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 Förord 
	  

Följande kandidatuppsats, om 15 högskolepoäng, genomfördes hösten 2015 vid 

Linnéuniversitetet inom marknadsföring. Författarna vill rikta ett stort tack till 

representanterna från Handelsbanken som tillförde värdefull information till uppsatsen. 

Intervjupersonerna bidrog med en inblick i hur organisationen arbetar.  

 

Utöver intervjupersonerna vill vi rikta tacksamhet till vår handledare Leif V Rytting 

vilken har väglett författarna vid flertal tillfällen under uppsatsens framfart och alltid 

varit tillgänglig. Därefter vill vi även tacka examinatorn Richard Owusu som har 

bidragit med värdefulla synpunkter och konstruktiv kritik.   

 

Avslutningsvis vill författarna adressera uppskattning till opponentgrupperna vilka 

kritiskt har granskat uppsatsen och skapat värdefulla diskussioner som uppstått under 

seminarierna.  

 

* ”Jag är Handelsbanken” var ett citat som framgick ur intervjun med respondent Grå 
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Sammanfattning	  
 

Kandidatuppsats i företagsekonomi III – marknadsföring, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet Kalmar. 2FE73E, HT 2014 

Författar: Sebastian Grankvist och Victor Hjalmarsson 

Handledare: Leif V Rytting 

Examinator: Richard Owusu 

Titel: En studie om Handelsbankens interna marknadsföring - ”Jag är Handelsbanken”  

 

Bakgrund:   Det diskuteras ideligen kring de fyra storbankerna i media angående 
trender och framtidsutsikter. I Sverige är utbudet av banker stort, 
trots det skiljer de sig inte mycket åt gentemot kunder. Företag 
arbetar ständigt med att positionera varumärket gentemot kunder, 
dock skall inte den interna marknadsföringen bortses. 
Företagsledningen kommunicerar internt med att förmedla 
värderingar samt visioner vilket motiverar de anställda.  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera Handelsbankens 
interna markandsföring samt integrationen av varumärket i 
organisationen för att sedan analysera effekterna utav det. Resultaten 
ur intervjuerna kommer att analyseras med hjälp av teorier.  

 

Metod: En kvalitativ fallstudie med abduktion som forskningsansats. De 
empirska data har insamlats genom sex stycken semi-strukturerade 
intervjuer. Samtliga respondenter var från Handelsbanken varav tre 
arbetar som frontpersonal samt tre chefer. Hermeneutik var en central 
metod för att tolka teorier samt respondenternas svar.   

 
Slutsats: I studien har vi kommit fram till att den interna marknadsföringen har 

en betydande roll gällande att kommunicera värderingar, visioner och 
organisationskultur. Detta bidrar till att frontpersonalen blir 
motiverade, stimulerade och engagerade i det vardagliga arbetet. Vi 
har identifierat ett samband med den interna marknadsföringen till att 
frontpersonalen är förberedda inför kundmötet. De kan uppfylla 
kundens förväntningar vilket leder till högre kundnöjdhet.  

 

Nyckelord:  Intern marknadsföring, intern kommunikation, ”internal branding”, 
organisationskultur, frontpersonal, kundnöjdhet, Handelsbanken.  
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Abstract  
 
Bachelor Thesis Business Administration III – marketing, School of Economics at 

Linnaeus University of Kalmar. 2FE73E, autumn 2014.  

Authors: Sebastian Grankvist and Victor Hjalmarsson  

Advisor: Leif V Rytting 

Examiner: Richard Owusu 

Title: A research about the internal marketing of Handelsbanken - “I am 

Handelsbanken”  

 
Background:  It is continually discussed about the four major banks in media 

regarding trends and prospects. In Sweden there is a wide selection of 
banks, despite that they do not differ greatly towards customers. 
Banks are constantly working to positioning the brand to customers, 
however, they should not disregard the internal marketing. The 
management communicates internally to convey values and visions 
which motivates the employees. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to investigate and analyze the internal 
marketing of Handelsbanken, and the integration of brand values in 
the organization to then analyze the outcoming effects. The results 
from the interviews will be analyzed using theories. 

 

Method:  A qualitative case study with abductive research approach. The 
empirical data has been collected through six semi-structured 
interviews. All respondents were from Handelsbanken, three of them 
work as frontline staff and three as managers. Hermeneutics was a 
central method of interpreting theories as well as respondents' 
answers.  

 
Conclusion: The conclusions from our study are that internal marketing plays a 

significant role regarding communicating values, visions and 
organizational culture. This helps to motivate, stimulate and engage 
the frontline staff in their everyday work. We have identified a 
connection between the internal marketing and frontline staff, the 
management need to prepare them with values and necessary 
information before they face customers. They can therefor meet 
customer expectations which results in higher customer satisfaction.  

 

Key words:  Internal marketing, internal branding, organizational culture, 
frontline staff, Customer satisfaction, internal communication, 
Handelsbanken.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer en bakgrund angående uppsatsen att presenteras och 

vidare av problemdiskussion, syfte, problemformulering samt avgränsningar 

1.2 Bakgrund 

Det diskuteras ideligen kring de fyra storbankerna (Handelsbanken, Swedbank, Nordea 

och Skandinaviska enskilda banken) i media angående trender och framtidsutsikter (Di.se, 

2014). I Sverige är utbudet av banker stort, trots det skiljer de sig inte mycket åt gentemot 

kunder. Det är bankerna vilka sköter kundernas privata ekonomi och förvaltar deras pengar 

(Di.se, 2014). Ur en rapport från Kungliga Tekniska Högskola (2009) framkom det att 

kundens förtroende för sin bank är oerhört viktigt, detta för att banken ska kunna skapa en 

långvarig relation där lojalitet är ömsesidigt från båda parterna. Eftersom kunderna 

placerar pengar i bankkonton och/eller i olika fonder, blir en central uppgift för banken att 

skapa säkerhet och trygghet för dem genom att exempelvis erbjuda hög kompetens 

(Kungliga Tekniska Högskola, 2009). 

 

Kundernas syn på bankerna har emellertid försämrats på senare tid och en av 

anledningarna till detta faktum är nedläggningar av bankkontor runt om i landet (Svenskt 

Kvalitetsindex, 2014). Svenskt Kvalitetsindex (2014) publicerade en undersökning hösten 

2014 där de mätte kundnöjdheten, produkt kvalité, service och prisvärdhet för 

privatkunder. De intervjuade 11 606 personer och undersökningen delades in i index 0 till 

100 där ett högt index ansågs stå för hög kundnöjdhet. Vid ett index över 75 var kunden 

mycket nöjd och under 60 var kunden mindre nöjd vilket betyder att bankerna har 

svårigheter med att få kunden att stanna kvar. Generellt fick alla banker ett index på 69,7 

år 2013 och år 2014 ett index på 68,7. Anmärkningsvärt är att indexet sjunkit vilket 

innebär en ökad risk för bankerna att kunden kan tänkas byta bank i större utsträckning än 

tidigare (Svenskt Kvalitetsindex, 2014).  

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) skall företag sträva efter att tillfredsställa kunden för 

att uppfylla deras behov samt förväntningar på produkten/tjänsten. Författarna anför att, 

förmår företaget att tillfredsställa kunden, genom att utföra de löften som utlovats samt 

skapar förtroende till kunden, leder det till att kvalitén av produkten/tjänsten ökar.  
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Fill (2011) anför att extern marknadsföring är en metod för att kommunicera ut ett 

budskap till en specifik målgrupp angående en produkt eller tjänst. Tyler et al. (2014) 

poängterar att företag inte enbart positionerar varumärket genom extern marknadsföring 

gentemot kunder via exempelvis reklamfilmer. Företag bör även beakta begreppet intern 

marknadsföring och författarna anser att interna strategier motiverar de anställda.  

 

Enligt Patla och Pandit (2012) förblir det viktigt att fokusera på hur den interna 

marknadsföringen skall hanteras. Författarna accentuerar att företagsledningen 

kommunicerar internt med att förmedla värderingar samt visioner för att få personalen 

motiverade samt för att skapa en förståelse kring företaget. Vi anser att detta är ett 

intressant konstaterande vilket kommer att diskuteras vidare i uppsatsen. Det kommer att 

undersökas samt granskas hur Handelsbanken arbetar med den interna marknadsföringen.  

1.3 Problemdiskussion  

“If the top management does not understand the strategic role of internal marketing, 

money invested in internal marketing efforts and processes will not pay off” - Grönroos 

(2013 s.366-367) 

 

Guerra och Sepúlveda (2014) anför att frontpersonalen är de personer inom en 

organisation vilka interagerar med kunder och kan exempelvis vara anställda i en butik 

eller reception. Därmed förblir det frontpersonalens yttersta uppgift att skapa goda 

relationer med kunderna. Patla och Pandit (2012) menar att den externa marknadsföringen 

har funnits hos företag i all tid och har traditionellt sätt varit ett effektivt arbetssätt för att 

skapa goda relationer med kunderna. Vidare framhåller Fill (2011) att den interna 

marknadsföringen skall återspeglas i den externa marknadsföringen. Patla och Pandit 

(2012) påtalar därmed att begreppet intern marknadsföring sedermera har blivit mer 

betydelsefullt de senaste årtionden, mycket beroende på att tjänstesektorn har expanderat. 

Varumärkesbyggande är komplext inom tjänstesektorn och Vargo och Lusch (2004) 

poängterar att en immateriell tjänst kräver att kunden först nyttjar tjänsten för att sedan 

kunna utvärdera den. Frontpersonalen kan då få en väsentlig betydelse, emedan de 

interagerar och levererar varumärkets kärnvärden till kunden.  

 



  
	  

3	  
	  

Matanda och Ndubisi (2013) betraktar begreppet intern marknadsföring som en 

organiserad planering att leda företagets beteenden, kommunikation och symbolism. 

Genom att implementera dessa strategier, bringar det företaget en fördel på marknaden 

gentemot konkurrenter samt för att effektivt nå målgruppen. Utifrån Matanda och Ndubisi 

(2013) resonemang angående beteenden inom ett företag, finner vi en koppling till 

Diamantopoulos och Löhndorfs (2014) resonemang angående det interna 

varumärkesbyggandets utfall för de anställda kontra organisationen.  

 

Diamantopoulos och Löhndorf (2014) anför att följaktligen förblir organisationen ett stöd 

åt personalen för att implementera olika beteenden i dagliga arbetsuppgifter. 

Varumärkesbyggandets utfall delas in i tre olika kategorier framhåller Diamantopoulos 

och Löhndorf (2014) nämligen: varumärkes anpassning, varumärkes kunskap samt tron på 

varumärket ur personalens perspektiv. Företag skapar en varumärkesgrund, som de vill att 

personalen skall tolka på liknande sätt som ledningen. Författarna anför att personalen 

bidrar till det interna varumärkesbyggandet på arbetsplatsen, liksom i privatlivet genom 

informationsspridning. De anställda vilka bidrar med att förbättra varumärketsgrunden 

anses vara “Champions of the brand”.   

 

I SKI-undersökningen (2014) framkom det att majoriteten av svarspersonerna berättar om 

sin bank till andra människor, som påvisar att det är viktigt med varumärkesgrund 

(Diamantopoulos och Löhndorf 2014). Kunder berättar snarare om sin bank än om 

mobiloperatörer eller bredbandsleverantörer. En bidragande faktor till att utforma 

varumärkesgrunden, till de anställda, är att skapa en organisationskultur vilket är ett 

begrepp Bolman och Deal (2012) diskuterar kring. Författarna belyser att ett 

tillvägagångsätt som genererar till solidaritet, normer och sammanhållning, är att skapa en 

historia beträffande företaget.  

 

Zeithaml och Bitner (2003) påtalar att frontpersonalen skall förstå ledningen för att vidare 

kunna förmedla värderingarna internt till andra anställda samt externt till kunder. 

Organisationskulturen bidrar till att personalen förankras i företaget och Bolman och Deal 

(2012) understryker att det skapar en trivsam arbetsplats. Författarna påvisar att 

organisationskulturen inom ett företag skapar interna relationer. Zeithaml och Bitner 

(2003) diskuterar begreppet servicekultur och anför att det samverkar med 
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organisationskulturen. Servicekultur innefattar de anställdas beteenden i det dagliga 

arbetet och får en direkt konsekvens av intresset att de leverera god servicen till kunderna. 

 

Grönroos (2007) poängterar att inom den interna marknadsföringen, i ett företag, bör 

relationen vara i fokus mellan exempelvis chefer, anställda och mellanchefer. Det kräver 

att de anställda får stöd internt från chefer och att det föreligger ett tydligt ledarskap. 

Matanda och Ndubisi (2013) framhäver varumärkesorienterad kultur inom organisationers 

ledning som ett hjälpmedel att få personalens beteende att förbli likvärdigt som företagets 

värdegrund. Författarna påvisar att organisationskulturen är en del av 

varumärkesorienteringen vilket är en strategi ur företagets perspektiv. Detta leder till att de 

anställda blir bekväma i rollen med att förmedla varumärkets värderingar till kunden. 

Vidare konstaterar Grönroos (2013) vikten av problem som kan uppstå om personalen inte 

tror på varumärket eller externa löften åt kunden. Författaren framhåller intern 

marknadsföring som ett viktigt verktyg för att få personalen att utvecklas i områden där de 

inte besitter kunskap.  

 

Wilson et al. (2012) understryker att kommunikationen inom intern marknadsföring är 

betydelsefull för att personalen skall skapa förtroende till företaget och följaktligen 

förmedla värderingar till kunden. Grönroos (2007) klargör begreppet ”empowering” inom 

intern marknadsföring. Det författaren menar med begreppet är att de anställda har 

befogenheten att ta egna beslut utan att samtala med en chef. Wallace et al. (2013) 

accentuerar att ett effektivt ledarskap är att kunna engagera frontpersonalen på ett korrekt 

tillvägagångsätt. Delegerar ledaren befogenheten att frontpersonalen självständigt och 

flexibelt kan ta egna beslut, ökar chansen att de blir en del av varumärket och inte enbart 

en anställd.  

 

Bankbranschen har genomgått förändringar de senaste 10 åren, färre besök på 

bankkontoren eftersom bankärenden kan skötas från hemmet (Statistiska centralbyrån, 

2013). Personalen får därmed en central roll eftersom kunderna inte besöker kontoren i 

samma utsträckning och med färre kundbesök blir de fåtal besöken angelägna för 

bankerna. Det blir viktigt att personalen uppfyller kundens förväntningar (Guerra och 

Sepúlveda 2014). Handelsbanken har varit en framgångsrik bank med hög kundnöjdhet 

(Svenskt Kvalitetsindex, 2014), dock har det framhållits att Handelsbanken, liksom de 

andra bankernas kundnöjdhet har minskat.  
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Tombas och Hill (2014) poängterar att en viktig komponent för kundnöjdhet är 

frontpersonalen, som interagerar med kunderna. Följaktligen förblir det frontpersonalen 

vilka förmedlar värderingar till kunden och får en viktig roll i interaktionen. Den interna 

marknadsföringen samt “internal branding” är två begrepp som ledning och chefer arbetar 

med för att kommunicera samt motivera frontpersonalen (Sveningsson och Alvesson, 

2008).  

 

Utifrån ovanstående diskussion har det mynnat ut att uppsatsen är en fallstudie om 

Handelsbankens interna marknadsföring. Vi har blivit intresserade av att undersöka 

Handelsbanken i takt med att de historiskt sett har varit en framgångsrik bank i Sverige 

(Svenskt Kvalitetsindex, 2014). Trots att Handelsbankens kundnöjdhet har minskat 

(Svenskt Kvalitetsindex, 2014), är det fortfarande den banken med högst kundnöjdhet. 

Detta påstående finner vi intressant. En annan anledning till valet av bank, är att vi 

studerade de fyra storbankernas hemsidor och det framkom att Handelsbanken skiljde sig 

från mängden med tanke på den decentraliserade organisationsstrukturen 

(Handelsbanken.se, 2014), vilket vi fann intresseväckande. Det framgår i de olika 

rapporterna Svenskt Kvalitetsindex, 2014 & SOM-institutet, 2014) att kundnöjdheten i 

bankbranschen försämrats. Vi har ambitionen att resultatet från fallstudien skall vara 

överförbart samt användbart för andra banker.  

1.4 Problemformulering  

Vi har valt att inrikta denna studie mot Handelsbanken för att undersöka betydelsen utav 

den interna marknadsföringen. Personalen blir ett hjälpmedel för företag att differentiera 

sig gentemot kunder. Vi har därav intresserat oss för intern marknadsföring (Grönroos, 

2007) samt ”internal branding” (Patla och Pandit, 2012) för att undersöka om interna 

strategier kan motivera och stimulera frontpersonalen. Utifrån intresse kring ovanstående, 

har vi utformat en forskningsfråga. 

 

• Vad präglar en banks arbete med att motivera och stimulera frontpersonalen samt 

vilken funktion fyller den interna marknadsföringen i sammanhanget? 	  

 

 



  
	  

6	  
	  

1.5 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera 

• Handelsbankens interna marknadsföring samt integrationen av varumärket i 

organisationen. 

• Effekterna av ovannämnda insatser. 

 

1.6 Avgränsningar/ förklaringar 

Vi kommer att använda begreppet intern varumärkesbyggande som den svenska 

översättningen av “internal branding”. I denna studie kommer vi enbart att undersöka 

organisationen Handelsbanken och kommer inte insamla information från andra banker. 

Gällande Handelsbanken kommer vi enbart fokusera på det fysiska bankkontoret och inte 

företagets internetbank. 

1.7 Begreppsapparat:  

Räntabilitet på eget kapital: Innebär att aktiebolag mäter företagets avkastning, det vill 

säga vinsten mellan tillgångar och skulder.   

 

Oktogonen: Är en vinststiftelse vilket innebär att företagets vinst fördelas jämlikt mellan 

företagets anställda. Då räntabiliteten på eget kapital är bättre än konkurrenterna, fördelas 

vinsten ut årligen och personalen tar del av vinsten när de går i pension.  

 

Kreditlimiter: Förklaras som hur mycket en person maximalt får låna.  

 

Kreditförluster: Innebär att fordringsägaren (banken) får en ekonomisk förlust eftersom 

personen, vilka lånar pengar, inte betalar räntor eller amorteringar på lånet.  
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2. Företagspresentation 

Vi vill här markera att i detta kapitel kommer det att presenteras kortfattat angående 

Handelsbankens organisation samt bankbranschen i allmänhet för att ge läsaren en 

förståelse angående företaget samt branschen. 

2.1 Handelsbanken 

Samtlig information nedan är hämtad från Handelsbankens hemsida1. 

Handelsbanken är en av de fyra storbankerna i Sverige. Banken grundades år 1871 i 

Stockholm, de kallade då banken “Stockholms Handelsbank. Orsaken till att banken 

grundades var då en tvist mellan styrelseledamöterna i “Stockholms Enskilda Bank”. Åtta 

stycken av styrelseledamöter tog beslutet att avgå för att grunda en ny bank, som var 

starten på en lång resa. Befolkningen kallade “Stockholms Handelsbank” för “Frånskilda 

Banken” eftersom de åtta personerna bröt sig ur “Stockholms Enskilda Bank”. Banken fick 

stora framgångar under de första åren och blev en lönsam organisation som skapade en 

stark position på marknaden. 

 

År 1885 inträffade en lågkonjunktur vilket påverkade bankens möjligheter att fortsätta sin 

expansion. I detta skede blev Louise Fraenckel den nya chefen samt ledde “Stockholms 

Handelsbank” i 18 år och bidrog med höga resultat. Fraenckel införde nya 

affärsförbindelser med internationella kontakter. Detta har lett till att idag existerar 

Handelsbanken i 24 länder exempelvis Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Hong-

Kong. Totalt finns det 810 kontor i världen varav 462 kontor är belagda i Sverige. Banken 

har ca 11 000 medarbetare och har sedan år 1970 varit en decentraliserad organisation där 

kundens behov har varit centralt som den dåvarande VD:n Jan Wallander presenterade. 

Därav är relationen mellan kunden och banken viktig eftersom Handelsbanken vill skapa 

goda relationer gällande kundens ekonomi. Jan Wallander hade idén om att varje kontor 

skall ansvara för organisation för att inte vara styrda från huvudkontoret. Detta är något 

som präglar Handelsbanken än i dag, att de lokala kontoren har befogenheten att styra över 

arbetssätt. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  www.Handelsbanken.se	  
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Modellen visar hur Handelsbanken arbetar med att vara en decentraliserad organisation där 

kunden anses vara den viktigaste ingrediensen. 

 

Sedan år 1989 har Handelsbanken varit en framgångsrik bank, vilket framgått ur Svenskt 

Kvalitetsindex och undersökningen är en oberoende mätning som utgår från kundnöjdhet. 

Jan Wallanders idé om hur de skall behandla kunden har satt sin prägel på företaget och de 

bevisar än idag att de fokuserar på relationer med kunderna. Att Handelsbanken ligger år 

efter år i topp på Svenskt Kvalitetsindex undersökningar beror inte enbart på 

kundnöjdheten utan hur de hanterar klagomål och synpunkter från kunder. Banken tar 

varje klagomål och synpunkt på högsta allvar och behandlas av kontorets ansvariga för att 

hantera ärendet effektivt. Handelsbanken har fått flera utmärkelser under tiden som en 

aktiv organisation exempelvis har det fått utmärkelsen “Sveriges småföretagsbank” för 

andra året i rad som gjordes av Finansbarometern. Undersökning är en oberoende 

marknadsundersökningen där 1000 företag deltagit, företagen skall vara mellan en till nio 

anställda. 

2.2 Bankbranschen  

Ur en rapport från “Swedish Bankers Association” (Swedish Bankers Association, 2014) 

har banken traditionellt varit en plats människor besöker för att få hjälp med företags- och 

privatekonomi samt att sprida potentiella ekonomiska risker. Dagens bankkunder utför 

bankärenden via mobiltelefonen eller datorn. I dagens samhälle sköter 80 % av svenska 

befolkningen, över 15 år, sina ärenden via internetbanken. Rapporten påvisar att detta har 

lett till att ansvaret har förflyttats från bankerna till kunden. Därav har inte det traditionella 

bankkontoret samma betydelse idag som för 10 år sedan. Av den anledningen har det skett 

nedläggning av kontor de senaste 10 åren Swedish Bankers Association, 2014). Under år 

2004 fanns det 1952 stycken kontor och idag förekommer det 1839 kontor. I Svenskt 

Kvalitetsindex (2014) undersökningen har det påvisats att en anledning till missnöje hos 

kunderna är att de använder bankens internettjänst istället för att besöka kontoret. Med 

teknologins utveckling har det möjliggjort att banksektorn har förändrats och nya banker 

har möjlighet att etableras på marknaden. Som tidigare nämnt är det fyra storbanker, trots 
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det existerar det totalt 117 stycken banker i Sverige, vilket är en anledning av teknologin 

då konkurrensen har möjlighet gjorts. 
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3. Metod  

Detta kapitel kommer att inbegripa de tillvägagångssätt vi valde för att kunna uppfylla 

syftet med studien. Det kommer att förklaras hur vi tolkar data samt ge läsaren en 

förståelse till hur vi gått till väga för att genomföra studien. Det börjar med hermeneutik, 

därefter forskningsansats, kvalitativ forskning, fallstudie, primär/sekundärdata, etik, 

reliabilitet & validitet, forskningsprocess, operationalisering och till sists metodkritik. 

3.1 Hermeneutik 

Med hänsyn till att uppsatsen har ett kvalitativt fokus, kommer hermeneutik att vara ett 

centralt synsätt. Alvesson och Sköldberg (2008) diskuterar begreppet hermeneutik och 

definierar det som “texttolkning” samt “tolkningslära”. Författarna menar att hermeneutik 

inte enbart handlar om att förstå helheten utan också kunna förstå delarna i helheten. 

Hermeneutiken ger möjlighet till inspiration då tolkningar och förståelse sammanfogas. 

Alvesson och Sköldberg (2008)  menar att kunskap inte kan nås genom resonerande eller 

rationellt tänkande utan hermeneutik är ett hjälpmedel för att nå den sanna kunskapen. 

Därav påvisar författarna att delarna i helheten är viktiga för att kunna förstå 

sammanhanget. Patel och Davidson (2011) påvisar att forskaren har sedan tidigare en 

förförståelse, tankar och känslor. Dock anses detta inte vara ett hinder i forskningen utan 

ett hjälpmedel för att förstå forskningsobjektet. Olsson och Sörensen (2011) diskuterar 

hermeneutik och vilken betydelse det har för människor. Författarna poängterar att vid 

tolkning av en gammal skrift, tolkar människan texten för att kunna skapa förståelse till 

nutid. Det påvisas att det inte enbart är tolkning av texter utan jämväl språk eller 

kommunikation som skapar en förståelse. En forskare kan tolka en litterär text samt i en 

intervju där tolkning av kommunikation sker. Inom hermeneutik existerar inget neutralt 

synsätt och Olsson och Sörensen (2011) nämner att forskaren ensam värderar innehållet i 

en text eller en intervju. 

 

I denna studie är hermeneutik en väsentlig del, emedan att teori, primär- sekundärdata 

tolkas. Detta för att det skapar en helhetsbild av begreppen intern marknadsföring samt 

“internal branding” med hjälp av primär- och sekundärdata som delar. Hermeneutik blir 

viktig för att vi ska förstå helhetsbilden. Vi tolkar inte enbart texter utan likaså i 

intervjuerna med respondenterna svar.  
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3.2 Forskningsansats 

Alvesson och Sköldberg (2008) presenterar de klassiska förståelse- samt 

förklaringsansatserna: induktion, deduktion samt abduktion. En induktiv forskningsansats 

utgår från ett flertal olika fall för att sedan kunna generellt analysera det som observerats. 

Dessa generella analyser mynnar sedan ut i en generell sanning. Författarna menar att 

ansatsen är riskabel då dessa enskilda fall skall ge utfallet till en sammanställd sanning. De 

menar att om det ej funnits något resultat ur forskningen, sedan tidigare, är det med största 

sannolikhet att utfallet blir det samma i en ny forskning. Utesluter forskaren att inte se till 

situationen utan enbart till sambandet kan forskningen endast utgå från egna iakttagelser. 

En deduktiv ansats klargör Alvesson och Sköldberg (2008) som ett enskilt fall som är 

mindre riskfyllt än en induktiv ansats. Författarna menar att allmänna regler gäller likaså i 

fallet. Den deduktiva ansatsen undviker att förklara något utan direkta konstateranden. 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) betonar att de två ansatserna har svagheter och förklarar 

då begreppet abduktion. Författarna menar att denna ansats vid fallstudier enbart tolkas ur 

ett hypotetiskt synsätt vid enskilda fall. Därmed påvisar Alvesson och Sköldberg (2008) att 

en förklaring av ett specifikt fall är möjligt genom tolkningar, hermeneutik. Processen i en 

abduktions ansats växer fram ur empiri samt teori, detta ger möjlighet till justeringar för att 

få det att överensstämma. Ansatsen har en utgångspunkt ur ett hermeneutiskt 

tillvägagångsätt. Olsson och Sörensen (2011) diskuterar induktiv och deduktiv ansats och 

påpekar att induktiv ansats har en utgångspunkt ur verkligheten och därefter sker 

insamling av empirisk data genom exempelvis intervjuer. Författarna påvisar att en 

induktiv ansats skall genomgå olika stadier innan de kommer fram till teorier. Motsatsen 

är deduktiv och Olofsson och Sörensen (2011) understryker att teori är utgångspunkten för 

att senare närma sig insamling av empiri. Författarna förklarar att växelspelet mellan dessa 

två ansatser benämns som en abduktion. Detta eftersom empiri och teori insamlas i olika 

stadier. 

 

Eftersom vi påbörjade studien utifrån induktion och hade utgångspunkt ur ett verkligt 

problem påbörjades därefter insamling av teorier och sekundärdata från vetenskapliga 

artiklar. Utifrån det märkte vi att abduktion var en lämplig ansats för denna studie eftersom 

det stundtals krävdes teorier som komplement till empiri. Anledningen till valet av ansats 

framväxte då vi valde att genomföra en fallstudie på ett specifikt företag. Detta för att vi 
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skall kunna bidra med förbättringsförslag till fallet samt för att teori och det empiriska 

insamlade materialet skall stämma överens. Vi insåg att det skedde ett växelspel mellan 

induktion och deduktion vilket det var en anledning till valet av ansats. 

3.3 Kvalitativ forskning  

Bryman och Bell (2011) påtalar begreppen kvalitativ forskning samt kvantitativ forskning. 

Författarna anför att den kvalitativa forskningen har en utgångspunkt i strategier, där det 

betonas i ord. Ett vanligt synsätt att utgå ifrån är induktivt ansats där sambandet mellan 

teori och praktik ställs i relation. För att kunna genomföra en kvalitativ undersökning 

menar Bryman och Bell (2011) att forskningsfrågan ska vara generell. Utgångspunkten i 

undersökningen blir bredare. 

 

Yin (2011) poängterar att det förekommer svårigheter med den kvalitativa forskningen. 

Bristande tillgångar av data från tidigare forskning eller att inte ha tillräckligt med data 

som skiljer sig åt. Författaren menar att det föreligger svårigheter med urvalet emellanåt 

respondenterna inte besitter kunskapen med att svara på frågorna eller förekomsten av svar 

är få. Yin (2011) menar att det förflutna får en viktig roll i en kvalitativ forskning eftersom 

forskarna är begränsade med data angående pågående data utan förlitar sig på historia. Det 

forskarna genomför i en kvalitativ forskning är att studera människors liv ur verkligheten. 

Yin (2011) anför att det är fördelaktigt att återberätta människors tankar för att ha 

möjligheten att finna sammanhang. Författaren åsyftar att forskningen ger insikt, vilket 

leder till att begrepp definieras samt att det används många källor för att styrka beläggen. 

 

Edling och Hedström (2003) påvisar att resultat inom den kvantitativa forskningen 

presenteras i form av diagram eller i tabeller. Inom denna forskningsmetod implementeras 

oftast en deduktiv ansats menar Bryman och Bell (2011) där synsättet är positivistiskt. 

Statistisk inferens är ett begrepp som Edling och Hedström (2003) behandlar och det 

innebär att undersökningen sker i ett urval av befolkningen. Genomför forskaren generella 

slutsatser av hela populationen kallas det för statistisk inferens. Enligt Bryman och Bell 

(2011) är den kvalitativa forskningen i högre grad subjektiv i motsats till den kvantitativa, 

eftersom i den kvalitativa forskningen analyserar resultatet. 

 

I denna studie har en kvalitativ forskning präglat undersökningen. Detta eftersom vi 

analyserade texter i form av teori, vetenskapliga artiklar, rapporter och det empiriska 
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materialet. Samtidigt som det existerar stora mängder sekundärdata angående teorier, 

underlättade det arbetet att genomföra en tydlig analys där teori och empiri kombinerades. 

En anledning till valet av kvalitativ forskning, var för att vi skulle komma närmare ämnet 

och våra respondenter i intervjuerna samt att det var en fallstudie på ett specifikt företag. 

3.4 Fallstudie som forskningsstrategi  

Yin (2007) definierar en fallstudie som att, undersöka temat ”beslut”, vilket är centralt för 

alla fallstudier. Undersökningen finner ett gap ur tidigare forskning, där efter 

genomförandet av studien och till sist resultatet av fallstudien. Författaren menar att det 

inte enbart behöver vara temat “beslut”, utan kan även vara organisationer, processer eller 

händelser. En fallstudie skall implementeras då forskningsproblemet är adekvat. Yin 

(2007) menar att fallstudie skall användas då omständigheterna kan användas i riktiga 

sammanhang och framförallt eftersom kopplingen mellan omständigheter samt 

sammanhanget är diffusa. Författaren förklarar att fallstudie nyttjar tidigare teoretiska 

hypoteser, efter att det insamlats teorier samt empirisk data, ska det till sist mynna ut i 

analyser. Detta är en strategi samt tillvägagångssätt för datainsamling eftersom forskaren 

skall analysera den insamlade data. Yin (2007) belyser att fallstudie inte skall förväxlas 

med begreppet kvalitativ forskning, utan ett hjälpmedel för fallstudien. Kvalitativ 

forskning kan grunda sig på surveyfrågor vilket behandlar kategorifrågor. Yin (2007) 

menar med att begreppen är beroende av varandra, dock påvisar författaren att en 

fallstudie kan både vara generaliserande samt presentera enstaka fall som grundas på 

empiriska bevis. 

 

I denna studie har en fallstudie på Handelsbanken genomförts där författarna djupgående 

undersökt företagets interna marknadsföring. Detta emedan att vi har använt en kvalitativ 

forskning med en abduktion som ansats. Fallstudien har genomförts på ett specifikt företag 

som ledde till att vi har analyserat företaget där empiri har varit cantralt för att belysa 

problemet. 

3.5 Primärdata  

Personlig intervju är en användbar insamlingsmetod av data, anser Bryman och Bell 

(2011) inom den kvalitativa forskningen. Författarna hävdar att vid interaktion mellan 

intervjupersonerna och respondenterna, skapas flexibilitet som öppnar upp möjligheten för 

en dialog. Metoden medför att personen som intervjuar kan frångå intervjuguiden eller 
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frågeformuläret, som utformats innan intervjun. Den kvalitativa intervjun ger en djupare 

förståelse och en inblick i undersökningen, därav är denna metod att samla in primärdata 

effektiv. Insamling av primärdata kan ske genom semi-strukturerade samt ostrukturerade 

intervjuer. Bryman och Bell (2011) framhäver att de båda intervjuprocesserna är flexibla 

där respondenten tolkar och svarar på de ställda frågorna från intervjupersonen. 

 

Ryen (2004) framhåller klassisk etnografiska intervjuer inom kvalitativ forskning och 

påvisar att det är en metod vilket ger intervjun möjlighet till spontanitet, fördjupning samt 

reflektion. Denna typ av intervjumetod används främst av tidskriftsartiklar samt i 

studentuppsatser. Intervjun efterliknad ett vanligt samtal med ytterst få frågor utformade i 

förhand. Intervjuaren styr samtalet med olika ämnen eller ord som respondenten besvarar. 

Respondenten skall få möjligheten att kvarstå anonym om önskas. Den klassiska 

etnografiska intervjun skaffar autenticitet och trovärdig kunskap vilket är användbart i 

forskningen. Bryman och Bell (2011) diskuterar också en liknande intervjumetod, som de 

benämner som semi-strukturerad. Intervjun skall efterlikna ett vanligt samtal där specifika 

ämnen kommer att diskuteras. Författarna påvisar att respondenten har möjlighet att 

utforma svaren på sitt egna vis och är inte beroende av den specifika frågan, emellanåt 

utgångspunkten ligger i intervjuguiden. 

 

En stor del av uppsats är grundad på det empiriska insamlade data från respondenter vid 

intervjuerna. Valet av intervjumetod var semi-strukturerad/klassisk etnografisk intervju för 

att skapa en öppen dialog med respondenterna. Till intervjuerna utformades en intervju-

guide (bilaga 1) med ämnen vilket har diskuterats, detta för att inte frågorna skulle vara 

ledande eller ja/nej svar. Eftersom vi genomförde undersökning på ett företag var det 

viktigt att skapa en täthet med empiri från respondenterna, detta för att få en trovärdig bild 

av uppsatsen. Intervju med sex stycken personer har att genomförts, varav tre stycken 

vilka arbetar som frontpersonal. Det har likaså intervjuats två stycken, som är chefer på 

lokala kontor, samt en chef på företagets huvudkontor. Fem av intervjuerna genomfördes 

genom personliga möten och en telefonintervju. För att säkerhetsställa informationen, 

tillfrågades respondenter till inspelning av intervjuerna, vilka samtliga godkände, därefter 

transkriberades intervjuerna.   
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3.6 Sekundärdata 

Bryman och Bell (2011) menar att datainsamling är tidskrävande och för studenter gäller 

det också en kostnadsfråga. Sedan tidigare har marknadsundersökare samt organisationer 

utfört kvantitativa datainsamlingar som kan användas av andra. En fördel med att använda 

sekundärdata är att den anses vara av hög kvalité dock skall de undersökas från vilken 

källa som informationen kommer ifrån. Bryman och Bell (2011) accentuerar att läsaren 

bör undersöka kvalifikationerna samt i vilken grad forskaren är oberoende av 

datainsamlingen. Sekundärdata har insamlats av andra forskare och kan både innefatta 

kvalitativa- samt kvantitativ data. Författarna påvisar att det är tämligen avancerat och 

tidskrävande att analysera data. Det kräver eftertanke och viljan att kunna använda olika 

tekniker för analys av data. 

 

Bryman och Bell (2011) menar att sekundärdata ger forskaren mängder av information 

vilket leder till att de kan fokusera på att analysera data. Liksom skall det beaktas att 

sekundärdata kan analyseras på olika sätt beroende på mängden av data som insamlats. 

Detta leder till att viss information kan försvinna i analysen samt att analystekniker 

ständigt utvecklas vilka Bryman och Bell (2011) definierar som “metaanalys”. Författarna 

belyser att det inte enbart förekommer positiva aspekter med sekundärdata utan även vissa 

negativa aspekter som skall beaktas. Vid sekundärdata är personen inte välbekant med 

materialet samt deras struktur tillskillnad från personens egen insamlade data. Detta 

återspeglas på tidsaspekten eftersom forskarna använder olika variabler vilket kan skapa 

svårigheter för läsaren, emellanåt är det tidskrävande. En annan negativ aspekt är 

datamängdens komplexitet vilka Bryman och Bell (2011) poängterar som en svårighet. 

Vid insamling av stora mängder sekundärdata skapas svårigheter kring hanteringen av 

mängden. Läsaren bör enbart använda den data som anses vara relevant för studien. 

 

Sekundärdata var viktig data vilket har att bidragit med stor betydelse för uppsatsen. Den 

insamlade data har att granskas kritiskt och undersökts i vilken grad författaren är 

oberoende. Det har genomförts genom att styrka vad liknade teorier påvisar. Med hjälp av 

sekundärdata blev uppsatsen trovärdig emedan att den ställdes mot primärdata samt 

teorier. Vetenskapliga artiklar, rapporter och undersökningar från andra forskare har 

använts för att skapa en förförståelse kring branschen, ämnet samt företaget. Detta har 

varit ett hjälpmedel för att identifiera existerande problem.  
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3.7 Etik 

Holme och Solvang (1997) understryker olika etiska övervägande vilket skall beaktas. 

Författarna anför att integritet skall vara i fokus för att respondenterna själva skall 

bestämma vilken information de delar med sig. Det är viktigt att detta respekteras och 

forskaren är följaktligen skyldig att ta hänsyn till det. Enligt Holme och Solvang (1997) 

existerar det olika kriterier: “Skydd för psykiska och fysiska integritet”. Vid en 

undersökning kan känslig information framgå och personen kan då hamna i en utsatt 

situation. Författarna anför att det är viktigt att informationen hålls i diskretion. Med det 

menas att informationen, som personen förmedlar, skall hållas internt. Informationen kan 

vara viktig för undersökningen, möjligheten att ge personen anonymitet kan vara en 

lösning. Holme och Solvang (1997) understryker begreppet “Vara informerad”. Personer 

som deltar i undersökningen skall vara medveten om deltagandet samt samtycke till det. 

Författarna betonar att informationen som används i undersökningen skall godkännas av 

respondenten innan det publiceras. Detta för att utesluta att information tolkas på ett 

felaktigt vis. 

 

I denna studie upprätthölls etik, vilket användes för att säkerhetsställa att respondenterna 

kände säkerhet med att svara på frågorna. Deras identitet förblev anonyma eftersom vi 

ville undvika att känslig information spreds, som skulle kunna leda till att respondenterna 

riskerar repressalier av arbetsgivaren. Den största anledningen till att respondenternas 

identitet förblev anonymt, var för att få möjligheten att använda information vilket var 

viktigt för uppsatsen framfart. Vi ansåg att respondenterna skulle besvara utförligare 

emedan att vi ställde frågor angående exempelvis ledarskap och grundvärderingar samt 

den interna kommunikationen. För att säkerhetsställa att informationen vi insamlat stämde, 

överlämnades transkribering av intervjun till respektive person. Respondenterna 

konfirmerade därefter att transkriberingen stämde. 

3.8 Alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar 

Författarna Guba och Lincoln (1994) diskuterar att det förekommer olika delar inom 

reliabilitet och validitet då forskaren väljer att genomföra en kvalitativ undersökning. De 

menar att det föreligger två grundläggande kriterier, trovärdighet (reliabilitet) och äkthet 

(validitet). Författarna menar att trovärdighet (validitet) samt äkthet (reliabilitet) har 

utvecklats för att specificera begreppen samt för att kunna utvärdera kvalitén inom den 
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kvalitativa undersökningen. Trovärdighet delas in i fyra stycken kriterier. Tillförlitlighet: 

Guba och Lincoln (1994) påvisar att den sociala verkligheten kan förklaras på ett flertal 

sätt, det är liksom då andra personer läser texten, forskarens skrift blir godtagbar. Det är 

viktigt att skapa tillförlitlighet om att texten är utförd korrekt. Överförbarhet: Författarna 

menar att det empiriska materialet skall innefatta en täthet av data vilket bidrar att 

resultatet skall vara överförbart och vara ett hjälpmedel i andra miljöer. Pålitlighet: Med 

det menar författarna att alla faser i forskningsprocessen. Exempelvis intervjuutskrifter, 

val av undersökningspersoner eller problemformulering. Pålitlighet är viktigt då oberoende 

personer granskar studien samt forskningsprocessen. Styrka och konfirmera: Guba och 

Lincoln (1994) accentuerar att det innebär att forskaren har insikt i att det inte alltid går att 

vara helt oberoende. Det skall framgå att forskaren uteslutit egna värderingar i exempelvis 

inom det teoretiska. Viktigt är att utvärdera samt granska uppgifterna från forskaren. 

 

Guba och Lincoln (1994) nämner kriterier för äkthet. Rättvisande bild: Forskaren skall 

försöka ge en rättvisande bild av respondenternas åsikter. Pedagogisk autenticitet: Innebär 

att undersökningen har bidragit med att forskaren införskaffat större förståelse kring hur 

andra personer upplever en viss miljö. 

 

Äkthet och trovärdighet var viktiga begrepp i uppsatsen för att skapa legitimitet. 

Trovärdigheten ställs på prov då andra studenter, universitetslärare granskade uppsatsen 

objektivt. Emedan att intervjuerna genomfördes med relevanta personer ökade 

trovärdigheten samt att vi påbörjade studien med att utesluta tidigare erfarenheter för att 

identifiera teorier som skulle passa studien. I kapitel 3.7 förklarades det att respondenterna 

kommer att granska transkriberingen som bidrog till att en rättvis bild och äkthet 

legitimerades. Vi har även som tidigare nämnt ambitionerna att resultatet ur studien skall 

vara överförbar på liknande studier. Intervjuerna bidrog med en rättvisande bild, dock är vi 

medvetna om att respondenterna inte kan representera hela organisationen.  

3.9 Forskningsprocessen 

Forskningsprocessen påbörjades med att finna ett lämpligt ämne inom ramen av det vi 

studerar. Vi sökte via olika sökmotorer, exempelvis ”Onesearch”, Google samt Diva och 

våra tolkningar var att undersökningar inom ämnet, intern marknadsföring av svenska 

banker, var sparsamma. Ämnet fastslogs i ett tidigt skede och intervjuerna inbokades även 

då. Detta eftersom vi inte ville bli styrda av teori utan av syftet/frågeställningen vilket 
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skapades och utifrån vår tolkning att det var sparsamt med undersökningar inom ämnet. 

Urvalet av intervjupersonerna utsågs efter kompetens samt position, kön var inget som 

beaktades. Efter det framväxte det hur vi skall gå tillväga och kunde då skapa en metod för 

förstå hur vi skall sammanställa arbetet. Hermeneutik blev ett naturligt synsätt för att tolka 

texter samt det som återberättats i intervjuerna. Vi som författare var verktyget av 

tolkningsprocessen där vi spelade en viktig roll. Vi har nyttjat induktiva delar i form av 

intervjuer där vi fått en öppenhet samt en bredd i intervjuerna samtidigt som vi varit 

deduktiva med att teorin växt fram. Detta har skapat ett växelspel mellan induktion och 

deduktion vilket har lett till att vi använde en abduktion som ansats. 

3.10 Operationalisering 

Modellen nedan betonar hur intervju-guiden har utformats för att vi skall få möjligheten att 

besvara uppsatsens syfte. Eftersom vi primärt inte kommer vara styrda av teori, är intervju-

guiden naturligt kopplad till syftet. Se till bilaga 1 för att ta del av alla delar inom 

diskussionsämnena.  

 

Våra två delsyften:                                                     Diskussionsämnen i intervjun: 

… att utreda och analysera Handelsbankens 
interna marknadsföring samt integrationen av 
varumärket i organisationen. 

 

Diskussionsämne 1: Intern marknadsföring 
• Bilaga 1 

Diskussionsämne 2: ”Internal branding” 
• Bilaga 1 

…att utreda och analysera effekterna av 
ovannämnda insatser. 

 

Diskussionsämne 3: Effekterna, betydelsen 
av det som diskuterats 

• Bilaga 1 
Diskussionsämne 4: Problem 

• Bilaga 1 

3.11Metodkritik 

Vi har i kapitlet beskrivet de metoder vilket kommer att tillämpas i uppsatsen, de skall 

även kritiseras. Vi har sedan tidigare kunskaper inom teorier, dock var detta något vi 

försökte att bortse från och finna nya infallsvinklar vilka passade undersökningen. Vi fann 

det kritiskt mot den abduktiva ansatsen eftersom tidigare kunskaper påverkar forskningen 

utan det utgår från olika antagande som vi försökt att undan se. Det förekom även 

svårigheter med induktion eftersom att det framkom information under intervjuerna vilket 

inte stämde överens med teorier. Därför valde vi abduktion eftersom vi ansåg att det var ett 
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växelspel mellan induktion och deduktion. Det framkom att det fanns svårigheter med stor 

mängd data inom den kvalitativa forskningen, vilket skulle kunnat komplicera uppsatsen 

framfart. Dock upplevde vi att den kvalitativa forskningen skapade möjlighet att analysera 

primär/sekundärdata. Den kvalitativa forskningen grundar sig på subjektiva antagandet 

som kan skapa svårigheter, exempelvis är en av författarna kund i banken. Därav gick vi in 

med inställningen att vara objektiva i våra antaganden.  

En fallstudie skall bidra till förbättringsförslag vilket skall vara ett hjälpmedel för 

företaget, vi var medvetna om att förslagen inte blev utförliga med tanke på tidsaspekten. I 

undersökningen intervjuades sex personer från Handelsbanken och vi var medvetna om det 

inte gick att generalisera eftersom urvalet av respondenter var få, som ledde till att dem 

inte kunde representera hela organisationen. Vid en av intervjuerna genomfördes en 

telefonintervju vilket kan medföra svårigheter. Som tidigare nämndes, spelades 

intervjuerna in och telefonintervjun var effektiv eftersom personen befann sig på en annan 

plats i Sverige. Vi hade förståelse kring att sekundärdata kunde vara föråldrad och vinklad 

som ledde till att vi använde flertal författare för att styrka argumenten. Inom validitet och 

reliabilitet var vi medvetna om att allt inte gick att bibehålla objektivt, inslag av våra egna 

åsikter var oavsiktligt. Vi försökte i största mån att undanhålla det.  
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4. Teoretisk referensram  

Detta avsnitt kommer att innefatta de teorier vilket bedömts vara väsentliga för uppsatsens 

forskningsfråga och syfte. Den teoretiska referensramen är uppdelad i tre huvudrubriker, 

Intern marknadsföring, Service management och tillämpning av teorier. 

4.1 Intern marknadsföring 

Fill (2011) förklarar att intern marknadsföring består av tre olika delar: utveckling, 

belöning och vision åt de anställda. Författaren påvisar att det är den interna 

kommunikationen vilket sammanlänkar de tre olika delarna. Den interna 

marknadsföringen beskrivs med olika definitioner, däremot det som sammanfogar de olika 

definitionerna och vilken Gummesson (2002) menar är att den vanligaste beskrivningen, är 

att det syftar till kommunikationen med personalen. Boyd och Sutherland (2006) styrker 

Gummessons (2002) argument och påvisar att de anställda vilka bidrar till att bygga 

varumärket inifrån med hjälp av den interna marknadsföringen som ledningen förser de 

anställda med.  

	  
4.1.1 Intern kommunikation 
	  
Enligt Wilson et al. (2012) är den väsentliga delen i att bygga ett företag att rekrytera de 

mest lämpade personer eftersom de utgör stommen i organisationen. Intern 

marknadsföring har sitt ursprung ifrån tjänstemarknadsföring, som enligt Gummesson 

(2002) innefattar servicemötet mellan medarbetaren och kunden samt interaktion som sker. 

Gummesson (2002) påpekar att den interna marknadsföringen tillämpas i första hand på 

frontlinjepersonalen för att kunna förbättra och hantera servicemötet med kunderna. Det är 

extra betydelsefullt för tjänsteföretag, understryker Gummesson (2002), att tillämpa intern 

marknadsföring då interaktioner med kunder som sker i en sådan bred utsträckning. För att 

kunna tillgodose den bäst möjliga service anser författaren att det krävs en välinformerad 

personal. 

Trots att intern marknadsföring grundar sig i tjänstemarknadsföring, är den väsentlig inom 

alla sorters organisationer och Gummesson (2002) påvisar att det är i synnerhet större 

organisationer. För att vidmakthålla en hög kvalité av service inom stora organisationer, 

påpekar Zeithaml et al. (2009) att det krävs att vara konsekvent med information av 

policys och procedurer genom hela företaget. Kunden förväntar sig en likformig service av 
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samma företag var de än befinner sig. En konsekvens av att ha chefer som erhåller en 

alltför absolut makt på enskilda kontor eller affärer gällande policys och procedurer kan 

leda till en försämrad service i organisationen. 

 

Grönroos (2007) framhåller att den interna marknadsföringen kan härledas ifrån att de 

anställda är de första i en intern marknad, det för att kunna marknadsföra en tjänst eller 

produkt krävs en enhetlig förståelse. Nemati och Habibollah (2011) påvisar att det gäller 

att inspirera den interna marknaden, de anställda, för att få en engagerad personal som 

lyckas förmedla företagets kärnvärde till kunden. Detta stöds av Wallace et al. (2013) som 

menar att personalen är de som personifierar varumärket vid interaktioner med kunderna 

och blir en väsentlig del av organisations varumärkbyggande. 

 

Med en verkningsfull intern kommunikation går det att säkerställa en effektiv och 

tillfredsställande service åt kunderna, öka relationen mellan de anställda och utveckla 

respekt, lojalitet och förtroende bland personalen påpekar Lovelock och Wirtz (2011). 

Följaktligen kan organisationerna använda sig av några olika exempel av interna 

kommunikationer som Lovelock och Wirtz (2011) klargör; interna nyhetsbrev och 

tidskrifter, företagstelevision; vilket fungerar som en slags nyhetskanal. intranät; som är ett 

privat nätverk med interna hemsidor och email som endast är till för de inom 

organisationen. Sist nämner Lovelock och Wirtz (2011) att personliga informationsmöten 

och interna kampanjer; där de anställda kan vinna priser samt få utmärkelser. 

 

Den interna kommunikation strategin delar Wilson et al. (2012) upp i vertikal- och 

horisontell kommunikation. Den horisontella kommunikationen är enligt Wilson et al. 

(2012) den kommunikation som sker mellan de olika avdelningarna i organisationen. 

Vertikal kommunikation kan antingen verka uppifrån ner, följaktligen från ledning till 

personalen eller nedifrån upp där kommunikationen går från personal till ledningen. 

Författarna presenter följande exempel på vad som borde ingå i en lyckad kommunikation 

uppifrån ner; internt nyhetsbrev, möten och interna reklamkampanjer. En ytterligare faktor 

som är central enligt Wilson et al. (2012) är att alltid hålla sina anställda informerade kring 

vad som marknadsförs externt till kunderna. Författarna understryker att personalen borde 

ta del av den externa marknadsföringen innan den når ut till konsumenten och bli 

införlivad hur exempelvis företagets hemsida fungerar. Utan en fungerande vertikal 

kommunikation understryker Wilson et al. (2012) att både de anställda och kund kommer 
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att bli lidande då kundernas förväntningar inte kommer bli uppfyllda då personalen inte 

uppfattat den externa marknadsföringen. Personalen drabbas på ett sådant sätt att de kan 

känna sig oinformerade och ovetande om vad för verksamhet organisationen bedriver. 

 

I den vertikala kommunikationen lyfter Wilson et al. (2012) fram att den kommunikation 

vilket kommer nedifrån är nödvändig att ta hänsyn till för att minska gapet mellan 

utlovade servicen och den utförda servicen. Frontlinjepersonalen är enligt författarna de 

som är medvetna om vad som kan levereras och vad som inte går att leverera och varför 

dessa problem då uppstår. Författarna lyfter fram att ha en mycket öppen 

kommunikationskanal från personal till ledning kan förhindra och minska problem vilket 

kan uppstå. 

 

Gällande den horisontell kommunikation, påpekar Wilson et al. (2012) att det handlar om 

att upprätthålla en kommunikation mellan de olika avdelningarna i organisationen. Det 

svåra enligt författarna, med denna typ av kommunikation, är att de olika avdelningarna 

kan ha olika typer utav målsättningar samt ett annat synsätt på kunden. Exempelvis en 

integration utav marknadsföring och HR-avdelning påpekar Wilson et al. (2012) kan öka 

till att de anställda blir bättre marknadsförare. Enligt författarna är en viktig strategi inom 

horisontell kommunikation att inneha en öppen dialog mellan 

marknadsföringsavdelningen och den operativa personalen. Ett exempel Wilson et al. 

(2012) använder är när organisationen marknadsför sina tjänster, att det då är av stor vikt 

att marknadsföringen utav servicen stämmer överens med vad kunden kommer att mötas 

av i servicemötet. En överdriven bild av tjänsten kan leda till att den upplevda kvalitén 

minskar, därav är det viktigt att arbeta efter en öppen dialog mellan de olika avdelningarna 

Detta bidrar till att de olika delarna i verksamheten kan förstå varandra bättre. 

 

Enligt Miller (2010) är kommunikationen inom ett företag viktig för att det skall fungera. 

Inom organisationen talas det om tre olika typer av kommunikation: arbetsrelaterad, 

innovationsrelaterad samt underhållsrelaterad. Arbetsrelaterad är de arbetsuppgifter som 

förmedlas ut, innovationsrelaterad menas att det kommuniceras nya idéer och vid 

underhållsrelaterad kommuniceras sociala ämnen samt mänskliga relationer. Dessa olika 

slags kommunikationer kan kommuniceras genom olika sätt. Miller (2010) accentuerar att 

en effektiv kommunikations kanal är genom personligt möte. Detta för att undvika 
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missförstånd. Författaren menar att kommunikationen kan ske mellan anställda men likaså 

med chefer beroende på organisationsstruktur.  

 

Med teknikens utveckling kan kommunikationen spridas på nya sätt och Miller (2010) 

nämner att det är tidssparande att kommunicera genom e-mail, telefon, intranät, chatt eller 

skriva lappar. Dock som ovannämnt, är det den personliga interaktionen som är effektivt 

och bidrar till att personalen känner för organisationen. Miller (2010) poängterar att 

organisationskultur sprids enkelt via dessa olika kanaler. I en stor organisation når det 

enkelt ut till alla skilda delar av verksamheten med hjälp av de olika 

kommunikationskanalerna. Axelsson och Agndal (2012) anför att gapet mellan de 

anställdas värderingar, sammanlänkar företagets medarbetare, med hjälp av den intern 

marknadsföring.    

 

Gällande motivering utav personalen betonar Grönroos (1998) att det är väsentligt för att 

styra sina anställda då det behövs för att få dem kundorienterade och försäljnings- och 

marknadsföringsinriktade. Likaså anför Wilson et al. (2012) att motivation är en viktig del 

för personalen för att skapa en god kundupplevelse. Motivering inom tjänsteföretag och 

andra branscher påvisar Grönroos (1998) som ett gammalt koncept. Med ansatser från 

företagen att implementera personal-administrativa åtgärder och självgående 

personalgrupper accentuerar författaren att dessa åtgärder ofta misslyckats totalt. Den 

orsakande faktorn enligt Grönroos (1998) är att det kan vara ett passivt handlingssätt i de 

traditionella metoderna. Författaren påpekar att oftast skickas motivationsfrågor till 

personalavdelningen som har en administrativ procedur för att motivera sin personal. När 

det gäller att genomföra ett administrativt sätt att handla, anser författaren att det blir 

negativt eftersom motivationen i grunden handlar om att kunna påverka attityder och 

värderingar. Gummesson (2002) belyser att intern marknadsföring är ett verktyg för att 

skapa relationer inom organisationer mellan ledning och anställda. Författaren anför att om 

den interna marknadsföringen skall fungerar som ett stöd för de anställdas relation 

gentemot kunderna, krävs det att först att nå ut till personalen för att skapa en relation till 

kund. 

 

När organisationen har anställt de rätta personerna, gjort dem självgående och införlivat 

dem i organisationen, krävs det enligt Lovelock och Wirtz (2011) att se till att de kan 

leverera en den service som förväntas. Lovelock och Wirtz (2011) framhåller att 
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personalens prestationer och motivation tas fram med hjälp av olika motivationssystem. 

Författarna understryker att speciellt frontpersonalen måste förstå vikten av att tillgodose 

god service och att det är nyckeln till att bli belönad. Att då motivera och belöna personal 

som bidrar med hög service, hjälper organisationen att bibehålla en hög service. Felet 

flertalet av organisationerna gör enligt författarna är att de inte utnyttjar den fulla potential 

som förekommer för att kunna belöna sina anställda. Att bara tänka i termer av pengar som 

uppmuntran understryker författarna som ett ineffektivt tillvägagångssätt. Att använda 

pengar som belöning anser Lovelock och Wirtz (2011) bara fungerar som en kortsiktig 

lösning. Långvariga lösningar som författarna lägger tonvikten på är erkännande, feedback 

och att de utgivna målen som organisationen eftersträvar.  

 

Grönroos (2013) diskuterar betydelsen av att ha lojala medarbetare samt motivations 

faktorer. Författaren påvisar att den interna marknadsföringen påbörjas i rekryteringsfasen 

där personer med rätt kompetens samt lojalitet är viktigt. Det är en stor fördel om 

företagen rekryterar rätt personer och försöker få dem att stanna inom organisationen 

under en längre period. Traditionellt sätt har personalen enbart betraktas som en kostnad 

och Grönroos (2013) menar att de är viktiga med teknologins framfart. 

 

Intern marknadsföring innebär inte enbart positiva aspekter, Grönroos (2013) nämner att 

det kan skapa problem om personalen inte är förberedd att företaget skall lansera en ny 

tjänst/produkt. Detta gäller synnerligen personalen vilka interagerar med kunderna och 

arbetar med att marknadsför företaget. Författaren poängterar att det förekommer olika 

aspekter för att undvika ovannämnda problemet. Det är viktigt att skapa acceptans samt 

medvetenhet angående den nya tjänsten eller produkten. Författaren påpekar att företaget 

skall skapa godkännande samt kännedom då nya arbetssätt implementeras i 

organisationen, det kan exempelvis vara ny teknik, system eller rutiner. Förbereder 

företaget de anställda inför kommande förändringar menar Grönroos (2013) att problemen 

kan undvikas och personalen blir förberedda. 

 

”Internal customer orientation” är enligt Matanda och Ndubisi (2013) de anställda inom 

organisationen som anses vara en intern kund, begreppet är nära bundet till intern 

marknadsföring. Matanda och Ndubisi (2013) diskuterar att konceptet ”internal customer 

orientation”, vilket tyder på att varje medarbetare är både en leverantör och en kund till 

övriga anställda inom organisationen. Det är enligt Matanda och Ndubisi (2013) utav stor 
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vikt för frontpersonal att kunna ge den bästa möjliga service till sina kunder. För att det 

skall ske anser författarna att det är ett måste, för de övre leden, kunna tillgodose bästa 

möjliga service kvalitén och produkter för frontpersonalen. “Internal customer 

orientation” kan enligt Matanda och Ndubisi (2013) ses som en kultur vilka förstår de 

interna kundernas krav. Ovannämnda påverkar de externa kundernas behov och önskemål. 

Därmed anser Matanda och Ndubisi (2013) att ”internal customer orientation” är en viktig 

komponent samt, ”brand orientation” strategin som underlättar för de anställda att 

kommunicera, representera samt upprätthålla organisationens varumärksvärde.  

 

4.1.2 Internal branding 
 

Kapferer (2012) diskuterar begreppet ”branding” och definitionen av begreppet. Det är ett 

svårdefinierat begrepp vilket har förändrats historiskt. Författaren poängterar att 

varumärken har en stor betydelse i samhället och dagligen kommer konsumenter i kontakt 

med flertal av dem. Varumärken existerar överallt, inom ekonomin, kulturer, sporter och 

till och med inom religioner. Symbolen är en del av varumärket och Kapferer (2012) 

nämner att det likaså inkluderar företagets namn. Med hjälp av varumärket vill företagen 

att konsumenter ska associera varumärket till en produkt eller tjänst. Kapferer (2012) tar 

upp ett exempel för att förtydliga vad som menas med ett varumärke, kunden kör inte en 

bil utan att vi kör varumärket av en bil. Det kan exempelvis vara att konsumenten kör en 

Audi, Skoda eller Volvo, som är varumärket. Symbolen eller företagets namn är ett 

hjälpmedel för konsumenter att komma ihåg dem samt för att vara konkurrenskraftiga 

gentemot konkurrenter vilka har liknande produkter eller tjänster. Keller (1998) 

accentuerar att det är en fördel om konsumenterna skapar en känsla, medvetenhet samt att 

vara lojala till varumärket. Detta bidrar till att företagen får återkommande kunder. 

Grönroos (2013) menar att intern varumärkesbyggande är ett tillvägagångsätt för ett 

företag att utforma värderingar, visioner och mål vilket skall genomsyra organisationen. 

Det skapar möjlighet för anställda samt för företaget att skapa lojalitet som förenklar den 

externa marknadsföringen. Grönroos (2013) påvisar att det är viktigt att alla inom 

organisationen arbetar i samma riktning och förstår företagets värderingar för att ha 

möjligheten att förmedla det till kunderna. 
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Matanda och Ndubisi (2013) diskuterar kring hur de anställda ska kunna projektera 

organisationens varumärke gentemot andra. Det är en nödvändighet att det sker en 

införlivning i det anställda av varumärket. Därav är träning och introduktionsprogram en 

viktig del för att kunna skapa och öka de anställdas varumärkesidentitet, 

varumärkeslojalitet och varumärkesåtagande till organisationen. Författarna menar att utan 

en intern kundorientering och intern marknadsföring kommer varumärksmeddelandet vara 

diffust eftersom det inte föreligger en enlighet inom de anställda för vad som krävs och 

varumärket får då en sämre trovärdighet. Det är av stor vikt att förfoga nöjda medarbetare 

påpekar Asha och Jyothi (2013) emedan att lojalitet och varumärkets påverkan är en del av 

“internal branding”. 

 

Löhndorf och Diamantopoulos (2014) förklarar att uppbyggandet av ett varumärke inom 

servicebranschen är komplext gentemot produktbranschen eftersom kunden kan känna och 

ta på produkten. Servicen är en immateriell produkt vilket nödvändigtvis skall provas för 

att kunna utvärderas. Därav blir frontpersonalen ovärderlig då de förmedlar värdet och 

löften till kunden. Löhndorf och Diamantopoulos (2014) menar att de anställda 

följaktligen kan vara med och påverka företagets ”internal branding”. Frontpersonalen 

arbetar med ”internal branding” på arbetsplatsen liksom i det privata livet genom ”word-

of-mouth”. Grönroos (2007) definierar ”word-of-mouth” som ett tillvägagångssätt att 

förmedla meddelanden om organisationens trovärdighet och pålitlighet från person till 

person. Löhndorf och Diamantopoulos (2014) menar att de anställda vilka bidrar med att 

förbättra ”internal branding” anses vara “champions of the brand”. Med det anför 

författarna att de anställda representerar företaget både internt samt extern i vardagslivet.  

 

Boyd och Sutherland (2006) påvisar att personal vilka representerar organisationen 

exemplariskt och arbetar efter företagets värderingar, är personer som “lever varumärket”. 

Patla och Pandit (2012) föreslår i sin artikel en samlad ram kring “internal branding” 

vilket är uppdelad i tre olika steg. Första steget enligt Patla och Pandit (2012) är planering 

på angivet sätt innefattar undersökningar, förberedelser och sammanställningar. Nästa steg 

är exekution och är det steg där genomförandet sker med hjälp av att implementation 

enligt Patla och Pandit (2012). Det tredje och sista steget författarna nämner är 

utvärderingen av den samlade informationen, om det behövs förändringar och vad som 

kom ut utav resultatet. 
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Asha och Jyothi (2013) påvisar att ”internal branding” handlar om att kunna locka tills 

sig de främsta medarbetarna. I dagens arbetsmarknad sker det en stor konkurrens och det 

har blivit viktigt för företagen att marknadsföra sig som den bästa arbetsgivaren. För att 

kunna bli det företag som är mest attraktivt för de jobbsökande krävs det att implementera 

sitt varumärke i de anställda och skapa varumärksambassadörer vilka representerar 

organisationen. 

 

Enligt Baxter el al. (2013) är ”Brand orientation” ett tillvägagångssätt vilket använder ett 

holistiskt synsätt att tillämpa organisationens visioner i alla aspekter. Definitionen som 

författarna presenterar är att ”brand orientation”, som är en strategi, där processerna i 

företaget kretsar kring skapandet, utvecklingen samt att skyddet utav varumärkets identitet 

i de pågående interaktionerna med kunderna. Målet är att skapa en långvarig 

konkurrensfördel. Med ”Brand orientation” anser författarna att vara ett nav för 

organisationen samt deras strategi, detta för att kunna skapa en nav inifrån och få ut en 

strategi för deras varumärke. Baxter et al. (2013) anför att arbetar inte organisationen med 

”Brand orientation” kan en risk vara att kunden och frontpersonalen har olika 

uppfattningar av varumärket. Det blir ett hjälpmedel inom företaget för de berörda 

parterna.  

4.1.3 Ledarskap 
“Folk tittar på företagens ledarfigurer och på hur de lever sina liv och de förstår när 

någon försöker tuta i dem en lögn. Om du är en självisk jävel brukar folk märka det, och 

de märker det oavsett hur många pm du skriver, där du hävdar motsatsen” Roush, 1999, 

s.139 

 
Sveningsson och Alvesson (2008) presenterar två olika former utav ledarskap vilka de 

benämner som transaktionellt och transformativt ledarskap. Det transaktionella ledarskapet 

förklarar Sveningsson och Alvesson (2008) som ett tillvägagångssätt då ledaren har en 

relation till sina anställda på ett sådant sätt att deras värde utvärderas efter vilka insatser de 

gör. När anställda utför uppdrag som har tilldelats och utfört arbetsuppgifterna effektiv, 

belönas den anställda med lön och trygghet i form av anställning (Sveningsson och 

Alvesson, 2008). Denna typ av utbyte som sker mellan parterna förklarar författarna med 

att det inte har något annat syfte än att utväxla tjänster, det leder till en form av chefskap 

istället för ledarskap. 
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Definition av chefskap och ledarskap enligt Sveningsson och Alvesson (2008) är att ett 

chefskap, utgörs utav ett traditionellt sätt att leda organisationen med administrativt arbete 

under trygga och säkra förhållanden. Ledarskap påvisar författarna med att det handlar om 

att jobba med en övergripande kommunikation för att motivera och engagera de anställda. 

Sveningsson och Alvesson (2008) understryker chefskapet som ett ofullständigt sätt att 

handla på för att kunna forma engagerade och positivt inställd personal till företaget. Med 

ett transformativt ledarskap anser författarna att det går uppnå en entusiastisk och 

målmedveten personal. Transformativa ledarskapet beskrivs av Sveningsson och Alvesson 

(2008) som ett tillvägagångssätt att få en högre intensitet och entusiasm till både anställda 

och ledare som bidrar till ökad chans till förbättringar och nödvändiga förändringar i 

organisationen. Transformativt ledarskap är ett gynnsamt redskap för att motivera samt 

genom att kunna inspirera de anställda med företagskultur och då implementera 

organisationens kärnvärde enligt Sveningsson och Alvesson (2008). 

 

Bolman och Deal (2011) poängterar ett alternativt ledarskap vilket de benämner som 

“management by walking around”. Författarna anför att cheferna inte enbart skall vara 

stationerade på kontoret, utan skall visa sig runt om bland de anställda samt kunder. I stora 

organisationer vet inte alla vem den verkställande direktören är och hen kan visa sig på de 

olika delarna av verksamheten. Enligt Bolman och Deal (2011) bidrar det till att anställda 

och kunderna känner engagemang från ledaren och anställda kommer synnerligen vara 

mer motiverade. 

 

Rama et al. (2013) påvisar begreppet ”management by walking around” som ett effektivt 

ledarskap att skapa personlig kontakt med det anställda. En chef som visar uppskattningen 

till de anställda bidrar till att prestationerna på arbetsplatsen ökar. Författarna understryker 

att kommunikationen inom företaget inte ska vara vertikala, som leder till att det skapa 

goda relationer internt. Ledarskapet har historiskt sätt visat sig vara positivt och Rama et 

al. (2013) nämner att det gynnar chefen att få information angående problem direkt från 

den anställde. Detta eftersom i en traditionell hierarki skall informationen genomgå flera 

olika lager med ledning, risken att information försvinner på vägen är viktigt att beakta. 
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4.2 Service management 

4.2.1 Frontpersonals betydelse  
	  
Det är frontpersonalens primära arbetsuppgift att serva kunden, parallellt är de företagets 

ansikte utåt anför Echeverri och Edvardsson (2012) och de blir då med kunden 

organisationens främsta marknadsförare. Ifie (2014) påpekar att den roll som 

frontlinjepersonalen har i dagens konkurrenskraftiga tjänstemarknad är ännu viktigare nu 

än någonsin för tjänsteföretag. Därav är frontlinjepersonalen enligt Korschun et al. (2014) 

en vital del av att känna av vad marknaden efterfrågar och är en essentiell del av att kunna 

tala om för kunderna vilka erbjudande vilket förekommer. 

 

Korschun et al. (2014) påvisar att personalen måste leverera värde på ett sådant avseende 

att det leder till kundförvärv och kundlojalitet, detta gör då frontlinjepersonalen till ett 

väldigt essentiellt verktyg för organisationen och dess kunder. Ytterligare framhåller 

Guerra och Sepúlveda (2014) att det är frontlinjepersonalen som är organisationens ansikte 

utåt och det är de som är ansvariga för den upplevda servicekvalitén. Ytterligare har den 

upplevda servicekvalitén en inverkan på kundens lojalitet, nöjdhet och det är ett 

hjälpmedel att skapa långvariga relationer understryker Guerra och Sepúlveda (2014). 

 

Guerra och Sepúlveda (2014) hänvisar till några olika variabler som ger personalen en 

ökad och positiv till att ge bra service. Främst är de det organisatoriska klimatet som 

rättvisa, egenmakt och tydliga riktlinjer som bidrar till en förbättrad servicekvalitet hos de 

anställda. En av de huvudsakliga utmaningarna inom servicesektorn enligt Kumar et al. 

(2014) är hur de ska behålla sina anställda och hantering utav dem. Då frontpersonalen 

oftast är dem som utför viktiga uppgifter och fungerar som både den operativa motorn och 

som ansiktet utåt för organisationen konstaterar Kumar et al. (2014). Att innehava en 

frontlinje- och stödpersonal av hög kvalité anser Lovelock och Wirtz (2011) kan vara till 

det som slutligen differentierar servicen. I de branscher där det sker en stor del 

servicemöten med kunden blir frontlinjepersonalen en central del av service 

tjänsteleveransen enligt Lovelock och Wirtz (2011). Författarna accentuerar att 

frontlinjepersonalens närvaro skapar en påtaglig och mer personlig servicekänsla. 

 

“Empowering” lyfter Levy och Weitz (2012) fram som en process där cheferna delar sin 

makt och sina beslutstaganden med de anställda. För att skapa möjligheten att 
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frontpersonalen får kunskaper och färdigheter att utföra sitt jobb menar Grönroos (2007) 

att träning är ett verktyg. Frontpersonalen får befogenhet att själva kunna ta sina egna 

beslut och då ge missnöjda kunder kompensation vid missnöje utav tjänsten. Wilson et al. 

(2012) påvisar att det krävs att frontpersonalen har de befogenheter när något går fel. 

Författaren menar att det är viktigt att frontpersonalen har vetskap kring vilken 

utsträckning befogenheten sträcker sig. Det ska ha vetskapen i vilket skede beslut skall ska 

komma ifrån högre ledning. Grönroos (2007) diskuterar att frontpersonalen ska vara 

“empowered”, med befogenhet, “enabled” med tillgång till information, 

kompensationssystem exempelvis pengar eller kuponger. Det räcker inte enbart att 

frontpersonalen har befogenheten, utan hur de skall gå tillväga för att kunna hjälpa 

missnöjda kunder. 

 

Normann (1992) utvecklade konceptet ”moment of truth” där en beskrivning kring 

interaktionen mellan frontpersonalen och kunden får en stor betydelse. När 

frontpersonalen interagerar med kunden finn möjligheten att förmedla kvalitén på 

servicen. ”Moment of truth” infinner under en kort tidsintervall vilket leder till att 

handlingar skall ske effektivt. Författaren påvisar att vid kvalitetsproblem, med servicen, 

skall åtgärder vidtas för att kunden skall bli tillfredsställd. Misslyckas exempelvis 

frontpersonalen med att behandla situationen existerar möjligheten att korrigera misstaget i 

efterhand. Det kan exempelvis ske genom att personalen kontaktar kunden för att vidta 

åtgärder, liksom anses det vara obetydligare effektivt emellanåt ”Moment of truth” har 

passerat. Normann (1992) menar att företagen kan undvika misstag genom att planera 

olika möjliga scenarier för frontpersonalen. Utelämnas misstag förekommer risken att 

företaget får ett negativt rykte då det föreligger tydliga kvalitetsproblem med tjänsten. 

 

Grönroos (2007) menar att organisationskulturen inom en organisation består av normer 

och värderingar vilka delas av de anställda. Värderingarna blir såldes vägledning för hur 

de ska genomföra sitt arbete. Författaren menar att det förekommer tre olika karriäristiska 

drag för en stark organisationskultur. Cheferna spenderar mycket av sin tid till att förbättra 

samt utveckla värderingarna, Värderingarna är djupt förankrade, Ett hjälpmedel för 

frontpersonalen att kunna genomföra ett väl utfört arbete. 

Dock anser Grönroos (2007) att det existerar nackdelar med att ha en stark 

organisationskultur. Författaren poängterar tre negativa aspekter. Strategier och arbetssätt 
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inom servicen är djupt implementerade då det har blivit självklara. Med det starka 

implementationerna skapar det svårigheter att genomföra förändringar och följa externa 

förändringar i omvärlden. Likaså om organisationen vill skapa förändringar inom 

organisationskulturen kan nyanställda påverkas av den befintliga kulturen som har präglat 

företaget sedan tidigare. 

 

Forskare har diskuterat olika definitioner kring begreppet organisationskultur. Schein 

(1992, s.12) definierar organisationskultur på följande sätt: “Ett mönster av delade 

grundantagande som en grupp lärt sig när den löst problem rörande integration och 

anpassning till den yttre omgivningen” - Schein 1992, s.12 

 

Bolman och Deal (2011) betonar att det är genom företagets symbol som kulturen 

förmedlas vidare till kunder och anställda. Det är kärnvärderingarna, visioner och myter 

som skapar en stark organisationskultur. Författarna påvisar att det är viktigt att personalen 

förstår det ovannämnda samt implementerar det i sitt arbetssätt. Symboler innefattar inte 

enbart med logotyper, Bolman och Deal (2011) belyser att visioner, myter och värderingar 

är symboler, dock immateriella. Det immateriella förblir viktigt för att skapa lojalitet och 

förståelse för företaget. Myter är det som företaget skapar genom historia, det berättar om 

företagets historia, grundaren och viktiga händelser. Dessa myter blir viktiga gentemot 

personalen att de ska förankra sig till dem och sprida de vidare till kunder och andra 

medarbetare. Myterna och historia kring företaget innefattar värderingar som är vad de står 

för. 

 

Bolman och Deal (2011) påtalar att värderingarna ger möjligheten för medarbetare att 

skapa en känsla för företaget samt att de känner sig delaktiga. Värderingarna skall 

implementeras och alla inom företaget skall leva efter det. Författarna menar att den 

känslan som skapas kring värderingarna skall repeteras tills det ingjuts i individerna. Den 

sista delen inom organisationskulturen är visionen vilket är avgörande för företaget. 

Författarna anför att med hjälp av värderingar kan företaget skapa en vision om hur de vill 

att framtiden skall gestaltas. Visionen blir ett hjälpmedel för att skapa en dröm kring 

framtiden för personer inom organisationen. De tre olika komponenterna skapar 

tillsammans en stark organisationskultur. 



  
	  

32	  
	  

4.2.2 Service kvalité 
	  
Berry och Parasurman (1991) har utformat ett begrepp som benämns som “Servqual”. Det 

är ett verktyg för att mäta kundnöjdheten samt för att försöka förstå kunden. Författarna 

menar att “Servqual” är ett effektivt verktyg och påvisar att begreppet är uppdelat i fyra 

olika delarna. 

 

“Care and concern”: Berry och Parasurman (1991) menar att det innebär att kunden vill 

lära känna hur organisationen fungerar, personalen som arbetar samt hur de operativa 

system behandlar problem.“Spontaneity”: Personalen som arbetar nära kunden 

(frontpersonalen) skall ha viljan och vara väl förbereda att behandla kundens potentiella 

problem vilka kan uppstå. Frontpersonalen skall vara flexibla och vara kunniga nog för att 

kunna ta egna beslut. Berry och Parasurman (1991) anför att “Problem solving”: är att 

frontpersonalen är flexibla samt professionella i sitt arbeta med att utföra arbetsuppgifter. 

Det skall inte enbart förlita på frontpersonalen utan resterande delar av organisation skall 

prägla detta synsätt. Andra anställda skall finnas som ett stöd och de skall vara utbildade 

och arbeta efter att ge professionell service till kunderna. Författarna betonar “Recovery”: 

och menar att det inte går alltid som planerat inom service och det kan inträffa fel, 

oväntade händelser eller misstag. Det är följaktligen viktigt att det förekommer anställda 

vilka besitter kunskapen att behandla situationen Detta för att tillfredsställa kunden på 

bästa möjliga sätt. 

 

Ytterligare accentuerar Echeverri och Edvadrdsson (2012) att teorin “Servqual” är ett 

medel att för att mäta kvalitén som bygger på gapet mellan förväntad och upplevd kvalité. 

Bergman och Klefsjö (2012) påpekar att kvalitén har en koppling till kundens uppfattning 

av produkt/tjänst. Författarna understryker att ”pålitlighet” är viktigt inom de företag där 

kunden behöver tillförlitlighet och exemplifierar att en doktor skall ge intrycket av hög 

kompetens. Det är enligt Echeverri och Edvadrdsson (2012) en avsevärd skillnad på vad 

företaget och personalen levererar och hur det egentligen levereras, ”servqual” utgör sig 

då till ett värdefullt verktyg att kunna betygsätta kundmötet. Det är viktigt att komma ihåg 

att det är personalen vilka är verktyget till att genomföra “servqual” samt att de påverkas 

av den interna marknadsföringen på det sättet hur de agerar.  
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4.2.3 Servicelogik 
Servicelogik kan definieras på följande förfarande enligt Grönroos (2007), att underlätta 

för kunderna, att skapa ett värde i deras vardagliga situationer och förlopp. Det existerar en 

avsevärd skillnad mellan en produkt och en tjänst enligt Vargo och Lusch (2004) som 

åsyftar på att det traditionellt enklare att marknadsföra en produkt. Kunden kan känna och 

samtidigt ta på produkter som har en standardiserad kvalité. Det behövs lager för 

materiella produkter parallellt med att det krävs marknadsföring som är kostsamt för 

organisationen. 

Vargo och Lusch (2004) använder sig utav begreppet ”service-dominant logic” för att 

beskriva den traditionella metoden att fokusera på produkter. Detta hjälper företagen att 

kunna fokusera på vad som ska produceras och exkludera kunden. Det är en strategi som 

skapar problem för marknadsförare inom tjänstebranschen som vill införliva denna metod 

på sin organisation. Vargo och Lusch (2004) förklarar att tjänster inte är något som går att 

standardisera, det krävs att fokusera på kundens upplevelse som då skiljer sig från kund till 

kund. Då tjänster är immateriella som inte går att ta, krävs det därför att kunderna testar 

tjänsten för att sedan kunna utvärdera. Vargo och Lusch (2004) anför att det skett ett 

paradigm och tjänsteföretag har blivit mer påtagliga. Författarna valde då att utveckla ett 

nytt begrepp för marknadsföringen utav tjänster som de kallar ”service-dominant logic”. 

Begreppet innebär att kunden är en delaktig beståndsdel utav produktionen och det krävs 

att kunden är aktiv eftersom det i slutändan är de som är konsumenten utav tjänsten.  

 

Echeverri och Edvardsson (2012) poängterar att ”service-dominant logic” är kärnan i 

tjänstebranschens marknadsstrategier och är till för att lyckas kommunicera och framkalla 

förutsättningar för de löften kunden utlovats. Det är viktigt enligt Echeverri och 

Edvardsson (2012) att löftena uppfylls samt att kunden blir nöjd samt att det ger till följd 

att företaget gör en bra affär. Med att ett paradigmskifte (Vargo och Lusch, 2004) 

genomförts har det även påverkat företagen internt. Matanda och Mando (2014) påvisar att 

“service-dominant logic” har bidragit till att de anställda blivit företagens viktigaste 

marknadsföra gentemot kunden. Matanda och Mavondo (2014)  understryker att en väl 

genomförd intern marknadsföring till frontpersonalen bidrar till att kundnöjdheten ökar 

och att frontpersonalen är förbereda för “moment-of-truth” (Normann,1992).  
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4.3 Tillämpning av teorier 

Vi har i ovanstående kapitel förklarat olika teorier och kommer här att förklara hur de 

kommer att tillämpas i analysen samt för att besvara våra syften samt forskningsfrågan. 

Teorierna valdes ut efter relevans för studien. Teori kapitlet är uppdelad i två 

huvudrubriker, intern marknadsföring och service management som innefattar flera 

underrubriker.  Vi är medvetna om att samtlig teori inte kommer att appliceras i empiri 

analys-kapitlet, dock anses de vara nödvändiga för att läsaren skall få förståelse kring 

ämnet. Intern marknadsföringen är den första huvudrubriken och innefattar intern 

kommunikation exempelvis intranät. Vi valde att definiera begreppet men även 

exemplifierar vad det innebär för läsaren för att skapa en förståelse kring teorin. Med 

uppsatsen skall värderingar diskuteras och därmed blev “internal branding” ett begrepp 

vilket har nära koppling till intern marknadsföring, det vill säga hur företaget arbetar med 

att förmedla ut värderingarna internt. Inom “internal branding” förekommer det även hur 

kommunikationen skall fungera inom ett företag som ledde till att ledarskap förklarades 

för att skapa förståelse kring hur de arbetar för att förmedla grundvärderingarna.  

 

Den andra huvudrubriken är service management vilket applicerades för att förklara för att 

definiera frontpersonalen samt deras roll inom den interna marknadsföringen samt 

“internal branding”. Eftersom vi är abduktiva kunde vi tillämpa teorier efter intervjuerna 

som ledde till att “empowering” och “enable” för att förklara Handelsbankens arbetssätt. 

Samma sak gällande “moment of truth” eftersom det framkom i intervjun att 

frontpersonalen förmedlar värderingarna till kunden och att service mötena är viktiga idag 

med tanke på kundens självständighet. ”Servqual” används eftersom det framgått att 

kundnöjdheten försämrats inom bankbranschen och begreppet är ett verktyg för att mäta 

kundnöjdheten samt personalens inverkan. För att förtydliga att bankbranschen är tjänster 

definierades “service-dominant logic” eftersom Handelsbanken är ett tjänsteföretag och 

vilken koppling det finns till “moment of truth”. Vi har ovan beskrivit “internal 

branding” och för att förklara vilken påverkan det får på organisationen och hur personer 

agerar, definierades organisationskultur vilket är ett centralt begrepp.  
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5. Empiri/analys 

I kommande kapitel presenteras den primärdata som insamlats via intervjuer samt 

kopplingar till den teoretiska referensramen.  

5.1 Respondenterna  

I kapitel 3.7 “etik” förklarades, att med hänsyn till respondenterna, skall deras identitet 

kvarstå anonymt. Därav har vi valt att i nedanstående uppställning benämna 

respondenterna efter färgkodning, hur länge de arbetat inom organisationen samt vilken 

befattning de har.  

Benämning Anställningsperiod inom Handelsbanken Befattning 

Blå 32 år Chef 

Gul 25 år Chef 

Röd 21 år Chef 

Grå 5 år Frontpersonal 

Orange 3 år Frontpersonal 

Grön 2 år Frontpersonal 

 

Rubriksättningen i empiri/analys-kapitlet är strukturerat efter diskussionsämnen i intervju-

guiden. Detta eftersom vi ville få en tydlig struktur för läsaren med distinkta indelningar. 

Valet av struktur framkom eftersom vi är abduktiva samt att det genomförs en fallstudie på 

ett specifikt företag där det empiriska materialet är centralt. Vi är därmed inte styrda av 

teori och kommer att varva mellan teori samt empiri för att sedermera mynna ut i analyser. 

Kapitlet är strukturerat med diskussionsämnena: ”intern marknadsföring”, ”internal 

branding”, ”effekter” och till sist ”problem”.  

5.2 Diskussionsämne 1, Intern marknadsföring 

Intranätet 

Lovelock och Wirtz (2011) påpekar att effektiva metoder för att kommunicera internt, sker 

genom exempelvis interna nyhetsbrev, företagstelevision, intranät, mail och personliga 

informationsmöten. Matanda och Ndubisi (2013) anför att de översta leden i 

organisationen skall tillgodose frontpersonalen med produkter för att det skall vara möjligt 

att leverera service av hög kvalité. Respondent Gul (fortsättningsvis Gul) förklarar att 



  
	  

36	  
	  

Handelsbanken ständigt arbetar med att förmedla information internt och att det sker 

genom olika interna marknadsföringskanaler. Intranätet är en kanal där information når 

samtliga inom organisationen och Gul nämner att de arbetar med att paketera olika 

lösningar. Paketen innehåller beskrivningar, exempelvis hur frontpersonalen skall hantera 

olika situationer, det är rekommendationer mer än riktlinjer. Gul understryker att på 

intranätet förekommer det interna nyhets- och tv program där de upplyser om 

aktualiteter.  Respondent Grön (fortsättningsvis Grön) förklarar att inom Handelsbankens 

intranät kommuniceras det interna meddelanden. De meddelanden vilka har en hög 

prioritet och är extra viktiga att läsa benämner Grön som blåa meddelanden. Grön 

exemplifierar de blåa meddelanden som kan vara information vilket berör kundmöten.  

 

Respondent Blå (fortsättningsvis Blå) och Respondent Orange (fortsättningsvis Orange) 

upplyser att informationen som kommer från huvudkontoret och det är kontorschefens 

uppgift att förmedla det till de anställda på respektive kontor. Grå menar att emellertid 

kommuniceras de nya lösningar för att hjälpa de anställda i kundmötet. Dessa lösningar 

motiveras tydligt och det kan exempelvis vara politiska beslut vilket Handelsbanken måste 

följa. Grå anser att intranätet är föråldrat samt ganska svårt att navigera i, Orange styrker 

argumentet med att nämna att det kan vara tidskrävande. Handelsbanken nyttjar de 

effektiva metoderna vilka Lovelock och Wirtz (2011) benämner fördelaktiga och vi ser 

tydliga kopplingar från teorin till Handelsbankens arbetssätt. Vi tolkar det som att 

huvudkontoret förser lokala kontor med information och använder intranätet för att 

kommunicera internt.  

 

Personliga möten  

Blå och Orange diskuterar att på kontoret sker det informationsmöten i form av 

frukostmöten en gång i veckan där det samtalas kring aktualiteter, instruktioner eller 

exempelvis implementationer av nya lagar.  Röd instämmer i svaret med Blå och nämner 

att om en ny produkt skall realiseras, är fruktosmöten en slagkraftig informationskanal. 

Röd tillägger att det är effektivt att informera viktiga aktualiteter vid ett möte där samtliga 

anställda är samlade, det är tidskrävande att informera varje enskild person på “tu man 

hand”. Det är därmed viktigt att varje person blir informerad och Röd understryker att om 

en anställd inte är på plats under mötet, skall den informeras enskilt. Orange styrker 

ovannämnda och diskuterar att om exempelvis en ny kapitalskyddad produkt skall 

implementeras, marknadsförs den först internt på intranätet. Grönroos (2013) poängterar 
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att det är viktigt att företaget informerar, skapar acceptans samt förbereder frontpersonalen 

kring en ny produkt/tjänst, som skall implementeras, för att undvika misstag i kundmöten. 

Miller (2010) nämner att en effektiv kommunikationskanal sker genom personliga 

interaktioner, detta för att undvika missförstånd. Med detta påstående finner vi kopplingar 

till det Röd, Orange samt Blå nämner och bedömer det positivt, att de ständigt informerar 

personalen inom organisationen för att undvika att de har fel information. 

 

Tekniska kommunikationsmedel  

Respondent Grå (fortsättningsvis Grå) nämner att inom Handelsbanken använder de en 

“chattfunktion” för att kommunicera sinsemellan de anställda. Gällande mindre 

instruktioner menar Blå att e-mail är en effektiv metod, det kan exempelvis vara att de 

anställde skall förbli bättre och snabbare på att svara i telefon. Miller (2010) nämner även 

att e-mail, telefon eller chatt är tidssparande, dock är den personliga interaktionen att 

föredra. Ovan har det diskuterats kring hur Handelsbanken nyttjar tekniken liksom att de 

värnar om de personliga mötena. Vi uttyder att Handelsbanken är effektiva på att få ut 

informationen till de anställda, både med hjälp av tekniken i form av intranät, chatt eller e-

mail samt via personliga möten. Zeithaml et al. (2009) påpekar att organisationer skall 

vara konsekventa med att leverera service av hög kvalité. Kunden förväntar sig likformig 

service av organisationen oberoende av vilka kontor de besöker. Respondenterna har ovan 

nämnt att det är viktigt att informationen når samtliga inom organisationen Vi tolkar att 

Handelsbanken värderar och strävar efter att ha likvärdig service. Detta eftersom de 

ständigt arbetar med att nå ut med viktig information gällande exempelvis kundmöten till 

hela organisationen via olika interna marknadsföringskanaler. Vi instämmer med Grå samt 

Blå i påståendet kring att tekniska- och personligakommunikation är effektiva kanaler för 

att sprida informationen till samtliga anställda.   

 

Wilson et al. (2012) påtalar att inom intern kommunikation förekommer det horisontell- 

samt vertikalkommunikation. Författarna påvisar att vertikal innebär att informationen går 

nedifrån och upp eller motsatt. Horisontellkommunikation anför Wilson et al. (2012) 

innebär att informationen går mellan de olika avdelningarna. Gul belyser att 

Handelsbanken har blockmöten där de sex regionsbanker möts för att samtala kring 

bankens framtid eller aktuella förändringar. Det är regionbankens uppgift att kommunicera 

ut informationen till lokala kontoren. På huvudkontoret nyttjas intranätet för att 

kommunicera mellan IT, ekonomi och programutvecklings avdelningar. Blå nämner ovan 
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att informationen kommer från huvudkontoret och att det är kontorschefens uppgift att 

förmedla det till de anställda. Grå betonar även att det sker direkt-kommunikation med 

chefen samt att det kommuniceras mellan de anställda. Vi får intrycket av att 

Handelsbanken har vertikal-kommunikation genom att huvudkontoret ger direktiv till 

lokalkontoren samt där de ger riktlinjer under blockmötena. En annan tolkning är att 

Handelsbanken värnar om horisontell-kommunikation emedan att de anställda får 

möjlighet att träffa chefen samt att de kommuniceras mellan de anställda.    

 

Kundmöten 

Gummesson (2002) påpekar det är interaktionen mellan kunden och frontpersonalen som 

utgör servicekvalitén. Författaren menar att det är viktigt att ha välinformerad samt 

kompetent personal där den interna marknadsföringen får en betydande roll. 

Handelsbankens organisation är uppbyggd efter att leverera tjänster till kunder och Grå 

beskriver att frontpersonalen är de som möter kunden i servicelandskapet. Traditionellt sätt 

är banken en plats kunden besöker för att betala räkningar, Gul poängterar att detta har 

förändrats med den nya teknikens framfart. 

 

Normann (1992) poängterar att mötet mellan frontpersonal och kunden har en stor 

betydelse och benämner det som “moment of truth”. Författaren menar att ett misslyckande 

i interaktionen kan vara förödande för ett företag och misstagen skall korrigeras snarast. 

Samtliga respondenter beskriver att därmed får frontpersonalen en viktigare roll emedan 

att kunden inte besöker bankkontoren i samma utsträckning. Respondenterna anser att 

Handelsbanken arbetar med att skapa långvariga relationer med kunderna, där kundens 

nöjdhet blir viktig. Vi tolkar att den interna kommunikationen får en betydande roll 

eftersom huvudkontoret samt kontorschefer förbereder frontpersonalen inför kundmötena 

med hjälp av paketen som innehåller information.  

 

Personalens befogenhet 

Samtliga respondenter förtydligade att Handelsbanken är en extremt decentraliserad 

organisation vilket de förklarar med att varje enskild person har eget ansvar.  De anställda 

tar bedömningar och Grå exemplifierar att det inte är roande att utlåna pengar till kunder 

som inte har kapitalet till avbetalning av lånet. Grå nämner att “du som person tenderar att 

fatta klokare beslut än att skicka upp förfrågningar centralt.” Röd och Orange påtalar att 

varje kontor är som ett eget företag. Vi finner en tydlig koppling med det egna ansvaret till 
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Levy och Weitz (2012) teori angående “empowering” där de anställda har befogenheten att 

ta egna beslut. Grönroos (2007) nämner begreppet “enable” där frontpersonalen kräver 

tillgång till information om hur de tar beslut.  Wallance et al. (2013) anför att personalen 

är väsentliga inom företagets varumärkesbyggande eftersom dem interagerar med kunden. 

Gul nämner att det är kontoren vilka är närmast kunden och att det är personalen som 

interagerar med kunden. Gul fortsätter resonemanget med att det är från huvudkontoret 

vilka paketerar olika lösningar som skall vara ett hjälpmedel för de anställda. Det kan 

exempelvis vara instruktioner till de anställda där det förklaras hur en ny tjänst skall 

tillämpas åt kunden.  

 

Grå poängterar att chefen nästan aldrig blir inblandad i de dagliga tjänsterna, om det inte 

berör känsliga utlåningar. Grå nämner att frontpersonalen blir erbjudna en handlingsplan 

vilket innefattar hur de ska hantera olika rutiner, det kan exempelvis vara om en kund inte 

betalar sitt lån samt hur det emellertid hanteras. Det finns rutiner för alla typer av ärenden 

och Grå anser att det är en styrka i Handelsbanken. Orange påvisar att personalen kommer 

långt på att agera efter sunt förnuft, kunden i centrum och att tänka “Handelsbanken”, 

dock gällande kreditpolitik, som är centralstyrt, men att i slutändan är det personalen vilka 

fattar beslutet. Vi finner kopplingar till Grönroos (2007) begrepp “enable” där personalen 

skall erbjudas lämplig information angående en viss tjänst. Gula fortsätter resonemanget 

med förklaringen att personalen inte behöver följa instruktionerna utan det blir mer en 

guide. Grön nämner att som frontpersonal har Handelsbanken erbjudit interna utbildningar 

för utveckling till att kunna få mer befogenhet än enbart agera kundtjänst. Grå styrker 

förutnämnda argument och påtalar att frontpersonalen har befogenheten att ta helt egna 

beslut. Liksom förekommer det olika nivåer på befogenheten gällande utlåning av pengar 

och Grå understryker att personalen har olika kreditlimiter. Grå har exempelvis 

befogenheten att till utlåning till en viss summa medan andra har betydligt högre 

kreditlimiter. Grå fortsätter med att styrka detta med att ett fåtal personer har befogenheten 

att utlåna tre miljoner och kontorschefen har exempelvis en kreditlimit på ca 20 miljoner. 

 

Grön påtalar att Handelsbanken är decentraliserat, dock finns det en tydlig uppdelning med 

en kontorschef vilka belyser de anställda om vad som skall göras. Personalen har trots det, 

mycket ansvar och Grön nämner att de är styrda av lagar och regler som skall följas. Grön 

accentuerar att beslutet ligger på det lokala kontoret och att de anställda inte blir berörda 

av personer med högre beslutsfattning än kontorschefen. Röd beskriver att som chef bör 
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det vara i åtanke att personalen tar egna beslut, annars faller hela Handelsbankens modell. 

Röda fortsätter med att nämna att det är viktigt att personalen är medvetna om att de har en 

viktig roll i kundmöten. Grå styrker argumentet och nämner att Handelsbanken tror på 

individen. Resonemangen som presenteras ovan tolkar vi som Grönroos (2007) benämning 

av “empowering”. Vi ser koppling med det Grönroos (2007) diskuterar angående att 

frontpersonalen är beslutsfattare till att Handelsbanken delegerar ut ansvaret till de 

anställda. Detta tolkar vi som en styrka i Handelsbankens arbetssätt, att de är individen 

vilka besitter kunskapen och viljan att ta egna beslut.   

 

Den synliga chefen 

Rama et al. (2013) poängterar att ett effektivt ledarskap är “management by walking 

around” där chefen har personlig kontakt med de anställda. Författarna accentuerar att 

begreppet innefattar att chefen går runt bland de anställda. Enligt Bolman och Deal (2011) 

bidrar det till att de anställda blir engagerade och motiverade. “Management by walking 

around” är en ledarskapsstil som Röd använder dagligen och framhäver att det är en 

effektiv ledarstil. Blå poängterar att ovannämnda är en vanlig ledarstil och instämmer med 

Röd att det är positivt samt att chefen finnas där för de anställda. Dock nämner Blå att det 

är svårt att vara överallt eftersom det är många anställda på kontoret och för Blå är det 

viktigt att de anställda gör ett bra jobb. Blå blir en chef som ger riktlinjer och skapar 

trygghet åt de anställda som leder till att de vet vad som får göras och inte.  

 

Blå anser därmed att i svåra perioder skall chefen samtala med personalen och påvisa att 

de genomför ett bra arbete eftersom Handelsbanken har nöjda kunder samt att det är 

personalens förtjänst. Röd styrker påståendet med att det är produktivt att gå runt och ge 

“ryggklappningar”, som Röd förmodar motiverar, inspirerar och engagerar de 

anställda.  Grå och Orange påvisar att chefen på det lokala kontoret går runt för att 

motivera de anställda och ser detta som positivt, emedan att det motiverar till att göra ett 

bättre arbete. Orange understryker att kontorschefen förekommer som ett gott exempel och 

en inspirationskälla där de anställda har möjligheten att diskutera idéer med chefen. Vi 

uttyder att Handelsbankens arbetssätt inom ledarskap är positivt eftersom chefen är 

tillgänglig och motiverar, engagerar och inspirerar personalen i det vardagliga arbetet.  
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Motivation  

Lovelock och Wirtz (2011) accentuerar att det inte enbart är viktigt att ledaren motiverar 

de anställda utan organisationen i sin helhet skall arbeta efter att motivera dem. Författarna 

menar att detta bidrar till att de anställda ger en god service, de anser att pengar inte enbart 

är en effektiv belöning, det kan exempelvis även vara feedback som fungerar som 

belöning. Grön beskriver att Handelsbanken har ett styrsätt med belöningssystem vilket är 

oktogonen och att banken är unika med det styrsättet. Oktogonen är flaggskeppet inom 

banken vilket bidragit till att de anställda känner en trygghet och Grön lyfter fram att det är 

en vinsstiftelse där en viss del av bankens vinst placeras på ett konto. Oktogonen utdelas 

när personalen pensioneras nämner Grå. Orange och Grå understryker att oktogonen bidrar 

till att de anställda förblir lojala till Handelsbanken som Blå förklarar med att majoriteten 

stannar länge inom banken. 

 

Gul anför att det inte är någon skillnad i vinstandels-systemet beroende om personen är 

VD eller arbetar som frontpersonal, samtliga har samma andel. Grön klargör att 

Handelsbanken inte arbetar med några säljkrav, exempelvis att de anställda skall sälja mer 

bolån. Handelsbanken diskuterar bonus och provisioner i årsredovisningen (2014) där de 

skriver följande: “Våra medarbetare som möter kunden har inte rörlig ersättning varken i 

form av bonus eller provisioner, och saknar därför personliga ekonomiska incitament att 

försöka övertyga kunden om att en viss tjänst eller produkt passar bäst” - Årsredovisngen 

(2014).  

 

Grå poängterar att oktogonen bidrar till att de anställda blir delägare i banken samt att 

tillsammans är de största aktieägarna. Grå fortsätter resonemanget och berätta att detta 

leder till lojalitet, motivation och engagemang i anslutning till personalen. Grön påvisar att 

det är en säkerhet i framtiden dock har synsättet på belöningssystemet förändrats och Grön 

hade hellre sett att de fick pengarna idag. Grön understryker att Handelsbanken påbörjat 

kommunicera kring andra styrmedel och Grön tror att det kommer ske förändringar, 

däremot kommer den traditionella oktogonen att kvarstå. Vi tolkar detta som att 

Handelsbanken arbetar med att motivera samt engagera de anställda med hjälp av 

oktogonen. Det förekommer samband med det som Lovelock och Wirtz (2011) nämner om 

hur organisationen skall motivera de anställda. Vi finner kopplingen till hur 

Handelsbankens belöningssystem fördelas lika till alla. Detta skapar lojalitet till 

Handelsbanken och detta tolkar vi som att de skapar långvariga interna relationer eftersom 
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samtliga anställda är delägare samt kan vara med och påverka. Vi tolkar ovannämnda 

resonemang som ett effektivt arbetssätt att motivera de anställda samt att få lojala 

medarbetare.  

 

Interna relationer  

Gummesson (2002) diskuterar kring den interna marknadsföringens påverkan på 

relationerna inom en organisation. Grönroos (2007) påvisar att relationerna skall vara i 

fokus inom den interna marknadsföringen mellan chefer och anställda. Gul nämner att 

relationen inom Handelsbanken är stark förankrad och detta beror på att större delen av de 

som träffas på blockmöten har varit inom banken många år. Detta underlättar, emedan att 

relationen är god, att de anställda/cheferna vet vem de ska tala med i olika situationer. Röd 

styrker ovannämnda och poängtera att relationer är ett begrepp de arbetar med och det 

samtalas ideligen kring helhetssynen på banken samt balans i livet. Det är följaktligen 

viktigt att kommunikationen inom företaget fungerar och Röd menar att det är de anställda 

vilka har stort ansvar för att relationerna skall vara goda. Röd ser det som en styrka 

emedan att Handelsbanken tror på människan. Det uppstår stressiga situationer som Röd 

understryker får hanteras i efterhand och det är viktigt att upprätthålla de goda 

relationerna. 

 

Grön verifierar Röd’s argument och nämner att relationen är god inom Handelsbanken 

eftersom alla på samma nivå, som Grön syftar till personalen, vilka är beslutsfattare. Inom 

Handelsbanken förkommer det ingen hierarki och Grön påvisar att de anställda hjälper 

varandra samt att chefen alltid är till hands och har en funktion som backup. Enligt Grå 

förekommer det även en viss konkurrens mellan de olika kontoren och att banken är 

uppdelad. Dock är de förenade och arbetar mot samma mål där kunden är central, Grå 

menar att det är motiverande att det är konkurrens mellan de olika kontoren. Gul betonar 

att inom Handelsbanken förekommer det ingen “armbågsmentalitet” som Gul syftar till att 

relationen är god samt att samtliga har en säkerhet emedan att banken inte avskedar 

personal. Att Handelsbanken är en decentraliserad organisation där lojalitet och relationer 

värderas högt samt tror på människan, tolkar vi som att det är till deras fördel. Detta har 

skapat en förståelse kring de anställdas varaktighet inom Handelsbanken. Relationen inom 

Handelsbanken fungerar väl och Orange anför att ofta axlar de kunderna enskilt, det 

förekommer att medarbetare fungerar som stöd. Inom Handelsbanken förekommer det 
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interna stödenheter vilka har expertis inom exempelvis valutor, anställda kan välja om de 

vill aktivera stödenheten genom telefon eller möten. 

5.3 Diskussionsämne 2 Internal branding  

Interna varumärket  

Grönroos (2013) anför att “internal branding” är ett tillvägagångsätt där värderingar, mål 

och visioner konstrueras och genomsyrar organisationen. Frontpersonalen är en viktig 

komponent och Matanda och Ndubisi (2013) poängterar att “internal customer 

orientationen” bidrar till personalen upprätthåller organisationens varumärke. Gul, Röd 

och Grå poängterar att Handelsbankens grundvärdering benämns som “TEO”, som de 

förklarar står för, tillgänglighet, engagemang och omtanke. Grå framhåller att personalen 

skall vara tillgänglig till kunden, de skall vara engagerade och omtänksamma inom 

organisation samt gentemot kunder. Normann (1992) anför att det är frontpersonalen vilka 

interagerar med kunden och det är viktigt att de är förberedda för komplicerade 

situationer.  Grå exemplifierar att personalen är närmast kunden och en felbedömd 

situation kan förbli förödande för kunden samt individuellt för personen vilka fattade 

beslutet. Med detta menar Grå och Orange att befogenheten leder till att det är viktigt att 

analysera situationen innan beslutet fattas eftersom en nöjd kund, skapar personligt 

tillfredställande.  

Löhndorf och Diamantopoulos (2014) anför att frontpersonalen förmedlar värderingarna 

till kunden. Echeverri och Edvardsson (2012) poängterar att “Service-dominat logic” är till 

för att uppfylla kundens utlovade löften vilket skapats ur marknadsföring och 

kommunikation. Vi upplever ett samband mellan Grönroos (2007) teori till det Grå 

diskuterar ovan och det är de anställda på Handelsbanken som uppfyller kundens 

förväntningar i servicemötet. Det uttyder att det är viktigt att personalen tar korrekta beslut 

eftersom de förmedlar värderingarna till kunden, därav finner vi koppling till Normann’s 

(1992) “moment of truth” samt Löhndorf och Diamantopoulos (2014) argument.  

 

Personalen som marknadsförare 

Röd accentuerar att Handelsbanken inte, i någon större utsträckning, arbetar med extern 

marknadsföring, som leder till att personalen är de som marknadsför värderingar till 

kunden. Röd poängterar att kundrelationen är ovärderlig för banken. Vi finner kopplingar 
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med Echeverri och Edvardsson’s (2012) teori angående personalens primära uppgift, att ge 

kunden service och att de anställda är organisationens främsta marknadsförare. Vi kopplar 

resonemanget till Normann’s (1992) “moment of truth” eftersom personalen genom 

interaktioner förmedlar företagets värderingar till kunden. Vi uttyder att teorierna styrker 

Röd’s resonemang och att det gagnar Handelsbanken samt personalen, att de är 

självständiga och känner för organisationen. “Mål och medel” blir ett hjälpmedel vilket 

leder till att personalen marknadsför bankens värderingar gentemot kunder. En betonande 

fördel är att Handelsbanken värderar kundrelationerna och personalens förmåga att 

marknadsföra värderingarna, till det som Echeverri och Edvardsson (2013) samt Normann 

(1992) anför. 

 

Mål och medel 

Nemati och Habibollah (2011) anför att de anställda inom organisationen skall förbli 

inspirerade av företagets kärnvärde. Röd påvisar att “TEO” bidrar till att Handelsbanken 

skapar en inställning hos kunden vilka i sin tur är det som genererar pengar. Gul, Blå, Röd 

och Grå förklarar att Handelsbankens VD skriver en handbok som benämns med titeln 

“mål och medel”. Röd påvisar att Jan Walander skrev denna handbok, om ca 50 sidor 

och varje VD förädlar den vart femte år. Handboken skall återspegla Handelsbankens 

värderingar och Blå anför att den beskriver arbetssättet, hur olika situationer hanteras, 

kundrelationer och personalfrågor. Blå anför att ”mål och medel” inte är en 

instruktionssamling och att det är en viktig del inom det interna där det beskrivs “Så här 

gör vi på Handelsbanken”. Respondenterna framhåller olika användningsområden för 

“mål och medel”. Gul poängterar att personalen inte läser handboken kontinuerligt utan 

det förekommer grupparbeten där det refereras till “mål och medel” för att uppmuntra och 

repetera värderingarna.  Röd och Blå klargör att på frukostmöten kan det förekomma 

diskussioner kring exempelvis ett visst kapitel inom handboken om det är något som skall 

fokuseras på. Röd påpekar att repetition av “mål och medel” är viktig och att den då 

stundtals kan fallit åt sidan, därav är det fördelaktigt att diskutera handboken för att kvarstå 

som Handelsbanken. Blå anför att de flitigt samtalar kring hur de kan bli ännu mer 

”Handelsbanken” när de skall förbättra sig. Blå menar att det är viktigt att påminna de 

anställda eftersom de skiljer sig gentemot konkurrenterna exempelvis 

organisationsstruktur, vara nära kunden, snabbare samt professionella i kundmöten. Därav 

påvisar Blå att Handelsbankens handbok förblir viktig och skall repeteras för att förbättra 

organisationen gentemot konkurrenter.  Vi finner kopplingar med vad Blå anför med vad 



  
	  

45	  
	  

Baxter et al. (2013) understryker, att målet med “internal branding” är att skapa 

långvariga konkurrensfördelar.  

 

Orange understryker att information angående fokus på hur anställda arbetar på 

Handelsbanken och tankesätt framgår ur årsredovisningen och menar att detta formar 

personalens värderingar. Röd och Orange betonar att Handelsbanken är tillgängliga genom 

kontoret samt inom den virtuella världen. Orange nämner att kunden kan finna 

kontaktuppgifter till alla som arbetar på ett kontor som leder till att kunden direkt kan 

kontakta en specifik person. Detta menar Orange är en fördel för Handelsbanken, att de är 

tillgängliga och kunden ringer inte någon telefonväxel.  

 

Orange påpekar att kunden är central inom värderingarna. Handelsbanken värnar om 

kundrelationen och respondenterna samtycker med varandra samt betonar att långa 

relationer är lönsamma. Grå understryker även att det är mer kostsamt att förlora en kund 

än att finna nya, därav är det viktigt att överträffa kundens förväntningar för att skapa 

långvariga relationer. Enligt Gul skall de anställda ta fram de bästa lösningarna för 

kunden, det kanske inte är de mest lönsamma för banken, men kunden skapar förtroende 

för banken och lösningen skall vara gynnsam för kunden samt banken. Samtliga 

respondenterna är eniga och anför att servicen skall vara av hög kvalité samt att beslut 

fattas lokalt. Vi tolkar att det är en fördel att Handelsbanken nyttjar handboken, vilken 

diskuterar värderingar och arbetssätt, eftersom den har stor betydelse för företaget. Dock 

har det framgått att samtliga respondenter inte nämnt “mål och medel” som vi tyder som 

en nackdel.   

 

Organisationskultur  

Bolman och Deal (2011) klargör att en organisation består av normer och värderingar. 

Exempelvis engagerade chefer är ett verktyg för att stärka värderingarna gentemot de 

anställda. Gul understryker att cheferna på Handelsbanken är delaktiga med att stärka 

värderingarna genom olika möten. Gul poängterar att cheferna får i uppgift att skola in 

nyanställda med värderingar och chefen får hjälp av en anställd vilka utses som mentor. 

Det är viktigt att den nyanställda utbildas inom arbetssätt, tankegångar och hur det är att 

arbeta på banken. Blå understryker att i “mål och medel” är ett verktyg för att skola in de 

nyanställda i organisationen, liksom blir kollegorna en vital del av indoktrineringen.  
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Gul betonar att högt uppsatta personer inom Handelsbanken skall föreläsa för nyanställda 

och de blir förebilder för de nya inom banken. Grå styrker Guls argument och berättade att 

Grå träffat Handelsbankens VD antal gånger, vilket inte är helt vanligt. Grå anför att det 

finns anställda på kontoret vilka ej träffat VD och att de har arbetat där en längre period. 

Att träffa VD är oerhört motiverande och inspirerande och Grå anser att det skapar lojalitet 

till företaget. Grön påpekar att grundvärderingarna har tydliga kopplingar till 

organisationskulturen med att stå nära kunden och Handelsbankens arbetssätt. Vi finner 

koppling med vad Svenningsson och Alvesson (2008) anför är transformativt ledarskap 

där chefen inspirerar de anställda med organisationskultur samt grundvärderingar i 

företaget.  

 

Bolman och Deal (2011) anför att det inte enbart är positivt att skapa värderingar för att 

skapa kunder, liksom skall relationen inom organisationen vara god. Författarna benämner 

det som organisationskultur och är viktigt för ett företag och det möjliggör att alla arbetar 

efter samma mål, visioner och värderingar. Gällande Handelsbankens organisationskultur 

inkluderar det hela banken och Orange lyfter fram att kulturen är en central del av det som 

banken står för. Gul betonar att när anställda har arbetat länge inom banken blir de en del 

av organisationskulturen. Gul poängterar att det går fort att bli en del av 

organisationskulturen för exempelvis nyanställda som Röd förklarar har en koppling till att 

kulturen är oerhört stark.  Grå och Orange antyder att banken erbjuder nyanställda 

internutbildningar där de indoktrineras i organisationskulturen.  Röd styrker resonemanget 

genom att diskutera att de anställda blir en “Handelsbankare”. Organisationskulturen inom 

banken återspeglar det som diskuterats tidigare i stycket ovan att arbetssättet, tankesättet 

och att det här är “Handelsbanken” vilket beskrivs i “Mål och Medel”.  

 

 Grå påpekar att det är viktigt att arbeta efter gemensamma mål och det kan exempelvis 

vara att de skall få bättre räntabilitet på eget kapital än de andra bankerna. Orange stryker 

påståendet och påtalar att det är viktigt att banken är kostnadseffektiv vilket skall leda till 

nöjdare kunder. Blå samlar Grå’s tankar angående räntabiliteten och Oranges påstående 

om kostnadseffektiv till att benämna det som att ett grundläggande arbetssätt att banken 

skall vara lönsam. Blå nämner att “mål och medel” blir ett hjälpmedel för att implementera 

lönsamhetstänket och att det är viktigt att samtliga arbetar efter samma mål, vilket är en 

del av bankens kultur.  

 



  
	  

47	  
	  

Röd betonar att Handelsbanken är etablerade runt om i världen, de skiljer sig inte åt i 

organisationskulturen, utan den är detsamma över hela välden. Röd accentuerar att banken 

är unika med att ha en liknande organisationskultur på global nivå. Samtliga respondenter 

instämmer med att det är de anställda vilka tillsammans skapar organisationskulturen dock 

att VD och huvudkontoret framför det decentraliserade arbetssättet. Grön betonar att det 

egna ansvaret är en stor del av organisationskulturen samt att det bidragit till att banken 

genomgått globala kriser väl, tillskillnad från andra banker. Grå förklarar att banken har 

som en filosofi, att växa långsiktigt och inte tjäna pengar kortsiktigt i olika projekt.  Vi 

uttyder att Handelsbanken har en stark organisationskultur där det tydligt framgår genom 

“mål och medel”, chefer och medarbetare. Detta har skapat långvariga relationer där 

relationer inom Handelsbanken skapat lojalitet.  

 

Internrekrytering 

Grönroos (2013) menar att “internal branding” skapar lojalitet där värderingar, mål och 

visioner skall genomsyra organisationen. Författaren påvisar även att internrekrytering 

leder till lojalitet samt att de anställda stannar kvar inom organisationen. Grön anför att 

organisationskulturen är stark vilket bidrar till att banken har lojal personal och stannar i 

banken under en längre period. Röd styrker Grön’s argument med att nämna att det skulle 

vara omöjligt att byta bank eftersom det skapats ett stark band mellan Röd och 

Handelsbanken. Grå genomgick Handelsbankens studentprogram där en indoktrinering av 

företaget genomfördes med hjälp av flertal internutbildningar, besök på huvudkontor, möta 

VD:n samt extra arbete på lokala kontoret. En del av kulturen är att det genomförs 

internrekrytering där banken uppmuntrar till att vara lojala. Gul och Grå diskuterar att ca 

90 % av alla chefsrekryteringar sker internt på banken och Grå understryker att det finns 

en intern jobbportal där lediga tjänster framgår. Grå menar att internrekrytering och 

karriärmöjligheter är en bidragande faktor till att anställda stannar inom organisation. Gul 

styrker påståendet med att beskriva att detta bidrar till att de anställda känner för 

organisationen och är stolta med att arbeta på Handelsbanken. Grå nämnde citatet ”jag är 

Handelsbanken” och vi finner koppling till vad Gul påvisade med att känna för 

organisationen och stoltheten av att arbeta på banken. Samtliga respondenter är enliga om 

att Handelsbanken inte avskedar personal utan istället omplacerar personen inom 

organisationen. Orange, Gul och Röd påvisar att det är vanligt att omplaceringar sker och 

det kan bero på personliga anledningar eller att personen i fråga inte passar in i gruppen. 

Därav tolkar vi det som en fördel att Handelsbanken har en organisationsstruktur som 
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tillåter förflyttningar inom organisationen. Vi uttyder att värderingarna, målen och visioner 

bidrar till att Handelsbankens anställda förblir lojala och stannar i organisationen av den 

anledningen.  Vi finner även koppling till Grönroos (2013) resonemang angående att 

internrekrytering bidrar till lojalitet inom Handelsbanken.   

5.4 Diskussionsämne 3 Effekter och betydelse 

Fördelar  

Lovelock och Wirtz (2011) anför att den interna kommunikationen bidrar till att 

relationerna inom företaget förbättras samt att det skapar lojalitet till de anställda. Asha 

och Jyothi (2013) framhåller att om medarbetarna är nöjda med arbetsplatsen bidrar det till 

att lojaliteten ökar. Gul poängterar att med hjälp av den interna kommunikationen och 

interna varumärkesbyggande, leder till att det skapar lojala medarbetare. Blå anför att en 

viktig komponent för att ha lojala medarbetare är att få de engagerade och vara stolta över 

att arbeta på Handelsbanken. Blå anser att om personalen samtalar kring banken i 

privatlivet, är de nöjda med arbetsplatsen och tenderar då att genomföra ett bättre arbete. 

Orange påvisar att det finns en stolthet att arbeta på Handelsbanken. Orange står bakom 

företagets värderingar som leder till att det talas om banken internt samt externt i positivt 

kontext. Samtliga respondenter är enliga om att de känner sig som en “Handelsbankare”. 

Det respondenterna argumenterat kring, tolkar vi till de Löhndorf och Diamantopoulos 

(2014) benämner som “champions of the brand”, att de anställda talar gott om företaget i 

privatlivet. Vi tolkar det som en fördel att ha personer vilka är nöjda med sin arbetsplats, 

där lojalitet är viktigt samt att de anställda talar gott om företaget till personer i sin närhet.  

 

Nackdelar  

Asha och Jyothi (2013) anför att medarbetarnas lojalitet påverkar “internal branding” om 

de har befogenhet att ta egna beslut. Gul accentuerar att en nackdel är att det kan sitta 

personer på en avdelning vilka inte känner att de står för Handelsbankens värderingar eller 

uppskattar arbetsplatsen. Grön poängterar att det kan finnas personer vilka arbetar inom 

organisationen som inte känner för företaget och det kan vara en nackdel. Gul och Röd 

anför att banken därmed försöker finna dessa personer och omplacera dem till andra 

arbetsuppgifter. En annan nackdel, som Gul framhäver, är att det inte kommer in mycket 

nya innovationer i organisationen eftersom de inte har samma personalomsättning som 

andra banker. Gul poängterar att detta leder till att Handelsbanken blir långsamma när det 
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kommer till förändringar eftersom personer är kvar länge inom organisationen, dock anser 

Gul att fördelarna överväger nackdelarna.   

 

Blå betonar att det inte finns någon anledning att kritisera Handelsbankens arbetssätt 

eftersom det historiskt sätt har påvisats vara effektivt. Handelsbanken har arbetat 

decentraliserat i ca 30 år och Blå klargör att det skett förändringar i arbetssättet med 

teknikens utveckling. Dock behåller banken grundvärderingarna vilket skall spegla på att 

människor vill få personlig kontakt samt att banken tror på individen besitter kunskaperna 

att fatta beslut. Det har framgått i intervjuerna att Handelsbanken har lojala och stolta 

medarbetare som stannar kvar länge inom organisationen. Vi finner koppling till det som 

Lovelock, Wirtz (2011) samt Asha, Jyothi (2013) diskuterar angående vikten att ha 

plikttrogna medarbetare. 

 

Kontroll 

Lovelock och Wirtz (2011) betonar att det är viktigt att se till långsiktiga lösningar inom 

organisationen och ett sätt för att kontrollera det är via feedback och företagets mål följs av 

samtliga. Det har diskuterats i analyskapitlet kring att Handelsbanken är decentraliserade, 

Blå påpekar att det förekommer risker med att ha en sådan organisationsstruktur. Grå 

förklarar att Handelsbanken är en stor organisationen och det krävs att samtliga arbetar 

efter samma mål. Blå argumenterar att ett verktyg för att kontrollera att kontorscheferna 

arbetar mot gemensamma mål är genom uppföljning samt företagets värderingar. En del av 

uppföljningen är att kontrollera resultat på ett enskilt kontor och Blå accentuerar att 

uppföljningen är viktigt för att kontrollera att det inte begås misstag. Risken att en 

kontorschef arbetar åt andra mål kan vara en risk, liksom kan hela Handelsbankens idé 

fallera om inte individerna har självbestämmande. Därav poängterar Blå att 

Handelsbanken inte förändrar strukturen eftersom de otaliga gånger påvisats vara effektiv. 

Blå påpekar att det är fler fördelar än nackdelar med att ha en decentraliserad 

organisationsstruktur vilket gagnar att värderingarna och organisationskulturen sprids 

effektivt eftersom det är kontorschefens uppgift. Röd styrker Blå’s argument med att 

nämna den traditionellt fungerande decentralisering som effektiv.  

 

Nackdelar med stark organisationskultur 

Grönroos (2007) anför att det förekommer nackdelar med att ha en stark 

organisationskultur och förklarar att det exempelvis kan skapa svårigheter för 
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organisationen om det krävs förändringar på grund av externa påverkan. Författaren 

poängterar att arbetssätten kan vara djup implementerade som även kan vara en svårighet 

till förändringar. Samtliga respondenter är eniga om att organisationskulturen är djupt 

förankrad i företaget samt de anställda. Gul betonar att om det sker förändringar i 

omvärlden är det viktigt att Handelsbanken implementerar det.  

 

Röd påvisar att Handelsbanken får problem när de skall penetrera nya marknader i 

exempelvis Storbritannien där synen på organisationskultur och struktur skiljer sig 

avsevärt. Därav är det av stor vikt att instruera kontorscheferna i Storbritannien hur 

Handelsbanken arbetar med organisationskultur samt värderingar för att undvika misstag 

och avvikelser kring Handelsbankens arbetssätt. Trots att det kan förekomma 

komplikationer, påvisar Blå att Handelsbanken har de lägsta kredit förlusterna i världen. 

De låga kreditförlusterna styrker Grå med att förklara att det har en stark koppling till 

företagets grundvärderingar och arbetssätt.  Röd påpekar en negativ aspekt med 

organisationsstrukturen vilket är att det tar lång tid att identifiera när ett problem uppstår 

och förklarar att det exempelvis kan vara att en person/kontor inte tagit del av kulturen 

eller värderingarna. Det kan leda till att banken förlorar marknadsandelar och påverkar 

organisationen i stort, därav är det viktigt att identifiera problemet snarast. Ett sätt att 

motverka ovannämnda menar Grön är att repetera grundvärderingarna och 

organisationskulturen kontinuerligt. Vi uttyder att Handelsbanken har en stark 

organisationskultur vilket är djupt förankrade i de anställda. Dock tenderar vi med att hålla 

med Grönroos (2013) att det kan uppstå problem om företaget inte förändras efter 

omvärlden. Handelsbanken påvisar otaliga gånger att organisationskulturen fungerar och 

att de förändrar sig efter omvärlden.  

5.5 Diskussionsämne 4: Problem  

Kommunikationen  

Wilson et al. (2012) framhäver att den horisontella kommunikationen kan skapa problem 

vilket författaren förklarar kan vara att olika avdelningar har olika mål, det är 

därmed viktigt att företaget samarbetar med hjälp av kommunikation. Gul och Grön anför 

att det är svårt att nå ut till alla inom en stor organisation och den interna 

kommunikationen på intranätet är ett hjälpmedel för att sprida informationen. Gul 

fortsätter med att argumentera att det finns två olika typer av information, “need to know” 

och “nice to know”. “Need to know” innebär att det är informationen vilka medarbetarna är 
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skyldiga att ta del av, det kan exempelvis vara arbetssätt, kreditpolitik och “nice to know” 

är information vilken kan vara till nytta, dock är detta inget personalen behöver ta till sig. 

Orange påpekar därmed att personalen inte kan undan se kreditpolitiken eftersom det är 

centralstyrt och frångår en anställd det, kan problem uppstå.  

 

Enligt Grön och Orange är det individen vilka tolkar om informationen är nödvändig, dock 

skall all information behandlas. Gul anför att det är viktigt att kommunikationen mellan 

huvudkontoret och de anställda fungerar väl.  Röd understryker att det är en risk om det 

finns “mättnad” i organisationen att de tjänar pengar och ser det onödigt till förändringar. 

Det är därmed viktigt att Handelsbanken ser möjligheterna och strävar efter att bli bättre 

inom vissa områden. Röd påpekar att det inte behöver vara några större förändringar och 

det är viktigt att alla inom organisationen förstår förändringen. Vi finner koppling med vad 

Gul förklarar som “need to know” och “nice to know” till vad Wilson et al. (2012) 

understryker med horisontell kommunikation. Detta eftersom informationen Gul påvisar 

skall nå samtliga inom organisationen och att Handelsbanken använder intranätet för att 

uppnå målet.  

 

Information 

Det har tidigare i analysen diskuterats kring Grönroos (2007) begrepp “enable”, där 

frontpersonalen skall delegeras information för att ha möjligheten att genomföra sitt 

arbete. Orange anför att systemen vilka personalen använder är en viktig del av det dagliga 

arbetet, dock anser Orange att systemen är föråldrade, som kan vara en nackdel. De 

föråldrade systemen bidrar till att det tar längre tid att genomföra arbetsuppgifter även om 

de på huvudkontoret paketerat informationen väl. Orange menar att den yngre generation, 

vilka arbetar på Handelsbanken, ställer högre krav på verktygen som de arbetar i. Grå 

styrker Orange’s argument och poängterar att systemen har funnits sedan början att 1990-

talet. Grå anför att de fungerar ganska väl och att det skulle vara för dyrt att bygga om 

dem. Vi uttyder att de föråldrade system kan försämra Handelsbankens “enable” 

(Grönroos, 2007) till frontpersonalen, vilka respondenterna ovan antyder kan vara 

tidsödande i arbetet. Vi tolkar att en anledning är att den yngre generationen ställer högre 

krav på systemen och de anser att systemen kan vara ineffektiva i det dagliga arbetet.   
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Motverkar nedgående trenden av kundnöjdhet  

Rapporter har påvisat att svenska befolkningens förtroende och kundnöjdheten för svenska 

banker har försämrats (Svenskt Kvalitetsindex, 2014 & SOM, 2014). Undersökningen från 

Svenskt Kvalitetsindex (2014) påvisar att Handelsbanken har minskat i frågan angående 

kundnöjdhet. Berry och Parasurman (1991) diskuterar begreppet “Servqual” vilket är ett 

verktyg för att mäta kundnöjdhet och Echeverri och Edvardsson (2012) förklarar att det är 

gapet mellan kundens förväntningar och den upplevda kvalitén.  Berry och Parasurman 

(1991) anför att kunden vill känna trygghet från företaget och personalen skall vara 

spontana med att lösa problem. Med en kunnig personal skall de inte behöva förlita sig på 

organisationen utan företaget skall finnas där som ett stöd. Författarna menar att om ett 

misstag inträffar skall de åtgärdas för att tillfredsställa kunden. Respondenterna hade 

skilda åsikter till varför kundnöjdheten försämrats och förklarar att det har en koppling till 

att banksektorn haft det svårt efter finanskrisen. Röd accentuerar att det kan bero på att 

andra banker genomför förändringar som får konsekvenser för hela sektorn.  Röd påtalar 

att det som talar emot ovannämnda, är att det är Handelsbankens egna kunder vilka svarat i 

undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex (2014).  Grå styrker argumentet med att 

anföra att flertal banker fick statligt stöd under finanskrisen som skapar en negativ syn på 

branschen.  

 

Grå understryker att bankerna fortsätter att tjäna pengar, trots de statliga stöden, vilket är 

en bidragande faktor till att kundnöjdheten minskar. Enligt Grå kan den nedåtgående 

trenden motverkas genom att ha service samt produkter i världsklass och dessutom förfoga 

över en kompetent personal. Vi uppfattar en koppling med vad Grå påvisar ovan med vad 

Bergman och Klefsjö (2010) poängterar angående kundtillfredsställelsen. Författarna 

exemplifierar att “pålitlighet” är viktigt när en kund möter en läkare och vi finner koppling 

till att “pålitlighet” är betydelsefull för Handelsbankens kunder eftersom banken har 

kompetent personal. Handelsbankens tillvägagångsätt är att de värnar om kunden och detta 

kopplar vi till vad författarna anför med att skapa förtroende samt viljan att hjälpa.  

 

Det är ett misslyckande då kunden inte är tillfredsställd poängterar Röd och det är viktigt 

att kunderna känner sig som en del av Handelsbanken. Röd betonar att de inte engagerat 

sig i kunden tillräckligt vilket påverkar den allmänna opinionen. En strategi som 

Handelsbanken kan implementera är att ha en nära relation med kunderna och Röd påvisar 

att efter dem kontaktat en kund ökar nöjdheten bland kunder per automatik. Grå styrker 
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Röd’s argument med att anföra att kunderna inte skall behöva vänta i långa telefonköer 

och enkelt komma i kontakt med de anställda. Grå understryker att de anställda skall vara 

aktiva när de möter kunden samt att de skall överträffa kundens förväntningar, vilket ökar 

kundnöjdheten. Orange klargör att om kunden upplever att Handelsbanken inte är 

tillräckligt proaktiva och ser till kundens behov känner de sig bortprioriterad. Därmed 

instämmer Orange med Röd och understryker att det är viktigt att ha en dialog med 

kunderna för att undersöka kundens önskemål eller synpunkter. Därmed får 

Handelsbanken lärdom om vad kunden anser om banken som leder till att de kan förbättra 

upplevelsen. Orange poängterar att när problem eller synpunkter från kunder identifieras 

skall de kommuniceras ut på intranätet för att förbättra arbetsmetoder gentemot kunden. 

En följd till detta skall vara att kontorschefen är tydlig med vad som skall förbättras till de 

anställda och samtidigt förklara för kunder varför exempelvis kontanthanteringen tagits 

bort.  

 

Blå klargör att Handelsbanken har som filosofi att alltid vara nära kunden och att beslut 

fattas på lokalnivå. Tidigare i analysen har det förklarats att Handelsbanken inte stänger 

ner kontor utan öppnar upp nya. Blå anser att det är ett arbetssätt som gynnar företaget 

gentemot kunderna vilka skapar nöjdhet hos kunden eftersom de finns nära till hands. Blå 

poängterar att det är viktigt att Handelsbanken står kvar i sina grundvärderingar och att 

inte förlora dem, för att kortsiktigt tjäna pengar. Det kortsiktiga syftar Blå till att vissa 

banker tar bort det personliga och enbart satsar på att arbeta med exempelvis internetbank. 

Tekniken är en fördel för Handelsbanken och Blå anför att bankkontoret förblir viktigt 

eftersom kunden föredrar personligkontakt eftersom det gäller personens privata ekonomi. 

Blå understryker dock att det är viktigt att Handelsbanken har en väl utvecklad 

internetbank för att tillfredsställa alla kunder. Förmår Handelsbanken att samexistera, att 

ha en väl utvecklad internetbank samt vara framgångsrika i de personliga mötena, menar 

Blå att kundnöjdheten följaktligen kommer att öka.  

 

Gul styrker Blå’s argument och påvisar att kundnöjdheten inte enbart utformas genom 

kontoren utan även genom internetbanken och mobiltjänster. Utvecklingen av de virtuella 

tjänsterna utformas centralt, för att sedan informera kontoren angående tjänsterna. Gul 

anför att det är viktigt att information angående produkter och tjänster kommuniceras ut 

internt för att gynna personalen. För att underlätta för personalen påvisar Gul att systemen 

omformaterats för att de skall vara lika på företagssidan samt privatsidan. Detta genomförs 
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för att det ska vara enkelt för personalen att finna informationen och vara förberedda när 

de möter kunden vilket är tidssparande. Därmed menar Gul att personalen kan ägna mer 

tid åt kunden, vara mer pålästa och ställa frågor till kunden vilket ökar kundnöjdheten.  

 

Grön anser att den negativa kundnöjdheten beror på att den nya generationen inte 

integrerar med bankens personal, i samma utsträckning som förr, samt att de sköter 

bankärenden via internettjänsten.  Därmed får inte den nya generationen samma förståelse 

kring hur en bank fungerar och Grön anför att det är en enkel verksamhet där banken 

exempelvis lånar ut pengar till kunden. Grön tror att kundnöjdheten även beror på att 

allmänheten ser banker som en social inrättning och glömmer bort att det är privatägda 

företag som arbetar för att tjäna pengar. Grön påvisar att lånekulturen har förändrats och 

förut blev kunden tacksam om de fick ett banklån, till skillnad från idag, då kunden anser 

sig ha rätten till ett lån. Detta skapar en negativ förhållningsätt och Grön poängterar att det 

är viktigt att informera kunden. Grön anför att det är viktigt att upplysa kunden att om 

varför de inte får ett banklån eftersom det exempelvis kan sätta personen i ekonomisk risk. 

Informerar personalen Handelsbankens kunder och har en öppen dialog med dem, anser 

Grön att kundnöjdhet kan öka. Grön påvisar även att den interna kommunikationen är 

viktig att den fungerar väl för att nå ut med hur de anställda skall arbeta med att förmedla 

vidare informationen till kunden.  

 

Vi tolkar att respondenternas argument angående kundnöjdhet har en koppling till vad 

Echeverri och Edvardsson (2012) påvisar då det gäller att identifiera gapet för en 

förbättring av kundnöjdheten. Vi finner även en koppling mellan vad Berry och 

Parasurman (1991) anför att personalen är betydelsefulla för att hjälpa kunden vilket leder 

till ökad kundnöjdhet. Personalen har en betydande roll och respondenterna förklarar att 

interaktionen mellan anställda och kunden är ovärderlig. Vi finner ett samband till vad 

Normann (1992) beskriver som “moment of truth” till vad samtliga respondenter påvisar 

med att den personliga kontakten förblir centralt. Det är i de personliga mötena 

Handelsbanken har den främsta möjligheten att förmedla organisationens värderingar och 

utföra det vilket utlovats till kunden.  Respondenterna presenterade ovan 

förbättringsförslag till hur de kan arbeta för att förbättre kundnöjdheten och flertal påvisar 

att det är viktigt att kvarstå i det traditionella arbetssättet eftersom det påvisats vara 

gynnsamt. Vi tolkar att respondenternas argumentation kring hur de kan arbeta internt är 

positivt och att kommunikationen angående lösningar till kundnöjdheten förblir viktiga.  
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6. Slutdiskussion  

I kommande kapitel kommer vi att besvara syftet samt studiens frågeställning. Vi 

kommer att föra en diskussion angående ämnet för att slutligen lyfta fram 

förbättringsförslag till hur Handelsbanken kan förbättra sitt arbetssätt med intern 

marknadsföring.   

6.1 Besvarandet av syfte och frågeställningen  

I uppsatsen har det diskuterats angående begreppen intern marknadsföring och ”internal 

branding”. Vi har i kapitel fem kopplat teorier till vad respondenterna svarade vid 

intervjuerna och kommer med hjälp av analysen att besvara syftet och frågeställningen. 

Medvetenheten till att vi intervjuat sex personer i en stor organisation som 

Handelsbanken, med flera tusen medarbetare, leder till att inga generella slutsatser kan 

dras utan det kommer att presenteras tendenser. Trots det, kommer vi att presentera 

förbättringsförslag till Handelsbanken och har som tidigare nämnt att vi har 

ambitionerna att resultatet skall vara överförbart till andra banker.  

6.1.1 Delsyfte 1 
 
Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera Handelsbankens interna 
markandsföring samt integrationen av varumärket i organisationen 
 
Respondenterna från Handelsbanken har bidragit med en inblick i organisationen 

angående hur de arbetar internt. Svaren från intervjuerna har varit till största del 

enhetliga och vi kommer nu att presentera ett sammandrag om Handelsbanken.  

 

Det har framkommit ur analysen att Handelsbanken kommunicerar till de anställda 

genom olika interna kanaler. Eftersom personalen har mycket befogenhet är det viktigt 

att inte enbart förmedlar ovannämnda, utan även kommunicera ut aktualiteter.  Vi har 

identifierat att Handelsbanken kommunicerar genom virtuella hjälpmedel samt 

personliga interaktioner. Ledarskapet får en betydande roll och förser frontpersonalen 

med vägledning och förslag till hur de kan arbeta. Huvudkontoret levererar nödvändig 

information angående arbetssätt genom intranätet, beroende på hur angelägen 

informationen är, når det först kontorschefen och i sin tur förmedlar det vidare till de 

anställda på exempelvis frukostmöten. Det förekommer även direkt kommunikation 
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mellan huvudkontoret och de anställda, via intranätet. Det är även i dessa kanaler som 

varumärkesgrunden, organisationskulturen samt arbetssätt förmedlas i. 

 

Vi anför därmed att Handelsbanken nyttjar både det virtuella samt personliga 

interaktionerna och att det fungerar.  Dock har det framkommit att ett fåtal respondenter 

anser att intranätet är föråldrat och tidskrävande. Det menar vi kan bli problematiskt för 

de anställda om de anser att intranätet som de arbetar i inte är tillräckliga för att utföra 

det dagliga arbetet. Vi anser att frontpersonalen påverkas negativt på grund av det 

föråldrade intranätet, speciellt den yngre generationen vilka ställer högre krav på 

tekniken. Handelsbanken bör genomföra en internundersökning anser vi, för att ta reda 

på vad de anställda anser om intranätet och i vilka områden det kan förbättras. 

Ledningen får då en inblick i de anställdas vardagsarbete och vad personalen anser är 

positivt samt negativt angående den interna marknadsföringen, eftersom att det sker 

genom intranätet. Utifrån analysen har vi kommit fram till att Handelsbanken borde 

modernisera systemen för att förenkla åt samtliga anställda och det bidrar till att 

arbetsklimatet förbättras samt att intranätet blir enklare att navigera i. Dock anser vi att 

den personliga interaktionen mellan chefer och anställda inte får glömmas bort eftersom 

en diskussion angående informationen leder till bättre förståelse samt att missförstånd 

reduceras.  

 

Handelsbanken använder intranätet samt den personliga interaktionen för att 

kommunicera den interna marknadsföringen till samtliga inom organisationen.  De 

anställda inom organisationen blir delgivna med informationen genom olika kanaler för 

att ha möjligheten att genomföra de dagliga arbetsuppgifterna. Att dem nyttjar 

ovannämnda kanaler bidrar till att den interna marknadsföringen fördelas till de 

anställda, dock har vi identifierat att det föråldrade intranätet får negativa aspekter.  

 

Genom våra intervjuer har vi fått vetskap om Handelsbankens interna 

varumärkesbyggande och vilka hjälpmedel som förekommer för att förmedla det till de 

anställda. Vi har identifierat två olika metoder hur Handelsbanken integrerar varumärket 

i organisationen, vilka är ”Mål och medel” och andra anställda som förklarar hur 

företaget arbetar för exempelvis nyanställda. Metoderna har påvisats flertal gånger i 

analysen som effektiva för att förmedla värderingar, visioner, arbetssätt, mål och 

organisationskultur. Flertal respondenter anförde betydelsen av handboken och berättade 
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varför det är viktigt att samtliga tar del av den. Vi anser att handboken är en effektiv 

metod för att sprida kärnan av företaget till samtliga, dock framkom det att fåtal av 

respondenterna inte tagit del av ”mål och medel”. Som Grå anförde i analysen var det 

fördelaktigt att gå studentprogrammet och de respondenter vilka inte nämner ”mål och 

medel”, Grön och Orange har inte rekryterats genom studentprogrammet. Det menar vi 

är en risk då samtliga inte brukar handboken och att det kan bidra till att dessa personer 

inte uppfattar det som ledningen vill förmedla. Vi grundar detta antagende på att 

Handelsbanken är en stor organisation där individen tar egna beslut och det är viktigt att 

alla anammar varumärkesgrunden för att arbeta åt samma mål. De anställda arbetar 

kontinuerligt med integrationen av varumärket i organisationen och vi anser att 

personalen är de viktigaste komponenterna eftersom dem utgör varumärkesgrunden. 

Med det menar vi att de anställda är personerna inom organisationen vilka representerar 

Handelsbanken i kundmötet och det blir då viktigt att personalen förstår vad varumärket 

står för.  Vi anser att risker kan uppstå om handboken inte brukas och om personalen 

inte besitter kunskap med att förmedla det vidare till kunden. Vi menar att det skadar 

organisationskulturen, varumärkesgrunden och interna/externa relationer om samtliga 

inom Handelsbanken inte integreras med varumärket. 

 

6.1.2 Delsyfte 2 
 
Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera effekterna av ovannämnda insatser 
 
Vi har identifierat ett flertal effekter ur Handelsbankens interna marknadsföring samt 

integrationen av varumärket i organisationen. I förgående kapitel har det presenterats hur 

Handelsbanken arbetar och kommer nedan att diskutera effekterna. Handelsbanken har, 

som tidigaren nämnts, välutvecklade interna kommunikationsmedel för att nå samtliga 

inom organisationen. Det är genom kommunikationskanaler de förmedlar värderingar 

och information, vi menar att det erhåller effekter på de anställda som vi återkommer 

till. Vi ser tendenser från analysen att Handelsbanken värnar om det interna inom 

organisationen och deras anställda. Den tydligaste tendensen är att de anställda får en 

säkerhet och det syftar vi till att Handelsbanken inte avskedar några utan erbjuder 

omplacering om personen i fråga inte passar in på en avdelning. Vi har i analysen 

diskuterat angående belöningar och det har framgått ur intervjuerna att Handelsbanken 

har ett långsiktigt belöningssystem i form av oktogonen. Den tredje tendensen till 



  
	  

58	  
	  

säkerhet är att det finns goda interna karriärsmöjligheter vilka samtliga cheferna påvisar 

eftersom de började som frontpersonal.  

 

Respondenterna har anfört att det självständiga arbetet är positivt dock spelar 

kontorschefen en betydande roll eftersom hen är synlig och delaktig i de anställdas 

vardagliga arbete. Huvudkontoret får även en betydande roll eftersom de kommunicerar 

via intranätet till samtliga kontor och anställda. Vi menar att det är fördelaktigt att både 

huvudkontoret och kontorscheferna kommunicerar till de anställda. Effekten av 

ovanstående blir att de anställda blir motiverade, engagerade och lojala till sitt arbete 

och känner för organisationen. Detta är en bidragande faktor till att de anställda stannar 

kvar länge inom organisationen som skapar goda interna relationer. Dock anser vi att 

detta kan skapa svårigheter för de personer som inte ingår i den ”inre kärnan” eftersom 

de får det svårare att erhålla högre positioner. Med detta menar vi att effekten av de goda 

relationerna kan skapa en tröghet och att nytänkande uteblir. Vi bedömer därmed att 

Handelsbanken bör ta vara på den kompetensen som anställda har för att utveckla 

organisationen för att vara i framkant gentemot konkurrenter.  Dock anser vi att 

fördelarna, med de goda relationerna, överväger det negativa eftersom Handelsbankens 

arbetssätt påvisats vara lönsamt då dem har de lägsta kreditförlusterna.  

 

Ur analysen har det framkommit att Handelsbanken har en stark organisationskultur 

samt värderingar vilket är djupt förankrade hos de anställda. Vi ser inga nackdelar med 

värderingarna emedan att de fungerar väl och gynnar organisationen, detta eftersom 

värderingarna stärker organisationen till att förbli förenad. Dock menar vi att den starka 

organisationskulturen kan skapa svårigheter då förändringar i omvärlden sker. Det kan 

även vara svårt för nyanställda att anamma kulturen och det är viktigt att de blir 

indoktrinerade samt lär sig hur det går till på Handelsbanken. Vi ser därmed att 

studentprogrammet är en effektiv metod för att indoktrinera nya personer i 

Handelsbanken och anser att majoriteten bör rekryteras på sådant vis för att snabbt få in 

dem i organisationskulturen där de får gå interna utbildningar. En stark 

organisationskultur kan även leda till interna konflikter då anställda exempelvis kommer 

med nya idéer vilket bryter gamla normer samt värderingar. Vi anser därmed att 

Handelsbanken skall förändra organisationskulturen till en viss mån då externa eller 

interna förändringar kräver det, dock anser vi att det skall genomföras på företagets egna 

vis, för att kvarstå som Handelsbanken.   



  
	  

59	  
	  

 

Genomgående i arbetet har det diskuterats angående den nedgående trenden av 

kundnöjdhet och vi har frågat våra respondenter om hur de tror att Handelsbanken kan 

arbeta intern för att förbättra kundnöjdheten.  I analysen har det framkommit att 

respondenter anser att när det sker förändringar inom Handelsbanken skall det förmedlas 

till de anställda om varför detta beslut har genomförts för att i sin tur har möjligheten att 

förklara det för kunden. Vi menar på att kontorschefen får en viktig roll med att förklara 

för de anställda, vilka är förberedande för kundmötet. Det bidrar till att frontpersonalen 

får mer tid när de träffar kunder eftersom de sedan tidigare har internt marknadsförts 

olika lösningar exempelvis tekniska eller kundhantering. Är frontpersonalen förberedd 

anser vi att de anställda kan leva upp till de förväntningar som kunden har och tillgodose 

dem med god service. Vi menar därmed att det är viktigt att klargöra förnyelser först 

internt för att det skall vara enklare att förmedla det externt till kunder. 

Kommunikationen får en betydande roll och det är via intranätet samt möten 

frontpersonalen skall förses med informationen.  Lyckas Handelsbanken med att förse 

kunderna med ovannämnda menar vi att kundnöjdheten kommer att öka och att 

långvariga samt lönsamma relationer kvarstår med kunden.  

6.1.3 Forskningsfråga 
 
Vad präglar en banks arbete med att motivera och stimulera frontpersonalen samt vilken 

funktion fyller den interna marknadsföringen i sammanhanget?	  

 

En bank med samma förutsättningar som Handelsbanken, menar vi bör värdera den 

interna marknadsföringen och dess ”internal branding” med samma höga prioritet. Det 

första en bank ska göra, är att utforma det interna varumärkesbyggande vilket vi anser är 

värderingar, visioner, mål och organisationskultur som skall prägla företaget. ”Internal 

branding” är grunden för företagets värderingar, dock krävs det att den interna 

marknadsföringen är välutvecklad. Med det menar vi att den interna kommunikationen 

får en betydande roll. Detta eftersom det är via de olika kommunikationskanalerna som 

ledningen har möjligheten att förmedla företagets värderingar, visioner, mål och 

organisationskultur.  

 

Vi vill påpeka att det är när den interna marknadsföring och ”internal branding” är 

inbäddade i varandra som det leder till positiva effekter. Vi menar att effekterna av 
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samexistensen bidrar till att personalen blir motiverade och stimulerade på arbetsplatsen. 

Det bidrar till att personalen känner för företaget och kan förmedla värderingarna vidare 

i kundmötet. Vi anför att det är extra viktigt gällande tjänstesektorn eftersom det är 

personalen som utgör upplevelsen och vad kunden anser om tjänsten. Banken skall 

därmed skapa förtroende åt kunden eftersom det gäller kundens privata ekonomi. 

Misslyckas ledningen med att förmedla värderingar, visioner, mål och 

organisationskultur till frontpersonalen kan det bidra till negativa effekter.  

 

De negativa effekterna är att frontpersonalen inte förstår företagets värderingar vilket får 

konsekvenser när personalen möter kunden. En bank har oftast flera olika kontor runt 

om i Sverige och kunden förväntar sig likvärdig service oberoende vilket kontor de 

besöker. Misslyckas frontpersonalen på ett kontor med att förmedla värderingarna och 

leva upp till de förväntningar som företaget skapat anser vi att det bidrar till att 

kundnöjdheten minskar totalt för hela organisationen. Arbetar en bank ständigt med att 

förmedla värderingarna till samtliga inom organisationen kommer de att ha motiverade 

och stimulerade anställda. Effekten av detta anser vi blir att företaget får en 

konkurrensfördel på marknaden. När den interna marknadsföringen fungerar väl bidrar 

det till att organisationen får motiverade och stimulerade medarbetare som känner att 

dem är en del av företaget och varumärket.  

6.2 Förbättringsförslag 

Generellt sätt är banker stora organisationer med stor personalsstyrka som kan skapa 

svårigheter med att bibehålla engagemanget och motivationen bland de anställda. Vi 

kommer nedan att presentera ett förbättringsförslag till hur en bank kan arbeta för att 

bibehålla motivationen och engagemanget. En nackdel vi har identifierat genom våra 

intervjuer är att samtliga inom organisationen inte får chansen att träffa VD:n. Grå 

anförde i analysen att det var motiverande att möta VD:n dock har vi förståelse att det är 

tidskrävande om alla skulle träffa hen. Exempelvis skickar Handelsbankens VD ut 

månadsbrev som innehåller aktualiteter, förändringar och resultat. 

 

Vi ser där en möjlighet att utnyttja tekniken och intranätet för att gemensamt en gång i 

månaden genomföra en livsändning där VD:n samtalar angående aktualiteter, företagets 

värderingar, förändringar, framtidsutsikter och resultat från förgående månad. Vi menar 

att detta skulle motivera de anställda till känna mer för företaget om VD samtalar till 
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samtliga inom organisation i samband med nyhetsbrevet trots att de inte träffas 

personligen. Vi anser att det skulle bidra med positiva aspekter eftersom att de anställda 

får höra VD:n när hen talar till samtliga. Det skulle stärka sammanhållningen inom 

banken och även vara ett lämpligt tillfälle att repetera värderingarna för att påminna de 

anställda om vad Handelsbanken står för.  

6.3  Förslag på vidare forskning 

Utifrån vår studie vill vi här ge förslag på framtida forskning där vi anser att en 

kombination av kvalitativ- och kvantitativ studie skulle vara gynnsam.  Förslagsvis kan 

en enkätundersökning genomföras på de anställda samt nyttja semi-strukturerade 

intervjuer för att få en djupgående förståelse angående intern marknadsföring.  Ett 

ytterligare förslag är att genomföra en flerfall studie och då ha möjligheten att jämföra 

resultatet mellan hur olika banker arbetar med intern marknadsföring. 
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Bilaga 1 

Intervju-guide 

 

Diskussionsämne 1: Handelsbankens interna marknadsföring 

• Hur de arbetar och i vilken utsträckning? 

• Intranät 

• Intern kommunikation 

• Strategier lokalt, nationellt 

• Inspirerar och engagera personalen 

• Ledarskap, hur handelsbanken arbetar med att leda organisationen. 

• Relationer inom företaget 

• Förmedla det internt 

• Personalens roll i den nya tekniken 

 

Diskussionsämne 2: Internal Branding 

• Organisations kultur 

• värderingar, mål 

• Implementationen av ovanstående 

• Bygga ett starkt varumärke internt 

• Personalens engagemang, känner för varumärket 

• Strategier lokalt, nationellt 

• Hur de arbetar och i vilken utsträckning? 

 

Diskussionsämne 3: Effekterna, betydelsen av det som diskuterats 

• Fördelar och nackdelar 

• Lojalitet, motivation, uppföljning, belöningar, ”team-bulding”, befogenhet 

• Stora och små effekter 

• Nyanställda (internal branding, organisations kultur) 

• Rekrytering 

• Potentiella förändringar 

 

Diskussionsämne 4: Problem 

• Problem med att förmedla värdegrunden internt, svårigheter med det? 
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• Vad kan gå fel? 

• Uthållighet, byggs in i organisationskulturen 

• Svårt med förändringar, sitter djupt i väggarna 

• Koppling till kundnöjdhet 

 

 

 


