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Sammanfattning 

Författarna finner att dagens teori saknar tydliga riktlinjer för hur praktiker i den svenska 

banksektorn bör använda sig av intern marknadsföring. Bristen av en klar definition av 

begreppet medför svårigheter att applicera teorin på strategiarbetet och använda de verktyg 

som finns att tillgå i befintlig forskning. Nuvarande forskning visar på vikten av intern 

marknadsföring i alla organisationer, och då främst inom servicesektorn. Studierna som har 

gjorts är emellertid baserade på sektorer utomlands, vilket innebär svårigheter för svenska 

banker att tillämpa resultatet inom sin egen organisation, menar författarna. Författarna ämnar 

därför undersöka intern marknadsföring och dess effekt på uppfattade konkurrensfördelar på 

den svenska banksektorn och författarna har valt att fokusera på svenska fullsortimentsbanker. 

Det genomförs genom en teoretisk bakgrund kring de begrepp och modeller som finns idag 

samt genom en kvalitativ undersökning av två aktörer inom den svenska banksektorn. Både 

ledning och medarbetare på de bägge bankerna har deltagit i undersökningen för att kunna 

återge en nyanserad bild av problematiken. Studien visar att det råder vissa likheter mellan 

forskningen och de undersökta fallen, men inom bägge fallstudierna råder det även vissa 

skillnader i hur den interna marknadsföringen används och vilka konkurrensfördelar den 

skapar för fullsortimentsbanker. Undersökningen bidrar med rekommendationer för praktiker 

som kan ge en tydligare bild för hur fullsortimentsbanker inom den svenska banksektorn kan 

agera för att skapa ytterligare konkurrensfördelar genom den interna marknadsföringen. 

 

Nyckelord; Intern marknadsföring, svenska banksektorn, fullsortimentsbank, 

konkurrensfördelar, verktyg, faktorer, strategi. 

 

 

  



Abstract  

This paper examines the theoretical area about internal marketing and what competitive 

advantages it results in.  Earlier research shows that internal marketing is vital for successful 

companies, especially in the service sector. However, there have been no published studies of 

the Swedish banking sector. That is why the authors have used two case studies within the 

Swedish bank sector to try to create guidelines that they can use to increase their competitive 

advantages by using internal marketing in their strategy planning. 

The theoretical part shows that most of the researchers agree that by using some effective 

tools and factors in the internal marketing a better and more adaptive organisation will be 

developed. Even though there are some vital tools, all the tools must be considered and 

implemented in the organisations. The case studies have been researched using qualitative 

methods, interviewing both leaders and employees, trying to give a nuanced description of the 

internal marketing. The result shows that there need to be an open dialogue between the 

employees and the leaders and that the dialogue will be better by effective use of tools within 

the internal marketing. The discussion shows that the Swedish banking sector can develop 

their internal marketing to gain even more competitive advantages. 

Keywords; Internal marketing, Swedish bank sector, full-service bank, competitive 

advantages, tools, elements, strategy.  
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1 Introduktion 

 

1. 1 Banken blir inte starkare än dess svagaste länk 

 

Tjänsteföretag har under de senaste decennierna varit med om ett paradigmskifte; Extern 

relationsmarknadsföring spelar numera en viktig roll i hur framgångsrikt ett företag blir. Detta 

gäller även den interna marknadsföringen (IM) som skapar förutsättningen för en livskraftig 

och konkurrenskraftig företagskultur (Gummesson, 2012). Fler och fler framgångsrika 

tjänsteföretag sällar sig till mängden som erbjuder en arbetsplats som inbjuder till aktiva val 

och handlingar som påverkar och inspirerar företagets visioner. Allt fler företag inser även 

vikten i att engagera personalen i organisationens strategiska mål, vilket ökar förståelsen för 

strategin och samarbetsviljan i företaget. Fortfarande anställs dock ledare främst utifrån deras 

erfarenheter och kunskaper inom det aktuella arbetsområdet snarare än efter förmågan att 

handskas och utvecklas med medarbetarna (Harnesk, 2004). Frans Melin (2008, 26) uttrycker 

detta mycket enkelt; “kedjan blir inte starkare än dess svagaste länk” där han syftar på att 

medarbetarna som möter kunderna är en oerhört vital del i tjänsteföretagets framgång. 

Företag tycks ha en tendens att glömma detta, vilket får till följd att de inte erbjuder 

tillräckligt stöd åt frontpersonalen. Detta medför att dess medarbetare inte har tillräcklig 

kunskap för att kunna förmedla företagets vision och erbjudande på ett tillfredställande vis. 

Det leder i sin tur till en förlust i varumärkeskapital och större investeringar behövs då för att 

tillvarata samt locka till sig nya medarbetare och kunder (Melin, 2008; Rafiq & Ahmed, 

2000). 

Ett problem för företagen är svårigheter att finna en tydlig definition om vad intern 

marknadsföring är och vad det kan innebära för företaget samt vilka aktiviteter som uppvisar 

gynnsamma resultat. Rafiq & Ahmed (2000) visar på meningsskiljaktigheter i definitionen 

trots en tillnärmandevis explosionsartad utveckling av forskning på området sedan det först 

påvisades i mitten på 1970-talet. Det som är gemensamt i definitionen av IM är den interna 

kunden det vill säga medarbetaren; hur denne skall integreras och hur dess behov skall 

tillgodoses för att kunna nå och uppfylla de externa kundernas behov (Rafiq & Ahmed, 2000). 

Det är företagens svårigheter att förstå IM som föranleder behovet av studien, att undersöka 

vilka faktorer samt verktyg som upplevs skapa konkurrensfördelar och engagera personalen 

på ett attraktivt sätt. Det författarna menar är att problematiken är stor för tjänsteföretag i 
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synnerhet vilket det finns befintlig forskning kring. Ballantyne (2000 & 2003) samt Greene, 

Walls & Schrest (1994) menar att banker är tjänsteföretag i den amerikanska och 

australiensiska banksektorn. Det saknas däremot forskning inom IM i den svenska 

banksektorns fullsortimentsbanker
1
, därför anser författarna att teorin på samma vis kring 

tjänsteföretags IM bör kunna appliceras på den svenska banksektorn. Följaktligen ämnar 

författarna att studera problematiken genom att granska de svenska fullsortimentsbankerna för 

att pröva om befintlig forskning även kan ses som relevant för den svenska banksektorn och i 

synnerhet för fullsortimentsbankerna. 

 

1. 2 Problematisering 
 

Vad definierar en framgångsrik IM och vilka metoder skapar en effektiv dialog mellan 

ledning och personal inom företaget? Vilka faktorer leder fram till konkurrensfördelar 

gentemot andra aktörer? Dessa är några av de frågor som problemområdet i introduktionen 

innehåller, men det saknas undersökningar kring dessa i den svenska banksektorn. Vad denna 

uppsats skall försöka besvara är möjliga faktorer inom IM som skapar konkurrensfördelar för 

fullsortimentsbanker inom den svenska banksektorn.  

Att lyckas med sin IM är en utmaning och innefattar inte enbart relationsbyggande åtgärder 

utan kräver stor eftertanke om val av tillfälle och inriktning utefter medarbetarnas behov och 

situation (Mitchell, 2002). Det kräver en tydlig målsättning om vad organisationen kommer 

att vinna på IM och vart företaget strävar att komma med hjälp av den. Hur ser det ut bland 

fullsortimentsbanker i Sverige som även tillhör tjänstesektorn likt SAS som beslutade att bli 

bäst på att leverera positiva upplevelser genom sina “moments of truth", där det var essentiellt 

för dem att förändra strukturen och rikta fokus på frontpersonalen. Detta innebar att 

överordnade var tvingade att se sig själva som stödjande personal till deras underordnade 

istället för det omvända. Det var även av vikt att informationssystemen gav korrekt och direkt 

information för att möjliggöra servicepersonalens produktion av direkt och ärlig service 

(Lovelock & Wirtz, 2011). Författarna skall undersöka om detta även stämmer på 

                                                 
1 Fullsortimentsbank innebär att de inte bara erbjuder lån utan också sparande, betalningslösningar, kontokort, 

internetbank, försäkringar, finansieringslösningar, rådgivning samt andra banktjänster för privat och 

företagskunder. I Sverige finns det fyra stora aktörer samt ett fåtal mindre aktörer som klassas som 

fullsortimentsbanker (Handelsbanken, 2013). 
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fullsortimentsbanker inom den svenska banksektorn, genom att granska om de behöver 

samma fokus och struktur av den IM som till exempel SAS behövde som även de är 

verksamma inom tjänstesektorn. 

Det som krävs är att skapa en lärande organisation samt öka förståelsen för IM och dess effekt 

på medarbetarna i företaget och därigenom korrelation till kundernas nöjdhet (Rafiq & 

Ahmed, 2003). Rafiq & Ahmed (2003) och andra forskare grundar sig på undersökningar 

kring tjänsteföretag generellt eller i banksektorer internationellt, men det finns ingen tidigare 

forskning kring fullsortimentsbanker i den svenska banksektorn. Detta föranleder behovet av 

att testa generella teorier kring IM på den svenska banksektorn. 

1. 3 Syfte och frågeställningar att besvara 

 

Syftet med denna undersökning är att studera hur den IM kan förefalla i fullsortimentsbanker 

inom den svenska banksektorn, vilka faktorer samt verktyg i den IM som är vitala för att 

påverka en fullsortimentsbanks uppfattade konkurrensfördelar samt hur fullsortimentsbanker 

kan nå sina uppsatta strategiska mål genom en effektiv IM.  

 Hur kan fullsortimentsbanker inom den svenska banksektorn öka sin uppfattade 

konkurrensfördel genom att aktivera personalen med hjälp av IM? 

 Vilka strategiska mål bör vara av vikt i framtagningen av marknadsföringen gentemot 

medarbetarna i en fullsortimentsbank? 

 Vilka faktorer och verktyg inom kommunikationen kan vara avgörande i den IM i en 

fullsortimentsbank? 
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1. 4 Disposition 
 

  

2. Teori 

• I avsnittet presenteras teorier och modeller för 
att vidga kunskapsbasen samt studera relevant  
problematik inom intern marknadsföring. 

3. Metod 

• Metodavsnittet beskriver författarnas metodval 
och tillvägagångssätt för att besvara syfte och 
frågeställningarna. 

4. Resultat av 
fallstudier 

• I detta avsnitt presenterar författarna resultatet 
från intervjuer med respondenterna samt 
beskriver bankerna i fallstudierna. 

5. Analys 

• Författarna jämför resultatet med teorin för att 
kontrollera om teorin stämmer överens med 
verkligheten. 

6. 
Slutdiskussion 

• Här diskuterar författarna resultatet och drar 
generaliseringar för praktiker och lämnar förslag 
på framtida forskning. 
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2 Intern marknadsföring, i teorin en avgörande faktor för en 

framgångsrik verksamhet 
 

Dagens affärsvärld kräver ett mycket större fokus och engagemang genom hela 

organisationen för att ett tjänsteföretag skall lyckas samt blomstra på marknaden. Det räcker 

inte längre för ledarna att kunskapen om företagets finansiella målsättningar etc. är spridd 

inom företaget, istället krävs det att personalen engageras känslomässigt i målsättningarna och 

varumärket för att företaget skall lyckas (Thomson & Hecker, 2000).  

2. 1 Intern marknadsföring och dess konkurrensfördelar 
 

För att uppnå större fokus och engagemang i organisationen krävs en framgångsrik IM som 

skapar en relation till de anställda och ger dem en anledning att verka i företagets 

målinriktning. Detta förbättrar inte enbart servicekvalitén hos företaget utan kan även förenkla 

möjligheterna för ett starkt förändringsarbete inom organisationen. Av den orsaken att 

förståelsen samt det känslomässiga engagemanget i företagets framtid har ökat (Mitchell, 

2002). 

Rafiq och Ahmed (2000) menar att begreppet IM är och har varit en svår uppgift för forskare 

att specificera samt definiera som är viktigt för att kunna genomföra en framgångsrik 

marknadsanalys. Trots 30 år av forskning inom området har det varit svårt att ge en tydlig 

definition av IM, men det finns ett antal faser som forskarna påvisar att IM förenklar. Fas ett; 

medarbetarnöjdhet samt motivation, fas två; kundfokus, fas tre; strategiimplementation och 

förändringsarbete. Utöver detta har Rafiq & Ahmed (2000) definierat fem element av IM som 

återkommer i den tidigare forskningen som definierar mer specifikt vilka fem huvudområden 

som IM står för. Dessa är; medarbetarnöjdhet samt motivation, kundfokus samt kundnöjdhet, 

samarbete och integration mellan funktionsenheter, marknadsföringslikt förhållningssätt på de 

ovanstående elementen och det sista elementet är implementation av specifika företags och 

funktionsstrategier (ibid.). Dessa element och faser anses vara viktiga i tjänsteföretags IM, 

men det finns ingen publicerad forskning kring hur applicerbar den ter sig i den svenska 

banksektorn. 

Det är därmed inte sagt att definitioner av IM inte existerar. Kotler, Armstrong, Wong & 

Saunders (2008) definierar IM som marknadsföring utövad av serviceföretag, för att träna och 

effektivt motivera sina servicemedarbetare samt all stödjande personal att arbeta som ett team 

för att erbjuda bästa möjliga kundnöjdhet. Deras snäva begränsning till enbart serviceföretag 



 

6 

 

stämmer inte menar andra forskare. Greene, Walls & Schrest (1994)  hävdar istället att IM 

även är viktigt för alla industrier för att de ska lyckas med sin externa marknadsföring och 

strategi. Däremot anser de att IM är extremt viktig för företag i serviceindustrin på grund av 

de "moments of truth" som uppstår inom branschen (Grönroos, 2007, s. 42).  

“Moments of truth” är vitala för företag att leverera jämn och konstant kvalitet på, detta då 

kundens förväntningar måste mötas och allra helst överträffas i denna stund för att skapa en 

tillfredsställd kund. Samtidigt som det är viktigt att framhålla hur väl den IM skall fungera för 

att skapa ett gemensamt samarbetsvilligt team med en hög andel nöjda medarbetare, är det av 

vikt att fokusera på att glädjen och samarbetsviljan skall vara kopplad kring den externa 

kundnöjdheten (Lovelock & Wirtz, 2011). Detta ter sig viktigt enligt Lovelock & Wirtz 

(2011) för tjänsteföretag i synnerhet, det skulle även kunna gälla på svenska 

fullsortimentsbanker på grund av att de i grunden är tjänsteföretag som upplever ”moments of 

truth” genom rådgivningsmöten, kassaärenden och dylikt. 

Risken är annars att det skapas intern eufori, vilket leder till lägre kundnöjdhet, genom att för 

tillfredsställda medarbetare mister sin motivation att tillgodose kundens behov (se Figur 1).  

Samtidigt leder hög missnöjdhet bland personalen till tvång från ledningen på personalen att 

uppfylla kraven för hög kundnöjdhet, vilket leder till brist på motivation och glädje hos 

medarbetarna att uppfylla kundens behov. Låg nöjdhet internt och externt leder till alienation 

från båda parter. Det företaget skall söka är en synergi mellan intern och extern part vilket 

leder till hög produktivitet, jämn kvalitet och återkommande kunder även på längre sikt 

(Piercy, 1995). Det bör vara av vikt även för fullsortimentsbanker att hålla en jämn kvalitet i 

sin service genom IM, men både Piercy (1995) samt Greene et. al. (1994) forskning är snart 

20 år gammal och genomfördes på internationella sektorer, därför är det intressant att studera 

om den är användbar och relevant i dagens läge inom den svenska banksektorn. 
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Figur 1 Hämtad från Piercy (1995) s. 30 

 

 

2. 2 Konkurrensfördelar genom engagerad personal  
 

Konceptet IM är således mycket viktigt för både anställda och ledning. Det handlar i dagens 

läge mer om att integrera anställda som medarbetare. Aktivera dem känslomässigt samt 

kunskapsmässigt i företaget och dess ambitioner (Varey & Lewis, 1999). 

Det är betydelsefullt att få förståelse för medarbetare, det vill säga den anställde, för att 

framgångsrikt kunna nå ut till den externa kunden på ett tillfredsställande vis (Mitchell, 2002). 

Interna kunden bör integrera med ledningen, de emellan skapas en relation vilken bör ses som 

en tillgång för företaget. Detta skapar ett mer jämställt helhetskoncept som har utvecklats med 

fler perspektiv i hänseende.  Därmed skapas även en mer tillfredsställd organisation som 

tillsammans arbetar mot gemensamma mål (Varey & Lewis, 1999). 

 

De delar som anses viktiga för att undvika ett glapp mellan den externa och den interna 

marknaden är uppföljning och förståelse för nöjdheten hos medarbetarna kontra de externa 

kunderna. Förutom det bör företaget även undersöka att kvaliteten i serviceupplevelsen lever 

upp till förväntningarna som företaget förmedlat till de externa kunderna genom den externa 

marknadsföringen. Detta bör företaget genomföra genom återkoppling med externa kunder 

och medarbetare (Piercy, 1995). Det Piercy (1995) förordar är relationen mellan nöjda 

medarbetare och nöjda kunder, detta förstärks av Greene, Walls & Schrest (1994) samt Melin 
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(2008) som anser att tjänsteföretaget inte är starkare än de medarbetare som möter kunden. 

Det är betydelsefullt för företag att välja IM efter de förutsättningar organisationen har och 

utifrån det utarbeta en IM som föregår den externa marknadsföringen. Detta minskar glappet 

mellan den externa marknadsföringen och IM vilket ger en högre uppfyllnad av dem externa 

förväntningarna, således skapas en stark konkurrensfördel (Lovelock & Wirtz, 2011). 

 

Gummesson (2002) menar att större kunskap inom organisationen blir en större 

konkurrensfördel för företag och att den IM bildar ett kunskapsnätverk där kunskapsutväxling 

och utveckling frodas. Detta är kallat intellektuellt kapital och utgör en stor fördel då 

framtidens företag är beroende av att vara framstående inom kunskap (Gummesson, 2002). 

Ett exempel är Googles jakt på talanger vilka bidrar med kunskap och skarp utveckling av 

företaget (Lovelock & Wirtz, 2011). Det bör ses som en självklarhet för fullsortimentsbanker 

inom den svenska banksektorn att förstå kunden för att minska glappet och skapa långsiktiga 

relationer både internt och externt för att bland annat öka det intellektuella kapitalet. Däremot 

har forskningen skett internationellt, därför bör dessa teorier appliceras på 

fullsortimentsbanker i Sverige för att se om teorin även gäller för den svenska banksektorn.  

2. 3 Strategiska mål i den interna marknadsföringen 
 

Strategin bakom den nätverksbaserade strukturen och informationssystemen tillsammans med 

integrationen både på ett emotionellt och kunskapsmässigt plan är nyckeln till ett 

framgångsrikt tjänsteföretag, genom en väl utformad IM. Den IM skall skapa 

varumärkesambassadörer som vet vad som bör göras samt är engagerade i verksamheten och 

kundernas behov. Detta skapar kunder som till stor del är villiga att återkomma samt 

rekommendera företaget för närstående utan att ens blivit tillfrågade om firman (Thomson & 

Hecker, 2000). Engagerad personal ansågs viktig för tjänsteföretag på en internationell 

marknad för 13 år sedan och det bör prövas på den svenska banksektorn för att se om 

varumärkesambassadörer spelar en lika stor roll här. Greene et. al. (1994) som genomfört 

forskning på den amerikanska banksektorn förtydligar varumärkesambassadörers roll genom 

att påvisa att en otrevlig medarbetare generellt innebär att konsumenten anser att företaget i 

sig är otrevligt, det är trots allt företaget som har utbildat och tillsatt individen. Det kan vara 

intressant att se hur väl den svenska banksektorn speglar internationella bankers målsättning i 

den IM. Genom att utveckla engagerad personal upplevs företaget engagerat och hjälpsam 

mot kundens behov, detta skapar även större medarbetarnöjdhet då andelen missnöjda kunder 
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minskar. Således skapas en synergieffekt; genom att internt lyckas likrikta personalens 

motivation, engagemang och fokus mot kunden skapas en nära och givande relation till 

kunden. Denna integrerade personal är även mer tillfredsställd och därmed ökar även deras 

prestation (Rafiq & Ahmed, 2003). 

För tjänsteföretaget innebär denna positiva utveckling en konkurrensfördel. Då relationen till 

kunderna förbättras skapas även ett positivt "word of mouth". Vilket är viktigt med tanke på 

att en kund som får en negativ upplevelse har en större benägenhet att sprida detta vidare. 

Därför väger varje serviceupplevelse med ojämn kvalitet tungt. Det gäller för företaget att 

prestera med konstant och hög kvalitet för att uppnå positiv "word of mouth" (Lim & Chung, 

2011; Rafiq & Ahmed, 2003). 

Beträffande " word of mouth" är det av yttersta vikt för tjänsteföretaget att uppfatta samt 

begripa kundens återkoppling i dess yttersta led, genom effektiv IM och interna nätverk 

förbättra processer samt slutkundens upplevelse. Vilket i sin tur skapar en lärande 

organisation med en stark kunskapsutväxling och utveckling som kommer till gagn för både 

den externa kunden likväl för nöjdare och mer tilltrogen personal (Ballantyne, 2000 & 2003). 

Forskningen genomfördes på den australiensiska banksektorn och det är av intresse att se om 

dess resultat speglar den svenska banksektorns. 

IM kan återigen förenklas genom effektiva samt interaktiva informationssystem och intranät 

som är tillgänglig för servicekedjan (Morgan, 2004). Genom att tillgodogöra personal dessa 

verktyg och med skapandet av en mer partnerskapsinriktad IM förenklas förändringsarbete 

samt implementering av nya strategier. Således förändras även strukturen av företaget till ett 

mer dynamiskt nätverk där kunskapen i funktionerna delas på ett mer effektivt vis (Slater, 

Olson & Hult, 2010). Detta ger även en trovärdighet åt den externa marknadsföring som får 

en ökad produktivitet och genomslag på grund av en mer medveten och engagerad personal 

(Sheth & Sisodia, 2002). Teorin kring en stärkt trovärdighet genom en stark IM är tidigare 

genomförd på internationella tjänsteföretag och bör prövas på fullsortimentsbanker för att se 

om den är applicerbar i den svenska banksektorn. 

 

På grund av en ökad förståelse och ett mer partnerinriktat ledarskap skapas fördelar som länge 

varit kända för den externa marknadsföring, där Gummesson (2012) och Grönroos (2007) 

talar om de kvalitativa fördelarna med en relationsmarknadsföring. Kunder väljer med större 

entusiasm att gå till företag de upplever en relation och kan ofta rekommendera dessa företag. 

Internt innebär ett liknande förhållningssätt mot personalen att företaget blir en mer attraktiv 
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och utvecklande arbetsplats som lockar till sig bättre och mer kvalitativ personal (Harnesk, 

2004). Det i sin tur genererar en bättre serviceupplevelse för slutkunden och därmed en större 

stolthet hos personalen som i sin tur presterar bättre. Denna utveckling skapar en hälsosam 

organisationskultur och företaget bör ha goda förutsättningar för att utvecklas till ett 

framgångsrikt tjänsteföretag (Lovelock & Wirtz, 2011). Denna fördelaktiga boll sätts i 

rullning tack vare en hälsosam IM, det är dock komplicerat för företagsledare och 

strategikonsulter att implementera dessa förändringar och möjligheter i företagets IM (Rafiq 

& Ahmed, 2000). Mycket är beroende av förståelsen av IM hos ledningsgruppen samt hos de 

anställda, det skall finnas incitament för de anställda att vilja ta del av den IM som finns. 

Kommunikationen skall inte enbart bestå av nyhetsbrev och liknande källor av 

envägskommunikation (Mitchell, 2002; Harnesk, 2004; Thomson & Hecker, 2000). 

Gummesson (2002) finner att tvåvägskommunikation förenklar interaktion mellan funktioner 

och ökar kunskapsutväxling inom företaget. Det leder till att bryta den hierarkiska strukturen 

vilket leder till ömsesidig respekt och utbyte av kunskap samt information både vertikalt och 

horisontellt inom organisationen. Det bör prövas om en decentraliserad 

tvåvägskommunikation existerar även i den svenska banksektorn och om det är av lika stor 

vikt som Gummesson (2002) menar att det är generellt för tjänstesektorn.  

2. 4 Faktorer och verktyg inom den interna marknadsföringen 
 

Mitchell (2002) fastställer tre principer om hur företag mer effektivt skall lansera sitt 

varumärkes värdegrunder internt. Princip ett innefattar att förtaget skall välja tillfälle för 

förändring noga beroende på externa och interna faktorer. En intern faktor är till exempel en 

ny vd och en extern kan vara en lagändring eller faktorer som företaget inte kan påverka. 

Princip två innefattar att intern marknadsföring föregår extern marknadsföring för att 

förtydliga vad medarbetaren bör göra för att uppnå kundernas förväntan.  

Princip tre innebär att företaget bör engagera personalen i företagets varumärke, 

värdegrunder, strategi och målsättning. Författaren menar att företag är duktiga på att förklara 

för sina externa kunder vad de är bra på. Samtidigt som deras medarbetare knappt vet vad 

företagets varumärke står för och vilka värdegrunder som bör vara framträdande inom 

organisationen (ibid.). Vikten av att medarbetarna förstår fullsortimentsbankens varumärke 

och värdegrunder bör även stämma överens med den tidigare forskningen som har genomförts 

på tjänsteföretag, men det behöver prövas. 
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Konkret diskuteras det att alla företagsavdelningar skall vara stöd till medarbetarna som har 

direktkontakt med kunderna, dessutom skall både stödpersonalen såväl som servicepersonalen 

integreras med ledningen (Sheth & Sisodia, 2002). Här ses redan en förändring från det 

kundbaserade organisationsschemat till ett mer adaptivt och ett snabbt responderande nätverk 

inom organisationen från den tidigare mer hierarkiska och långsamma strukturen (Bruzelius & 

Skärvad, 2011). Sheth & Sisodia (2002) menar att det är av yttersta vikt att ha en god IM med 

en stark integration för att kunna leverera en service av hög kvalité. Detta nås genom att bland 

annat ha ett starkt utvecklat informationssystem vid frontlinjen där servicepersonalen möter 

kunderna. Detta skapar en bred och kvalitativ support till servicemedarbetarna som får snabb 

tillgång till information och feedback av stödfunktionerna, det skapar även en god 

informationsinsamling om servicen som ges. Till exempel kan företag samla in lösningar på 

vanligt förekommande problem och på detta vis effektivisera framtida processer (Sheth & 

Sisodia, 2002; Morgan, 2004). 

Effektiviteten och slagkraften i marknadsföringen är högst påverkbar i förhållande till vilka 

investeringar företaget gör. Genom att effektivt marknadsföra de externa 

marknadsföringsmålen internt, lyckas företaget bättre med att skapa produktiv 

marknadsföring som skapar nöjda kunder. På detta vis lyckas företaget skapa större verkan för 

var investerad krona (Morgan, 2004). Detta tillsammans med de tidigare nämnda 

informationssystemen ger en bra kontroll och information om hur väl marknadsföringen 

lyckades. Det kan även medföra en indikation på vilka medarbetare som skall vara på vilka 

ställen under specifika förutsättningar (Sheth & Sisodia, 2002). 

Ett mycket fördelaktigt verktyg att använda i IM är ”storytelling”, denna verktygsform 

genererar en grogrund i att skapa en gemensam värdegrund och effektivt förmedla 

företagskulturen (Salzer-Mörling, 2004). Salzer-Mörling (2004) menar att det kan vara 

mycket svårt för organisationer att förmedla en specifik företagskultur och syfte med en viss 

strategi, i dessa fall lämpar sig intern ”storytelling” mycket väl. Andra teoretiker angriper 

problemet IM, däremot presenterar de sällan bra verktyg hur organisationer skall utveckla sin 

IM (ibid.). Genom en god ”storytelling” engageras personalen och dess förståelse för 

strategier och kultur ökar, likväl ökar känslan av solidaritet mellan anställda och ledning 

(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 

Det kan återigen förenkla förändringsviljan hos organisationen och den blir således mer 

adaptiv och energisk (Ballantyne, 2000). Därutöver medför det en upplevelse för kunden som 
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är i linje med de förväntningar som har skapats av den externa marknadsföringen, om de inte 

överträffas på grund av den effektiva IM (Harrel & Fors, 1995). Dessutom ökar 

organisationens förståelse och respons på kundernas behov och krav. Eftersom den interna 

kommunikationen förbättras genom att den IM skapar en större intern förståelse, vilja att 

lyssna och ta till sig samt förändra processer och funktioner. Samråd med medarbetare på 

flera poster skapar ett nätverk som tidigare nämnt genererar snabbare och mer effektiva 

processer (Ballantyne, 2000 & 2003). Ett snabbt kunskapsnätverk med effektiva 

informationsdelningsprocesser är essentiellt anser McKinsey Research (2012) som i en studie 

visar att kunskapsintensiva tjänstemedarbetare lägger upp till 28 timmar i veckan på 

informationssökande, e-post och att försöka samverka internt. De menar att produktiviteten 

för dessa medarbetare kan öka med 20 – 25 % genom effektivare processer och väl utvecklade 

intranät. 

2. 5 Teoriavslut 

 
Genom denna teoribakgrund och den följande empiriska undersökningen skall studien 

förtydliga IM genomslag för fullsortimentsbankers uppfattade konkurrensfördelar samt dess 

förmåga att förenkla strategiimplementering. Därtill IM som en resurs i att skapa en 

gemensam målbild för bankorganisationen. Det författarna finner som en brist i teorin är 

avsaknaden av vilka skillnader som kan uppstå i IM mellan ledningsgruppen och anställda, 

det är en intressant aspekt att söka upplysning kring de empiriska studierna. Den befintliga 

teorin diskuterar i dagsläget det angelägna behovet av IM för att lyckas uppfylla strategiska 

mål samt högre kundnöjdhet och personalnöjdhet. Det finns en del forskning kring hur detta 

följs i reella sammanhang bland annat i den Australiensiska banksektorn av Ballantyne (2000 

& 2003) samt den amerikanska av Greene et al. (1994) dock ingen kring den svenska 

banksektorn. Det finns många generella teorier kring IM roll och betydelse i en organisation, 

dock finns det inga direkta rekommendationer för hur svenska fullsortimentsbanker skall 

använda denna resurs praktiskt. Det största problemet med teorin är hur pass applicerbar den 

är på reella banker. Den är tämligen svårförståelig för praktiker och det visas till exempel på 

hur svårt forskarna har att definiera fenomenet IM.  

Det finns en rad punkter att ta med sig från teorin kring IM framför allt den IM roll i att skapa 

större konkurrensfördelar för företag. Detta skapas då effektiv IM erbjuder; ett internt nätverk 

av kunskap, möjligheter att föra bättre och öppnare dialoger, möta kundens behov snabbare 

genom att frontpersonalen stöds bättre och får resurser genom informationssystem samt 
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snabba kommunikationskanaler. Det bildar ett snabbt adaptivt tjänsteföretag då 

implementationer av förändringar går snabbare på grund av en mer engagerad personal som 

blir mer proaktiv. Faktorer och verktyg inom IM som diskuteras i teorin är vikten av 

tvåvägskommunikation, lärande organisation genom decentralisering, ”storytelling”, ständig 

utveckling och ett starkt ambassadörsarbete. Detta skall prövas i empirin för att se om det 

stämmer på svenska fullsortimentsbanker. Baksidan av IM är att det kan vara en kostsam 

investering för företag då tydliga riktlinjer i forskningen saknas. Det bör således finnas en 

förståelse för vad IM innebär bland ledning och anställda för att få det att fungera effektivt. 

För att undersöka förståelsen i fullsortimentsbanker, på vilket sätt de arbetar med IM och 

vilka uppfattade konkurrensfördelar den medför kommer det att studeras genom fallstudier. 
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3 Metod 
 

I denna undersökning ämnar författarna undersöka IM:s roll för uppfattade 

konkurrensfördelar för fullsortimentsbanker i den svenska banksektorn. Då undersökningen 

vill få fram en holistisk bild av bankernas uppfattade konkurrensfördelar genom IM består 

undersökningen av två fallstudier samt två respondentenheter i varje bank, ledning och 

medarbetare. Vidare ämnar författarna att i metodavsnittet förtydliga och styrka val av 

tillvägagångssätt för att höja replikerbarhetsvärdet.  

3. 1 Val av metod 
 

Författarna har valt att göra en fallstudie som beskriver på vilket sätt IM i 

fullsortimentsbanker i den svenska banksektorn kan förändra företagets uppfattade 

konkurrensfördelar. Det vill säga om banker genom verktyg och faktorer kan påverka sin 

interna marknadsföring och få bättre uppfattade konkurrensfördelar. För att få svar på 

frågorna vänder sig studien till både respondenter ur ledningsgruppen samt ur personalen. 

Studien använder sig av semistrukturerade intervjuer med respondenterna för att få svar på 

syfte och frågeställningarna. Fallstudier är att föredra vid undersökningar av aktuella 

situationer eller händelser, i stora drag grundar de sig på samma tekniker som en historisk 

metod. Dock finns det två tekniker som skiljer sig, det är direkta observationer och 

systematiska intervjuer. Merriam (2006, s.26) beskriver det speciella fokus fallstudier kan ha, 

denna metod är särskilt tillämpad praktiska problem av olika slag, som frågor, situationer eller 

svårigheter som uppstår i vardagen. En fallstudie är problematiserad, småskalig och inriktar 

sig mot entreprenörskap. För att få en inblick i olika svårigheter och problem som en aktör 

inom banksektorn kan stå inför och på vilket sätt en fullsortimentsbank som Nordea och 

Handelsbanken kan skapa konkurrensfördelar. Valet av fallstudie skapar en 

verklighetsförankring på vilket sätt Nordea och Handelsbanken bedriver sin verksamhet. På 

grund av bristen på teoretisk bakgrund inom IM i den svenska banksektorn föll valet på just 

den servicesektorn då IM anses spela en betydande roll för framgångsrika företag inom 

servicesektorer (Greene et. al., 1994). Nordea och Handelsbanken valdes på grund av 

branschtillhörighet och deras storlek i sektorn som två fullsortimentsbanker. I fallstudien har 

författarna valt att få fram information genom kvalitativa intervjuer. Merriam (2006, s.86) 

menar att forskaren avgör vilken information som krävs för att problemet i studien skall bli 

belyst och med vilka medel informationen tas fram. Intervju är vanligast för att få fram 
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kvalitativ information. I denna studie kommer författarna använda djupgående intervjuer för 

att få reda på information som skapar en större insikt i ämnet. Merriam (2006, s.86) menar att 

forskaren vill få en viss typ av information, vad personer tycker och tänker på. Intervjuer är 

till för att ta reda på förhållanden vi inte kan iaktta direkt. Genom den här typen av 

informationshämtning kan författarna styra intervjuer för att få reda på de aspekter som 

intresserar mer, för att få reda på vilket sätt IM i banksektorn kan förändra 

fullsortimentsbankens konkurrensfördelar på ett hållbart vis.    

För att nå den information som författarna strävar efter har signerade valt att använda den 

kvalitativa metoden i den här uppsatsen. 

3. 2 Angreppssätt 
 

Författarna har genom studien ämnat hålla ett hermeneutisk angreppsätt. Angreppssättet ger 

författarna en större förståelse för relativistiska tankegångar samt tolkar data för att få svar på 

syftet och frågeställningarna. Det resulterar i ett verktyg för att kritiskt granska, analysera och 

reflektera över litteraturen vilket medför en större insikt om den interna marknadsföringen.  

Teorin är till stor del inhämtad ifrån akademiska artiklar samt framstående litteratur från 

marknadsföringsområdet.  

3. 3 Respondenter 
 

Tillvägagångssättet för att välja respondenter till uppsatsen har varit att göra ett selektivt urval 

av ledning och medarbetare. I syfte att angripa uppfattade konkurrensfördelar mellan två olika 

banker, har författarna valt att undersöka två likvärdiga fullsortimentsbanker för att få en 

verklighetsförankring i ämnet. Författarna har haft en strävan att identifiera verktyg och 

faktorer som spelar in i IM samt hur personalens syn är på bankens konkurrensfördelar. För 

att få en större inblick valde författarna att genomföra intervjuer med 8 respondenter fördelade 

på medarbetare och ledning inom de olika bolagen. 

3. 4 Intervju 
 

För att ge en inblick i skillnader och likheter i de uppfattade konkurrensfördelarna har 

författarna valt att använda sig av delvis strukturerade intervjuer vilket innebär att författarna 

utgår från den teoretiska och empiriska kunskap som de har om det fenomen som studeras. 

Frågorna i intervjun har varit öppna för att få in nya synvinklar och information som 

respondenten kan komma med. Detta eftersom det ger en bredare förståelse för ämnet i fråga. 
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Författarna har utfört intervjuerna med en utarbetad intervjuguide som med hjälp av 

formulerade frågor har angett de ämnen som ska belysas. Se bifogat blad 1. Utöver de 

utarbetade frågorna har även öppna följdfrågor ställts för att ytterligare belysa områden där 

författarna anser att respondenten innehar mer information alternativt behöver förtydliga det 

angivna svaret. Intervjuerna tog den tid som respondenten ansåg att det krävdes för de 

tillfrågade att ge ett fullständigt svar, vilket var ca en timme. 

3. 5 Konstruktion av mätfrågorna 
 

Frågorna byggdes upp efter genomgång av teorin för att få fram lämpliga frågor som når 

frågeställningarna och syftet. De frågor som togs fram var få generella frågor som gav 

författarna möjlighet till öppna svar vilket möjliggjorde för följdfrågor. Författarna ämnade 

ställa öppna diskussionsfrågor som tillät respondenterna att fritt tolka och återge sin bild av 

problematiken. För att säkerställa att svaren var öppna och ärliga lät författarna 

respondenterna vara anonyma och valde även att spela in intervjuerna för att inte hindra 

respondenten att tala för fort eller på annat vis försvåra transkribering. Svaren sammanställdes 

sedan, tolkades och analyserades för att finna teman, mönster och kategorier som återgavs i 

resultatet som ligger till grund för den analys som följde (Trost, 2005). 

3. 6 Urvalsmodell och analys 
 

Den urvalsmodell som författarna använder i analysen är en enkel uppställning av bankerna 

där skillnader i åsikter kring den IM framgår både internt mellan anställda och ledning samt 

externt mellan två banker (se Figur 2). Den används således för att klargöra om verktyg, 

faktorer och strategier i IM som påverkar svenska fullsortimentsbankers uppfattade 

konkurrensfördel. Denna modell kommer att användas som utgångspunkt i analysen för att 

enklare kunna dra jämförelser mellan företagen och de olika respondentenheterna. De övre två 

fälten i figur 2 innehåller ledningsgrupperna för dem två olika bolagen samt de två undre 

fälten innehåller medarbetarna i dem två olika bolagen. Det möjliggör för en tväranalys 

mellan dem olika respondentenheterna. De empiriska data som framkommit i intervjuerna 

jämförs mot den angivna teorin för att se svagheter, likheter samt skillnader i teorin samt i de 

undersökta företagen. Analysen utgår från tolkningsläran, hermeneutiken, där resultatet sätts i 

sammanhang för att projicera brister, förslag, likheter och skillnader (Thurén, 2009). Genom 

att jämföra svaren i intervjumallen med frågeställningarna kunde författarna urskilja 
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respondenternas svar och ställa dem mot varandra samt att se hur de står i jämförelse med de 

teoretiska begreppen. 

 

Figur 2 Urvalsmodell 

  

3. 7 Tillförlitlighet & generaliserbarhet 
 

Populationen denna undersökning riktar in sig på är fullsortimentsbanker inom den svenska 

banksektorn, därför är det mest logiskt att undersökningen har genomförts på två svenska 

fullsortimentsbanker och med respondenter från både medarbetarhåll samt från ledningen. Det 

är deras synpunkter om den IM konkurrensfördelar som tolkas av forskarna efter öppna 

semistrukturerade intervjuer med frågor som inriktar sig på IM roll för bankens uppfattade 

konkurrensfördel mot uppfattade konkurrenter inom den svenska banksektorn. Resultatet skall 

användas för att dra generaliseringar om IM roll för uppfattade konkurrensfördelar för 

fullsortimentsbanker inom den svenska banksektorn. Generaliserbarheten och tillförlitligheten 

ökar på grund av att bankerna är tillhörande större bankföretag med flertalet kontor runt om i 

Sverige där bolagen strävar efter att kontoren arbetar på samma sätt. Den ökar även genom 

sammanställningen av analysen (se Tabell 1). 

 

Ledning Nordea 
Ledning 

Handelsbanken 

Medarbetare 
Nordea 

Medarbetare 
Handelsbanken 
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3. 8 Kritik och etik 
 

Kritik kan framföras på val av respondenter då dessa har utsetts av de tillfrågade bankerna 

själva, vilket kan påverka svaren till viss grad.  Författarna anser dock att det är till den milda 

graden att det ej bör påverka slutresultatet. Samtidigt ger anonymiteteten för respondenterna 

en trygghet som ökar möjligheterna för öppna och ärliga svar. Det finns alltid ett etiskt 

dilemma i tolkningen av kvalitativa studier där utvärderarna kan tolka sammanhanget 

annorlunda utifrån de egna tidigare erfarenheterna. Författarna söker inneha en neutral 

inställning gentemot objekten och svaren för att få en så pålitlig bild som möjligt. I teorin bör 

källkritik riktas mot att det inte finns relevanta undersökningar kring den svenska banksektorn 

utan liknande studier har genomförts på bank- och servicesektorer utomlands. 

Undersökningen av teorin visar att de teoretiska begreppen bör vara applicerbara på flera 

olika sektorer och är högst relevant för servicesektorn, vilket den svenska banksektorn tillhör. 

Ytterligare kritik i teorin är den tolkningsbara definitionen av IM. Författarna ställer därför 

flera definitioner mot varandra för att bättre jämföra teorin mot resultatet i analysen. 
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4 Resultat av fallstudier i den svenska banksektorn 
 

Nedan följer resultaten av de genomförda fallstudierna presenterade var för sig. 

4. 1 Fallstudie 1 – Nordea 
 

Nordea är en av de fyra storbankerna inom fullsortimentsbankerna i Sverige och nedan följer 

en beskrivning av verksamheten.  

 

4. 1. 1 Företagsbeskrivning Nordea 

 

Nordea är den största finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen med 978 kontor, 

kundcenter i alla nordiska länder och en stor e-bankverksamhet med 6.2 miljoner användare. 

Nordea har det största distributionsnätet i Norden vilket skapar en stabil geografisk grund som 

innebär att de kan skapa fullt integrerade produktions- och distributionsnät. Nordea är en av 

dem fyra stora fullsortimentsbankerna på den svenska marknaden. Nordea grundades 2000 

genom en sammanslagning av ett antal större banker i de olika nordiska länderna. Under den 

ekonomiska lågkonjunkturen fortsatte Nordea att satsa på nära relationer, vilket gav nöjdare 

kunder än tidigare mätningar. All verksamhet bedrivs enligt en och samma 

verksamhetsmodell, värdehuset. Nordea har 11 miljoner kunder på nio hemmamarknader och 

bolaget är verksamma i 19 olika länder genom egna eller representationskontor. Nordeas 

vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar 

betydande värde för kunder och aktieägare. I Sverige har banken 231 bankkontor med i 

genomsnitt 14,3 anställda. År 2012 uppgick omsättningen till 677,4 md Euro, 14 % 

räntabilitet på eget kapital samt resultat efter skatt på 3 126 mn euro (Nordea, 2013). 

4. 1. 2 Resultat av intervjuer 
 

4. 1. 3 Intern marknadsföring och uppfattade konkurrensfördelar 

 

Ledningen anser den IM fungera väl då de ser det som tämligen enkelt att förmedla budskap 

som kommer från högre poster och genom en öppen dialog med medarbetarna engagera dem i 

arbetet. Målen och visionerna delegeras från ledning och nedåt genom regionchefer till 

kontorschefer. Det är mycket information som tillkännages via intranätet, men det är viktigt 

att kontorschefen väljer ut de väsentliga delarna för just dennes medarbetare och engagerar sig 

personligen i dessa delar, annars gör inte personalen det heller. Detta fungerar bra enligt 
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medarbetarna som är nöjda med den öppna dialogen med de närmaste ledarna och känner 

även sig trygga i möjligheten att till och med återkoppla till VD om något skulle vara av den 

kalibern. Medarbetarna anser att kommunikationen, med vissa undantag, fungerar väl och det 

är kommunikationen med närmaste ledaren som upplevs fungera bäst. Då det är mycket upp 

till den närmaste ledaren att framföra relevant information samt föra dialogen uppåt. Därför 

sätter medarbetarna mycket tillit till sin ledare, men det innebär inte att de tycker att 

kommunikationen uppåt i organisationen fungerar smärtfritt. Medarbetarna känner ett bra stöd 

från den närmaste ledningen i de interna processerna, dock i vissa fall när det kommer till 

exempelvis processförändringar kan det upplevas ett visst motstånd och som en medarbetare 

uttryckte det ”fyrkantigt”. 

 

Båda respondentenheterna är tydliga med att poängtera att bankens största uppfattade 

konkurrensfördelar är personalen och kundrelationerna, det är genom dessa två faktorer som 

banken tydligt kan särskilja sig. Även möjligheterna att agera ambassadör för Nordea är goda 

tack vare att utvecklingsplanerna och utbildningarna skapar en trygghet i företaget med bättre 

kompetens med mera. Dock anser personalen även här att den närmaste ledaren spelar stor 

roll i vilken kultur det finns på kontoret och att de agerar som förebilder i ambassadörrollen. 

En del av medarbetarna tycker att det saknas generella verktyg för dem att agera 

ambassadörer då det är högst beroende av vilket ”mindset” den närmaste ledaren har. Detta 

“ambassadör-mindset” bör spridas mer i organisationen och det bör vara en självklarhet att 

agera ambassadörsmässigt. Ledningen anser att det finns goda möjligheter att engagera 

personalen som ambassadörer i företaget på grund av stort stöd för detta ambassadörsarbete 

internt. Bland annat från en väl fungerande central kommunikationsavdelning på banken, som 

hjälper till vid offentliga sammanhang. Dock är det väsentligt att få personalen att känna sig 

trygg i sin roll och tjänst för att få dem att agera ambassadörer även på fritiden.  

 

Medarbetarna anser att förmedlingen av visioner och mål fungerar väl, men de inser att det 

kan ha skett tolkningar som förändrat grundbudskapet från högsta ledningen längs vägen. Det 

innebär en tolkning för medarbetarna att se kundvärdet i strategierna då ledningen sällan 

jobbar med kundkontakt enligt medarbetarna. Medarbetarna finner att den närmaste ledaren 

spelar en stor roll i hur de tar emot och praktiserar målsättningar och strategier då den 

närmaste ledaren kan bortse från att värdesätta en viss strategi på grund av personliga åsikter, 

således är chansen liten att de tar till sig just den strategin. Detta kungör en av medarbetarna 

genom att säga ”De viktigaste faktorerna för att nå framgång är kundrelationer och att 
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medarbetarna är med på tåget med en klar och tydlig målbild”. Andra medarbetare uttryckte 

liknande argument med fokus på en klar och öppen dialog mellan anställda och ledning. 

De faktorer inom IM som ledningen anser viktiga för att nå framgång uttrycker en 

ledningsperson på följande vis; ”lyssna på medarbetarna och ha en positiv syn på utveckling, 

det gäller att inte vara Fat & Happy”. Med det menar respondenten att de behöver undvika 

intern eufori. Det är just personalutveckling som är det verktyg Nordeas ledning vill använda 

som den största konkurrensfördelen. Med utveckling av kompetensen blir bemötandet av 

kund bättre och därmed även kundrelationen. Det anser även respondenterna är viktigt då alla 

kontor skall arbeta mot samma mål och strategier. Även medarbetarna anser att detta är av 

yttersta vikt i IM för att nå framgång. Det är den personliga kontakten och relationen till 

banken som båda respondentparter anser är avgörande då de anser att kunden tror att de fyra 

storbankerna är likadana, personalen och därigenom kundvärdet är deras uppfattade 

konkurrensfördel. Utvecklingen av personalen sker genom regelbundna coachmöten, 

utvecklingsplaner, uppföljningssamtal och mikroträning. Detta är i sin tur något som 

kontorscheferna får ta del av på sin nivå med sina överordnade. Ledningen på kontoret anser 

sig ha sin lednings stöd i interna processer genom den positiva synen på, och främjandet av, 

utveckling både individuellt och organisatoriskt. 

4. 1. 4 Uppfattad konkurrensfördel genom engagerad personal  

 

Företaget arbetar mycket med att stärka varumärket genom att öka förståelsen för företagets 

visioner och mål internt då det har varit motgångar PR-mässigt. Detta görs genom ständig 

utveckling som t.ex. personliga utvecklingsplaner och uppdateringar via intranätet. Ledarna 

önskar att få arbeta mer med förankringen av mål och strategier genom utveckling, då de 

menar att en medarbetare i utveckling även är engagerad i utvecklingen av företaget. Dessa 

mål om utveckling av personalen gör personalen mer driven och drar även till sig drivna 

medarbetare, som i sig upplevs som en konkurrensfördel. Till skillnad från ledningen anser de 

anställda att det till viss del kan gå till överdrift, att drillas genom informationsmatande via 

informationsmöte, intranät och tv, men sällan via diskussion. Det kan upplevas stressande för 

de anställda som idag är nöjda med sin position. Idag görs mycket av motivationen genom att 

målen bryts ned på individnivå och avdelningsnivå vilket gör personalen mer medveten om 

deras roll i företagets process. Det anser både ledning och anställda även motiverar personalen 

till att skapa både nöjdare kunder och medarbetare. En del anställda hävdar dock att det är 

mycket upp till individen att driva på sin egen utveckling och motivation. De anser att 
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företagets positiva syn på utveckling är särskiljande och många gånger anledningen till varför 

de valde just Nordea.  

 

Både ledning och medarbetare är överens om att det är den positiva synen på utvecklande och 

engagerad personal som är den största uppfattade konkurrensfördelen. Det har skett en 

omorganisation de senaste åren vilket inneburit en uppdelning av avdelningarna på kontoret, 

från ett kontor till tre. Både medarbetarna samt ledningen är nöjda med det genom att målen 

till och med kan brytas ned på individnivå vilket medfört en känsla av större involvering i 

målen bland personalen. En del medarbetare upplever att det behövs mer arbete för att 

överbrygga att uppdelningen känns som en barriär mellan avdelningarna i Nordea-teamet. Det 

har även medfört fördelar som till exempel att kontorsmötena upplevs mer relevanta både för 

personalen och för ledningen då informationen är mer specifik för deras avdelningskontor. 

Varje år genomförs en medarbetsundersökning där det finns möjlighet för återkoppling kring 

arbetsplatsen, i jämförelse genomförs kvartalsvisa kundnöjdhetsundersökningar. Även 

coachmöten och sambesök genomförs månatligen för att säkerställa jämn nivå på 

kundbemötanden och för att utveckla personalens kompetens. Allt för att höja kundvärdet, 

uttrycker ledningen. 

4. 1. 5 Strategiska mål i den interna marknadsföringen 

 

Något som alla berörda respondenter angav som mål i den IM är Nordeas värdehus som består 

av taket vilket innefattar målbilden ”great european bank” och grunden på modellen påvisar 

kostnad, risk samt kapitalmedvetenhet i företaget, för att nå upp till taket byggs huset med tre 

värdepelare, ”great customer experience”, ”its all about people” och ”one Nordea-team”. 

Den första pelaren "great customer experience " påvisar arbetet för att kunderna till banken 

skall vara nöjda och få en positiv upplevelse av besöket på banken. Andra pelaren "its all 

about the people" innefattar att kunder och anställda skall trivas, få stöd samt att bemötandet 

skall vara professionellt. Sista pelaren "one Nordea team" innefattar att hela Nordea skall 

arbeta som ett team, det vill säga att företaget vill ha en " jag ordnar det-mentalitet". 

Denna modell upplevs positivt av ledning och anställda samt att båda parter är införstådda 

med att det ligger mycket ansvar hos den närmaste ledaren att visa vad som är av vikt i 

strategier för att de skall följas åt i hela organisationen. I detta fall anser medarbetarna att det 

skiljer sig från kontor till kontor både lokalt och regionalt hur väl den närmaste ledningen 
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lyckas förmedla värdepelarna. Anställda menar att det är skillnader från ledare till ledare hur 

de använder sig av värdehuset. Dessa skillnader kan leda till irritation hos personalen som vill 

att det ska vara tydliga riktlinjer från ledning till personal, utan tolkningsbara strategier så att 

hela organisationen jobbar på lika sätt mot samma mål. Ett exempel på detta är uppdelningen 

av kontoret till tre delar vilket inte följer värdepelaren ”one Nordea-team”, personalen kan 

uppleva det motsägelsefullt med kontorsuppdelningen när dem strävar efter ett gemensamt 

team. Samtidigt som andra medarbetare känner sig delaktiga i teamet och anser till viss del att 

teamkänslan har förstärkts efter uppdelningen, på grund av att målen har blivit ytterligare 

nedbrytbara.  

4. 1. 6 Faktorer och verktyg inom den interna marknadsföringen 

Respondenterna var i detta avseende överens om vilka faktorer och verktyg som var av vikt i 

den IM. Dock råder meningsskiljaktigheter kring hur väl verktygen fungerar. De faktorer som 

tas upp är öppen dialog, starkt ledarskap, värdegrund, väl fungerande kommunikation, 

bemötande samt hur snabb informationsdelning det är på företaget. Anställda och ledning var 

på samma linje vad gällande faktorer som var av vikt för IM, meningsskiljaktigheter råder 

kring hur väl företaget applicerar verktygen kring faktorerna. Anställda menar att det skiljer 

sig bland ledarna hur väl de använder verktygen för att nå ut till personalen med 

värdegrunder, informationsdelning samt hur den öppna dialogen fungerar med de anställda. 

Ledarna menar att det fungerar bra och att det idag finns gott om verktyg för ledarna att 

förmedla viktiga kärnfrågor till sina anställda samt att det är mycket upp till var och en att 

finna sin ledarstil och påverka de mjuka värdena. Anställda däremot upplever att det finns 

stora skillnader i ledarskapet och önskar att det skulle finnas tydligare riktlinjer i hur ledarna 

till exempel använder värdehuset för att engagera personalen i visionen. 

Kring verktygen råder som tidigare nämnt olika uppfattningar om hur väl de fungerar, men 

både ledning och anställda nämner att faktorerna skall nås genom individuella 

utvecklingsplaner, coachmöten, rätt personal, kundrevanschen, diskussioner, ”storytelling”, 

intranät samt stjärnorna på banken. Stjärnorna på banken är ett verktyg för Nordea att 

förbättra sammanhållningen genom att låta medarbetare arrangera upplevelser för varandra. 

Dessa verktyg fungerar överlag mycket bra, men både ledning och medarbetare är överens om 

att mer information via t.ex. intranätet och genom diskussioner om hur väl banken lyckas bör 

presenteras. Hur företaget har tagit hem olika utmärkelser etc. skulle stärka teamkänslan samt 

förbättra samarbetsviljan och därmed förbättra hur målen nås i strategin värdehuset. Utöver 

denna informationsefterfrågan är båda respondentparterna överens om att intranätet har den 
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information som efterfrågas, dock finns det förbättringar i sökfunktionen att genomföra. 

Intranätet skulle på så vis bli mer tidseffektiv och de skulle på det viset bli bättre på att möta 

kundens behov. Ett exempel nämndes av respondenterna; ”bad stories och inte bara success 

stories hade hjälpt till att förenkla förfarandet vid tillfällen då vi stöter på problem”. 

Anställda och personalen är överens om vilka faktorer och verktyg som är avgörande för den 

uppfattade konkurrensfördelen. Genom faktorerna och verktygen handlar det i slutändan om 

att skapa förutsättningar för en trygg personal på sin arbetsplats, som utifrån det kan agera 

ambassadör för Nordea. Därigenom höjs mervärdet för kunden vilket är medarbetarnas och 

ledarnas största mål. Även genom ständig utveckling av personalen vill Nordea bevara och 

attrahera medarbetare. Nöjd personal lockar till sig andra kompetenta medarbetare som 

hjälper till att stärka Nordea, det i sin tur leder till nöjdare kunder som attraherar nya kunder. 

4. 1. 7 Sammanfattande kommentarer kring Fallstudie 1 

 

Ledning 

Omorganiseringen på företaget har medfört att ledarna upplever att deras roll har blivit 

tydligare. De får en möjlighet att tydligare gå igenom de specifika målen för sin avdelning på 

separata kontorsmöten där informationen upplevs mer relevant, till skillnad mot tidigare när 

banken var ett stort kontor med gemensamma möten.  

Värdehuset är den största och mest avgörande strategin i den IM, som ledningen anser är ett 

utmärkt sätt att förmedla företagets vision och målsättning via. Den ger dem även verktyg att 

arbeta med. Det verktyg som ur ledningens synpunkt är viktigast är utvecklingen av 

personalen. Det är även det verktyg som ledningen anser vara en av de största 

konkurrensfördelarna gentemot de uppfattade konkurrenterna. Medarbetarna bör genom 

ständig utveckling, information och utbildning motiveras till att höja kundnöjdheten. 

Värdehuset är mycket upp till var och en av ledarna att förmedla på sitt sätt, men även ledarna 

får utbildning och coachsamtal för att kunna förmedla strategierna på bästa sätt.  

 

Medarbetare  

Omorganiseringen av kontoret har medfört att medarbetarna upplever att de har en mer 

konkret roll på företaget, genom att målen har tydliggjorts på individnivå och hamnar närmare 

medarbetaren på avdelningen. Däremot upplevs uppdelningen vara motsägelsefull gentemot 

strategin om ett Nordea-team. Något som upplevts ha förbättras är kontakten med den 

närmaste ledaren samt teamkänslan på avdelningen. Medarbetarna anser att det är personalen 
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som är den största uppfattade konkurrensfördelen, då alla banker upplevs lika för kunderna. 

Nordea anser att de sätter ett större värde på kundrelationen och medarbetarnas utveckling. 

Medarbetarna anser att utvecklingsmöjligheterna är stora på företaget vilket var en av de 

bidragande orsakerna varför de sökte sig till Nordea, enligt dem medför det även en stor 

attraktionskraft av nya drivna och kompetenta medarbetare. 

 

Skillnader och likheter 

Det är inga större skillnader i vilka faktorer och verktyg i den IM som båda parter anser är 

viktigast för att nå framgång, istället är det i hur det fungerar i praktiken upplevelserna skiljer 

sig. Ledningen anser sig ha mycket högt i tak med stort stöd för förändringar samtidigt anser 

en del av medarbetarna ha stödet, men att det kan bli motsträvigt att få igenom nya idéer. 

Båda parter har angett intranätet, öppen dialog och nära ledarskap som de främsta verktygen 

för IM. Intranätet innehåller en stor mängd information, men inte alltid den mest 

lättillgängliga och eftersökta. Den öppna dialogen och det nära ledarskapet upplevs positivt 

från båda håll, däremot anses det vara svårt att få en inblick i vad som sker i nästa led. Till 

exempel anses förslagslådan vara ineffektiv då det sällan leder till några konkreta 

förändringar. Det öppna ledarskapet där alla kan säga sitt är av vikt för båda parter, men 

ibland upplevs det endast bestå av envägskommunikation vid diskussioner och via intranätet. 

Utvecklingen av personalen anses vara mycket positiv från båda parter, men bland 

medarbetarna finns förståelse för att vissa anställda kan vara mycket nöjda med sin position 

och upplever det då stressande med en ständig utvecklingsplan. 

 

4. 2 Fallstudie 2 – Handelsbanken 

 

Handelsbanken är en av de fyra storbankerna inom fullsortimentsbankerna i Sverige och 

nedan följer en beskrivning av verksamheten. 

4. 2. 1 Företagsbeskrivning Handelsbanken 

 

Handelsbanken stiftades 1871 och har sedermera blivit en av Sveriges största banker med stor 

andel kunder bland större företag som anser sig ha Handelsbanken som huvudbank. 

Handelsbanken är en av dem fyra stora fullsortimentsbankerna på den svenska marknaden. 

Banken arbetar enligt strategin att ha stor lokal närvaro med en starkt decentraliserad 

organisation med målet att ha stark influens från personalen i den framtida utvecklingen och i 
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mötet med kunden. Banken har 774 bankkontor i 24 länder där hemmamarknaderna räknas till 

länderna i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och den starkast växande 

hemmamarknaden Storbritannien. För året 2012 var omsättningen 2 387 858 mnkr, resultat 

efter skatt 14 548 mnkr samt räntabiliteten på det egna kapitalet 14,7 %. Antal anställda för 

hela koncernen var 11 192 personer och i snitt bland de 461 kontoren i Sverige är 9,4 tjänster. 

Bankens grundidé är att genom långsiktiga relationer växa organiskt, dessutom internationellt 

på liknande marknader. Deras mål är att ha en högre vinstmarginal än jämförbara banker på 

hemmamarknaderna (Handelsbanken, 2013). 

4. 2. 2 Resultat av intervjuer 
 

4. 2. 3 Intern marknadsföring och uppfattade konkurrensfördelar 

 

Ledningen uttrycker ett starkt mål, högre lönsamhet än genomsnittet på jämförbara banker. 

Detta mål ska nås genom två medel; hög kostnadsmedvetenhet samt nöjdast kunder. ”Allt 

ordnar sig med en nöjd kund” menar de. Ett exempel på kostnadsmedvetenheten är det 

budgetlösa arbetet som de menar fungerar mycket bra på grund av det decentraliserade 

synsättet och organisationen. Medarbetarna anser att det decentraliserade synsättet är den 

största konkurrensfördelen, vilken medför en nära relation till kunden med beslut som fattas 

nära kunden. Dialogen anses vara öppen mellan parter och avdelningar vilket båda 

respondentenheter framhåller som en avgörande faktor i den interna marknadsföringen. De 

menar att det är den interna skriften ”Mål och Medel” som är den största anledningen till att 

alla i organisationen samarbetar väl, då skriften väldigt enkelt och tydligt framhåller 

värderingarna och målen för företaget. ”Skriften Mål och Medel är väldigt enkel och 

lätthanterlig samt att allt handlar om att ha en nöjd kund, på detta sätt får vi de affärer vi vill 

ha.”  

Båda parter anser att det är enkelt att vara en ”Handelsbankare”, en ambassadör för 

organisationen på grund av tydliga målbilder och information via ”Mål och Medel” samt 

intranätet. Medarbetarna menar att även det decentraliserade synsättet ökar deras förmåga att 

agera ambassadör för organisationen, då kunden direkt talar med en beslutsfattare i deras 

kontakt med banken. Respondenterna anser att det är viktigt med den tydliga målbilden på 

grund av att alla medarbetare skall agera lika på kontoret i Östersund såväl som på kontoren i 

övriga landet. Det medför ett stort ansvar att leva upp till och en stark motivation i 

relationerna, även efter kontorstid. Vissa medarbetare anser dock att tyngdpunkten att vara en 
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stolt ambassadör för Handelsbanken bör bli än tydligare i den IM såväl som i den externa. I 

dagsläget kan ambassadörsrollen uppfattas lite konservativ.  

Stödet i interna processer från ledningen anses stort, besluten är nära kund, de regionala och 

centrala avdelningarna i organisationen upplevs som stödfunktioner åt kontoren och dess 

medarbetare. Organisationen är uppbyggd som en horisontell pil, med kunden och kontoren i 

spetsen och de regionala och centrala enheterna som stöd. Ett exempel är att 

produktutvecklingen sker i projektformat med hjälp av frontpersonalen, det är dem som 

besitter den största kunskapen och därav kan ta fram de mest efterfrågade produkterna. 

Ledningen anser att medarbetare kan sända e-post till VD med synpunkter, detta håller 

medarbetarna med om.  

4. 2. 4 Uppfattad konkurrensfördel genom engagerad personal  

 

Både ledning och medarbetare har intryck av att företaget arbetar kontinuerligt med 

kunskapen kring organisationens varumärke, värderingar, strategier och mål. Internt är ”Mål 

och Medel” det grundläggande för att förmedla dessa med en uppdaterad version ungefär var 

femte år. Utöver den så arbetar de även med kommunikationsträffar två gånger i veckan, 

workshops, coachmöten en gång i månaden, kvartalsvisa utvecklingssamtal samt ett årligt 

återkommande möte där de tar fram individuella och allmänna utvecklingsplaner. Ledningen 

menar att en engagerad och utvecklad personal är en stark konkurrensfördel, en ledare 

uttryckte sig på följande vis. ”Är personalen nöjd och trivs så får vi även ökad kundnöjdhet”. 

Det håller även medarbetarna med om och anser att det triggar motivationen att jobba kvar 

och utvecklas internt på grund av de utvecklingsmöjligheter som finns. Det är mycket upp till 

var och en att driva sin egen utveckling framåt säger ledningen, men det finns alltid en positiv 

syn på utvecklingen. Här menar en medarbetare att vissa ledare kan ha en för positiv syn och 

brist på kritiskt tänkande kring personlig karriärsutveckling. Det kan upplevas att vissa 

medarbetare möjligtvis inte når målen och då tröttnar på grund av bristen på måluppfyllnad. 

Medarbetaren anser dock att det är till det positiva med utveckling och är nöjd över att 

ledningen ser engagerad personal som en viktig del för framgång. 

4. 2. 5 Strategiska mål i den interna marknadsföringen 

 

Sedan början på sjuttiotalet när dåvarande chef Jan Wallander som skapade skriften ”Mål och 

Medel” och förändrade organisationen till att vara decentraliserad har banken arbetat efter 
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samma strategi. Ledningen uttryckte följande; ”Skapandet av ”Mål och Medel” av Jan 

Wallander är det som är av vikt för strategin. Ingen budget till exempel, däremot ekonomiska 

styrmedel med nyckeltal för anställda.” Medarbetarna instämmer i ”Mål och Medels” 

betydelse och lägger stor tonvikt på det decentraliserade synsättet, det ger snabba svar till 

förslagsvis lånkunder vilket ger nöjda kunder som följd. Ett exempel som ledningen tar upp är 

den organiska tillväxten, banken har valt att inte förvärva alltför många andra banker utan 

startar istället egna kontor. På grund av att den starka företagskulturen skiljer sig väsentligt 

från andra. Det centrala för banken är att finna en god kontorschef på en önskvärd ort som 

därefter får öppna ett kontor utifrån de värderingar, normer och mål som presenteras i ”Mål 

och Medel”. ”Boken är banken”. Det går enligt medarbetarna igen då potentiella anställda får 

träffa regionchefer för att se om de har värderingar som är i linje med banken.  

4. 2. 6 Faktorer och verktyg inom den interna marknadsföringen 

 

Ledningen hävdar att alla är en viktig del i processen för företagets framgång, medarbetarna 

instämmer med påståendet och anser att det dagliga arbetet med kunden avgör företagets 

avkastning. En medarbetare uttrycker det på följande vis; ” Min roll på företaget är att vara 

trevlig och förmedla värdegrunderna som banken står för, att kunna visa att kunden gör bra 

val etc. Jag är en stor del i processen, banken stödjer min position mycket genom de 

stödfunktioner som finns… Genom bemötandet är jag en del i processen för ett framgångsrikt 

företag, vilket får mig att känna mig som en del av koncernen.” 

Handelsbanken använder olika verktyg i den digitala kommunikationen för att sprida 

informationen effektivt. Den mest betydande anses vara intranätet Lotus som visar den 

senaste informationen samt historisk data för möjligheten att gå tillbaka och finna relevant 

information. Båda parter anser det fungerar väl då det finns bra sökfunktioner samt 

lättillgänglig support vid behov. En medarbetare beskrev vikten av intranätet under den första 

tiden på företaget, det förkortade processer med kunden tack vare att informationen var 

sökbar i intranätet och liknande kundproblem var beskrivna. Det medförde att medarbetaren 

snabbt kunde tillgodogöra sig informationen. Via intranätet kan även medarbetarna söka efter 

produktägarna och avdelningarna som är ansvariga för ett specifikt område för att enkelt starta 

till exempel en konversation via företagets interna chatt. Detta medför snabba 

kommunikationskanaler. Medarbetarna kan tillgå en intern kundtjänst som per telefon ger 

stöd i processen med kunden, men först och främst vänder sig medarbetarna till varandra på 

kontoret för att få snabbast praktisk hjälp enligt båda parter.  
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För att väsentlig information skall undgås att försvinna i all informationsuppdatering 

produceras interna tv-program som tydliggör och diskuterar relevanta problem. Programmen 

visas på veckomötena samt avdelningsspecifika program för att tydliggöra relevant 

information för till exempel privatrådgivarna. Programmen diskuteras på mötena för att 

informationen skall tillgodogöras på bästa sätt. Båda parter anser det fungerar väl.  

Utöver dessa teknologiska verktyg används som tidigare nämnts, skriften ”Mål och Medel” 

som ett avgörande verktyg för en framgångsrik IM. En ledare uttrycker sig på följande vis 

kring skriften; ”Mål och Medel är en typ av storytelling som är tydlig och lätt att följa.” Det 

är precis enkelheten och tydligheten i kommunikationen som ledningen anser vara en 

avgörande faktor i den IM. Något som medarbetarna ställer sig bakom och dessutom 

utvecklar med att se den öppna dialogen mellan avdelningarna som en viktig roll i IM.  

Ledningen och de anställda är överens om att de nöjda kunderna är tyngdpunkten i den IM då 

Handelsbanken marknadsför sig tämligen lite externt utan förlitar sig på vad de anser är den 

bästa typen av marknadsföring, ”Word of Mouth”. Vilket också ställer höga krav på den IM 

och de interna relationerna. Detta förtydligas av en medarbetare; ”Relationer internt skall 

spegla relationen mot kunden, har du en bra relation inom företaget blir relationen med 

kunden bra.” Det är något som ledningen hävdar de lägger stor vikt vid, det är därför ”Mål 

och Medel” tydliggör tyngden av långsiktiga relationer såväl externt som internt. Det påvisas 

bland annat av starka utvecklingsplaner för medarbetarna, stora karriärmöjligheter internt där 

98 % av chefspositionerna rekryteras internt samt oktogonen som är en typ av pensionsfond 

för de anställda. Arbetar du längre får du större avsättningar i fonden som historiskt sett har 

givit bra pensionsavkastningar.  

Ledningen anser att nöjda medarbetare är god reklam för att locka till sig nya medarbetare och 

medarbetarna menar att ledningens fokus på långsiktiga relationer lockar med trygghet, 

speciellt med tanke på oktogonen.  

4. 2. 7 Sammanfattande kommentarer kring Fallstudie 2 

 

Ledning 

Ledningen lägger stor vikt på målet med högre lönsamhet än genomsnittet på jämförbara 

banker, ett mål som följt med sedan början på sjuttiotalet. Detta mål har två medel för att nås, 

nöjdast kunder samt en stark kostnadsmedvetenhet. Hur de arbetar kring det här målet och 

med medlen skall tydligt och enkelt framgå i allt de gör menar de. En avgörande del i 
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företagets strategiarbete är den interna skriften ”Mål och Medel” som enligt ledningen väldigt 

enkelt, kortfattat och tydligt belyser Handelsbankens värderingar och principer. Det skapar en 

trygghet i vad som uppfattas som den interna marknadsföringen. På grund av långsiktigheten i 

arbetet skapas en öppenhet i dialogen och viljan att utvecklas inom organisationen är stor. 

Vilket skapar motiverade medarbetare som dessutom engageras enligt ledningen av stödet 

som finns från dem centrala och regionala avdelningarna till den kundbemötande personalen 

på kontoren. Det decentraliserade synsättet är nyckeln till att skapa den eftersträvade 

kundnöjdheten. Synsättet ger enligt ledningen, känslan av att bidra och vara en betydande del 

i företagets utveckling. Den IM sätter långsiktigheten mot medarbetaren, kunden och 

kundvärdet i fokus. Långsiktigheten, enkelheten och tydligheten inger ett förtroende hos 

personalen och kunderna hävdar ledningen. De menar dessutom att nöjda medarbetare och 

kunder fungerar som ambassadörer för företaget vilket är den starkaste reklampelaren mot 

såväl nya som befintliga kunder och medarbetare. Det tillsammans med det decentraliserade 

synsättet är deras främsta konkurrensfördel menar de samt tillägger att de avgörande 

faktorerna i IM är öppenhet, enkelhet och tydlighet. Dem avgörande faktorerna speglas enligt 

ledningen i relationerna både internt och externt som de menar skall spegla varandra. 

 

Medarbetare 

Medarbetarna anser att det är långsiktigheten i de interna processerna som skapar en enkel 

och tydlig linje i den IM. Skriften ”Mål och Medel” skapar en gemensam värdegrund som 

medarbetarna enkelt kan identifiera sig med och arbeta utifrån, skapar en tillhörighet och 

känsla av att kunna påverka organisationen. Det decentraliserade synsättet ger även en stolthet 

i arbetet och en stark motivation till att verka för både kunden och företagets bästa. Synsättet 

förpliktar även medarbetarna till att agera ambassadörer då kunden möter den som kan ta 

besluten om dennes ekonomi direkt. Den decentraliserade organisationen upplevs skapa ett 

starkt stöd i dem interna processerna och snabba beslutsvägar med en öppen dialog mellan 

avdelningarna och kunskap tas tillvara mycket väl. Även medarbetarna anser att de 

långsiktiga relationerna med en öppen, enkel och tydlig dialog är avgörande i IM och det skall 

även återspeglas i relationerna med kunden och medarbetarna. Medarbetarna upplever den 

decentraliserade organisationen med snabba beslutsvägar som den absolut största 

konkurrensfördelen och ser även att synsättet ger goda möjligheter för dem att agera 

ambassadörer. På det viset marknadsförs organisationen via ”word of mouth”. Det som kan 
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utvecklas enligt en del medarbetare är att ytterligare förtydliga vikten av att alla medarbetare 

agerar ambassadörer och är ”stolta Handelsbankare 24/7”. 

 

Skillnader och likheter 

Det är väldigt stora likheter i svaren hos medarbetarna och ledningen, även hos nya såväl hos 

mer erfarna medarbetare. Båda respondentenheterna anser att det är långsiktigheten och 

öppenheten i deras arbete som är kärnan till en framgångsrik IM. Genom 

organisationsstrukturen och skriften ”Mål och Medel” är det tydligt att det är 

kostnadsmedvetenhet och kundvärde som står i fokus. Den decentraliserade 

organisationsstrukturen ger enligt respondenterna en stark känsla av att varje individ påverkar 

processen mot ett framgångsrikt företag. De menar att för att nå dit behövs öppna, enkla, 

snabba och tydliga kommunikationsvägar för att alla skall arbeta mot samma mål. Båda parter 

anser även att informationssystemen fungerar bra, med en väl fungerande förslagslåda som 

genererar tydliga resultat vilket skapar en adaptiv organisation. De skillnader som framgår är 

små, men är till största delen kring hur pass innovativa organisationen är kring 

ambassadörsarbetet. Här menar medarbetarna att mer kan genomföras för att påvisa stolthet 

kring produktutbudet och organisationen, det upplevs idag konservativt. Ledningen anger 

långsiktigheten, enkelheten och tydligheten som inger förtroende som den största fördelen i 

ambassadörsverksamheten. 
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5 Tvärfallsanalys 

 

Författarna jämför resultatet med teorin för att kontrollera att teorin stämmer överens med hur 

respondenterna uppfattar IM, även likheter och skillnader analyseras mellan fallen. 

5.1 Intern marknadsföring och uppfattade konkurrensfördelar 

 

Mitchell (2002) påpekar att en framgångsrik IM nås genom en stark relation mellan ledning 

och medarbetare samt en anledning och syfte för dem att verka i företagets målinriktning. Det 

förbättrar både servicekvalitén samt förenklar möjligheterna för förändringsprocesser. 

Handelsbanken har haft en relationsinriktad IM sedan sjuttiotalet och ser den tillsammans 

med det decentraliserade sättet som deras största konkurrensfördelar. Detta är även enligt 

båda respondentenheterna inom Handelsbanken avgörande faktorer för en fungerande IM och 

för deras sätt att agera ambassadörer. Intervjuerna med Nordea visar att det finns goda 

målsättningar i den IM för att förmedla och användas inom de fem huvudområdena som 

beskrivs i teorin. Dessa är; medarbetarnöjdhet samt motivation, kundfokus och nöjdhet, 

samarbete och integration mellan funktionsenheter, marknadsföringslik förhållningsätt på 

ovanstående element och slutligen vid implementation av företags och funktionsstrategier 

(Rafiq & Ahmed, 2000). Här menar Nordeas ledningsrespondenter och till viss del 

medarbetare att uppdelningen i tre kontor istället för ett, har skapat en organisation vars IM 

har blivit bättre på de fem huvudområdena mycket tack vare att målen kan delas upp på 

individ och avdelningsnivå. Det har ökat korrelationen mellan kund- och personalnöjdhet, 

vilket Piercy (1995) förordar som en viktig del i den IM. Handelsbankens respondenter menar 

att det är det decentraliserade synsättet med stark kundåterkoppling varje kvartal som skapar 

en stark korrelation mellan medarbetare och kunder. 

 

Kotler et al. (2008) definierar IM som marknadsföring utövad av serviceföretag, för att träna 

och effektivt motivera sina servicemedarbetare samt all stödjande personal att arbeta som ett 

team för att erbjuda bästa möjliga kundnöjdhet. För att förmedla detta använder 

Handelsbankens skrift ”Mål och Medel”, är enligt båda respondentenheter det som utgör 

Handelsbanken. Den skapar ett gemensamt engagemang kring Handelsbankens värderingar 

och mål. Det tillsammans med den decentraliserade organisationen sätter kundbemötandet och 

värdet i fokus, vilket är helt i linje med teorin att se sanningsmomenten som vitala för 

företagets framgång (Lovelock & Wirtz, 2011). Nordea använder sin IM för att som de 

påpekar skapa en teamkänsla och att få alla medarbetare att arbeta mot det gemensamma 
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målet. Målet om en stark kundrelation då de anser detta är en av deras största 

konkurrensfördelar. Teamkänslan skall ge medarbetaren känslan av ett större stöd och ge 

möjligheterna för den enskilda att prestera bättre samt ge dem en högre arbetsmoral. En del av 

medarbetarna anser att uppdelningen av kontoret till tre kontor medfört att motivationen kan 

ha ökat på grund av närmre mål. Kundnöjdhet kan även ha förbättrats då organisationen är 

närmre kunden, men samtidigt kan samarbetsviljan ha försämrats på grund av att 

medarbetarna blir för fokuserade på sin avdelnings målsättning. Medarbetarna och ledarna är 

överens om att den närmaste ledaren har ett stort ansvar i att lyckas behålla samma bemötande 

och professionalism i organisationen på grund av att de tar den informationen som de anser är 

mest väsentlig och presenterar för personalen. Här anser båda respondentenheter i linje med 

teorin att det är ytterst viktigt med en öppen dialog för att få ett väl sammanhängande team. 

Här anser Nordeas ledning att IM fungerar väl och att det är enkelt att förmedla budskap från 

högre instanser, medarbetarna instämmer och är mycket förnöjda med relationen till den 

närmaste ledaren. Däremot anser de att det kan upplevas lite motsträvigt i 

förändringsprocesser. Det är dock mycket viktigt att poängtera att båda respondentenheter 

inom Nordea och Handelsbanken har svarat i enlighet med teorin som visar tyngden av 

interna relationer och kundnöjdhet kopplat till personalnöjdhet. Nordeas respondenter anser 

att det är personalen och kundrelationerna som är Nordeas största konkurrensfördel.   

5. 2 Uppfattad konkurrensfördel genom engagerad personal  

 

Teorin visar att företag bör engagera sin personal i sina mål och strategier genom 

kunskapsutväxling och integration mellan ledning och medarbetare samt skapa en förståelse 

för medarbetarna, då skapas en tillfredställd organisation som når längre. De engagerade 

medarbetarna i företaget skapar ett intellektuellt kapital vilket är en stor konkurrensfördel 

samt att vikten av att företaget skall framhålla kundens värde och ge tillräckligt med stöd till 

den bemötande personalen ger större framgång (Varey & Lewis, 1999; Mitchell, 2002). 

Nordea arbetar hårt med att stärka varumärket genom att öka förståelsen för företagets 

visioner och mål internt. Det genomförs genom utvecklingsplaner, coachning samt utbildning, 

ledningen önskar dock att få arbeta mer med förankring av mål strategier. De menar att en 

medarbetare i utveckling är engagerad i företagets utveckling, vilket är i linje med teorin. 

Handelsbankens respondentenheter är återigen samstämmiga om att det decentraliserade 

arbetssättet skapar engagerade medarbetare med starkt motivation till utveckling. Vissa 

medarbetare kan dock se negativa sidor med en alltför positiv syn på personlig 
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karriärsutveckling, utan kritiskt tänkande från ledningshåll kan leda till ”utmattade” 

medarbetare som tröttnar efter brist på måluppfyllnad. Däremot anser båda parter i 

Handelsbanken att det är viktigt med utveckling och ser det som en viktig del för att nå 

framgång. Här tolkas en avgörande skillnad, Nordea motiverar individernas utveckling inom 

företaget från ledningshåll och Handelsbanken ser individens egna driv som nyckeln till 

utveckling inom företaget. 

Gummesson (2002) menar att större kunskap inom organisationen blir en större 

konkurrensfördel för företag på grund av att det intellektuella kapitalet ökar. Till skillnad från 

ledningen upplever medarbetarna på Nordea att det till viss del kan gå till överdrift genom för 

mycket informationsmatande som sällan diskuteras samt att pressen på utveckling är stor. Det 

innebär att förståelsen för medarbetarna möjligtvis inte alltid är den största.  Dock hävdar 

medarbetarna att utvecklingen är den största anledningen till varför de valde Nordea. Det är 

till stor del återkoppling som anses viktig för att minimera glappet mellan kunder och 

medarbetares nöjdhet samt öka förståelsen för båda parter, här genomför Nordea en rad 

åtgärder som säkerställer medarbetarnas kundbemötanden samt kompetens. Det rör sig om 

coachmöten, sammöten med mera. Båda bankernas respondentenheter ser kundbemötandes 

vikt i företagets framgång, som Melin (2008) uttrycker det ”Kedjan är inte starkare än den 

svagaste länken”, med det menas att företaget är inte starkare än medarbetaren som möter 

kunden. 

5. 3 Strategiska mål i den interna marknadsföringen  
 

Nordea har valt att upprätta ett värdehus som tydligt visar vilken målbild företaget har och 

vilka medel de vill använda för att nå dit. Husets pelare syftar på att engagera personalen i 

kundnöjdheten och företagets värdegrund. Det skall förmedla medarbetare som trivs, nöjdare 

kunder, ett professionellt bemötande samt en lagkänsla för hela Nordea. Det kan däremot 

anses motsägelsefullt att dela upp företaget i tre kontorsverksamheter i strävan mot ett 

Nordeateam. Denna modell är linje med teorin som menar att nöjda och engagerade 

medarbetare skapar nöjdare kunder som i sin tur ger positiv ”word of mouth”. Det mest 

tongivande inom Handelsbankens strategiarbete för IM är skriften ”Mål och Medel” som båda 

respondentenheterna uttrycker stor förnöjdsamhet med. Ledningen uttrycker bland annat 

”Skapandet av ”Mål och Medel” av Jan Wallander är det som är av vikt för strategin. Ingen 

budget till exempel, däremot ekonomiska styrmedel med nyckeltal för anställda.”  I detta fall 

är det viktigt att företag håller en jämn och hög nivå på sin service för att prestera positiv 
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”word of mouth”, det säkerställer Nordea som tidigare nämnt genom sammöten med kunden 

där ledaren är med i mötet och via coachsamtal (Lovelock & Wirtz, 2011). Det är engagerad 

personal som i teorin anses vara ett mycket viktigt strategiskt mål för att lyckas med sin IM 

för att skapa konkurrensfördelar. De engagerade medarbetarna skall agera ambassadörer för 

företaget internt såväl som externt. Handelsbankens skrift uttrycker ett mål och två medel, 

högst räntabilitet mot jämförbara banker genom hög kundnöjdhet och kostnadsmedvetenhet. 

Den anses enkel och tydlig och uttrycker hur medarbetarna skall arbeta kring värderingar, 

normer och mål. Detta är delvis i linje med teorin dock finns det skillnader i hur den IM 

tillämpas gentemot teorin. Enligt Thomson & Hecker (2000) bör det förmedlas mer via 

nätverksbaserad struktur dock sker det en integration på ett emotionellt och kunskapsmässigt 

plan.  

Det Lim & Chung (2011) samt Rafiq & Ahmed (2003) uttrycker, är även att effekten av 

”Word of Mouth” bör vara med i strategiarbetet. Ambassadörer skall skapas via stor 

kunskapsutväxling och utveckling via kunskapsnätverk med väl fungerande 

tvåvägskommunikation för att skapa en lärande och effektiv organisation. Medarbetarna inom 

Nordea anser att de strategiska målen skall vara tydligare och ej tolkningsbara mellan leden. 

På grund av att den närmaste ledaren tolkar strategin på sitt vis vad som är viktigast och 

förmedlar det, på liknande vis har dennes ledare gjort detsamma och så vidare upp till högsta 

ledningen. Detta kan leda till att den ursprungliga strategiidén har urvattnats längs vägen. 

Teorin visar här att en effektiv tvåvägskommunikation bryter den hierarkiska strukturen och 

skapar en ömsesidig respekt i organisationen med tydligare kommunikation samt en ökad 

decentralisering. Däremot är båda respondentenheter i Nordea överens om att det viktigaste 

strategiska målet för Nordea är engagerad personal genom ett team där alla ska ställa upp för 

varandra med en så kallad ”jag ordnar det-mentalitetet”.  

Det finns avgörande skillnader mellan bolagen, långsiktigheten i Handelsbanken stämmer väl 

överens med teorin. Nordea är en sammanslagen bank med en nyligen genomförd 

omorganisation, vilken kan innebära att de möjligtvis inte har hunnit etablera en fullständigt 

gemensam arbetskultur och värdegrund kring IM. Det kan även medföra att de inte har den 

långsiktighet som Handelsbanken har etablerat. Nordea har en mer hierarkisk uppbyggnad 

även i strategin till skillnad från Handelsbanken, men Nordea har en tydligare målsättning 

kring medarbetarnöjdhet i värdehusets pelare. Bankerna är således delvis i linje med teorin, 

men skulle kunna lära sig mer av varandra på olika punkter. Ett steg kan vara att använda 

begreppet IM mer tydligt inom Handelsbanken och Nordea. 
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5. 4 Faktorer och verktyg inom den interna marknadsföringen 
 

Teorin fastställer tre tydliga faktorer som påverkar IM framgång, de faktorerna är nummer ett; 

val av tillfälle, två; IM skall föregå extern marknadsföring, samt tre; att företaget bör engagera 

personalen i företagets varumärke, värdegrunder samt strategi och målsättning (Mitchell, 

2002). Verktyg som Nordea arbetar utifrån i den IM är coachsamtal, utvecklingsplaner, rätt 

personal, kundrevanschen, diskussioner och ”storytelling” via intranätet som visar lyckade 

kundmöten. Dessa anser Nordea är de viktigaste och framhåller utvecklingsplanerna som 

nummer ett, då de menar att en ständig utveckling av personalen bevarar och attraherar nya 

medarbetare. Mitchell (2002) menar att företag behöver blir bättre på att stärka kunskapen om 

företagets framgång och varumärke, något som både medarbetare och ledare håller med om 

inom Nordea och Handelsbanken. Företag är duktiga på att marknadsföra utmärkelser externt, 

men det bör även göras internt för att höja moral och motivation hos medarbetarna, anser 

respondenterna. Relationer internt och externt anser respondenterna i båda företagen ska 

spegla varandra, vilket är i linje med teorin, öppen och återkopplande enligt Gummesson 

(2012). 

Konkret talas det om att se organisationen som ett stöd till frontpersonalen med starkt 

utvecklade informationssystem som ger frontpersonalen snabb access till den information 

eller kunskap som kunden efterfrågar (Sheth & Sisodia, 2002; Morgan, 2004). En 

medarbetare inom Handelsbanken uttrycker följande ”Min roll på företaget är att vara trevlig 

och förmedla värdegrunderna som banken står för, att kunna visa att kunden gör bra val etc. 

Jag är en stor del i processen, banken stödjer min position mycket genom dem stödfunktioner 

som finns… Genom bemötandet är jag en del i processen för ett framgångsrikt företag, vilket 

får mig att känna mig som en del av koncernen.” Detta påstående är direkt i linje med teorin 

som visar att företaget skall stödja den kundbemötande personalen för att nå framgång, vilket 

är en avgörande faktor anser Buzelius & Skärvad (2011). Nordeas respondenter nämner 

liknande faktorer som de anger som betydande för deras IM, öppen dialog, starkt ledarskap, 

väl fungerande kommunikation, bemötande och snabb informationsdelning via intranät etc. 

Handelsbanken menar att det decentraliserade arbetssättet med starkt stöd från regionala och 

centrala avdelningar skapar ett snabbt och adaptivt kunskapsnätverk med kunden i fokus. Det 

som skiljer Nordea från teorin är vikten av ledarskapet i den IM, ledaren spelar en avgörande 

roll i vad som anses väsentligt i till exempel värdehuset för kontoret. Detta vill delar av 

personalen motverka genom tydligare riktlinjer för ledarna vad som bör tas upp.  
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Teorin visar även på verktyg som till exempel ”storytelling” som ett effektivt hjälpmedel att 

engagera personalen i värdegrunder och företagets strategi.  Detta förenklar förändringsviljan 

hos personalen samt ger en mer adaptiv organisation där kunskapsutväxling och större intern 

förståelse är av vikt (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Det bildar således en mer 

nätverksbaserad organisation och tar bort hierarkier. Återigen, det skapar en adaptiv 

organisation öppen för förändringar och en större ömsesidig respekt (Ballantyne, 2000). 

Handelsbankens olika verktyg i den digitala kommunikationen, den mest betydande anses 

vara intranätet, som de anser fungerar väl. Detta medför snabba kommunikationskanaler, men 

mestadels använder sig personalen av varandra för att utväxla kunskap. Intern-tv tydliggör 

och diskuterar relevanta problem. ”Storytelling” används även i form av skriften ”Mål och 

Medel” som anses vara det avgörande verktyget vid nyetableringar samt anställningar. Det är 

tydligheten, enkelheten samt den öppna dialogen som anses vara de viktigaste faktorerna för 

IM. Handelsbanken förlitar sig på marknadsföring av typen ”Word of Mouth” de menar att 

med en nöjd kund och medarbetare löser sig allt.  En medarbetare uttrycker detta genom 

”Relationer internt skall spegla relationen mot kunden, har du en bra relation inom företaget 

blir relationen med kunden bra.” 
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5. 5 Sammanfattande kommentarer kring analysen 

IM och uppfattade konkurrens-fördelar 

Resultaten från de olika respondentenheterna är i stora dra i linje med teorin, bankerna och 

teorin ser personalen och dess kunskap tillsammans med relationerna som stora 

konkurrensfördelar (se Tabell 1). Den största skillnaden är att Handelsbanken ser 

långsiktigheten i relationer och den IM tillsammans med den decentraliserade organisationen 

som de största konkurrensfördelarna, vilket är i linje med teorin. Nordea däremot menar att 

personal och kundrelationer är de större konkurrensfördelarna vilket även det är i linje med 

teorin.  

Uppfattad konkurrensfördel genom engagerad personal 

Bankerna är helt i linje med teorin i detta hänseende, däremot skiljer det sig i hur bankerna 

engagerar personalen (se Tabell 1). Båda använder utbildning för att engagera medarbetarna, 

Handelsbanken menar dock även att det decentraliserade synsättet med stort stöd till 

frontpersonalen är en viktig del i engagemanget, vilket är i linje med teorin. Nordea använder 

däremot ständiga utvecklingsplaner för att engagera personalen vilket även förordas i teorin. 

Båda bankerna anser dock att engagerad personal skapar uppfattade konkurrensfördelar 

genom ett starkt ambassadörsarbete, det påvisar även teorin.  

Strategiska mål i den IM 

Bankerna har strategiska mål i den IM som är i linje med teorin det skiljer sig i hur de har 

applicerat de strategiska målen samt i hur långsiktiga de har varit i arbetet (se Tabell 1). 

Nordea förordar en ständig utveckling i strategin medan Handelsbanken är mer långsiktiga i 

strategiarbetet, dem arbetar dock mot de strategiska målen som finns teorin, det är endast 

fokus på ambassadörsarbete som fattas hos båda bankerna.  

Faktorer och verktyg inom den IM 

De faktorer och verktyg som används i den IM inom Handelsbanken och Nordea är helt i linje 

med teorin (se Tabell 1). Det skiljer sig på vilket sätt och till vilken utsträckning bankerna 

väljer att använda sig av verktygen i den IM, faktorerna uppfattas vara densamma som 

teorins.  
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Tabell 1 Förtydligande uppställning om Nordea, Handelsbankens och teorins delar 

Fråge-

ställningar 

/Företag/ 

Teori 

IM och uppfattade 

konkurrens-

fördelar 

Uppfattad 

konkurrensfördel 

genom engagerad 

personal 

Strategiska mål i 

den IM 

Faktorer och 

verktyg inom den 

IM 

Teori Relationer, 

kunskapskapital, 

lärande 

organisation, 

kostnads-

effektivitet 

Utbildning, 

kunskapsnätverk, -

utväxling, -

utveckling, 

ambassadörer och 

stort stöd till 

frontpersonalen 

Partnerinriktat 

ledarskap, 

medarbetar- och 

kundnöjdhet, 

engagerad personal, 

lärande organisation, 

ambassadörer, 

”word of mouth” 

Val av tillfälle, 

engagemang, 

starkt 

kundfokuserad 

organisation, 

snabba 

kommunikations-

vägar för en 

lärande 

organisation, 

”storytelling” 

Nordea Personal och 

kundrelationer 

enligt båda 

respondentenheter

na 

Utbildning och 

ständig 

utvecklingsplan 

skapar motivation 

och ambassadörer 

anser 

respondentenhetern

a 

Ständig utveckling 

ger engagerad, 

kompetent personal 

samt att talanger 

söker sig till Nordea 

Intranät, 

Utvecklings-

planer, 

coachmöten, 

årsmöten, till viss 

del ”storytelling”, 

öppen dialog, 

workshops 

Handels-banken Långsiktiga 

relationer, 

decentraliserad 

organisation och 

skriften ”Mål och 

Medel” anser båda 

respondentenheter

na 

Starkt stöd från 

stödavdelningarna 

regionalt och 

centralt för ett 

decentraliserat 

beslutsförfarande 

ger motivation och 

stolta ambassadörer 

anser respondent-

enheterna 

”Mål och Medel” 

med högre 

räntabilitet som mål 

genom 

kostnadsmedvetenhe

t och hög 

kundnöjdhet i en 

långsiktig strategi 

sedan sjuttiotalet 

Intranät, 

”storytelling” i 

form av skriften, 

utvecklingsplaner 

samt långsiktighet 

i relationer och 

strategier, öppen 

dialog, workshops 
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6 Reflektioner kring svenska fullsortimentsbankers interna 

marknadsföring 

 

Studiens huvudresultat 
 

Författarna menar att de verktyg och faktorer som presenteras som vitala i teorin för 

tjänsteföretag samt banker internationellt är applicerbara för de svenska 

fullsortimentsbankerna. De undersökta fullsortimentsbankerna anser författarna är i stora drag 

i linje med teorin och där dem skiljer sig finns det brister hos bankerna som kan förbättras och 

bli mer i linje med den tidigare forskningen. Således skulle de svenska fullsortimentsbankerna 

kunna följa teorin för att skapa större konkurrensfördelar och nå de uppsatta strategiska målen 

genom en effektivare IM anser författarna. 

Studiens resultat är framtagen genom fallstudier av två fullsortimentsbanker i den svenska 

banksektorn och författarna anser att resultatet bör vara applicerbart på svenska 

fullsortimentsbanker. Författarna menar att det går att dra generella slutsatser från fallen och 

ämnar finna de bättre delarna i de undersökta företagens IM. Detta tillsammans med den 

givna teorin samt att båda bankerna uttryckt att bankkontoren skall arbeta mot samma mål och 

strategier ämnar författarna att skapa generella rekommendationer och implikationer som 

kommer andra fullsortimentsbanker inom den svenska banksektorn och forskare till gagn. De 

banker som har undersökts visar båda positiva samt negativa sätt att arbeta med IM menar 

författarna. Handelsbanken har lyckats utveckla en stark företagskultur med en tydlig målbild, 

som både medarbetarna och ledningen på företaget kan sträva mot på grund av ett starkt 

arbete med verktyget ”storytelling”. Författarna anser att Handelsbankens starka arbetssätt 

med tydliga riktlinjer kan påverka kreativiteten hos medarbetarna i den meningen att 

arbetssättet är för homogent och behovet av att utveckla processerna kan komma att bli 

omotiverat bland medarbetarna.  Hos Nordea finner författarna ett mycket starkt arbete i 

utvecklingen av personalen som kan leda till konkurrensfördelar genom en mer kompetent 

och engagerad personal. Däremot anser författarna att den hierarkiska organisationen leder till 

tolkningssvårigheter i strategiarbetet och organisationen har svårt att finna ett gemensamt 

förhållningssätt kring till exempel att se medarbetarna som ambassadörer. Författarna finner 

bristen på fokus i ambassadörsarbetet hos båda bankerna som skulle kunna förbättra sina 

konkurrensfördelar genom att lyckas engagera personalen mer i bankens värderingar. Utifrån 
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resonemanget från fallstudierna grundar författarna följande generella reflektioner, som svarar 

på undersökningens syfte och frågeställningar. 

Generella reflektioner för svenska fullsortimentsbanker 

 

Avsikten med denna undersökning är att visa på faktorer, verktyg och strategiska mål inom 

IM och vilka uppfattade konkurrensfördelar en effektiv IM kan skapa. Undersökningen visar 

att en fungerande IM torde medföra konkurrensfördelar för fullsortimentsbanker i den svenska 

banksektorn. På grund av att en fungerade IM medför ett större engagemang hos personalen 

att verka i bankens syfte som ambassadörer. Enligt författarna är även en större korrelation 

mellan nöjda kunder och medarbetare en viktig del i den IM. Författarna anser även att IM bör 

skapa konkurrensfördelar med fördel genom utveckling- och utbildningsplaner både 

individuella som organisatoriska. Ett decentraliserat arbetssätt och ett öppet ledarskap med en 

stark inriktning på partnerskap mellan ledare och medarbetare gynnar utvecklingen av en 

lärande organisation. Det skulle kunna innebära att bankorganisationen får effektivare 

förändring och utveckling av verksamheten och produktutbudet, vilket bör medföra en 

konkurrensfördel enligt författarna. En fungerande IM skapar nöjdare och mer engagerade 

medarbetare som i sin tur skapar nöjdare kunder, vilket kan generera positiv ”word of mouth”. 

Dessa engagerade medarbetare bör aktiveras i bankens värdegrunder, mål och visioner som 

torde skapa förutsättningar för medarbetarna att verka som ambassadörer för banken, både 

externt och internt. Det medför en bättre relation till banken och kunderna, vilket kan ses som 

en konkurrensfördel. Författarna vill lägga stor tyngd på att banker bör se sina medarbetare 

som ambassadörer och bör se hela organisationen som ett stöd till dem anställda som möter 

kunden. 

Författarna finner att IM i strategiarbetet bör få en tydligare roll, i dagsläget diskuteras 

konkurrensfördelarna med IM väldigt lite i strategiarbetet och det kan vara av vikt för 

fullsortimentsbanker att använda IM mer konkret i strategin. Konkret bör ett mål att få 

medarbetarna att verka som ambassadörer vara en strategisk målsättning i den IM. Därför är 

långsiktighet och konsekvent målarbete viktigt för att medarbetarna ska känna sig delaktiga 

och få ökad förståelse för bankens varumärke och visioner. Författarna anser även att ett 

partnerinriktat ledarskap torde ge större konkurrensfördelar på grund av att organisationen blir 

mer lärande genom att en större återkoppling och kommunikation sker mellan ledare och 

medarbetare. Detta kan skapa en mer adaptiv organisation där individerna förstår 

förändringarna och processerna bättre. Författarna menar även att en decentraliserad 
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organisation kan öka möjligheterna för en bättre IM genom att medarbetaren får en större roll 

i bankens utveckling. Den decentraliserade organisationen bör ge utrymme för medarbetarna 

att fatta egna beslut samt lösningar för att inte häva kreativiteten att utveckla organisationen, 

det gäller att avväga hur väl utformade arbetsprocesserna skall vara. Det får inte inverka på 

möjligheterna att anpassa sitt arbetssätt utifrån kundens och förutsättningarnas behov anser 

författarna. En stark fördel med en decentraliserad organisation bör vara att strategier och mål 

är närmare personalen, på det viset kan risken minska för att beslut och strategier tolkas 

felaktigt i kommunikationen anser författarna.  

För att nå de strategiska målen finner författarna att utbildning är en viktig del i de strategiska 

målen för att kompetensen och medvetenheten skall öka, vilket bör skapa förutsättningar för 

organisationen att arbeta åt samma riktning. Kompetent personal som får ständig utveckling 

torde även vilja fortsätta utvecklas om de får rätt utmaningar, likväl lockas nya kompetenta 

medarbetare av möjligheterna till utmaningar och utveckling. 

I den IM finner författarna avgörande faktorer och verktyg som bör fungera för att nå de 

strategiska målen. En avgörande faktor bör vara en öppen tvåvägskommunikation som kan 

nås genom snabba kommunikationsvägar till exempel ett väl utvecklat informationssystem 

samt genom regelbunden återkoppling både externt och internt. Informationssystemet spelar 

en avgörande roll för frontmedarbetarnas informationssök och kompetens, det ödslas mycket 

tid på att leta relevant information och stora produktionsförbättringar kan nås genom ett 

effektivt system. Författarna kan även se fördelar i att produktutvecklingen görs större genom 

till exempel bra förslagslådor i intranätet. Vid sidan av det finner författarna ”storytelling” 

som ett effektivt verktyg att förmedla organisationens mål och vision för att få medarbetarna 

att engagera sig och arbeta mot samma riktning.  

Implikationer och rekommendationer 
 

De rekommendationer och implikationer för fullsortimentsbanker i den svenska banksektorn 

som författarna kommit fram till genom undersökningen är följande: 

 En konsekvent IM-strategi med långsiktiga mål för organisationen och dess 

medarbetare 

 Tänk medvetet på effekten av ”word of mouth” i den IM, den externa 

marknadsföringen är svåruppnåelig utan en fungerande IM 

 Ett decentraliserat arbetssätt kan medföra en bättre kommunikation och IM 

 Snabba kommunikationsvägar med väl utvecklade informationssystem är ytterst 

viktigt i den IM 
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 Utbildningsplaner är viktiga för att kunna bevara och locka till sig kompetenta 

medarbetare, vilket torde vara en viktig konkurrensfördel 

 ”Storytelling” kan vara ett bra verktyg i skapandet av en gemensam värdegrund 

 Det mest avgörande i IM är att se medarbetarna som ambassadörer för verksamheten, 

för att företaget är inte starkare än den medarbetare som möter kunden i detta nu.  

Undersökningens bidrag 

 

En tydligare bild kan ges över vad IM och dess faktorer och verktyg kan ge för uppfattade 

konkurrensfördelar för fullsortimentsbanker inom den svenska banksektorn, vilket ej studerats 

tidigare. Det är viktigt att ha i åtanke att den tydligare bilden är grundad på en ytligare 

undersökning av två fullsortimentsbanker inom den svenska banksektorn och det behövs 

vidare forskning för att säkerställa den.  

Framtida forskning 
 

Vidare forskning kring IM i fullsortimentsbanker och banker generellt i den svenska 

banksektorn är av intresse för att få en större förståelse för vilka delar som är mest vitala för 

bankernas framgång via IM. I dagsläget är det för generell forskning kring tjänsteföretag i 

stort och banker internationellt, men vidare forskning i Sverige kan ge större 

konkurrensfördelar för svenska banker.  
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Bilaga 1 

 

 

Semistrukturerad intervjumall 

1. Hur väl fungerar den interna marknadsföringen i ett bolag och vad har detta medfört 

för uppfattade konkurrensfördelar?  

1.1 På vilket sätt anser du att den interna kommunikationen fungerar mellan ledning 

och personal, vad gällande mål, värde för kunden samt strategier för att nå framgång 

med företaget? 

1.2 Vilka interna faktorer anser ni vara viktigast för att nå framgång med företaget? 

1.3 På vilket sätt anser du den interna marknadsföringen ger dig verktyg för att 

utvecklas som ambassadör för företaget?  

1.4 Vilka faktorer/verktyg anser du vara er största tillgångar mot era uppfattade 

konkurrenter? 

1.5 Anser du som personal att du har ledningens stöd i den interna processen? 

2. Hur kan företag öka sin uppfattade konkurrensfördel genom att aktivera personalen 

med hjälp av intern marknadsföring? 

2.1 Arbetar företaget för att för att öka kunskapen om organisationens, mål, 

visioner samt vad varumärket står för? 

2.2 Hur anser du att företaget arbetar för att motivera medarbetare till att skapa en 

större kundnöjdhet (personal)? 

2.3 På vilket sätt arbetar företaget för att få en positiv utveckling som anställd inom 

företaget? 

3. Vilka strategiska mål har varit av vikt i framtagningen av marknadsföringen 

gentemot medarbetarna? 

3.1 Vilka strategiska mål har varit av störst vikt för utvecklingen av den interna 

marknadsföringen? 

4. Vilka faktorer och verktyg inom kommunikationen har varit avgörande i den 

interna marknadsföringen? 

4.1 Vilken roll anser du dig ha för att företaget skall nå en positiv utveckling, anser du 

dig vara en del av processen för att företaget skall nå framgång? 

4.2 Vilka informationssystem använder ni er av? 

4.3 Vilka delar i kommunikationen kan ni se vara avgörande för en framgångsrik 

intern marknadsföring? 

4.4 På vilket sätt arbetar ni för att bevara anställda samt att attrahera nya medarbetare? 

4.5    Hur anser ni att relationen skall se ut inom företaget och relationen till kunden? 
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