor det handlar om, syftar till att företaget vet att det 
är människorna som är avgörande för företagets framgång. De ska ge företagets 
medarbetare möjlighet till att uppnå goda resultat och att utvecklas. De främjar även 
initiativtagande och att saker verkställs i rätt tid. Prestationer inom företaget ska bedömas 
på ett korrekt och rättvist sätt; den sista värderingen, Ett Nordeateam, talar om att alla i 
Nordea ingår i ett lag för att skapa värde, de ska arbeta tillsammans genom hela 
organisationen. De anställda ska visa på tillit och ta ansvar. Regler och instruktioner ska 
skapas så att de är tydliga och lätta att tillämpa. (Nordea 2007)  
 
De nya värderingarna fungerar som tre stadiga pelare och tanken är att de ska bära upp 
företagets vision, samt hjälpa till att uppfylla visionens förverkligande. För att slutligen 
kunna leverera i enighet med organisationens mission ”gör det möjligt”.(Nordea 2008)  
 

”Sammantaget skapar den nya visionen och de nya värderingarna en kultur där 
medarbetarna jobbar tillsammans för att skapa den bästa upplevelsen och det 
högsta värdet för våra kunder, för att därigenom stödja Nordeas fortsatta tillväxt 
och positiva utveckling.” (Nordea 2007 s. 5) 
  

4.3 Kommunikationens väg  
 
Kommunikationen av Nordeas nya värderingar har transporterats uppifrån ledningen och 
neråt i hela organisationen. För att beskriva kommunikationens väg har vi omarbetat 
Nordeas organisationsschema. Den del som vår undersökning är avgränsad till, är som 
tidigare nämnts, affärsområdet Nordic banking. Området innefattar Internet, telefoni och 
kontorsverksamheten i hela Norden. Chefen för Nordic Banking heter Peter Schütze och 
han sitter även i koncernledningen. Under sig i hierarkin har Peter Schütze de olika 
regionbankerna i hela Norden. I figuren nedan har vi dock valt att endast ta med de 
svenska regionbankerna, vilka är de som är intressanta för vår undersökning. (Nordea 
2008)  
 

                                                 
2 Intervju med Carina Nordgren 080422  
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I Sverige finns det i dagsläget fyra olika regionbanker; Stockholm, Södra Sverige, Västra 
Sverige, och Mellersta och Norra Sverige. En av våra informanter Torsten Allqvie, är 
chef för regionbanken i Västra Sverige.3

 Inom området som Torsten är chef för, finns 
under regionbanksnivån i sin tur olika regioner; region Öst, Syd, Värmland och 
Göteborg. Varje region har en regionchef som svarar direkt under Torsten Allqvie. 
Regioncheferna är i sin tur kontorschefernas närmaste chef.4

 I figur 4.2 är de personer 
som vi har intervjuat markerade i grått, för att ge en tydligare bild över hur allt hänger 
samman.  

 
Figur 3: Anpassat organisationsschema 

 

                                                 
3 Intervju med Torsten Allqvie 080422 
4 Intervju med Hans Larsson 080429 
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4.4 Kommunikationen i allmänhet inom Nordea  
 
För att göra det lättare att följa kommunikationen av värderingarna genom 
organisationen, har vi valt att presentera de främsta kommunikationskanalerna som 
används inom företaget.  
 

4.4.1 Kommunikationskanaler inom Nordea  
Användandet av elektroniska kanaler, såsom intranät och e-post, är vanligt 
förekommande inom Nordea. Faktum är att Nordeas största kommunikationskanal utgörs 
av företagets intranät. Informationen som finns på intranätet når snabbt och enkelt 
samtliga av organisationens medarbetare. Vid arbetet med Nordeas värderingar, har 
intranätet använts mycket, dels vid inledningsskedet och själva lanseringen, men även i 
det fortsatta och dagliga arbetet med värderingarna. Medarbetarna kan när som helst, via 
intranätet få tillgång till värderingarna. Det finns dessutom möjlighet för de anställda att 
lägga in sina egna framgångshistorier gällande värderingarna, vilka berättar några 
speciella incidenter då det nya värderingsarbetet varit extra påtagligt och tydligt. 
Framgångshistorierna finns självfallet att läsa för samtliga av Nordeas medarbetare, via 
intranätet.5

 
Vid tillfällen då Nordeas kommunikationsavdelning vill försäkra sig om att så många 
som möjligt nås av den information som läggs ut på intranätet, används en så kallad push- 
kanal. Den här typen av kanal presenterar den aktuella informationen som intranätets 
första sida, vilket gör att alla medarbetare som går in på företagets intranät exponeras för 
informationen. Vid lanserandet av värderingarna, användes just den här typen av kanal.6

 
I det vardagliga arbetet är förekomsten av e-post mellan medarbetare en vanlig 
kommunikationskanal, det gäller även vid kommunikation mellan de olika hierarkiska 
nivåerna. Gällande information som ska förmedlas till kontorsnivån, kan vid vissa 
tillfällen kontorschefen först informeras via e-post, innan informationen nås av 
medarbetarna exempelvis på intranätet. Den information som kontorschefen tilldelas via 
ett e-post meddelande, kan dessutom direkt vidarebifogas till medarbetarna, eller 
kommuniceras muntligt till de anställda.7

 
Användandet av muntliga kanaler sker främst som en formell kanal vid personalmöten, 
telefonmöten och individuella möten. Via de muntliga kanalerna förekommer dessutom 
utbyte av information informellt. Det är samtal som sker mellan medarbetare i 
fikarummet, på personalfester och vid andra typer av tillställningar. 

                                                 
5 Intervju med Lena Höglund-Rosén 080424 
6 Intervju med Lena Höglund Rosén 080424 
7 Intervju med Hans Larsson 080429  
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4.5 Värderingsarbetet i en detaljerad version  
 
Även om vår undersökning hittills empiriskt delgett läsaren en övergripande bild gällande 
det nya värderingsarbetet, följer nedan en mer detaljerad beskrivning för att förtydliga 
hela arbetsprocessen med värderingsförankrandet. 
  

4.5.1 Christian Clausen presenterar sig  
När Christian Clausen väl tillträtt i april 2007, skickade han några dagar senare ett e-post 
meddelande till samtliga av Nordeas medarbetare. I e-post meddelandet presenterade han 
sig och berättade om sin vision för företaget, samt vilka planer han tänkt verkställa för att 
göra sina framtidstankar för företaget möjliga.  
 
Enligt tradition träffas årligen i maj samtliga av Nordeas svenska kontorschefer under tre 
utbildningsdagar i Stockholm på Arlanda. Utbildningstillfället brukar kallas Bransch 
Manager Academy (BMA). Under vistelsen blir kontorscheferna uppdaterade om vad 
som händer i företaget, de får regier och riktlinjer för bankens olika områden. 
Utbildningsdagarna ger dessutom kontorscheferna möjlighet till att diskutera vilka 
arbetssätt de tillämpar på de olika kontoren. Då ledningen finns på plats under vistelsen 
får kontorscheferna dessutom möjlighet till meningsutbyte med samtliga.  
 
Vid BMA 2007 medverkade även Christian Clausen som då för en kort tid sedan intagit 
sin nya position.8 Mötet gav honom möjlighet till att träffa alla svenska kontorschefer på 
samma gång, och därigenom kunna kommunicera sitt budskaps lika till alla. Christian 
Clausen berättade vilka visioner han ville förverkliga för Nordea. På mötet började han 
även att prata och diskutera i de termer som sedan kom att bli Nordeas nya värderingar. 
Han påpekade att de mjuka värdena var de som gjorde skillnaden för kundupplevelsen. 
Vid den tidpunkten hade Nordeas nya vision och värderingarna ännu inte lanserats. Men 
för kontorschefernas del blev Bransch Manager Academy 2007, själva introduktionen för 
de nystartade värderingstankarna i och med företagsledningens medverkande.9

 
Efter sitt deltagande på BMA utbildningsdagarna, påbörjade Christian Clausen även en så 
kallad ”road show” en resa genom Norden. Främsta syftet med resan var att presentera 
sig och försökte träffa så många som möjligt av Nordeas medarbetare. Trots att de 
värderingar som idag präglar Nordeas beteendegrund, vid den här tidpunkten inte var 
presenterade, var Christian Clausen noga med att förankra de tankar och synsätt som 
påbörjade Nordeas värderingsarbete. Under resan vid interagerandet med organisationens 
olika medarbetare spelades dessutom en dvd-film in, för att ytterligare belysa de 
grundtankar och den diskussionen som fördes kring det nya synsättet. 10

 

                                                 
8 Intervju med Agneta Holmberg 080425 
9 Intervju med Carina Nordgren 080424 
10 Intervju med Lena Höglund-Rosén 080424 
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4.5.2 Det inledande arbetet med de nya värderingarna  
Redan innan Nordeas nuvarande koncernchef och VD efterträdde Lars G Nordström hade 
koncernledningen börjat planera inför Nordeas framtid. Det som konstaterades var att en 
bank som vill bli betraktad som en duktig och seriös organisation måste ha mycket starka 
tillväxtambitioner. För Nordeas del handlade tillväxtambitionerna främst om att 
fokuserade sina ansträngningar på att hantera företagets kostnadsökningar, samt att 
generera lönsam tillväxt med intäktsökningar. Det arbete som lades ner satte så 
småningom grunden till det som idag kallas ”värderingsjobbet”. När Christian Clausen 
tillträde i april 2007 konstaterades att Nordeas resa fram till den tidpunkten varit 
framgångsrik. Företaget hade uppvisat bra resultat, men de senaste åren var i huvudsak en 
kostnadsreduktion. Företagets intäktsökningar ansågs behöva gå betydligt snabbare.  
 
Då ett av Nordeas grundfundament är att ha en stor kundbas, började spekulationerna och 
tankarna kring hur företaget skulle kunna öka de befintliga kundernas förädlingsgrad. 
Betydelsen av att ha lojala kunder samt att kunna skapa kundnöjdhet, ansågs alltmer 
avgörande för att kunna arbeta i enighet med de tillväxtambitioner som fanns inom 
företaget.  
 
Vid inledningsskedet av Christian Clausens övertagande påbörjades som tidigare nämnts 
en revideringsprocess av den dåtida visionen och värderingsgrunderna i organisationen. 
Det var Christian Clausens grundtankar, värderingar och syn på företagande, som startade 
hela processen med att försöka åstadkomma ett förändringsarbete gällande 
organisationens beteende, en resa som företaget just nu befinner sig mitt uppe i.11

  

 
För att kunna skapa lojala kunder och kundnöjdhet och därigenom stärka företagets 
framgångar, ansågs Nordea behöva bli mer kundfokuserat och medarbetarinriktat. 
Företaget började inse vikten av att fokusera på verksamhetens mjuka tillgångar och 
värden. Då system och produkter är lätta för konkurrenterna att efterlikna, ansågs 
företagets medarbetare alltmer vara det som särskiljer ett företag från ett annat. (Nordea 
2007) 
  

4.5.3 Enkät om Nordeas kulturella form  
Även om Christian Clausen var den som till stor del satte igång processen, tankebanorna 
och arbetet med Nordeas värderingar, är dagens värderingar inte något som kommit till 
på koncernledningens skrivbord. Värderingarna är istället ett resultat av en dialog som 
genomfördes med Nordeas anställda. En direkt konsekvens av en enkätundersökning som 
fullföljdes bland företagets medarbetare. Målsättningen med studien var att kartlägga och 
skapa sig en förståelse över de anställdas uppfattning om Nordea som arbetsgivare. De 
huvudsakliga frågorna berörde främst vilka olika områden Nordea som arbetsgivare var 
bra på, samt vilka utvecklingsområden som företaget behövde bearbeta.  
 

                                                 
11 Intervju med Torsten Allqvie 080422 
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Ett urval på ca 15-20 % av medarbetare från flera olika personalgrupper inom 
organisationen valdes ut till att delta vid undersökningen. Enkätmaterialet samlades in 
och analyserades.  
 
Vad som tydligt framgick av det analyserade insamlade materialet, var att Nordea hade 
ett starkt resultatorienterat perspektiv.12

 De dåvarande värderingarna fokus, snabbhet och 
prestation var oerhört väl inarbetade i hela företaget.13

 Ett tydligare kundorienterat 
perspektiv samt ett fokus på företagets medarbetare var något som däremot saknades. 
Nordea behövde bli mer inriktade på att skapa mervärde vid interaktionerna med 
företagets kunder och därigenom kunna frambringa positiva kundupplevelser.14

 De 
positiva kundupplevelserna ansågs uppkomma vid kundernas personliga möten med 
företaget och dess anställda. Vikten och förståelsen för att nyckeln till de positiva 
kundupplevelserna är företagets medarbetare, blev mer och mer uppenbart för Nordea. 
Dessutom infann sig en förståelse för betydelsen av teamets samarbetsförmåga. Att det är 
medarbetarna tillsammans som bildar helheten och gör skillnad vid de enskilda 
samspelen med kunderna. Som en följd av det nyvunna synsättet och en insikt över hur 
allt hänger samman för att Nordea ska kunna nå sina uppsatta mål, föddes Nordeas nutida 
tre värderingar. Värderingarna är som tidigare nämnts; Positiva kundupplevelser; Det 
handlar om människor och Ett Nordeateam.  
 
För att kunna skapa nöjda kunder (”Positiva kundupplevelser”) behöver företaget 
använda sig av sin främsta resurs, medarbetarna (”Det är människor det handlar om”), 
en enskild medarbetare kan inte ensam skapa nöjda kunder utan alla måste samarbeta 
som ett team för att företaget ska lyckas (”Ett Nordeateam”).15

 

4.5.4 När värderingarna väl var fastställda  
Den nya visionen och värderingarna lanserades till att börja med genom företagets 
intranät i slutet av sommaren 2007. Medarbetarna informerades via de så kallade push- 
kanalerna.  
 
Då de nya värderingarna väl var fastställda av koncernledningen, förstod ledningen att de 
stod inför en stor utmaning. Att kunna få Nordeas hela personalstyrka att helt plötsligt 
ändra riktning och anamma ett helt nytt beteendemönster, är något som inte görs på en 
dag. Hela arbetet kräver oerhört mycket kraft och nedlagt arbete för att så småningom 
kunna få till en positiv förändring i organisationen.16

 Under de nästkommande månaderna 
gick därför mycket tid och energi åt att förankra det nyvunna betraktelsesättet och föra 
diskussionen vidare i organisationen. Med tanke på att Christian Clausen redan tidigare 
under sin presentationsresa runt om i Norden pratat utifrån de olika begreppen och 
synsättet, var det många som kände igen diskussionen rörande de nya värderingarna 
redan i början av lanseringen och förankringsprocessen.  

                                                 
12 Intervju med Torsten Allqvie 080422 
13 Intervju med Carina Nordgren 080424 
14 Intervju med Torsten Allqvie 080422 
15 Intervju med Carina Nordgren 080424 
16 Intervju med Carina Nordgren 080424 
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En stor del av processen att få Nordeas medarbetare att ta till sig de nya värderingarna 
handlade om att involvera medarbetarna. För att en beteendeförändring skulle kunna 
komma till stånd, ansågs de anställda behöva motiveras och inse sin egen bidragande roll 
för att kunna göra de olika begreppen levande. 
  

4.5.5 Kommunicerandet av värderingarna genom organisationen  
Inledningsvis ville företagsledningen säkerställa att kommunikationen till medarbetarna 
blev så lik som möjligt. Värderingarna implementerades i organisationen genom en 
framarbetad kaskadmodell, där budskapet förmedlades genom det så kallade ”train-the-
trainer” konceptet.17

 Användandet av kaskadmodellen innebar att värderingsbudskapet 
transporterades genom organisationens olika nivåer, i diskussionsform. 
Koncernledningen startade hela kommunikationskedjan genom att träffa sina närmaste 
chefer högre upp i hierarkin. Där ingick bland annat regionbankschefer och andra högre 
chefer för de olika affärsområdena. En diskussion och dialog fördes kring de olika 
värderingarna. Hur de olika värderingarna uppfattas, vilket förhållningssätt som ska 
antas, vad som menas med de olika begreppen etcetera. Diskussionen var det som 
företagsledningen ville åstadkomma bland deltagarna, inte att de enskilda medarbetarna 
tagit del av värderingarna som sådana, utan istället ansågs meningsutbytet var det viktiga.  
 
Genom att företagsledningen deltog i diskussionen och redan innan haft en dialog 
sinsemellan, fanns en god uppfattning över vad de ville att diskussionen bland cheferna 
skulle handla om och leda till. Ledningen gav medarbetarna ramverket för själva dialogen 
och ledde på så sätt själva kommunikationsprocessen. Den här typen av kaskadmodell 
innebär att den eller de som håller i diskussionen deltagit i en liknande diskussion 
tidigare, vilket gör att dialogen styrs in på rätt väg trots att det är de andra deltagarna som 
till stor del står för resonemanget.  
 
Finessen med de diskussioner som uppkom på de olika nivåerna inom företaget, var att 
de inte behövde vara samma. Syftet var nämligen att skapa utrymme för eftertanke, och 
en förståelse för hur varje enskild enhet inom organisationen, på sitt eget sätt kan leva i 
enighet med de nya värderingarna. Ramen för värderingarna var det som ansågs vara det 
viktiga att förmedla, och själva känslan för värderingarnas innebörd. 18

 
De chefer som deltog vid diskussionen med företagsledningen fick sedan i sin tur i 
uppgift att kaskadera dialogen vidare i organisationen, och vidarebefordra 
kommunikationen om värderingarna till sina ledningsgrupper. Ledningsgrupperna fick 
sedan i sin tur ansvar för att kaskadera budskapet vidare ner till sina kontorschefer. 
Kontorscheferna var redan något bekanta med värderingarna genom Branch Manager 
Academy (BMA) i maj 2007, som tidigare nämnts.  
 
Efter att kontorscheferna hade fått tagit del av diskussionen och värderingarna väl 
lanserades, blev själva förankringen till kontorspersonalen väldigt mycket beroende på 
                                                 
17 Intervju med Carina Nordgren 080424 
18 Intervju med Torsten Allqvie 080422 
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kontorschefens kommunikativa roll. Kontorschefen fick välja sitt eget arbetssätt för att 
kommunicera värderingarna till kontorets personal. Det handlade mycket om att utifrån 
gruppens utgångsläge kombinera medarbetarnas dagliga arbetsuppgifter och yrkesroller, 
med de synpunkter som fanns kring gällande beteendemönster och de nya värderingarna. 
Hur varje kontorschef valde att leda själva upplägget och arbetet, var med andra ord helt 
och hållet tilldelat kontorschefen.19

 
Som ett stöd vid förankringsarbetet, fick kontorscheferna ett verktygskitt bestående av 
några olika hjälpmedel. Förutom att personalen kunde läsa om värderingarna på Nordeas 
intranät, tilldelades kontorscheferna även ett bildspel att visa på kontorsmöten och 
liknande. I samband med att Christian Clausen var iväg på sin presentations resa spelades 
som tidigare nämnts, dessutom en dvd-film in. Genom filmen framgick vad hela 
värderingsarbetet handlade om och vilka nya tankesätt Christian Clausen tillsammans 
med resterande medlemmar i ledningsgruppen, ville föra in i hela organisationen.20

 

4.5.6 Beskrivandet av värderingsarbetet utifrån två olika kontor  
Kommunikationen av värderingarna skiljer sig väldigt mycket åt på kontorsnivån och är 
tätt sammankopplat med kontorschefens individuella arbetsupplägg. Av den anledningen 
har vi valt att beskriva kommunicerandet av värderingarna utifrån hur två olika kontor 
arbetar med uppfyllandet av dem. För att kunna sammansluta hela 
kommunikationskedjan, skildras avslutningsvis hur två kundtjänstmedarbetare på de båda 
kontoren, uppfattar värderingsarbetet på sina arbetsplatser samt hur värderingarna 
kommer till användning i det dagliga arbetet med kontorets kunder.  
 
För att kunna möjliggöra och lyckas med värderingsarbetet finns det vissa komponenter 
som måste ingå för att ett företag ska kunna arbeta värderingsstyrt. Enligt den interna 
marknadsföringen, är de främsta komponenterna, det enskilda företagets syn på 
motivationsskapande, decentralisering/handlingsfrihet, återkoppling, belöningssystem 
och de anställdas möjlighet till utbildning. Vår uppfattning är att de ovan nämnda 
begreppen spelar en avgörande roll för att kunna förverkliga de nya värderingarna. Därför 
har vi valt att empiriskt undersöka hur kontoren arbetar med begreppen vid det dagliga 
arbetet på de två kontoren.  
 

4.6 Kontoret på Järntorget, Göteborg City  
 
Agneta Holmberg arbetar sedan tre år tillbaka som kontorschef på Järntorget i Göteborg 
City. Hon är i grunden utbildad civilekonom och har en gedigen erfarenhet inom 
bankväsendet. Agneta har snart arbetat 25 år inom banken och hon har provat på många 
olika arbetspositioner inom företaget.  

                                                 
19 Intervju med Torsten Allqvie 080422 
20 Intervju med Lena Höglund-Rosén 080424 
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4.6.1  Det inledande förankringsarbetet på kontoret  
Agneta Holmbergs första kontakt med Nordeas värderingar var under det årliga Bransch 
Manager Academy mötet i maj 2007, då Christian Clausen var på plats och berättade om 
det pågående värderingsarbetet och dess riktlinjer. Sedan, när värderingarna väl 
lanserades i hela företaget, dröjde det en tid innan Agneta riktigt kunde ta till sig 
värderingarna. Agneta menade att de nya värderingarna och den beteende- och 
kulturförändring som följde behövde sjunka in och skapa eftertanke. I dagsläget arbetar 
hon betydligt mer med värderingarna än i början av lanseringen 
.  
Agneta har en positiv inställning till de nya värderingarna. Agneta hävdar, att det 
personliga mötet med kunden samt bankens bemötande och de mjuka värdena, blir mer 
och mer avgörande för att skapa de positiva kundupplevelserna.  
 
Agneta poängterade att vid kommunicerandet av värderingarna från högre instanser, 
meddelades inte på vilket sätt värderingarna i det dagliga arbetet egentligen skulle 
uppfyllas. Utan att det nu liksom då, istället är upp till var och en på kontoret att 
reflektera över. Agneta menar att det är väldigt lätt att exempelvis säga – vi ska skapa 
positiva kundupplevelser, men frågan är egentligen hur upplevelserna i själva verket 
åstadkoms. Ramen för värderingarna tilldelades, sedan var det dock upp till var och en på 
kontoret att se sin egen bidragande roll i själva värderingsuppfyllandet.  
 
För att få med sina medarbetare i tankesättet hölls ett kontorsmöte där personalen 
inledningsvis fick se den inspelade dvd-filmen som ingick i det tilldelade 
värderingskittet. Efteråt diskuterades de olika värderingsbegreppen, i likhet med den 
tidigare nämnda kaskadmodellen, som även genomfördes på företagets högre nivåer. Det 
fördes en diskussion om vilken betydelse värderingarna har just för kontoret, samt de 
enskilda medarbetarnas synsätt på begreppen.  
 
Därefter träffades samtliga av kontorets medarbetare under en heldag då en kick-off 
anordnades. Ett stort fokus lades under dagen på att fastställa kontorets uppsatta vision, 
vart kontoret vill komma och på vilket sätt visionen ska realiseras. Kontoret har en 
visualiserad blå värld och en visualiserad rosa värld. Den blå världen är där kontoret 
befinner sig idag, den rosa världen är kontorets vision och dit kontoret strävar. Den rosa 
världen knyts samman med Nordeas värderingar och vad värderingarna betyder just för 
kontoret. Agneta talar om vikten av att ha roligt på sin arbetsplats för att kunna uppfylla 
sina uppsatta mål. Under heldagen fick därför personalen se en film som handlade om 
glädje. Utifrån kontorets rosa visionsvärld genomfördes även olika teamaktiviteter, då det 
målades tavlor och spelades biljard. 
  

4.6.2 Återkoppling  
I det vardagliga arbetet försöker Agneta att kontinuerligt tala om värderingarna och vid 
exempelvis personalmöten, påminna medarbetarna om värderingarna och begreppens 
betydelse. En metod som Agneta vanligen kommit till att använda, för att få sina 
medarbetare att ta till sig något, är att relatera begrepp och situationer till sig själv. Att 
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konkretisera hur hon själv tänkt arbeta i vissa lägen har erfarenhetsmässigt visat sig leda 
till att personalen har lättare att ta till sig olika typer av information.  
 
Förutom att Agneta själv kontinuerligt försöker att påminna sin personal om 
värderingarna och begreppens betydelse för just kontoret på Järntorget, sker även årligen 
en medarbetarundersökning. Medarbetarundersökningen kallas Employee Satisfaction 
Index (ESI), i undersökningen förekommer frågor om värderingarna. Agneta menar att 
den interna granskningen på ett bra sätt visar på medarbetarens uppfattningar om 
värderingarna och även ger en bra bild över hur tydlig förankringen av dem varit. Dock 
tror hon att hennes personal fortfarande finner de nya värderingarna en aning svåra att ta 
till sig, därför är den kontinuerliga återkopplingen oerhört viktig menar hon. Förutom att 
ställa frågor om värderingarna, är medarbetarundersökningen dessutom till för att få en 
inblick över medarbetarnas attityder inom en mängd andra områden. 
 
Den återkoppling som Agneta i sin tur fått från högre instanser, över hur arbetet med 
värderingarna på kontoret fortskrider, har skett på konferenser. Återkoppling sker 
dessutom vid de olika kvartalsuppföljningarna med Agnetas egen regionchef, Mats 
Engström.  
 
Då personal som arbetar i kundtjänst kommer med förbättringsförslag och idéer för att 
effektivisera arbetsprocessen vid de enskilda kundmötena finns ingen speciell 
återkopplingskanal som på ett enkelt sätt gör att informationen tas om hand av ansvariga. 
Istället är det kontorschefens uppgift att föra medarbetarnas förslag vidare i 
organisationen.  
 

4.6.3 Motivation  
För att arbeta med att motivera personalen anser Agneta att det är oerhört viktigt att vara 
nära sina medarbetare och att inbjuda till olika typer av diskussioner. Men något som är 
extra viktigt enligt Agneta är att tydliggöra de förväntningar som finns på varje enskild 
anställd. Hon menar att det går att se på kontorsverksamheten utifrån ett antal rutor. Varje 
enskild arbetsposition har en egen ruta, det vill säga kontorschef, kundtjänstchef, 
personlig bankman och kontaktpersonal. Tillhörande varje arbetsposition och därmed 
varje ruta, så finns det ett antal arbetsuppgifter, ansvarsområden och förväntningar 
kopplade. För att kunna motivera personalen till att vara engagerade och göra ett bra 
jobb, hävdar Agneta att hennes jobb är att förtydliga och fastställa en lägsta förväntan för 
varje ruta (arbetsposition). Utifrån varje arbetsposition fastställs därför en lägsta 
förväntningsnivå och individuella mål över vad personen i fråga ska leverera 
försäljningsmässigt, vanligtvis i snitt per vecka.  
 
Då Nordea har många bra produkter anser Agneta att hon därför förväntar sig att 
kunderna ska bli informerade om de möjligheter som finns, vilket i sin tur leder till att 
kunden dessutom väljer bankens produkter. Sedan handlar det om att föra en diskussion 
med varje anställd, så att alla medarbetare accepterar de mål och förväntningar som finns 
anslutna till den aktuella arbetspositionen. Att personalen även får en förståelse för att 
arbetet även handlar om att leverera. När arbetsveckan är över ska medarbetaren veta om 

- 36 - 



- Den empiriska berättelsen - 

målen för veckan är avklarade. Vid händelse att målen inte är uppnådda, förstår 
medarbetaren att det kommer att krävas en större ansträngning för att ta igen tappet 
veckan efter. Om det finns tydliga krav och förväntningar på varje enskild anställd, leder 
det i sin tur till att kontoret får engagerade och motiverade medarbetare, menar Agneta. 
  

4.6.4 Belöningssystem  
Agneta understryker dock att personalens insatser måste belönas, framgångar måste firas. 
Då medarbetarna även måste uppmuntras med olika typer av morötter när de utfört ett bra 
arbete.  
 
Andra sätt att belöna personalens insatser härstammar utifrån bankens totala finansiella 
utveckling. Totalt för Nordea finns ett belöningssystem baserat på vinstandelar, beroende 
på hur hela företaget presterar tilldelas företagets medarbetare en viss andel. 
  
Andra typer av belöningar, gemensamma för hela företaget, är inget som existerar. För att 
belöna en enskild anställd ingår istället det individuella lönesamtalet som en del. Agneta 
berättar att beslutet för en medarbetares lönesättning, till 70-80 procent bygger på vad 
personen i fråga har presterat. Resultatet av det som medarbetaren har levererat 
(försäljningen), eftersom det till stor del är det den anställde mäts på. Resterande 
procentandel är en sammanslagning av många olika komponenter och kvalitéer hos 
medarbetaren. Det kan exempelvis vara baserat på hur pass delaktig medarbetaren är vid 
möten, hur villig den anställde är att dela med sig av sina erfarenheter och bidrar till 
gruppens trevnad, om personen i fråga tar ansvar och får kontorsgemensamma uppgifter 
med mera. Alla de här delarna bedöms när Agneta arbetar med de individuella 
lönesättningarna.  
 

4.6.5 Utbildning  
Agneta berättar att det inte finns några utbildningar som endast fokuserar på företagets 
värderingar. Istället ingår de nya värderingarna som ett delmoment i de flesta av 
företagets utbildningar.  
 
Gällande personalens möjlighet till vidareutveckling och utbildning inom företaget, 
menar Agneta att det finns goda förutsättningar. Till varje arbetsposition finns det ett 
antal fastställda utbildningar knutna. Om en medarbetare som arbetar i kundtjänst vill 
utbilda sig inom sitt eget kompetensområde, kan personen i fråga gå in på Nordeas 
intranät och läsa om de utbildningar som finns kopplade till sin yrkesroll. Agneta hävdar 
att det alltid finns kompetensutveckling från den position medarbetare befinner sig, men 
även utifrån ett karriärsperspektiv. 
  
Det är Agneta själv som godkänner vilka som får möjlighet att delta på de olika 
utbildningarna. Hon är den som har ansvar för kontorets resultat. Alla 
utbildningstillfällen som medarbetarna får delta på leder i sig till en kostnad för kontoret. 
Hon menar dock att den uppkomna kostnaden istället måste ses som en investering. 
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Hennes uppfattning är att medarbetarna självklart ska få gå på utbildning och det är något 
som behövs men en stor del av arbetet lär du dig som anställd faktiskt på arbetsplatsen. 
 
Agneta berättar att varje år genomförs ett utvecklingssamtal enskilt med de anställda på 
kontoret, som kallas PDD-samtal. PDD står för Performance and Develop Dialog, under 
samtalet diskuterar kontorschefen och medarbetaren hur det gångna året varit. Agneta ger 
feedback på medarbetarens insatser och en dialog förs över vilka kunskaper personen i 
fråga kan behöva utveckla. En plan läggs sedan upp för den anställdes framtid. Planen 
bygger sedan på att Agneta och medarbetaren tillsammans godkänner den. 
  

4.6.6 Decentralisering/Handlingsfrihet  
När det kommer till betydelsen av att ge personalen handlingsfrihet, arbetar Agneta med 
utgångspunkten att så många som möjligt av medarbetarna ska ha olika typer av 
befogenheter. Agnetas uppfattning är att för att kunna skapa positiva kundupplevelser, 
måste de beslut som ska tas gällande en kunds specifika ärende, hanteras nära kunden och 
dessutom gå snabbt. Kreditbefogenheter är något som större delen av personalstyrkan i 
kundtjänst har, vilket ger den enskilda medarbetaren möjlighet att bevilja krediter upp till 
en viss nivå på egen hand. Dock menar Agneta att olika typer av befogenheter är något 
som medarbetaren förtjänar och inget som ges till alla anställda direkt i och med att en 
anställning tar vid. Befogenhetstilldelandet är något som delegeras av kontorschefen. Vid 
fastställandet om en medarbetare ska tilldelas exempelvis en kreditbefogenhet (vilket är 
något som ofta står i fokus gällande befogenheter), så gör Agneta en bedömning. Hon 
försöker uppskatta om personen i fråga har relevant kunskap, kompetens och sunt förnuft 
för att kunna uppskatta kundens återbetalningsförmåga. Saknar en medarbetare en 
befogenhet som behöver användas vid ett speciellt ärende, så får den anställde uppsöka 
någon annan i personalstyrkan som kan bevilja och godkänna ärendet.  
 
Då en anställd saknar befogenhet att bevilja kredit på högre nivå, menar Agneta att det 
finns klara regler och kalkyler för vad som gäller vid beviljningen av krediter. Om 
kunden i fråga skött sina tidigare lån och inte visar på några betalningsanmärkningar från 
upplysningscentralen. Så vet medarbetaren normalt vad som kommer att beviljas och 
inte, och kan därför alltid ge kunden ett direkt svar, även om det är kontorschefen som 
måste godkänna lånet i slutändan.  
 
Agneta har själv alla olika typer av befogenheter för kontorsverksamheten. Dock har 
även kontorschefen ett tak för exempelvis krediter. Vid händelse av att en kund vill låna 
större summor, måste avgörandet flyttas högre upp i organisationen för vidare 
beslutsfattande. 
  

4.6.7 Resultatinformerandet på kontoret  
Själva resultatkommunicerandet till kontorets personal sker mestadels utifrån hur det 
egna kontoret presterar. När exempelvis kvartalsrapporter och liknande presenteras för 
hela Nordea, menar Agneta att den typen av information finns lätt tillgänglig för 
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personalen på intranätet. Hon brukar dock skriva ut informationen från intranätet, och i 
pappersform placera informationen på exempelvis toalettdörren eller kylskåpsdörren. 
  
Men när det gäller kontorets eget resultat bryter Agneta vanligtvis ner det gjorda 
resultatet på hur mycket som intjänats på varje anställd på kontoret, samt hur kontoret 
presterar i förhållande till de andra kontoren. Hon tycker att genom att lägga fram 
resultatet på det sättet, bidrar det i sin tur till att kontorspersonalen lättare kan förstå 
resultatets innebörd. Agneta menar att anställs fler medarbetare till kontoret, så måste 
aktiviteten hos den befintliga personalen därmed öka. Genom att kommunicera och 
berätta för personalen i den här typen av termer, blir informationen mer greppbar för 
kontorets medarbetare menar hon. 
  

4.7 Kundtjänst vid kontoret på Järntorget, Göteborg City  
 
Sharon Goldstein arbetar i kundtjänst på Järntorget i Göteborg City.  
 
Sharon anser att det i dagsläget talas mycket om företagets värderingar på kontoret. Hon 
menar att hon vet vad värderingarna innebär, även om hon inte riktigt ännu ordagrant kan 
namnge de tre värderingarna. Sharon har börjat känna av att hon själv som 
kontaktpersonal alltmer börjar reflektera över värderingarna.  
 
Då värderingarna introducerades i hela företaget fick medarbetarna på kontoret se en dvd-
film under ett kontorsmöte. Därefter fördes enligt Sharon en diskussion kring dem. Hon 
kan inte minnas att kontoret hade någon kick-off för att introducera värderingarna. 
Däremot träffades alla medarbetare på kontoret under en heldag, då kontorets vision för 
framtiden planerades inför. Hon berättade om kontorets tidigare nämnda blåa värld och 
kontorets rosa visionsvärld.  
 
Sharon anser att det sker en ständig återkoppling till värderingarna på kontoret. Om det 
exempelvis är någon i personalstyrkan som berättar om något som lett till kundvärde, så 
återkopplas det direkt till positiva kundupplevelser etcetera. Hon menar att värderingarna 
implementeras återkommande i det vardagliga arbetet på kontoret. 
  
Trots att det på kontoret är uttalat att verksamheten inte ska vara försäljnings- och 
produktfokuserad, upplever Sharon ändå att miljön på kontoret är försäljningsinriktad. 
Hon anser inte att en medarbetare som är skicklig i kundkontakter belönas på något sätt.  
 
Gällande de anställdas belöning, anser Sharon att det vinstandelsprogram som företaget 
använde sig av, är en jättebra förmån för de anställda. Dock menar hon att den typen av 
belöningssystem vanligen upplevs svår för den enskilda medarbetaren att påverka. 
Däremot hävdar Sharon att det förekommer många olika interna tävlingar på kontoret, 
som enligt henne själv fungerar mer effektivt när det kommer till att få personalen att 
prestera bättre. Det kan röra sig belöningar i form av biobiljetter eller liknande.  
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4.8 Kontoret i Jönköping City  
 
Hans Larsson arbetar sedan 5 år tillbaka som kontorschef på kontoret i Jönköping City. 
Hans har i likhet med Agneta Holmberg en lång erfarenhet inom bankvärlden och har 
innehaft flera olika tjänster inom företaget. 
  

4.8.1 Det inledande förankringsarbetet på kontoret  
Redan ett halvår innan Christian Clausen tillträdde och de nya värderingarna lanserades, 
hade ett arbete som påminde om värderingsarbetet startat på kontoret i Jönköping City. 
Det här skedde i samband med att de skulle börja arbeta med Contact policy på kontoret. 
Contact policy innebär framförallt att de personliga bankmännen ska träffa rätt kunder 
utifrån ett aktuellt urval. Urvalet är beroende av vilka speciella fokusområden i form av 
exempelvis en kampanj, som gäller för kontoret för en viss tidsperiod. Genom att träffa 
rätt kunder skulle kontoret ta sig ur den dåtida bolånespiralen, där mer och mer tid gick åt 
till att ta hand om administrativa uppgifter istället för att träffa kontorets kunder. Flera 
nya verktyg introducerades i samband med det nya Contact policy arbetssättet, 
exempelvis en ny kunddatabas, nätverksbaserad kalender, placeringsplan och flera 
specialistfunktioner. De nya förändringarna ställde allt högre krav på de enskilda 
medarbetarna. Det var till en början viktigt att få personalen att förstå de olika momenten 
rörande det nya arbetssättet, och dessutom få dem att förstå varför det var viktigt att de 
nya funktionerna användes. Av den anledningen påbörjade kontorschefen för Jönköping 
City, Hans Larsson, arbetet med att förtydliga medarbetarnas förståelse och engagemang 
för de nya arbetsuppgifterna. Han betonade vikten av de enskilda kundkontakterna och 
betydelsen av kundnöjdhet. Hans poängterade att det roliga i kontorspersonalens arbete 
faktiskt var att träffa kunder samt att göra kunderna nöjda.  
 
Han försökte engagera personalen genom att ställa frågor som; ”Hur får vi nöjda 
kunder”? ”Jo, vi får nöjda kunder genom att träffa kunderna och att göra affärer med 
dem.”  
 
Genom att diskutera med personalen och kontinuerligt föra dialog med medarbetarna 
utifrån ett kundperspektiv, fick Hans allteftersom tiden gick slutligen gehör från 
medarbetarna. Sakta men säkert började synsättet och de nya tankebanorna att sjunka in 
hos de anställda.  
 
När kontorets medarbetare väl började bli införstådda med de nya tankarna som 
kontorschefen börjat implementera, så sammanföll det med att Christian Clausen 
tillträdde som ny VD och koncernchef. De värderingar som Christian Clausen 
presenterade, passade väl in med det arbete som hade påbörjats på kontoret i Jönköping 
City. Då Christian Clausen åkte runt på den tidigare nämnda ”road showen” i Norden och 
presenterade sig, var kontoret i Jönköpings City föremål för hans besök. Under besöket 
fördes en diskussion med medarbetarna kring de nya värderingstankarna. Något som gav 
kontoret en extra skjuts vid det fortsatta värderingsarbetet. Hans menar att det var enklare 
att implementera de nya värderingarna än de gamla (fokus, snabbhet och prestation). 
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Mycket av det, tror han har att göra med att värderingarna presenterades vid rätt tidpunkt 
och att de redan var grundade i organisationen när de lanserades.  
 
Hans Larsson introducerades själv för de nya värderingarna i maj år 2007, på Bransch 
Manager Academy mötet som tidigare nämnts. Han menar att det var ett bra avstamp 
med mycket nytänk, som dessutom skapade mer tid för bankens kunder. På mötet kände 
han också att det var skönt att allt smälte ihop, och följde en konsekvent linje. Hans har 
tidigare upplevt att det generellt i bankvärlden gått åt olika håll vid varje ny förändring. 
Den nya visionen och värderingarna som Christian Clausen presenterade, smälte bättre 
ihop med det arbete som tidigare genomfört i organisationen.  
 
Hans menar att visionen och värderingarna i sig inte är unika. Men de är formulerade på 
ett sätt som underlättar för honom som chef, eftersom de är lätta att applicera på det 
mesta. De är värdefulla på många olika sätt, exempelvis om det är två medarbetare som 
inte kan samarbeta, så kan Hans koppla det till värderingen ”Ett Nordeateam”. Genom att 
poängtera för medarbetarna att alla måste samarbeta, eftersom kunderna inte kommer att 
få en bra upplevelse om de får olika budskap. Hans menar att värderingarna hjälper 
honom mycket i sitt ledarskap, det är aldrig någon som ifrågasätter varför de nya 
värderingarna har uppkommit, eller varför de är viktiga. Istället undrar medarbetarna hur 
de ska agera för att kunna leva upp till det nya beteendemönstret.  
 
Något annat som Hans lyfter fram, är att ledningen haft en god förståelse för att 
implementerandet av de nya värderingarna och beteendet tar tid. Något som Hans tror, i 
sig, kan ha bidragit till att införandet av det nya synsättet paradoxalt nog gått fortare.  
 
När introduktionskittet för värderingarna väl skickades ut i slutet av sommaren 2007, var 
det enligt Hans upp till kontoret att bestämma hur materialet skulle användas. På kontoret 
i Jönköping City, blev introduktionskittet mer som ett komplement till kontorets egna 
tidigare framarbetade metoder.  
 
Det anordnades dessutom en kick-off på kontoret, som kallades för ”Träffa rätt”. Under 
kick-offen träffades kontorets medarbetare under en gemensam eftermiddag, då de 
tillsammans gick igenom och diskuterade vad värderingarna betyder just för det egna 
kontoret. Bordsdukar som hade utseendet av piltavlor ingick som ett kreativt moment 
under kick-offen, en piltavla för varje värdering. Medarbetarna indelades i olika grupper 
och tilldelades tuschpennor. Varje grupp fick sedan i uppgift att skiva på bordsdukarna 
och formulera vad de tre olika värderingarna betyder just för dem i gruppen. De 
formuleringar som medarbetarna uppfattade som viktigast, skrevs närmare mitten av 
piltavlan. Desto viktigare en uppfattning ansågs vara, placerades formuleringen i avstånd 
till mitten. Medarbetarna arbetade med övningen i åtskilliga timmar. När arbetet med 
bordsdukarna väl var klart, skrevs de olika tyngdpunkterna som medarbetarna kommit 
fram till rent. En sammanställning gjordes av det som hade sagts om de olika 
värderingarna.  
 
Dessutom tillsattes en mindre grupp, bestående av personliga bankmän, 
kundtjänstpersonal samt medarbetare från kontorets företagsenhet. De fick i uppgift att 
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tillsammans fortsätta arbetet med de sammanställda punkterna och värderingstankarna. 
Sedan var det den tillsatta gruppens uppgift att utifrån punkterna, konkretisera 
värderingstankarna och tydliggöra på vilket sätt de skulle bli betydelsefulla, för det 
vardagliga arbetet på kontoret. Utifrån den sammanställningen som gjordes över 
värderingarna under kick-offen, fick gruppen i uppgift att urskilja kontorets styrkor och 
svagheter. En diskussion fördes kring vad kontoret är bra på, och vad som behöver 
åtgärdas gällande kontorets olika avdelningar. Åtgärdslistor författades, sedan tilldelades 
listorna varje ansvarig gruppchef, för vidare hantering. Ett dokument sattes sedan ihop, 
som tydliggjorde hur personalen ville att kontoret skulle vara och uppfattas.  
 
Så småningom är tanken att utifrån de dokumenterade punkterna och det fortsatta arbetet 
med värderingarna, ska två korta ”Statements” tas fram. Vilka kommer att vara i linje 
med företagets värderingar, men enligt Hans är grundade på uppfattningar gällande 
begreppen som kontorets medarbetare känner lite extra för. Det ena statementet ska vara 
framtaget utifrån ett internt perspektiv, ett förtydligande över vilka komponenter som är 
extra viktiga för medarbetarna på kontoret. Det andra statementet ska vara riktat externt 
och förmedla ett budskap till kunderna, som ska berätta vad kunderna kan förvänta sig av 
just kontoret i Jönköping City. Hans menar att genom att förtydliga synpunkter gällande 
värderingsarbetet som medarbetarna på kontoret känner är extra viktiga, leder det i sig till 
att medarbetarna sammanlänkas och får ytterligare engagemang och enklare kan leva upp 
till värderingarna. Hans har uppfattningen av att för att på bästa sätt formulera de 
inplanerade statesmenten, kommer kontoret att behöva hjälp av proffs. 
  

4.8.2 Återkoppling  
Det har fortfarande inte skett någon återkoppling på kontorets egna nedlagda arbete med 
värderingarna som genomfördes under kick-offen. Den grupp som tillsattes för att 
fortsätta med de dokumenterade punkterna och värderingstankarna, har som tidigare 
nämnts framställt åtgärdslistor för kontorets olika avdelningar. Listorna har även 
överlämnats till de ansvariga gruppcheferna. Hans menar dock att det än så länge varit 
svårt för gruppcheferna att hitta tiden till att bearbeta de olika punkterna på 
åtgärdslistorna. Hans har även uppfattningen av att medarbetarna tycker att det har tagit 
lite för lång tid, från det att arbetet med värderingarna startade, till tidpunkt för 
återkoppling på kick-off arbetet.  
 
I övrigt har återkoppling av värderingarna skett på kontorets olika möten. Hans försöker 
att kontinuerligt påminna personalen om de olika värderingarna, samt att applicera 
värderingstankarna till det vardagliga arbetet på kontoret. På de årliga PDD-samtalen 
(Performance and Develop Dialog), går Hans tillsammans med de enskilda medarbetarna 
igenom hur arbetet med värderingarna går. Hans försöker under utvecklingssamtalets 
gång urskilja vilken inställning personen i fråga har inför värderingarna, samt på vilket 
sätt han eller hon bidrar till värderingarna.  
 
Varje år genomförs som tidigare nämnts en medarbetarundersökning (ESI) inom Nordea, 
där flera frågor är formulerade utifrån värderingarna. Med hjälp av undersökningen får 
kontorschefen en sammanställning på hur medarbetarna på kontoret tycker att 
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värderingsarbetet fungerar. Medarbetarundersökningen fungerar som ett bra verktyg för 
återkoppling.  
 
För Hans del sker återkopplingen av värderingsarbetet utanför kontoret, främst genom 
möten med regionledningen och på det stundade Bransch Manager Academy mötet, som 
återigen anordnas för Sveriges alla kontorscheferna i maj 2008. Hans uppfattning är att 
det under mötet (BMA) kommer att göras en återkoppling till det nedlagda 
värderingsarbetet som skett under det gångna året. Kontorscheferna kommer även ges 
möjlighet att utbyta idéer och tips med varandra.  
 

4.8.3 Motivation  
Hans menar att det finns flera olika sätt för en kontorschef att motivera sin personal. En 
viktig komponent i det arbete är framförallt att coacha medarbetarna och personligen 
fungera som en slags support för de anställda. Genom att stödja medarbetarna, leder det i 
sin tur till att kontorets medarbetare får ökat självförtroende. Hans menar att då 
medarbetarna har gott självförtroende, leder det till att medarbetaren självständigt kan 
åstadkomma bra resultat, och vågar göra goda affärer. Hans hävdar dessutom att han som 
kontorschef kan skapa motivation genom att uppvisa kontorets resultat, hur det går för det 
egna kontoret i jämförelse med andra kontor i regionen. Av den anledningen brukar han 
passa på att vid kontorsmöten presentera olika typer av försäljningsresultat för bankens 
olika produkter. Då någon av kontorets anställda gjort bra ifrån sig, anser Hans att det är 
viktigt att medarbetaren i fråga lyfts fram och får möjlighet till att berätta för de andra om 
sitt egna arbetssätt etcetera. Den här typen av resultatförankring tror Hans motiverar 
personalen att göra ett bättre arbete. 
  
En annan källa till motivation för kontorets medarbetare tror Hans sker vid de så kallade 
säljkårsdagarna som anordnas. Under säljkårsdagarna samlas gemensamt kontorens 
medarbetare i hela regionen. Där får de kontorsanställda möjlighet till att träffa andra 
medarbetare på andra kontor och utbyta yrkeserfarenheter. Hans menar att 
säljkårsdagarna bidrar till att hans medarbetare får en annan insyn och förståelse för den 
samstämmighet som finns i hela regionen, då de får diskutera och höra om hur andra 
kontor arbetar. 
  
Hans hävdar dessutom att motivation kan skapas genom att han tilldelar personalen egna 
göromål och ansvarsområden. Ett exempel är kontorets personliga bankmän som har i 
uppgift att på egen hand sköta de brevutskick som skickas ut till deras egna kunder. Det 
är de personliga bankmän själva som bestämmer vilka erbjudande som ska skickas ut till 
kunderna. Utskicken kan bestå av olika erbjudanden om exempelvis specialistrådgivning 
eller erbjudande om pensionsrådgivning med mera. Hans lägger sig inte i de här 
utskicken, utan uppmuntrar de personliga bankmännen att sköta sig själva och arbeta på 
det här sättet. Genom att det är de personliga bankmännen som själva får utforma sina 
erbjudanden och utskick till kunderna, skapar det i sig en motivation för det erbjudande 
som valts att fokusera på.  
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4.8.4 Belöningssystem  
När det kommer till att belöna kontorets personal menar Hans att det finns vissa 
belöningar som är omedelbara, som fungerar som motivationsverktyg i det korta 
perspektivet. Det är små belöningar som kan verka fåniga men som enligt Hans är väldigt 
uppskattade bland medarbetarna. Den typen av belöningar kan vara små fringisar som 
exempelvis biobiljetter, en lunch, eller att ett gäng medarbetare som gjort något bra får 
äta middag tillsammans på kontorets bekostnad. Som belöning för de goda resultat 
kontoret presterade under 2007, var kontoret för inte så länge sedan på restaurang. Efter 
restaurangbesöket gick de och lyssnade på den Norrländska ståuppkomikern Lasse 
Eriksson, temat för hans show var ”alla är olika utom jag”. Inte nog med att medarbetarna 
fick träffas och umgås utanför arbetsplatsen, belöningen gav dem dessutom lite input i 
form av hur människor är. 
  
En annan typ av belöning för en medarbetare kan även vara att bli visad uppskattning. Ett 
bra tillfälle för det, anser Hans är vid den individuella coachningen med medarbetaren 
som vanligen sker månadsvis. Positiv feedback gällande den enskilda medarbetarens 
prestationer är något som Hans tror att medarbetarna vill ha mer av. Att visa uppskattning 
även på andra sätt är något han försöker tänka på. Små saker som att fira en bra affär med 
en high-five, kan vara väldigt uppskattat och visar i sin tur att en medarbetares prestation 
uppmärksammats. 
  
Som chef menar Hans att det är lätt att falla in i vad han kallar ”den gamla 
äktenskapstrallen”. I ett äktenskap vet parterna förhoppningsvis att de älskar varandra, 
det behövs enligt Hans inte smicker och bekräftelse varje dag. På liknande sätt anser 
Hans att det är lätt att förhållandet mellan chefen och medarbetaren blir. Något som Hans 
dock poängterar är att han måste påminna sig själv om att kontorets medarbetare faktiskt 
behöver bekräftelse varje vecka, och ibland till och med varje dag. En belöning i form av 
en bekräftelse kan ge medarbetaren motivation att jobba mot nästa mål. Hans menar att 
det tydligt visat sig att det inte bara är pengar som är en avgörande belöning, utan den 
bekräftelse som en enskild medarbetare får av honom som chef, men även av de andra 
medarbetarna. 
  
Den individuella lönesättningen kan ge medarbetarna en viss belöning i det långa 
perspektivet menar Hans. Om en medarbetare uppnår sina mål och hjälper till att bidra till 
en bra arbetsmiljö, så har han eller hon möjlighet att påverka sin lön. Enligt Hans spelar 
värderingsarbetet även en stor roll, i form av medarbetarens bidrag till att åstadkomma ett 
Nordea team. Belöningen blir då att en medarbetare som uppfyller sina mål, samt bidrar 
till gruppens positiva stämning blir prioriterad i lönesättningen. Även om Nordea inte 
tillämpar något bonussystem, kan medarbetaren på det här sättet över tiden ha möjlighet 
till att påverka sin egen lön, menar Hans. 
  
Hans berättar dessutom att Nordea har ett vinstandelsprogram som belönar personalen 
utifrån hela företaget totala finansiella utveckling. Vinstandelsprogram är väldigt bra 
enligt Hans, han anser att det är en fantastisk förmån att medarbetarna får möjlighet att ta 
del av företagets vinst. Men samtidigt tror Hans att de ligger något för långt bort i tiden, 
för att personalstyrkan ska bli motiverade att ge det lilla extra och utföra ett bättre arbete. 
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Hans har istället uppfattningen av att det är betydligt mer drivande för medarbetarna, att 
ha individuella tydliga mål som dessutom följs upp med jämna mellanrum. Samt att 
återkommande visa medarbetarna uppskattning, speciellt då de lyckats leverera i enighet 
med vad som tidigare kommits överens om. Hans menar att det är betydligt viktigare 
vilken stämning, mentalitet och glädje som uppvisas för de affärer som kontoret lyckas 
skapa, som är avgörande för medarbetarnas motivation och måluppfyllelse. 
  
Stundtals kan Hans bli fascinerad över att det finns ett sådant försäljnings- och 
kundinriktat beteende på kontoret, trots att Nordea inte tillämpar något bonuslönesystem. 
Dock tror han att inställningen bland medarbetarna, till stor del grundas på den glädje 
som finns i arbetet, och viljan hos de anställda att få bekräftelse från kunderna. 
  

4.8.5 Relationsskapandet med den egna personalen  
På kontoret i Jönköping fanns det tidigare två chefer, en som var chef för privatgruppen 
och en som var chef för företagsgruppen, en av dem var dessutom kontorschef. De båda 
cheferna arbetade hårt och de hade hela tiden fullt med göromål att hinna med. 
Relationsskapandet med den egna personalen var något som hamnade i skymundan. I 
dagsläget har strukturen för ledarskapet på kontoret ändrats. Antalet gruppchefer på 
kontoret har ökat, nu finns istället en chef för kundtjänstgruppen, en chef för 
privatgruppen och en chef för företagsgruppen. Utöver de tre gruppcheferna finns 
dessutom kontorschefen Hans. Genom den nya strukturen anser Hans att medarbetarna nu 
fått en bättre relation till sina närmaste chefer. Omstruktureringen har dessutom lett till att 
cheferna fått mer tid över till att fokusera på det som är viktigt. Vilket i sin tur tydligt 
påvisat en förbättrad inställning hos medarbetarna, både till sina chefer och sin 
arbetsplats. Beviset över det antagandet, menar Hans är den senaste 
medarbetarundersökningen (ESI), som visade på betydligt högre siffror än tidigare.  
 

4.8.6 Utbildning  
Enligt Hans är medarbetarnas möjligheter till interna utbildningar inom företaget 
oändliga. Utbudet av utbildningar är väldigt stor inom alla områden i Nordea. Något som 
hjälpt kontoret vid arbetet med rekrytering, då det stora utbildningsutbudet enligt Hans 
uppfattning, attraherar nya medarbetare. Det finns en större möjlighet till 
vidareutbildning och karriärsutveckling idag än vad det gjorde för ett par år sedan. Hans 
märker att efterfrågan gällande utbildningar från medarbetarna påtagligt ökat, dels bland 
kontorets yngre medarbetare, men även bland de äldre. Årligen genomförs som tidigare 
nämnts, ett utvecklingssamtal (PDD) mellan den enskilda medarbetaren och 
kontorschefen. Under samtalet framställs en utvecklingsplan för den anställde. Hans 
hävdar att medarbetarna normalt sett inte nekas att utbildas, så länge som den aktuella 
utbildningen följer medarbetarens arbetsposition, eller ligger inom den utvecklingsplan 
som framtagits på PDD-samtalet. 
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4.8.7 Decentralisering/Handlingsfrihet  
På kontoret menar Hans att de utnyttjar decentralisering så mycket som möjligt. Enligt 
Hans behöver medarbetarna ha handlingsfrihet gällande vissa områden, för att i sin tur 
kunna ta snabba beslut och skapa positiva kundupplevelser. Varje medarbetare inom 
kontorsverksamheten, har därför en egen personlig limit. Hans hävdar att personalen har 
så pass stor limit som de själva anser vara nödvändigt, för att utföra sina arbetsuppgifter 
på ett smidigt sätt för kunden. Det finns dessutom framarbetade kreditmallar som 
medarbetarna kan följa, ärendet kan därför skötas av medarbetaren själv ända fram till 
själva produktionen. 
  
Hans menar att många steg i kreditbeslutprocessen tagits bort för att underlätta arbetet 
och påskynda beslutsfattande på kontoren. Då många beslut numera kan fattas på 
kontors- eller regionnivå, har hanteringstiden av kunders ärenden avsevärt nedkortats. 
Vilket ger kontoren möjlighet till att ge sina kunder snabbare beslut och en bättre service. 
 
Vid händelse att en kundrelation inte sköts helt och hållet tillfredställande, har personalen 
på kontoret dessutom en befogenhet som heter mandat 1500. Vilket innebär att den 
enskilda medarbetaren har mandat att ge kontorets kunder kompensation på upptill 1500 
kr, då deras kontakt med banken av någon anledning blivit fel. Mandat 1500, används 
alldeles för sällan menar Hans. Men genom att medarbetarna ändå ges möjlighet att 
kunna kompensera kunderna då misstag skett, skickas en tydlig signal till de anställda. 
Mandat 1500 förtydligar nämligen enligt Hans, att det är personalen som har ansvaret för 
kundrelationen och att de kan ge kunderna en bra upplevelse trots att något gick fel från 
början.  
 
Hans poängterar att det endast är en viss del av beslutsfattandet som kan decentraliseras 
till kontoren och det är affärssidan. Företagets strategier och andra övergripande 
inriktningar för Nordea i stort, är dock något som måste styras uppifrån menar han. 
Organisationens övergripande inriktningar är något som Hans som kontorschef måste 
acceptera och förmedla till sina medarbetare. Hans hävdar att han inte på egen hand 
exempelvis kan ändra värderingar som är fastställda av företagsledningen. Men däremot 
har de friheten på kontoren att bestämma hur de vill arbeta med värderingarna, vilka 
aktiviteter de ska göra, hur bemanningen ska se ut etcetera.  
 

4.9 Kundtjänst vid kontoret i Jönköping City  
 
Lina Karlsson arbetar i kundtjänst på kontoret i Jönköping City. 
  
Lina känner sig väl insatt i vad Nordeas värderingar handlar om. Första gången Lina kom 
i kontakt med de då nylanserade värderingarna var genom Nordeas intranät. Efter att ha 
tagit del av den information som presenterades om de nya värderingarna, berättar Lina att 
informationen följdes upp av kontorschefen. Hans presenterade vad värderingarna står 
för, medarbetarna fick dessutom se en dvd om värderingarna. 
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Lina deltog dessutom under kontorets ”träffa rätt” eftermiddag som tidigare nämnts. Hon 
anser att tillfället gav kontoret möjlighet till att klargöra vad värderingarna innebar just 
för dem. Då Lina även ingick i den arbetsgrupp som tillsattes för att fortsätta med 
värderingsarbetet, har hon arbetat lite extra med värderingarna i jämförelse med många 
av de övriga kollegorna på kontoret. 
  
Annars menar Lina att det inte skett någon direkt återkoppling i värderingsarbetet. Hon 
upplever inte heller att det sker någon tydlig kontinuerlig förankring av värderingarna.  
I det dagliga arbetet i kundtjänst menar Lina att hon som kontaktpersonal inte per 
automatik tänker i termerna av värderingarna. När det kommer en kund som Lina ska 
betjäna, tänker hon inte utifrån exempelvis värderingen positiva kundupplevelser. Istället 
försöker hon ständigt agera med kundens bästa för ögonen. Värderingsinställningen anser 
Lina att hon har, dock kan värderingarna enligt Lina behöva bli mer inarbetade i hennes 
och kollegornas tankemönster, för att få dem mer levande. 
  
Lina upplever att hon som enskild medarbetare är viktig för företaget. Hon själv, samt de 
andra kollegorna i kundtjänst är enligt Lina de som till stor del representerar Nordea ut 
mot företagets kunder. En medarbetare som innehar en tjänst i kundtjänst, spelar en 
avgörande roll vid kundmötet, och då är kundens bemötande jätteviktigt anser Lina. Då 
kunderna besöker kontoret, är de olika mötena vanligen korta och de i kundtjänst behöver 
snabbt kunna ge kunderna en positiv upplevelse. Samtidigt menar hon att den totala 
kontorsverksamheten och då även kundtjänst, är tämligen försäljningsinriktad. Lina 
hävdar att hon och hennes kollegor i kundtjänst får uppskattning för sitt nedlagda arbete, 
men i slutändan så är det till stor del ändå försäljningsprestationerna som 
kontaktpersonalen mäts på. Trots att de som arbetar i kundtjänst inte har lika stora 
möjligheten att skapa de största affärerna menar Lina.  
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5 Analys  
 
Kapitlet utgörs av vår analys. Som utgångspunkt under arbetet med analysen, har vi på 
bästa sätt försökt att få vår problemformulering och vårt syfte besvarat. En jämförelse 
har gjorts mellan vår teoretiska referensram och vår empiriska undersökning.  
 
 

5.1 Intern marknadsföring  
 
Papasolomou (2006) talar om medarbetarens tilltagande betydelsen för att företaget ska 
nå framgång. Redan innan Christian Clausen tillträtt som ny VD och koncernchef hade 
företaget börjat ändra sina tankebanor, för att kunna nå sina uppsatta tillväxtambitioner. 
Medarbetarens betydelse för att skapa kundnöjdhet kom dock att bli mer omtalat när 
Christian Clausen väl antagit sin nya position inom företaget. Det var Christian Clausens 
synsätt och uppfattningar över vad som skapar ett bra företag som i sig ledde till en 
förändring. Varey (1995) talar om den interna marknadsföringen som en ledningstaktik 
för att kunna anta en serviceorientering, och få de anställda att oavsett position motiveras 
till att arbeta servicestödjande. Vidare beskrivs företagets medarbetare som 
organisationens nyckelresurs vid interagerandet med de externa kunderna. Vid närmare 
studie av Nordeas värderingar och de tre begreppens enskilda betydelse, ter sig de 
riktlinjer som den interna marknadsföringen står för, väl passa in i organisationens 
värderingar. Värderingarna sätter medarbetarna i fokus och lägger en stor tonvikt på att 
det är de anställdas beteende som är avgörande i mötet med kunden. Personalen 
framställs som en nyckelresurs för Nordea, då det kommer till att skapa positiva 
kundupplevelser och därmed nöjda kunder. 
  

5.1.1 Företagsledningens roll  
För att den interna marknadsföringen ska ha en förutsättning att fungera, måste 
företagsledningen stödja det arbete som medföljer. Det är av yttersta betydelse att 
ledningen förstår varför det är viktigt att ha ett internt marknadsföringsperspektiv. Arndt 
& Friman (1983) framställer den interna marknadsföringen som ett strategiskt beslut, och 
författarna anser att det är oerhört viktigt att det finns ett engagemang från ledningens 
sida. 
  
Nordeas värderingsarbete, och därmed den del som innefattas av vår undersökning, har 
varit väl förankrad hos ledningen. Eftersom arbetet med värderingarna till störst del 
startade i och med att Christian Clausen blev ny koncernchef och VD, är arbetet med 
värderingarna något som påbörjades utifrån ett ledningsinitiativ. Ledningen såg till att 
genomföra en medarbetarenkät för att skapa sig en förståelse för vilka underliggande 
uppfattningar som fanns hos den egna personalen. Utifrån enkäten formulerade 
företagsledningen därefter de nya värderingarna, något som enligt vår uppfattning visar 
på stort engagemang. Andra aktiviteter som visar på företagsledningens involverande för 
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värderingsarbetet, är exempelvis då ledningen närvarade på det årliga Bransch Manager 
Academy mötet i maj 2007. Kontorscheferna som deltog, informerades av ledningen om 
de riktlinjer och framtidsplaner som låg i tiden för Nordea. I samband med att Christian 
Clausen tillträdande, åkte han runt i Norden för att presentera sig. Vid sina olika möten 
med Nordeas medarbetare, berättade han om sitt synsätt på företagande och vilka visioner 
han ville förverkliga för Nordea i framtiden. 
  
När värderingarna väl lanserades var det ledningen som framarbetade den kaskadmodell 
som användes vid förankringen av värderingarna i organisationen. Det var dessutom 
företagsledningen som påbörjade hela kommunikationsprocessen och inledde 
diskussionen om företagets nya värderingar, med de chefer som befinner sig längre upp i 
organisations övre skikt. 
  

5.1.2 Relationsskapandet med den egna personalen  
Grönroos (2002) menar att den interna marknadsföringen även är inriktad på att skapa 
goda relationer inom företaget. Om det finns en bra relation mellan ledningen och 
medarbetarna på olika nivåer inom organisationen, fungerar relationen som ett indirekt 
stöd för medarbetaren vid de externa kontakterna. Då företaget lyckas skapa och bevara 
framgångsrika relationer inom organisationen, anses det egna företaget ha ett stort 
konkurrensövertag. 
  
Det går att se relationsskapandet inom Nordea på olika sätt, överallt inom företaget finns 
det olika typer av relationer. Däremot går det inte att urskilja någon form av relation 
mellan exempelvis frontpersonalen och de som arbetar längre upp i den hierarkiska 
ordningen inom företaget. Relationsskapandet som istället präglar kontorsverksamheten 
är centrerade främst till kontorsnivån. Det finns exempelvis ett relationsskapande mellan 
kontorsmedarbetarna och hans eller hennes närmaste chef, det finns relationer mellan 
kollegor etcetera. 
  
Utanför arbetstid är förekomsten av relationsskapande bland medarbetarna något skilt 
kontoren emellan. På kontoret i Jönköping City, samlades medarbetarna för inte så länge 
sedan och åt middag ihop, efter restaurangbesöket såg de dessutom en show tillsammans. 
Även enskilda belöningar på kontoret i Jönköping City, kan bestå av olika 
relationsinriktade aktiviteter. Utifrån ett värderingsperspektiv går det att koppla fördelen 
av att ha starka relationer mellan kontorets medarbetare. Då de anställda trivs 
tillsammans och har det roligt på sin arbetsplats, finns bättre förutsättningar att skapa 
positiva kundupplevelser på kontoret. 
  
På kontorstid förekommer återkommande olika typer av möten och andra aktiviteter med 
hela personalstyrkan samlad, vilket gynnar relationsskapandet. Mellan kontorschefen och 
en enskild medarbetare sker även individuell coachning och det årliga 
utvecklingssamtalet (PDD). De enskilda aktiviteterna som äger rum mellan kontorschefen 
och medarbetaren, leder till att kontorschefen får en annan förståelse för medarbetarens 
behov. För att få en ytterligare insikt för medarbetarnas behov och åsikter, görs årligen en 
medarbetarundersökning (ESI). Då ett företag uppvisar ett engagemang för att skapa sig 

- 49 - 



- Analys - 

en förståelse för de anställdas behov, hävdar Ahmed & Rafiq (2003) att organisationen 
ger en tydlig signal till sina medarbetare. Företaget uppvisar ett intresse för sina anställda, 
och att de faktiskt bryr sig om sin personal. Då medarbetarna känner att företaget bryr sig 
om de anställda, skapas enligt författarna ett ökat engagemang och ett förtroende till 
organisationen som arbetsgivare, vilket i sin tur leder till en hängivenhet och personlig 
identifikation med företaget.  
 

5.1.3 Motivation  
Grönroos (2002) menar att det är oerhört viktigt att medarbetarna känner sig motiverade 
att göra ett bra arbete. Det är extra viktigt att motivera de anställda som arbetar med 
kundkontakter, för att kunna säkerställa ett tjänstvilligt och serviceinriktat agerande. Ett 
sådant agerande är viktigt i arbetet med att efterleva värderingarna inom Nordea. Arbetet 
med att motivera kontorets anställda är till stor del tilldelat kontorschefen. Det finns inga 
dokumenterade riktlinjer att följa när det kommer till att motivera medarbetarna på 
kontoret. Det som istället blir avgörande, är kontorschefens egen uppfattning och 
inställning. Av den anledningen är själva motivationsarbetet väldigt skilt kontoren 
emellan. 
  
Agneta Holmbergs uppfattning av medarbetarnas motivationsskapande, är till stor del 
grundat på att tydliggöra de förväntningar som finns på varje enskild medarbetare. Då 
medarbetaren vet vilka uppsatta mål och förväntningar som finns över dennes 
prestationer, blir medarbetaren motiverad och engagerad anser hon. Enligt Agneta är det 
hennes jobb att fastställa en lägsta förväntan för varje arbetsposition på kontoret. 
Personalen måste ha en förståelse för att arbetet även handlar om att leverera. Hon menar 
dessutom att det är viktigt att vara nära sin personal och inbjuda till olika typer av 
diskussioner, för att medarbetarna ska känna sig motiverade på arbetet. 
  
Hans Larsson har en något annorlunda uppfattning över hur han som kontorschef kan 
motivera sina medarbetare till att göra bra ifrån sig. Han är mer inriktad på att motivera 
personalen genom coachning och feedback. Dessutom anser han att det är oerhört viktigt 
att vara tillgänglig och stödja personalen i alla lägen. Genom att coacha och stödja sina 
anställda, har Hans uppfattningen av, att medarbetarna får tillräckligt med självförtroende 
för att våga göra bra och lönsamma affärer. 
  
En annan viktig källa till motivation tror Hans är de säljkårsdagar som genomförs årligen. 
Medarbetarna får då chans att träffa andra av Nordeas kontorsanställda och diskutera och 
skapa sig en förståelse för hur arbetet fortskrider på andra kontor. 
  
När värderingarna introducerades, handlade hela kommunikationsprocessen till stor del 
om att involvera och motivera företagets medarbetare. Företagsledningen ville få 
medarbetarna på företagets alla nivåer att anamma de nya värderingarna, och därigenom 
kunna urskilja sin egen bidragande roll i begreppens förverkligande. Den kaskadmodellen 
som företagsledningen användes sig av, samt de fria diskussionerna som skapades bland 
medarbetarna, tror vi i sig medförde en motivation hos de anställda. En motivation och ett 
ökat engagemang för att göra de nya värderingarna mer levande. 
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5.1.4 Belöningssystem  
Arnerup - Cooper & Edvardsson (1998) hävdar att ett företag som vill ha en service- och 
kundorienterad personalstyrka, dessutom måste belöna de insatser som leder till att 
företaget får nöjda kunder. Det är det serviceinriktade agerandet som måste 
uppmärksammas. Det måste tydligt framgå av organisationens belöningssystem att det är 
det service- och kundinriktade beteendet som premieras.  
 
Lönen som utbetalas till Nordeas medarbetare är fast, lönesättningen sker dock 
individuellt bland medarbetarna. Även arbetet med den individuella lönesättningen skiljer 
sig mellan de olika kontoren, och är beroende av kontorschefens arbetsupplägg och 
uppfattning. Vad Agneta resonerar kring vid den individuella lönesättningen, är till 70-
80 %beroende av vad personen i fråga har levererat i form av uppsatta försäljningsmål. 
Resterande andel är en kombination av olika kvalitéer hos den enskilda medarbetaren, 
hur personen bidrar till kontorets trevnad, tar ansvar för kontorsgemensamma uppgifter 
med mera. I likhet med Agneta, menar Hans att en medarbetare som uppnår sina mål och 
bidrar till att skapa en bra arbetsmiljö, kan prioriteras vid den individuella lönesättningen. 
Men varken Agneta eller Hans nämner någon typ av belöning då det kundinriktade 
agerandet belönas. Det tycks inte finnas någon typ av belöning som gynnar ett service- 
och kundorienterat engagemang på kontoren. 
  
Nordea har ett belöningssystem, ett vinstandelsprogram som belönar de anställda utifrån 
organisationens finansiella utveckling årligen. Kontorschefen Hans, menar att det är en 
stor förmån för de anställda, men samtidigt har han uppfattningen av att de anställda 
finner det svårt att påverka den här typen av belöningssystem. Av den anledningen 
förlorar belöningssystemet sin motiverande effekt hos kontorets medarbetare. 
  
Nordeas värderingar är inriktade på att skapa nöjda kunder, positiva kundupplevelser. För 
att kunna skapa nöjda kunder och därigenom långsiktiga lönsamma relationer, talar 
Nordea om medarbetarna som företagets nyckelresurs. I samband med Christian Clausen 
tillträdande i april 2007, pratade han om Nordeas gamla vision och värderingar (fokus, 
snabbhet och prestation), vilka hade hjälpt Nordea att inta den position på marknaden 
företaget då hade. Han ansåg dock, för att kunna möjliggöra nästan steg i Nordeas 
utveckling, så behövde organisationen bli mer kund- och medarbetarfokuserad, insikten 
och betydelsen för Nordeas mjuka värden betonades starkt. 
  
Trots organisationens nya inriktning och värderingsarbete är det fortfarande de hårda och 
försäljningsinriktade kvantiteterna och värdena som medarbetarna mäts på, och till 
övervägande del bedöms efter. Båda kontorscheferna som deltagit i vår undersökning, har 
uppfattningen av att personalens prestationer och framgångar måste firas och belönas. 
Kontorscheferna kan på egen hand anordna inbördes utmaningar och olika former av 
tävlingar på kontoret, men i slutändan är det vad medarbetarna bidragit till 
försäljningsmässigt som huvudsakligen mäts och därmed belönas. 
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5.1.5 Utbildning  
Grönroos (2002) anser att ett företags personal fungerar som organisationens strategiska 
resurs. Vidare anser han att då företagets medarbetare är outbildade, saknar de gällande 
fakta, vilket i sin tur kan leda till en dålig inställning och attityd hos medarbetaren. 
Företagets anställda måste kontinuerligt få möjlighet till att uppdatera sina kunskaper. 
Det är viktigt att organisationen spenderar tid och pengar på att hålla organisationen 
lärande, vilket underlättar för företaget att uppnå sina uppsatta mål. Arbetet med att 
uppdatera medarbetarna och hålla organisationen lärande blir även centralt för Nordea 
och förverkligandet av värderingsarbetet. Då det är viktigt att personalen med 
kundkontakt är tillräckligt kunniga för att snabbt och smidigt kunna ge kunderna en bra 
upplevelse.  
 
Nordea har ett stort utbildningsutbud, dels utifrån den arbetsposition som medarbetaren 
befinner sig inom för ett aktuellt tillfälle, men dessutom utifrån ett utvecklings och 
karriärsperspektiv. 
  
Vid det årliga utvecklingssamtalet (PDD) då kontorschefen enskilt träffar medarbetarna, 
ingår vanligen en diskussion om medarbetarens framtidsplaner. Ett moment som är 
gemensamt för samtliga Nordea kontor. Hans menar att på kontoret i Jönköping City 
nekas nästan aldrig en medarbetare till att delta på en utbildning. Dock ser han gärna att 
utbildningen befinner sig inom medarbetarens arbetsposition, eller att utbildningen 
stämmer överens med de framtids- och utvecklingsplaner som tagits fram under det årliga 
PDD-samtalet. Det är kontorschefen som bestämmer vem som får delta på en utbildning. 
Agnetas uppfattning stämmer väl överens med de utbildnings- och beslutkriterier som 
Hans använder sig av. Hon tycker även att personalen ska få delta på olika utbildningar, 
hon menar dock att den största delen av medarbetarnas utbildning faktiskt sker på 
arbetsplatsen. Kontorschefen har ett resultatansvar för kontoret. Agneta menar att 
medarbetarnas utbildningar automatiskt leder till en kostnad för kontoret, dock ser hon på 
vidareutbildning av den egna personalen som en investering. 
  
Enligt Arnerup - Cooper & Edvardsson (1998) behöver personalen dessutom 
återkommande uppdatera sina kunskaper, dels om företaget och dels gällande 
produktutbud. Nordea använder sig väldigt mycket av sitt intranät för att informera och 
uppdatera medarbetarna i organisationen. Medarbetarna kan även använda sig av 
intranätet och via en länk göra egna inlägg gällande incidenter då värderingsarbetet blivit 
en tydlig del vid ett aktuellt kundärende. Länken ger företagets anställda bra idéer för hur 
värderingarna kan användas i det dagliga arbetet på kontoret. Dessutom fungerar de olika 
kontorsmötena som en viktig informationskälla för kontorets medarbetare. 
  
För kontorschefernas del hålls det som tidigare nämnts ett utbildningstillfälle årligen, 
kallat Bransch Manager Academy. Under vistelsens gång uppdateras kontorscheferna om 
Nordeas riktlinjer, de informeras dessutom om vilka planer som ligger i tiden för 
organisationen. Kontorschefernas kunskaper uppdateras, tanken är sedan att cheferna ska 
föra informationen vidare till kontorsverksamheten.  
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5.1.6 Decentralisering/Handlingsfrihet  
För att kunna tillmötesgå kundernas behov och skapa tjänster med en hög kvalitet, anser 
Papasolomou (2006) att det är av yttersta betydelse att personalen som har direkt kontakt 
med företagets kunder tilldelas handlingsfrihet. Medarbetarna som arbetar närmast 
kunderna måste tilldelas tillräckligt med ansvar och befogenheter för att på ett smidigt 
och effektivt sätt kunna hantera kundens ärende. Medarbetaren måste på ett enklare och 
mer effektivt sätt kunna ge kunden en bra upplevelse. Det ansvar som tilldelas 
medarbetaren stärker dessutom den anställde i sin arbetsroll. 
  
På de olika kontoren har kontorscheferna i stort sett alla befogenheter som går att ha på 
kontorsnivån. För kontorets övriga personal sker delegerandet av befogenheter av 
kontorschefen, därför är befogenhetsfördelningen något annorlunda kontoren emellan.  
För Nordeas del har betydelsen av personalens handlingsfrihet blivit extra 
uppmärksammat i och med arbetet med de nya värderingarna. Agneta arbetar med 
utgångspunkten att så många som möjligt av kontorets medarbetare ska tilldelas de 
befogenheter som behövs, för att smidigt och lätt kunna lösa kundens ärende. Hon 
understryker betydelsen av att skapa positiva kundupplevelser och menar att de beslut 
som rör kundens ärende måste ske nära kunden. Hon menar att olika typer av 
befogenheter är något som den enskilda medarbetaren så småningom förtjänar. Innan en 
anställd tilldelas en handlingsfrihet gör Agneta en bedömning gällande den enskilda 
personalens kunskap, kompetens och förnuft. Då en medarbetare saknar en befogenhet 
för att lösa en kunds ärende, måste den anställde uppsöka någon annan i personalstyrkan 
som kan skriva på och godkänna ärendesutförandet. 
  
Hans resonerar i likhet med Agneta om betydelsen av att kunna hantera kundernas 
ärenden nära kunderna, för att kunna skapa de positiva kundupplevelserna. På kontoret i 
Jönköping City arbetar Hans därför med decentralisering av ansvar och befogenheter till 
den egna personalen så mycket som det är möjligt. Befogenhetstilldelandet och 
fördelningen mellan de anställda är dessutom väldigt jämn och skiljer sig inte så mycket 
bland kontorets medarbetare. Hans strävar efter att medarbetarna ska ha de befogenheter 
som de själva anser sig behöva, för att kunna ge kunderna den bästa servicen. 
  
Hans menar även att mandat 1500, ger personalen stora befogenheter att kompensera en 
kund som blivit felbehandlad vid kontakten med banken. Mandat 1500, möjliggör ett 
snabbt och smidigt agerande för att kunna återupprätta kundens förtroende. 
  
Enligt Grönroos (2002) så räcker det inte för ett företag att endast tilldela en medarbetare 
handlingsfrihet. För att kunna möjliggöra en medarbetares handlingsfrihet anses nämligen 
medarbetaren även behöva erhålla handlingsmöjlighet. För att medarbetaren under 
serviceprocessen ska kunna fatta effektiva beslut, behöver medarbetaren ges tillräckligt 
med stöd. Handlingsmöjlighet innebär bland annat att en organisations medarbetare 
informeras om företagets resultat. För att den enskilde anställde ska kunna ta till sig 
informationen om de resultat som organisationen uppvisar, måste företaget se till så att 
medarbetaren förstår vad informationen innebär. 
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Det arbetssätt som används vid förankrandet och informerandet av organisationens 
resultat, sker på något olika sätt kontoren emellan. Både Hans och Agneta har valt att 
bryta ner resultatet till sina egna kontorsnivåer, för att förtydliga vad just det egna 
kontoret presterat. Hans använder kontorets resultat till att motivera sin personalstyrka att 
göra bättre ifrån sig. Han ser även till att göra olika jämförelser mellan det egna kontoret 
och andra kontor i regionen, för att skapa kämparanda och engagemang bland 
medarbetarna. 
  
När Agneta bryter ner resultatet till sin kontorsverksamhet, gör hon vanligen beräkningar 
som uppvisar hur mycket av kontorets totala resultat som varje medarbetare bidragit till. 
Gällande organisationens totala resultat menar båda kontorscheferna att informationen 
finns att läsa på förtegets intranät. Agneta brukar dock skriva ut kvartalsrapporter och 
liknanden och sätta upp på kontorets kylskåpsdörr och, eller toalettdörr. 
  

5.2 Kommunikation  
 
Kommunikation är viktigt i alla organisationer. Arbetet med värderingarna i Nordea har 
varit beroende av att det finns en fungerande kommunikation i företaget. Ledning har 
använt sig av en kaskadmodell, där den som ska lära andra, själv får lära sig först. För att 
de olika diskussionerna inom företagets olika nivåer skulle ske inom samma ramar, så 
skickades ett verktygskitt ut i samband med lanseringen av värderingarna. 
Kommunikation är grunden i Nordeas värderingsarbete.  
 

5.2.1 Ledarskapets kommunikativa roll  
Vid det inledande arbetet med Nordeas värderingar, spelade företagsledningen en 
avgörande roll vid kommunicerandet. Vid själva förankringsprocessen till de 
underliggande nivåerna, var det viktigt för företagsledningen att det tilltänkta 
värderingsbudskapet mottogs på rätt sätt. Den kaskadmodell som användes vid 
kommunicerandet av värderingarna genom organisationen, var till för att starta en 
diskussion och ge riktlinjerna för det fortsatta värderingsarbetet. När diskussionen väl 
nått kontorscheferna, var det sedan kontorschefernas uppdrag att föra diskussionen vidare 
till kontorsnivån. 
  
Enligt Heide, Johansson & Simonsson (2005) så har en ledare ett kommunikativt uppdrag 
som främst innehåller tre viktiga uppgifter, sålla och sortera; förädla och förankra; samt 
initiera och skapa förutsättning för dialog. Vi har valt att se ledarens kommunikativa 
uppdrag utifrån värderingsarbetet, även om uppdraget kan ses utifrån ett mer allmänt 
perspektiv. 
  
Den information som kontorschefen behövde kommunicera till kontorsverksamheten 
gällande värderingsarbetet, behövde sållas och sorteras, för att hjälpa medarbetarna att 
fokusera på det viktiga. Kontorschefen hade även i uppgift att förklara och förankra 
värderingsbudskap, för att möjliggöra så att medarbetarna på kontoret kunde se en 
naturlig koppling till det vardagliga arbetet. En förutsättning för värderingsarbetet var 
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dessutom att skapa en dialog bland medarbetarna. Kontorschefen behövde involvera 
medarbetarna och få dem delaktiga i diskussionen kring värderingarna, för att därigenom 
kunna få medarbetarna att se sin egen bidragande roll i arbetet.  
 

5.3 Interaktiv kommunikation och återkoppling  
 
Den interaktiva kommunikationen handlar till stor del om att skapa en dialog mellan 
företagets olika nivåer. Arnerup - Cooper & Edvardsson (1998) menar att medarbetarna 
måste ges möjlighet att påverka och interagera vid vissa typer av frågor inom 
organisationen, vilket bidrar till en ökad motivation för medarbetarens arbetssituation. 
  
Vid lanserandet av Nordeas värderingar, genomfördes på de båda kontoren som deltagit i 
vår undersökning en kick-off. Vad som går att uttyda, är att arbetet med värderingarna 
redan från starten har byggt på att involvera medarbetarna. Medarbetarna har 
uppmuntrats till att delta vid kommunikationen och förmedlandet av värderingarna på 
sina arbetsplatser. 
  
Arnerup - Cooper & Edvardsson (1998) menar att det inom den interna marknadsföringen 
finns ett stort behov av fungerande tvåvägskommunikation mellan organisationens olika 
nivåer. Tvåvägskommunikationen ingår som en viktig del i den interaktiva 
kommunikationen. Den personal som interagerar med kunderna vid tjänsteutförandet, får 
vanligtvis en värdefull information vid sina olika kundkontakter. De får en insikt och 
förståelse för kundernas problem. Många gånger besitter kontaktpersonalen förslag på 
förbättringar som skulle kunna underlätta vid de olika kundmötena. Återkoppling och 
öppenhet måste finnas i organisationen. Det är chefens uppgift att få medarbetarna att 
uppleva att det finns ett öppet klimat på arbetsplatsen, där de enskilda medarbetarna 
känner att de kan dela med sig av sina åsikter och förbättringsförslag. 
  
Betydelsen av återkoppling kan kopplas till värderingsarbetet och Nordeas möjlighet att 
skapa positiva kundupplevelser, då återkopplingen från personalen många gånger kan 
möjliggöra ett mer effektivt och smidigt tjänsteutförande. I Nordea sker återkoppling på 
kontoren under exempelvis de regelbundna månadsmötena, tanken är sedan att 
kontaktpersonalens förbättringsförslag ska tas om hand av kontorschefen. Någon mer 
strukturerad form av återkopplingskanal saknas dock. Det finns ingen möjlighet för 
personalen att återkoppla längre upp i organisationen, via exempelvis intranätets hjälp 
eller någon annan liknande kanal, vilket motarbetar arbetet med återkoppling från 
kontorsverksamheten. Ett stort ansvar hänförs istället kontorschefen, vars jobb blir att 
transportera den återkoppling som framförts av exempelvis kontaktpersonalen, vidare upp 
i organisationen. Något som kan vara till en nackdel, då mycket av den information som 
är tänkt att kommuniceras högre upp i den hierarkiska ordningen, många gånger kan 
fastna på vägen.  
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5.4 Intern kommunikation  
 
Eriksson (2002) anser att en medarbetare som inte vet vad företaget är på väg, eller vad 
företaget står för, får svårt att kommunicera det tilltänkta budskapet utanför 
organisationen. En medarbetare som arbetar nära företagets kunder, påverkar i hög grad 
kundrelationen och hur varumärket uppfattas. För att kunna säkerställa att rätt sorts 
signaler förmedlas till företagets omvärld, är den interna kommunikationen oerhört 
viktig. Medarbetaren behöver bli uppmärksam på hur pass stor betydelse hans eller 
hennes agerande påverkar uppfattningen om företaget och den upplevda tjänsten. 
Nordeas tre värderingar handlar till stor del om att få den enskilda personalen att fokusera 
på det som är viktigt, och att se sin egen bidragande roll vid det dagliga arbetet och 
kontakten med kunderna.  
Återkommande även vid den interna kommunikationen är att ett stort ansvar läggs på 
ledarskapet. Som tidigare nämnts är det till stor del kontorschefens uppgift att 
återkommande kommunicera värderingarna på kontoret, och sköta själva 
implementerandet. Hur arbetsgången hanteras skiljer sig mycket kontorscheferna 
emellan.  
 

5.4.1 Effektiv intern kommunikation  
Eriksson (2002) menar att tanken med den interna kommunikation, är att den på sikt ska 
leda till ett bättre resultat och en ökad lönsamhet för organisationen. Den måste dessutom 
ge företagets anställda en bra helhetsbild, medarbetaren måste kunna urskilja sin egen del 
i företagets resultatskapande. Det är även av stor betydelse att det finns en kontinuerlig 
dialog om vilka mål som finns för verksamheten. Det är dessutom av betydelse att 
kommunicera varför organisationen ska sträva efter måluppfyllelsen. Ett företag med en 
personalstyrka som strävar åt samma håll, blir enligt Eriksson (2002) betydligt mer 
effektiv att uppnå de mål som finns för organisationen. 
  
I arbetet med att kommunicera värderingarna genom organisationen har 
koncernledningen för att kunna möjliggöra ett värderingsstyrt arbete, tillåtit medarbetarna 
på företagets olika nivåer, att subjektivt skapa sig en egen tolkning av värderingarna. 
Företagsledningen hoppas på att den här typen av arbetssätt, ska göra det enklare för 
medarbetarna att applicera värderingstankarna och det nya beteendet i sin vardagliga 
arbetsroll. Tanken är att de anställda ska uppleva det lättare att sträva åt samma håll, mot 
samma mål. Ett av Nordeas värderingsbegrepp, handlar som tidigare nämnts om att skapa 
positiva kundupplevelser. I arbetet med att skapa nöjda kunder, är det mindre viktigt 
enligt Nordea hur du som medarbetare gör för att skapa positiva kundupplevelser, det 
som är av betydelse är istället att du lyckas. 
  
Både Agneta och Hans menar att det är viktigt att hela tiden påminna personalen om 
värderingarna, och att återkommande utifrån vardagliga situationer på kontoret, ständigt 
kommunicera varför värderingsarbetet är så viktigt. Kontorscheferna menar att 
värderingsarbetet är en kontinuerlig process som ständigt måste bearbetas i medarbetarna 
tankar.  
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5.4.2 Kanaler för intern kommunikation  
Det finns enligt Eriksson (2002) ett par olika metoder att använda sig av i arbetet med 
den interna kommunikationen. De olika kanalerna utgörs enligt författaren av; skriftliga 
kanaler, elektroniska kanaler och muntliga kanaler. 
  

5.4.2.1 Skriftliga kanaler  
Information som sprids via skriftliga kanaler, är tryckt material såsom nyhetsbrev, 
företagspresentationer, rapporter och mycket mer. Eriksson (2002) menar att vid 
användandet av skriftliga kanaler, finns en viss nackdel, då mottagaren ges en dålig 
möjlighet till tvåvägskommunikation. De skriftliga kanalerna används vid arbetet med att 
kommunicera värderingarna inom organisationen. Något som vi dock uppmärksammat 
gällande de skriftliga kanalerna, är att de vid många tillfällen vid 
värderingskommunicerandet endast använts som komplement till övriga 
informationsmetoder. 
  

5.4.2.2 Elektroniska kanaler  
De elektroniska kanalerna ger ett företag möjlighet till att snabbt och enkelt förmedla 
information till organisationens medarbetare. De elektroniska kanalerna består bland 
annat av e-post, intranät med mera. Den här typen av kanaler kan underlätta mottagarens 
chanser till återkoppling, på den tilldelade informationen. 
  
Den elektroniska informationsspridningen inom företaget sker dels via e-post, men 
framförallt så använder Nordea sig av sitt intranät. Intranätet är företagets främsta 
kommunikationskanal, via intranätet förmedlas en stor del av den information som når ut 
till de anställda. Eriksson (2002) menar dock att en organisation måste vara försiktiga, 
med att alltför frekvent använda intranätet och andra elektroniska källor. De elektroniska 
källorna anses av författaren inte vara passande vid kommunicerandet av alla olika typer 
av informationsmaterial. 
  

5.4.2.3 Muntliga kanaler  
De muntliga kanalerna anses enligt Eriksson (2002) vara effektiva, och har en stor 
genomslagskraft vid informationsspridning. De muntliga kanalerna ger dessutom en god 
möjlighet till återkoppling och dialog. 
  
De muntliga kanalerna på Nordea, vid fokusering på kontorsverksamheten, är olika typer 
av möten som kontinuerligt hålls med medarbetarna. De ger medarbetarna en möjlighet 
till att själva ta del av olika diskussioner och få sina enskilda åsikter hörda. Andra typer 
av muntliga kanaler är det årliga utvecklingssamtalet (PDD) mellan de enskilda 
medarbetarna och kontorschefen. Författaren menar att chefen vanligen står för den 
största delen av den direkta kommunikationen, även arbetskamrater på kontoret. 
  
Den kaskadmodell som Nordea inledningsvis använde sig av vid lanseringen av 
värderingarna, bygger till stor del på just muntliga kanaler. Som tidigare nämnts utgick 
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arbetet med kaskadmodellen på, att utifrån vissa fastlagda ramar, föra en diskussion kring 
värderingarna genom företagets olika nivåer. På kontorsnivå så presenterades 
värderingarna för personalen av kontorschefen och en dialog inleddes. På de möten som 
genomfördes användes en kombination av skriftliga, elektroniska och muntliga kanaler. 
De båda kontorscheferna som deltagit i vår undersökning, genomförde dessutom en kick-
off för det egna kontoret  
 
 

- 58 - 



- Avslutning - 

6 Avslutning  
 
I kapitlet beskriver vi uppsatsens slutsatser. Utifrån uppsatsprocessens olika delar, ska vi 
undersöka och presentera hur vårt syfte och vår problemformulering besvarats. Därefter 
sker en redogörelse kring våra reflektioner, som består av våra tankar och funderingar 
som uppkommit under uppsatsens gång. Som avslutning på kapitlet, kommer vi utifrån 
påträffade intressanta infallsvinklar på det studerade området, ge förslag på vidare 
forskning.  
 
 

6.1 Slutsats  
 
Syftet med vår uppsats var att beskriva hur en av Sveriges storbanker arbetar med den 
interna marknadsföringen vid kommunicerandet av företagets värderingar. Vår avsikt var 
att identifiera kommunikationens väg, och arbetet med att möjliggöra ett 
värderingsinriktat agerande bland kundtjänstmedarbetarna. Samt att kunna urskilja om 
företagets värderingar kommunicerats intakt, genom organisationens olika avdelningar. 
  
Den storbank som vi valt att undersöka är Nordea. Nedan besvaras vårt huvudproblem, 
och de två delproblem som introducerade i inledningen. 
  

6.1.1 Huvudproblem  
Huvudproblemet som presenterades i inledningskapitlet löd:  
 
Hur arbetar en storbank med den interna marknadsföringen vid kommunicerandet av 
företagets värderingar?  
 
Nordeas koncernchef och VD, har haft en viktig roll i arbetet med Nordeas värderingar. I 
och med att Christian Clausens tillträdde, startade värderingsarbetet. Dock är Nordeas 
nuvarande värderingar ursprungligen ett resultat av en enkätundersökning som 
genomfördes bland ett urval av företagets medarbetare. Syftet med undersökningen var 
att studera medarbetarnas uppfattning om Nordea som arbetsgivare. Undersökningen lade 
grunden för de nya värderingarna, som sedan utarbetades av koncernledningen. 
  
När värderingarna väl introducerades i slutet av sommaren 2007, lanserades 
värderingarna via en så kallad push-kanal på företagets intranät. Vilket gjorde att alla 
medarbetare i organisationen fick upp informationen om de nya värderingarna på 
intranätets första sida. 
  
En mer avancerad metod som arbetades fram och användes, var den så kallade 
kaskadmodellen. Med kaskadmodellens hjälp, transporterades det nya 
värderingsbudskapet genom företagets olika nivåer. Metoden var till för att skapa en 
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diskussion gällande värderingarna, bland företagets anställda. De som inledde 
användandet av kaskadmodellen, var de som lade grunden och riktlinjerna för hur 
diskussionen skulle fortlöpa i kommunikationsprocessens nästkommande steg. I det här 
fallet var det som tidigare nämnts, företagsledningen. Ledningen samlade inledningsvis 
organisationens högre chefer, som tillsammans med företagsledningen fick delta i 
diskussionen om värderingarna. Sedan var det de högre chefernas tur att kaskadera 
budskapet vidare till sina ledningsgrupper, och kommunikationskedjan var därmed ett 
faktum. Kaskadmodellen bygger på att den eller de som leder dialogen, tidigare deltagit 
vid en liknande diskussion och på så sätt erhållit ramarna för diskussionen. 
  
När diskussionen väl nått de olika kontorscheferna, var det kontorscheferna eget 
individuella arbetsupplägg som bestämde hur kontorsmedarbetarna skulle bli 
informerade. Samtliga kontorschefer tilldelades ett verktygskitt, bestående av en inspelad 
dvd-film och ett bildspel att visa för personalen på möten och liknande. Det inledande 
arbetet med att förmedla värderingarna på de olika kontoren har varit väldigt särskilt. De 
två kontor som ingått i vår undersökning har haft olika diskussioner gällande 
värderingarna och även en kick-off. Vad som går att urskilja, är att kontorschefens eget 
engagemang är det som avgjort den tid som värderingsarbetet har tilldelats. Av den 
anledningen så lade vi märke till att värderingarna även var olika väl förankrade på de 
båda kontoren. 
  
För att kunna besvara huvudproblemet mer ingående, har vi valt att dela upp 
huvudproblemet i två delproblem. Genom de två delproblemen uppnår uppsatsen sitt 
syfte.  
 

6.1.2 Delproblem  
Hur används den interna marknadsföringens olika delar i arbetet med att möjliggöra ett 
värderingsinriktat agerande bland kundtjänstmedarbetarna, i en storbank?  
 
Hur kontoren arbetar med de verktyg som främst representerar den interna 
marknadsföringen, är beroende av kontorschefens individuella arbetsupplägg. De två 
kontorscheferna som deltagit i vår undersökning, har valt att tillämpa vissa områden av 
den interna marknadsföringen väldigt snarlik, andra delar skiljer sig.  
 
Det går att uttyda stora likheter med hur de båda kontoren arbetar med belöning. 
Kontorscheferna fastställer medarbetarnas löner individuellt. Lönen är till störts del 
beroende av hur medarbetaren presterat, och klarat av att uppnå sina mål. Men 
kontorscheferna tar även hänsyn till hur medarbetaren bland annat hjälper till att bidra till 
en god arbetsmiljö på kontoret. För övrigt så förekommer det inbördes tävling på de båda 
kontoren, då medarbetarna vid goda resultat ges möjlighet att erhålla en belöning. 
Genomförandet av de olika tävlingar är något som kontorscheferna själva beslutar om, 
samt vilken belönings som ska ges. 
  
Arbetet med tilldelandet av handlingsfrihet bland kontorens medarbetare, är något som vi 
även finner likartat kontorscheferna emellan. Då bankverksamheten i stort, arbetar med 
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olika typer av kreditrisker, är vår uppfattning att medarbetarna på kontoren har de 
befogenheter som är rimliga. Vad som går att uttyda, är att ärenden och beslut i de flesta 
fall, går att lösa nära kunden. 
  
Möjligheten för kundtjänstmedarbetarna att utbilda sig inom företaget, upplever vi som 
goda. På kontoren är det kontorschefen som avgör vem som får delta på en utbildning. Då 
kontoren har ansvar för sitt eget resultat, bidrar en medarbetares utbildning till en direkt 
kostnad för kontoret, men vi upplever att båda kontorscheferna ser de olika 
utbildningstillfällena som investeringar för kontoret. Båda kontorscheferna ser dock helst, 
att utbildningen befinner sig inom medarbetarens arbetsroll, eller att utbildningen 
befinner sig inom den utvecklingsplan som tagits fram på det årliga utvecklingssamtalet 
(PDD).  
 
Kundtjänstmedarbetarna som dagligen träffar kontorets kunder, kommer vanligtvis fram 
med många användbara idéer och förslag till förbättringar, som bland annat kan 
underlätta vid själva tjänsteutförandet. Möjligheten till att föra de olika 
förbättringsförslagen vidare, i form av tvåvägskommunikation och återkoppling är något 
som Nordea till stor del saknar. Viss återkoppling på kontorsnivån förekommer, 
exempelvis vid kontorsmöten och PDD- samtal etcetera. Det är sedan upp till 
kontorschefen att vidarebefordra de uppkomna förbättringsförslagen och idéerna till 
ansvariga. Vad som kan urskiljas är att båda kontorscheferna mer verkar vara fokuserade 
på att hantera ett uppkommet problem, eller ett förbättringsförslag inom den egna 
ansvarsenheten.  
 
Kontorschefernas inställning till motivationsskapande, är något som skiljer sig mycket. 
Hans Larsson har uppfattningen av att hans medarbetare blir motiverad till att göra goda 
affärer, då han själv stödjer, coachar och kontinuerligt ger de anställda feedback. Agneta 
Holmberg menar istället att medarbetarna blir motiverade när det finns tydliga och 
kommunicerade förväntningar på var och en i personalstyrkan.  
 
I hela Nordea, och då även kontorsverksamheten, sker den största delen av 
kommunikationen via företagets intranät. Genom intranätet blir Nordeas medarbetare 
fortlöpande uppdaterade om vad som händer i företaget. De informeras även om nya 
produkter, priser och mycket mer. Vid värderingsarbetet så har intranätet fungerat som en 
användbar kommunikationskanal. I dagsläget kan medarbetarna läsa om värderingarna på 
intranätet. De anställda kan även via intranätet dela med sig av uppkomna 
framgångshistorier, gällande värderingsarbetet som skett i det vardagliga arbetet. En 
framgångshistoria kan exempelvis vara ett kundärende som tydligt bidragit till positiva 
kundupplevelser, eller då en avdelning vid ett aktuellt tillfälle arbetat som ett 
Nordeateam.  
 
Kundtjänstmedarbetarna informeras även via olika typer av möten på kontoret, samt 
under andra aktiviteter som uppkommer. Det kan exempelvis vara vid det årliga 
utvecklingssamtalet mellan medarbetaren och kontorschefen med mera.  
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Sammanfattningsvis så tycker vi att Nordea använder sig av många verktyg som den 
interna marknadsföringen förespråkar. Det finns fortfarande en del saker som de kan bli 
bättre på. Vi kommer att presentera våra tankar och idéer, i avsnittet med våra egna 
reflektioner, lite längre fram i det här kapitlet.  
 
Kommuniceras företagets värderingar intakt genom storbankens olika avdelningar?  
 
Tanken med värderingsarbetet i Nordea är inte att värderingarna ska kommuniceras intakt 
genom organisationen. Ledningen menar istället att det viktiga är att samtliga 
medarbetare tagit del av en diskussion och dialog kring värderingarna. Kontorscheferna 
utgör en avgörande roll i kommunicerandet av värderingarna på sina egna kontor. Det är 
upp till varje kontorschef att själv bestämma hur värderingsarbetet ska se ut, och hur 
mycket tid och ansträngning som ska läggas på själva implementerandet på kontoret. 
Medarbetarna förväntas sedan att subjektivt tolka värderingarna utifrån sina egna 
uppfattningar, för att tillsammans med de verktyg som finns att tillgå, kunna möjliggöra 
ett värderingsstyrt agerande.  
 

6.2 Reflektion  
 
Under den senaste tiden har enormt mycket tid och nedlagd ansträngning, för vår del, 
hänförts Nordea. Under hela processen har flera funderingar och reflektioner 
framkommit, tankar som vi nu tänkt delge läsaren. Vår förhoppning är att våra tankar ska 
vara värdefulla för företaget och eventuellt skapa en viss eftertanke, samt ge uppslag på 
idéer kring vad som kan undersökas vidare inom organisationen.  
 
I samband med att Christian Clausen tillträdde i april 2007 reviderades, som tidigare 
nämnts, Nordeas dåtida värderingsgrunder. Företagsledningen valde att ändra Nordeas 
upparbetade beteendegrund, vilket dessutom påbörjade en kulturförändring för hela 
organisationen. Då Nordeas nuvarande värderingar, till övervägande del, uppkommit som 
en följd av den enkät som företagsledningen valde att genomföra bland organisationens 
medarbetare, bygger värderingsarbetet på personalens uppfattningar. Av den anledningen 
tror vi att Nordea har ett stort försprång, när det kommer till att få medarbetarna att 
anamma det nya beteendet. Dock anser vi att arbetet med att förändra företagskulturen 
inom en organisation är en ständigt pågående process och något som tar oerhört lång tid. 
Det krävs dessutom stora ansträngningar från företagets sida, att lyckas driva igenom 
förändringen, eftersom Nordea är en så pass stor koncern. 
  
Nordea är ett relativt ungt företag, i den form som organisationen har idag. Arbetet med 
att anta ett nytt värderingsperspektiv lanserades i företaget i slutet av sommaren 2007. 
Med andra ord, är värderingsarbetet något som pågått under en kortare tid inom 
organisationen. Detta gör det, enligt vår uppfattning, svårt att kunna uttyda om Nordea är 
på rätt väg för att lyckas implementera ett värderingsstyrt beteende i företaget eller inte. 
Det finns flera andra företag som i likhet med Nordea bedriver ett värderingsstyrt arbete, 
men där processen pågått under ett längre tidsperspektiv. Vår uppfattning är att det 
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förmodligen hade varit enklare att se framgångsfaktorer, samt fel och brister då Nordea 
genomfört värderingsarbetet under en längre tidsperiod. 
  
På de två Nordeakontoren som deltagit i vår studie, (kontoret på Järntorget i Göteborg, 
och kontoret i Jönköping city) så gick det tydligt att urskilja att arbetet med 
implementerandet av värderingarna varit väldigt olika kontoren emellan. Kontorschefen 
på Järntorget i Göteborg har, enligt vår uppfattning, en något mer instruktionsstyrd 
ledarstil och arbetar mycket efter resultat och de hårda parametrarna. Kontorschefen i 
Jönköping, uppfattar vi, har ett mer värderingsstyrt synsätt och ledarskap. Hans Larsson 
som arbetar som kontorschef på kontoret i Jönköping, arbetar mycket med att involvera 
medarbetarna på kontoret och strävar efter att få med sig personalen i de olika 
aktiviteterna som händer på arbetsplatsen. 
  
Vi kan inte avgöra vilken ledarstil som är den mest framgångsrika. Vi kan inte heller säga 
att medarbetarna på kontoret i Jönköping är mer nöjda än de anställda vid kontoret på 
Järntorget och tvärtom. Trivsel och motivation skapas inte på samma sätt för alla 
människor. Vår uppfattning är att medarbetarna mycket väl kan vara väldigt nöjda med 
sin chef, hur han eller hon utför sitt ledarskap, motiverar och skapa trivsel på kontoret. 
Det behöver nödvändigtvis inte finnas en och samma mall för hur en bra chef ska agera. 
Resultatet av ledarskapet kan ändå komma till att bli ungefär detsamma, även om 
styrandet sker på två skilda sätt. 
 
Då de båda kontorschefernas ledarstilar skiljer sig en del åt, har vi börjat funderat lite 
kring om orsaken till det skilda ledarskapet, är en uppkomst som anses nödvändig 
beroende på de båda kontorens lokalisering. Kontoret på Järntorget i Göteborg är beläget 
i en storstad och kontoret i Jönköping, ligger i en mellanstor stad. Det är möjligt att 
kontorens lokalisering påverkar den aktuella ledarstilen, eftersom kontorens klientel samt 
kundflöde, skiljer sig mycket år mellan de båda städerna. Av den anledningen tror vi att 
det kan krävas olika typer av ledarskap, som möjliggör att medarbetarna är utrustade med 
lämpliga kompetenser, dels gällande kundgruppen, men även för att hantera flödet av 
kunder som kommer till kontoret. 
  
Vi uppmärksammade även brister när det kommer till Nordeas belöningssystem. 
Företaget har som tidigare nämnts ett vinstandelsprogram. Men vad som kunde urskiljas 
av kontorschefernas uppfattning, är att programmet i sig inte motiverar medarbetarna till 
att göra ett bättre jobb. De personer vi intervjuade i kundtjänst nämnde inte ens 
vinstandelarna i frågan om belöningssystemen. 
  
Återkommande i den litteratur som vi har läst, understryker betydelsen av att belöna 
personalen som utför ett kundinriktat agerande. Ett företag som strävar efter att 
medarbetarna ska anta ett service- och kundinriktat beteende, måste dessutom se till att 
belöna ett sådant agerande från medarbetarnas sida. 
  
En av Nordeas värderingar, Det är människor det handlar om, uttrycker dessutom 
betydelsen att prestationer ska bedömas på ett rättvist sätt. Men trots det finns det i 
dagsläget inget system för att mäta och belöna ett serviceinriktat beteende inom 
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organisationen. Det förekommer en individuell lönesättning i företaget. När det gäller 
kontorsverksamheten baseras dock den största delen av lönesättningen på, hur du som 
anställd levt upp till de fastställda hårda parametrarna, det vill säga hur du uppnått dina 
försäljningsmål. Vi ställer oss därför frågan vad Nordea egentligen menar, när de i sina 
värderingar påstår att prestationer ska bedömas på ett rättvist sätt. Vi anser att den här 
typen av beteende från Nordeas sida, sänder dubbla signaler till företagets medarbetare. 
Nordea uttalar genom sina värderingar att de vill skapa positiva kundupplevelser, men 
trots det belönas inte de mjuka kvalitéerna hos medarbetare. Om Nordea ska fortsätta att 
undvika att belöna medarbetarnas mjuka värden, motarbetar de företagets nuvarande 
värderingsinriktning, något som vi inte tror kommer att hålla i längden. 
  
Gällande omhändertagandet av kundtjänstmedarbetarnas idéer och förbättringsförslag, 
anser vi att det finns stora möjligheter för Nordea att förbättra flödet av 
tvåvägskommunikation och återkoppling. I dagsläget är det som tidigare nämnts 
kontorschefens uppgift att föra kundtjänstmedarbetarnas idéer och förslag vidare i 
organisationen. Det kontorscheferna, som vi träffat, tycks vara mer inriktade på att 
hantera och förbättra är sina egna ansvarsområden, något som mycket väl kan bero på 
tidsbrist. Vår uppfattning är dock att det måste vara oerhört demotiverande, att som 
medarbetare gång på gång upptäcka att de förslag som ges, inte är till någon hjälp och 
inte leder till förändring. Något som i sin tur kan hämma många möjligheter till 
förbättring och effektivisering av tjänsteutförandet. Vi anser inte att hanterandet befinner 
sig i linje med något av Nordeas tre värderingsbegrepp. 
  
Tidigare i uppsatsen berättade vi att intranätet är den vanligaste kommunikationskanalen i 
Nordea. Intranät är ett mycket bra kommunikationsmedel och det är lätt att förmedla 
information snabbt och enkelt till företagets medarbetare. Användarna får enkelt tillgång 
till den information som finns att läsa på intranätet. De uppdateras och kan dessutom vid 
behov använda informationen i det dagliga arbetet. Samtidigt så menar vi att Nordea ska 
se upp med att använda intranätet för mycket. Som komplement är intranätet ett bra 
verktyg, men mycket information behöver även tas upp för dialog och diskussion. 
Nyttjandet av intranätet får inte helt och hållet ersätta de personliga mötena och 
kontakterna.  
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  
 
Under uppsatsprocessens gång har vi stött på en rad olika frågeställningar som vi 
upplever skulle kunna vara intressanta att forska vidare på. Vi har saknat en del forskning 
inom vårt valda ämnesområde, vi har dessutom sett en del alternativa vinklingar av det 
problem som vi har undersökt. 
  
När Nordeas nya koncernchef och VD tillträdde, så ändrade Nordea sin vision och sina 
värderingar. De gamla värderingarna och företagets vision utbyttes mot nya, något som 
även leder till att det behöver ske en kulturförändring i organisationen. En intressant 
undersökning skulle därför vara att se hur en koncern som storleksmässigt liknar Nordea, 
lyckats med att förändra hela kulturen i sin organisation. 

- 64 - 



- Avslutning - 

Nordea är ett relativt ungt varumärke som inte arbetat utifrån ett värderingsperspektiv 
under någon längre tid. En intressant forskning skulle vara att jämföra Nordea med en 
annan bank som har arbetat med ett värderingsperspektiv under en längre tidsperiod. En 
sådan undersökning skulle kunna leda till värdefull input både för Nordea, men även för 
andra företag som befinner sig i introduktionsskedet av sitt värderingsarbete. 
  
I vår studie har vi undersökte två kontor, ett kontor som befinner sig i storstadsmiljö och 
ett kontor som befinner sig i en mellanstor stad. Arbetet på de olika kontoren såg väldigt 
olika ut, och vi har funderingar på om det kan bero på att det ena kontoret ligger i en 
storstad och det andra kontoret befinner sig i en något mindre stad. Det skulle vara en 
intressant vinkling att undersöka hur arbetet och ledarskapet skiljer sig på Nordeas kontor 
på större och mindre orter. 
  
Sista förslaget på vidare forskning är något som vi själva har saknat i vårt 
uppsatsskrivande. Teoretiskt pratas det mycket om betydelsen av att belöna ett 
serviceinriktat agerande, just inom tjänstesektorn. För att kunna belöna ett serviceinriktat 
agerande, bör det enligt vår uppfattning dessutom finnas metoder för att mäta den här 
typen av beteende. Men vi har inte kunnat hitta något större utbud av den här typen av 
mätinstrument. En mycket intressant forskning skulle därför vara att undersöka och ta 
fram metoder för att mäta och belöna ett serviceinriktade beteenden.  
¨ 
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7 Litteraturöversikt  
 
I den här delen presenters den litteratur som har använts för våra sekundärdata. 
Sekundärdatan består av referenslitteratur, vetenskapliga artiklar, elektroniska källor 
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Bilagor 
 

 
Bilaga 1: Intervjuguide – Högre befattningar 
  
Bilaga 2: Intervjuguide - Kontorschefer  
 
Bilaga 3: Intervjuguide – Kundtjänstmedarbetare  
 

 



- Bilagor - 

Intervjuguide 
Inledande frågor 

• Namn, ålder och utbildningsbakgrund. När började du arbeta på Nordea?  
• Vilken typ av arbetsroll har du inom Nordea?  Hur ser en vanlig arbetsvecka ut? 

Mål, vision och värderingar 

• Hur skulle du vilja beskriva Nordeas mål, vision och värderingar? 
• Kan du berätta lite om hur arbetet med värderingarna ser ut? (när kom värderingarna till, 

hur har värderingarna utformats, har värderingarna förändrats över tiden, hur 
kommuniceras värderingarna till de anställda, kan du ge något exempel på vilken roll 
värderingarna spelar i det dagliga arbete) 

Personalrelaterade frågor   

• Hur vanligt förekommande är det med interna utbildningar och olika typer av 
kompetensutveckling för de anställda? Kan du ge förslag på någon typ av utbildning som 
tidigare genomförts? 

• Hålls utbildningstillfällen, seminarier eller liknande då värderingarna är i fokus?    
• Vilka medel används för att locka till sig attraktiva medarbetare? Används värderingarna 

vid rekrytering? I så fall på vilket sätt?  
• Hur ser vanligen rekryteringsprinciperna ut? Hur pass vanligt är det med intern 

rekrytering? 
• Finns det någon typ av belöningssystem på Nordea, bonus eller liknade som belönar 

personalens insatser? I så fall kan du ge förslag på vilka av personalens insatser som 
bedöms och belönas.  

• Vid händelse av att frontpersonalen hamnar i stressade och svårhanterliga situationer vid 
kundkontakter, finns någon typ av internt rättelsearbete? 

• Decentraliseras beslutsfattandet till att komma nära kunden? I så fall kan du beskriva 
hur?  

• Finns tydliga och acceptabla gränser för vad gällande ansvar och befogenheter innefattar? 
• Informeras samtliga i personalstyrkan om företagets resultat? 

Internkommunikation och verktyg 

• Kan du beskriva hur kommunikationen vandrar inom Nordea, hur exempelvis 
ledningsbeslut transporteras genom företagets olika nivåer och slutligen når 
frontpersonalen?  

• Hur ser arbetet ut med att kommunicera värderingarna i organisationen?  
• Hur sker den interna kommunikationen inom organisationen? Hur ser ledningen till att 

samtliga anställda nås av informationsflödet? Används exempelvis intern 
masskommunikation som personaltidningar etc. 
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• Används olika typer av interaktiv kommunikation som exempelvis förslagslådor 
personalfester, kickoffer mm, kan du ge något förslag?  

• Hur får ledningen insikt och förståelse för gällande behov, åsikter och 
förbättringsmöjligheter från kontorsverksamheten?  

• Hur tas det interna kommunikationsmaterialet fram? Görs någon särskiljning av det 
presenterade informationsmaterialet till olika yrkesbefattningar? 

Vid exempelvis externa kampanjer, hur pass involverade är de anställda i kampanjens 
utformning? Hur och när informeras de anställda om företagets externa aktiviteter? 
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Intervjuguide 
Inledande frågor 

• Namn, ålder och utbildningsbakgrund. När började du arbeta på Nordea?  
• Vilken typ av arbetsroll har du inom Nordea?  Hur ser en vanlig arbetsvecka ut? 

Mål, vision och värderingar 

• Hur skulle du vilja beskriva Nordeas mål, vision och värderingar? 
• Kan du berätta lite om hur arbetet med värderingarna ser ut? kan du ge något exempel på 

vilken roll värderingarna spelar i det dagliga arbetet 

Personalrelaterade frågor   

• Hur vanligt förekommande är det med interna utbildningar och olika typer av 
kompetensutveckling för de anställda? Kan du ge förslag på någon typ av utbildning som 
tidigare genomförts? 

• Hålls utbildningstillfällen, seminarier eller liknande då värderingarna är i fokus?    
• Hur ser vanligen rekryteringsprinciperna ut? Hur pass vanligt är det med intern 

rekrytering? 
• Finns det någon typ av belöningssystem på Nordea, bonus eller liknade som belönar 

personalens insatser? I så fall kan du ge förslag på vilka av personalens insatser som 
bedöms och belönas.  

• Decentraliseras beslutsfattandet till att komma nära kunden? I så fall kan du beskriva 
hur?  

• Finns tydliga och acceptabla gränser för vad gällande ansvar och befogenheter innefattar?  

Internkommunikation och verktyg 

• Informeras samtliga i personalstyrkan om företagets resultat? I så fall på vilket sätt? 
• Kan du beskriva hur kommunikationen vandrar inom Nordea?  
• Hur ser arbetet ut med att kommunicera värderingarna i organisationen? 
• Hur arbetar du personligen, med att förmedla värderingarna till din personal på kontoret? 

Kan du ge något exempel? Hur pass återkommande är förmedlandet av värderingarna 
under exempelvis personalmöten och andra personalaktiviteter? 

• Vilka olika hjälpmedel har du till ditt förfogande vid kommunikationen av 
värderingarna? 

• Hur tror du att de anställda upplever arbetet med värderingarna, tror du att hela 
personalstyrkan förstår innebörden av värderingarna?  

• Hur sker den interna kommunikationen inom organisationen? Hur ser ledningen till att 
samtliga anställda nås av informationsflödet? Används exempelvis intern 
masskommunikation som personaltidningar etc. 
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• Används olika typer av interaktiv kommunikation som exempelvis förslagslådor 
personalfester, kickoffer mm, kan du ge något förslag?  

• Hur får ledningen insikt och förståelse för gällande behov, åsikter och 
förbättringsmöjligheter från kontorsverksamheten?  

• Vid exempelvis externa kampanjer, hur pass involverade är de anställda i kampanjens 
utformning? Hur och när informeras de anställda om företagets externa aktiviteter? 
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Intervjuguide 
Inledande frågor 

• Namn, ålder och utbildningsbakgrund. När började du arbeta på Nordea?  
• Vilken typ av arbetsroll har du inom Nordea?  Hur ser en vanlig arbetsvecka ut? 

Värderingarna  

• Hur insatt är du i Nordeas värderingar, vet du själv vad de innebär och vad de står 
för? 

• På vilket sätt har du blivit informerad om värderingarna och anser du att det är en 
kontinuerlig förankring av värderingarna? 

• Anser du att värderingarna kommer till användning i det dagliga arbetet, i så fall 
på vilket sätt? Kan du ge ett exempel? 

 
Personalrelaterade frågor   

• Hur upplever du din egen möjlighet till att vidareutvecklas och utbildas inom 
företaget? 

• Vilka olika utbildningar har du fått gå på, hur ser fördelningen ut på 
utbildningstillfällen bland personalstyrkan? 

• Anser du att du har de befogenheter som krävs för att ge Nordeas kunder bästa 
möjliga service? Är dessa befogenheter tydliga anställda emellan? 

• Känner du som kontaktperson med kunderna, att dina åsikter och 
förbättringsförslag tas på allvar och förmedlas vidare i organisationen? 

• Vid exempelvis nya marknadsföringssatsningar, anser du att personalen blir 
tillräckligt informerade och rentav delaktiga?  Känner du att du själv har 
möjlighet att påverka externa aktiviteter? 

• Anser du att ett kundinriktat bemötande lönar sig? I så fall på vilket sätt? 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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