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Sammanfattning 

Författare: Martina Karlsson och Susanna Vestin  
Handledare: Thomas Michel  
Examinatior: Anders Wrenne 
Titel: Kritiska aspekter i en intern varumärkeskampanj och betydelsen av dem 

- En studie om anställdas attityder i ett fallföretag 

 
 
Bakgrund: Finanskrisen 2008 slog hårt mot världsekonomin då bolånebubblan i USA sprack. 
Ledande kreditinstitut i USA satte sig själva i konkurs och krisen var ett faktum. Krisen spred sig 
till Europa och påverkade även Sveriges ekonomi. Kundnöjdheten och pålitligheten för bankerna 
i Sverige sjönk kraftigt i och med krisen. Inte nog med finanskrisen så står bankerna inför fler 
utmaningar så som provisionsförbud och ökad transparens för priserna på utlåning. Samtliga av 
Sveriges fyra storbanker påverkades av krisen men kom sedan att vidta olika strategier för vidare 
arbete. Under finanskrisen påverkades Swedbank specifikt av sin höga riskexponering i Baltikum 
och genomförde två nyemissioner under 2008-2009. Kundnöjdheten fortsatte att dala nedåt. 
Swedbank behövde någonting som kunde vända den negativa trenden och mötte samtidigt en ny 
försiktigare värld efter finanskrisen. En ny definition av varumärket utformades och skulle i det 
långa loppet bidra till ökad kundnöjdhet och lönsamhet.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att analysera och identifiera vilka kritiska aspekter som finns i 
samband med en intern marknadsförings kampanj. Författarna hoppas kunna öka förståelsen för 
vikten av ett väl fungerande och strategiskt implementerat varumärke och hur ett företag bör gå 
tillväga för att skapa det.  
 
Metod: Medarbetarnas åsikter och attityder har undersökts genom en kvantitativ enkät. 
Undersökningar om bakgrundstanken har genomförts för att kunna jämföras med utfallet av 
personalens åsikter och följdfrågor har genomförts för att ge en ökad förståelse. En hypotes har 
ställts upp för ge svar på frågeställningen vilket kommer prövas genom en manova.  
 
Slutsats: Regionala skillnader råder vilket kopplas till de kritiska aspekterna.Viktiga aspekter för 
att lyckas med en intern varumärkeskampanj är uppföljning, återkoppling, tydlighet och strategi. 
Det är av högsta vikt att alla är med på vad som gäller och var företaget ska. För att lyckas med 
detta måste de anställda se positivt på det interna varumärket och de ska ha lätt att ta till sig 
varumärket i deras dagliga arbete. För att inte riskera att en kampanj endast blir en snygg 
presentation krävs en hög igenkännings aspekt och möjlighet till acceptans för de anställda. 
 
Nyckelord: intern varumärkeskampanj, kritisk aspekt, Swedbank, varumärkesplattform,  
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Abstract 

Authors: Martina Karlsson och Susanna Vestin  
Advisor: Thomas Michel 
Examiner: Anders Wrenne 
Title: Critical aspects in a internal branding campaign and the meaning of it   

- A study about the employee’s attitudes in a case company  

 
 
Background: The 2008 financial crisis hit the global economy hard when the mortgage bubble 
in the US burst. Leading institutions in the United States put themselves in bankruptcy and the 
crisis was a fact. The fiancial crisis spread to Europe and of course it affected the Swedish 
economy. Customer satisfaction and the reliability of banks in Sweden fell sharply because of 
the crisis. Banks are facing more challenges than the financial crisis of 2008 such as commission 
bans and increased transparency of the interest rates. All four of the Swedish big banks was 
affected by the crisis and took different strategies for their futher work. The financial crisis 
affected Swedbank specifically because of their high exposure in the Baltic countries and 
implemented two new share issues during 2008 and 2009. Customer satisfaction continued to 
decline during this hard time. Swedbank needed to do something that could reverse the negative 
trend and at the same time they faced a new more circumspective world after the financial crisis. 
A new definition of te brand Swedbank was developed and would hopefully contribute to 
increased customer satisfaction and profitability. 
 
Purpose: The purpose of this study is to analyze and identfy critical aspects that is connected to 
the internal marketing campaign. The autors hope to increase the understanding of the 
importance of a well functioning and strategical implemented intarnal brand and how a company 
should act to create it. 
 
Method: The employees opinions and attitudes have been investigated through a quantitative 
survey. An investigation about the background have been made to be able to compare with their 
opinions and follow up question have been don to reach a better understanding. A hypothesis has 
been set up to answear the issue which will be tested through a manova.  
 
Conclusion: There are regional differences, which can be connected to the critical aspects. 
Important aspects for the success of an internal branding campaign is the follow-up, feedback, 
clarity and strategy. It is extremely important that everyone knows what terms and were the 
company was going. To achieve this, employees must feel positive for the internal brand and 
they must think that it is easy to implement the brand in their daily work. In order to not risk that 
a campaign only becomes a nice paper presentation, it requires a high recognition factor and easy 
posibility of acceptance of the employees. 
 
Keywords: internal branding campaign, customer satisfaction, Swedbank, brand platform, 

 



4 

 

Innehållsförteckning	
 

Sammanfattning .............................................................................................................................. 2 

Abstract ........................................................................................................................................... 3 

1 Inledning ...................................................................................................................................... 6 

2 Bakgrund .................................................................................................................................. 7 

2.1 Problemdiskussion ................................................................................................................ 9 

2.2 Syfte .................................................................................................................................... 11 

2.2.1 Frågeställning ............................................................................................................... 11 

2.3 Disposition .......................................................................................................................... 11 

3. Teoretisk ansats ......................................................................................................................... 12 

3.1 Employee Branding ............................................................................................................ 12 

3.2 Intern marknadsföring - intern kommunikation .................................................................. 13 

3.3 Bankindustrins lojalitetsprogram ........................................................................................ 15 

3.4 Vikten av en noggrant formulerad strategi ......................................................................... 16 

3.5 Svensk kvalitets index (SKI) mätningar i bank-branschen ................................................. 18 

4 Metod ......................................................................................................................................... 19 

4.1 Övergripande angreppssätt och metod för datainsamling ................................................... 20 

4.2 Bakgrunden till Swedbanks kampanj .................................................................................. 20 

4.3 Enkäten - Primärdata ........................................................................................................... 21 

4.3.1 Pilotstudie .................................................................................................................... 21 

4.3.2 Urval och bortfall ......................................................................................................... 22 

4.3.3 Enkätens utformning .................................................................................................... 23 

4.3.4 Enkätfrågorna ............................................................................................................... 23 

4.3.5 Utformning av frågan till uppföljnings frågan ............................................................. 26 

4.4 Hypotesprövning ................................................................................................................. 27 

4.5 Validitet och reliabilitet ...................................................................................................... 28 

4.6 Etiskt perspektiv .................................................................................................................. 29 

4.7 Kritik kring vald metod ....................................................................................................... 29 



5 

5. Presentation av Swedbank ........................................................................................................ 31 

6 Empiri ........................................................................................................................................ 35 

6.1 Hypotes ............................................................................................................................... 35 

6.2 Undersökning bland Swedbanks anställda - Byt till resultat .............................................. 36 

6.3 Följdfrågor till två respondender ........................................................................................ 45 

6.3.1 Intervjuperson “C” ....................................................................................................... 45 

6.3.2 Intervjuperson “B” ....................................................................................................... 45 

7. Analys ....................................................................................................................................... 46 

7.1 Kan nollhypotesen förkastas eller ej? ................................................................................. 46 

7.2 Analys av empirin med ansats i teorin ................................................................................ 46 

7.2.1 Strategin bakom implementeringen ............................................................................. 47 

7.2.2 Employee branding och den interna kommunikationen .............................................. 48 

7.2.3 Medskapande och Falonius tre steg av implementering .............................................. 50 

8. Slutsatser ................................................................................................................................... 53 

8.1  Identifierade kritiska aspekter i Swedbanks interna varumärkeskampanj ......................... 53 

8.1.1 Skillnader ur de anställdas perspektiv .......................................................................... 55 

8.2 Förslag på vidare forskning ................................................................................................ 56 

Källförteckning ............................................................................................................................. 57 

Bilaga 1 ......................................................................................................................................... 62 

 

 

  



6 

1 Inledning  

 
“ Om en bank tappar sina kunders förtroendet hamnar den i trångmål. 

Om förtroendet för hela banksektorn försvinner blir finanskrisen ett faktum” 
 

 - Stefan Ingves, Riksbankschef (Riksbanken 2009a). 
 
 
År 2008 inträffade den största globala finanskrisen sedan depressionen år 1929. Den 
bakomliggande orsaken till krisen var den stora utlåningen på bolånemarknaden i USA som till 
stor del bestod av så kallade subpremielån. Problemet med lånen var att de var bundna till värdet 
på fastighetsmarknaden och den största andelen låntagare var hushåll med svag 
betalningsförmåga (Dungey & Jacobs 2015).  
 
Bolånemarknaden befann sig nu i en bubbla med kraftigt stigande bostadspriser. Hushållen hade 
inte råd att betala för sina lån och bankerna fick inte tillräcklig likvid för att täcka upp sina egna 
kostnader. Den ansvarslösa utlåningen kom att få stora konsekvenser med en global omfattning. 
Krisen kom att kännetecknas i USA med bankkonkurser och statliga räddningspaket för att 
försöka få stopp på krisen. När en av de ledande kreditinstituten i USA plötsligt begär sig själva i 
konkurs började krisen snabbt sprida sig och etablerade sig även i Europa. Krisen blev allt 
påtagligare då flera av den europeiska unionens länderna befann sig i en överlåningssituation och 
i akut brist på likvid. Även i Europa gjordes försöka att få kontroll över situationen genom att 
anta olika räddningspaket (Ioannou, Leblond & Niemann 2015).  
 
De åtgärder som vidtogs av ländernas regeringar och centralbanker för att få stopp på krisen fick 
konsekvenser på de offentliga budgetarna, inom såväl EU organet som inom medlemsländerna, 
vilka påverkades negativt i takt med att finanskrisen blev allt mer omfattande. Förtroendet för 
banker och finansiella institut sjönk kraftigt som en konsekvens av krisen då stora delar av 
skulden för krisen lades på bankerna (Gangi & Trotta 2013).  
 
Uttalandet från Stefan Ingves (Riksbanken 2009a) påvisar den stora utmaning som bankerna stod 
inför då krisen var ett faktum. Det krävdes inte bara åtgärder för att skapa balans och stabilitet i 
ekonomin utan bankerna var tvungna att vinna tillbaka kundernas förtroende och tillit för hela 
den finansiella sektorn. 
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2 Bakgrund 

Världsekonomin är i ständig förändring vilket påverkar bankindustrin. Under samma tid som 
världen hämtar sig från finanskrisen 2008 står den svenska bankindustrin inför nya utmaningar. 
Nya direktiv från Finansinspektionen försvårar och förändrar förutsättningarna att driva lönsam 
bankverksamhet, vilket påverkar svenska bankers intäkter. Bankerna kommer inom en snart 
framtid möta ett provisionsförbud (www.fi.se) vilket innebär stora intäktsförluster. Den 
provision som kommer att förbjudas är den som intjänas vid försäljning av externa bolags 
fonder. Banker får en viss procentuell del av fondförvaltningsavgiften. Finansinspektionen 
motsätter sig att banker kan erbjuda gratis rådgivning i utbyte mot att sälja finansiella produkter 
mot en utlovad provision. En annan stor intäktspost banker har idag för privatkunder är 
utlåningen, främst för bolån. En ökad transparens krävs av Finansinspektionen där bolånekunder 
bör se snittpriset på bolånen istället för ett listpris som bankerna erbjuder idag. Provisionsförbud 
och ökad transparens på bolånepriser är framtida utmaningar som bankindustrin måste ta sig an, 
samtidigt som finanskrisen inte är många år bort vilket också var en rejäl utmaning för 
bankindustrin.  
 
Finanskrisen påverkade kundernas förtroende för och nöjdhet med bankerna. Kundnöjdheten hos 
bankerna har fortfarande inte hämtat sig till de nivåer som noterades år 2008 (Svenskt 
kvalitetsindex 2014). Under finanskrisen gick Riksgälden in och stöttade bankerna ekonomiskt 
för att behålla den finansiella stabiliteten i Sverige och de fyra storbankerna SEB, 
Handelsbanken, Nordea och Swedbank gick med i det statliga garantiprogrammet Riksgälden 
erbjöd. Där fick bankerna ansöka om garanti för sin utlåning. Garantiprogrammet finansierades 
genom att avgifter togs av storbankerna som var relaterade till hur stor utlåning de ville 
garantera. Kreditbetyget baserades på det finansiella instrumentet kreditswapp som innebär att 
risken för krediten tas över av en annan, med andra ord lovade staten att träda in och ta över 
risken mot en förutbetald avgift. Avgifterna för att vara med i garantiprogrammet redovisas för 
de fyra storbankerna nedan. Handelsbanken, Nordea och SEB hamnade på liknande nivåer. 
Swedbank sticker ut ur mängden med sina 0,33 procentenheter, vilket beror på Swedbanks höga 
riskexponering i Balkan (Riksgälden 2015).  
 

BANK Marknadspris för 

kreditswappar 

Handelsbanken  0,25 procentenheter

Nordea   0,26 procentenheter

SEB    0,28 procentenheter

Swedbank   0,33 procentenheter

Information från Riksgälden (2013) 
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För att ta sig ur krisen valde de fyra storbankerna olika strategier. Nordea valde att gå med i det 
statliga kapitaltillskotts programmet som innebar att staten sköt till nytt aktiekapital till de banker 
som valde att vara med mot vissa krav, exempelvis förbud mot löneökningar under ett antal år 
(Riksgälden 2013). Swedbank valde en annan väg och genomförde sin första nyemissionen 
någonsin. Den motiverades av det osäkra makroekonomiska läget (Swedbank 2008). Under 
hösten 2009 genomfördes ytterligare en nyemission som Swedbank motiverade med att det 
skulle stärka bankens ställning konkurrensmässigt och finansiellt sett (Swedbank 2009). SEB 
genomförde också en nyemission och fick tillförsel på drygt 15 miljarder kronor (SEB 2015). 
Handelsbanken klarade krisen utan att behöva ta del av kapitalstöds programmet eller 
garantiprogrammet (Handelsbanken Årsredovisning 2010). 
 
När bankerna utformat strategier för att komma ur den ekonomiska krisen återstod det för att 
utforma strategier för att motverka den sjunkande kundnöjdheten och tilltron till bankerna. 
Swedbank utformade en strategi som gick ut på att vägleda de anställda i arbetet mot ökad 
kundnöjdhet.  Författarna har valt att göra en avgränsning genom att endast undersöka 
Swedbanks strategiarbete för att möta kunderna i en ny värld efter finanskrisen. Enligt tabellen 
nedan från Svenskt kvalitetsindex är kundnöjdheten beroende av fem olika drivkrafter, varav alla 
har olika hög påverkan på den totala kundnöjdheten. Image och servicekvalitet står för 50 % av 
påverkningsgraden av kundnöjdheten under 2010.  
 

1 
 
 

                                                 
1 Tabell från kvalitetsindex.se SKI Kundnöjdhet privatmarknad år 2010 
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För att rusta Swedbank inför efterdyningarna av finanskrisen behövdes ett nytt sätt att guida de 
anställda på Swedbank. Finanskrisen 2009 tillsammans med Swedbanks byte av VD till Michael 
Wolf under 2009 ledde till utveckling av varumärket Swedbank där värdeord stod i fokus. Enligt 
Anders Ragvald, Senior Advisor på Swedbank, utgick Michael Wolf från att ett värderingsstyrt 
företag är betydligt mer framgångsrikt än ett företag som endast lever efter direktiv och regler 
och ville utveckla en bas av värderingar för Swedbank. Den interna marknadsföringskampanj 
som utvecklades kom att resultera i “den nya varumärkesplattformen” (Swedbank Special 360 
2010) som innehöll det nya syftet, den nya visionen och tre nya värdeord som ska ligga till grund 
för vad Swedbank står för och säkerställa en enhetlig image och hög servicekvalitet (Swedbank 
Special 360). I och med att image och servicekvalitet påverkar kundnöjdheten i så hög 
omfattning lades fokus där. När Michael Wolf tillträdde som VD skedde också en hel del andra 
förändringar, såsom planering av att flytta huvudkontoret från Stockholms innerstad till 
Sundbyberg. Där lät Swedbank bygga ett klimatsmart och anpassat huvudkontor som enligt 
Michael Wolf skulle passa in med den nya varumärkesplattformen (Swedbank 2011b). 
Swedbanks nya syftet lyder: “Att bidra med en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen 
och företagen”. Detta följs av den nya visionen: “Beyond financial growth”. För att kunna 
leverera sitt syfte och leva upp till visionen utformades de tre värdeorden “Enkel, Öppen och 
Omtänksam”(Swedbank 2010) som en förklaring till hur Swedbank ska agera. Denna nya 
plattform ska ge medarbetarna stöd i det dagliga arbetet vid bemötande av kunder. Man vill 
skapa en trygghet och pålitlighet som ökar förtroendet för banken.  

2.1 Problemdiskussion  

Strategiska förändringar som en intern varumärkeskampanj innehåller kritiska aspekter och 
enligt Merrilees och Miller (2008) är en av dem att få med sig personalen på spåret. Företagen 
kan marknadsföra sig hårt utåt, men måste även leverera den utlovade servicen i praktiken. Om 
inte personalen är med på förändringen uppstår problem eftersom det är viktigt för företagen att 
inte lova mer än de kan hålla. Så länge företagen överträffar kundernas förväntningar kommer 
kundnöjdheten att påverkas positivt (Greene m.fl. 1994). Knäckfrågan blir - Hur går man tillväga 
för att överträffa kundens förväntningar? Enligt SKI (2010) har bankkunderna varit mindre nöjda 
under exempelvis 2009 för att banken inte levt upp till deras förväntansbild vilket har påverkat 
NKI negativt. Den negativa trenden för kundnöjdheten har orsakat att 10-14% av alla 
bankkunder bytt bank mellan 2009 och 2010 vilket är en ökning på ett par procenenheter från 
föregående år enligt SKI.  
 
I försök att ändra denna negativa trend och öka kundernas förtroende för banken har 
marknadsföringen en central roll. Det är viktigt att förstå att marknadsföring av det aktuella 
företaget sker hela tiden och i alla möten med kunder, därmed är marknadsföring inte en specifik 
extern del av företaget. Ifall en kund upplever ett möte med en enskild anställd som otrevligt 
kommer denna kund att anse att hela företaget är otrevligt. Kunder har även en tendens att hellre 
berätta för sina vänner när de varit med om något dåligt i kontakt med ett företag och sådana 
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händelser sprider sig fort (Reichheld 1996). Dagens breda användning av sociala medier tillåter 
en historia från en missnöjd kund att kunna spridas i en rasande hastighet som historiskt sett inte 
varit möjlig. Varför är det då företaget som får stå för hur en enskild individ i personalen beter 
sig?  Det beror på att företagen utbildar personalen i hur de ska bete sig utåt (Gummesson 2002) 
och därmed ansvarar  de även för hur deras personal beter sig. 
 
Scandrett (2009) definierar en varumärkesplattform som vad företaget är, vad man vill och vad 
som gör dem unika. Att anta och arbeta utefter en varumärkesplattform kommer inte bara ha 
effekt på den externa marknadsföringen. Den kommer även fungera som ett värdefullt verktyg 
vid uppbyggnad av personalstyrkan och i interaktionen med övriga berörda parter inom 
verksamheten. Enligt Collis och Rukstad (2008) krävs det en tydlig strategi och tillvägagångssätt 
för att ett företag ska lyckas nå sina mål och få med sig personalen. Ett tillvägagångssätt som 
företag kan arbeta utifrån när det gäller företagets strategi är att ta itu, och lyckas, med den 
interna marknadsföringen (Greene m. fl. 1994). Genom att visa de anställda hur de förväntas bete 
sig när de representerar varumärket Swedbank kan de således också lyckas nå ut till kunderna. 
Dock förses rådgivningsmöten med allt fler regler och restriktioner kring hur affärer ska skötas 
vilket riskerar att få effekten att alla kundmöten blir fullständigt standardiserade vilket inte 
gynnar kundnöjdheten (Greene m.fl. 1994). Strategin lägger grunden till om ett företag kommer 
att lyckas eller inte (Collis & Rukstad 2008). Men för att veta om ett företag har lyckats utifrån 
sin strategi krävs utvärdering och undersökning kring hur vilka förändringar som skett, om 
företaget har fått med sig personalen på väg mot målet och om företaget är på rätt väg för att 
lyckas.  
 
Att undersöka och analysera bankers strategier är viktig idag på grund av på de nya 
utmaningarna som bankerna står inför med de nya kraven från Finansinspektionen samtidigt som 
sviterna av finanskrisens förtroendetapp bland kunder fortfarande lever kvar. De är de anställda 
som ska nå ut till kunderna varpå det är intressant att undersöka bankernas strategier ur de 
anställdas perspektiv. Konkurrensen hårdnar inom bankindustrin och den negativa styrräntan tär 
på kundernas tålamod då sparkonton inte kan erbjuda samma höga ränta som för ett antal år 
sedan. 2007 kunde en Swedbank kund förvänta sig 3,25 % ränta (DN 2007) på ett sparkonto som 
benämns som “Framtidskonto”, i maj 2015 erbjuder samma sorts konto 0,05% i ränta (Swedbank 
2015c).  Att fokusera på att arbeta med kundnöjdheten blir en viktig aspekt när omvärldsklimatet 
försvårar för bankindustrin. 
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2.2 Syfte 

En intern varumärkeskampanj kan implementeras på många sätt och skapa olika attityder bland 
de anställda. En viktig aspekt enligt Merrilees och Millers (2008) är att få med sig personalen 
och därmed göra allt företaget kan för att säkerställa att hela personalstyrkan köper den nya 
strategiska interna kampanjen. Att ha en tydlig strategi är skillnaden mellan om ett företag lyckas 
eller ej. I denna undersökning kommer Swedbanks interna kampanj att undersökas för att se om 
det finns några regionala attityd skillnader gentemot kampanjen. Vidare analyseras vad dessa 
attitydskillnader i sådana fall kan leda till. 
 
Syftet med denna studie är att analysera och identifiera vilka kritiska aspekter som finns i 
samband med en intern marknadsförings kampanj. Författarna hoppas kunna öka förståelsen för 
vikten av ett väl fungerande och strategiskt implementerat varumärke och hur ett företag bör gå 
tillväga för att skapa det.  
 
Genom att undersöka om det finns regionala skillnader kommer undersökningen kunna öka 
förståelsen för hur viktigt en väl genomförd intern kampanj är och vilka kritiska aspekter 
företagen bör ta hänsyn till. 
 

2.2.1 Frågeställning   

Hur ser de anställdas attityder ut kring en intern varumärkeskampanj och vilka kritiska aspekter 
bör företag ta hänsyn till? Har den gjort skillnad ur de anställdas perspektiv?  

2.3 Disposition 

Uppsatsen kommer vidare att behandla den valda metoden och den teoretiska referensramen som 
ligger till grund för undersökningen. Detta följa av en presentation av Swedbank, Swedbanks 
varumärkesplattform och en beskrivning av nöjd kund index. Därefter presenteras resultatet av 
den insamlade empirin som bygger på en hypotesprövning. Resultatet analyseras sedan och leder 
fram till slutsatser. Som sista kapitel återfinns en källhänvisning.  
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3 Teoretisk ansats 

I detta avsnitt kommer den teoretiska grund som uppsatsen vilar på att presenteras. 
Utgångspunkten för undersökningen ligger i att marknadsföring inte är något isolerat från resten 
av organisationen utan genomsyrar allting som sker i en organisation. 

3.1 Employee Branding 

På 1990-talet diskuterades begreppet intern marknadsföring och många undersökningar gjordes 
inom ämnet. Under 2000-talet har vidare undersökning skett inom intern marknadsföring men 
under andra definierade begrepp. Bland annat har begreppet employee branding utvecklats. 
Employee branding är ett begrepp med olika syften och ska inte förväxlas med “employer 
branding” som definieras som ryktet ett företag har som arbetsplats. En definition av begreppet 
employee branding är däremot enligt Dhar m. Fl. (2009) ett sätt att försöka forma personalens 
beteende så att de i det dagliga arbetet tagit på sig identiteten av varumärket. Enligt Dhar m. fl. 
(2009) är employee branding till för att skapa ett psykologiskt band mellan den anställda och 
varumärket som arbetsplatsen innehar. När personalen och varumärket är psykologiskt 
sammanbundna kommer personalen enligt Dhar m. fl. (2009) automatiskt och oproblematiskt att 
bete sig i enlighet med det interna varumärket. Det blir ingen större ansträngning utan beteendet 
sker naturligt för personalen.  
 
Enligt Lepla (2013) sker mycket träning av personalen i syftet att göra dem effektiva, däremot 
läggs inte lika mycket tid på träning av personalen när det gäller konkurrensfördelar. 
Utbildningar som är till för att bygga konkurrensfördelar för personalen kallas employee 
branding (Lepla 2013). För att lyckas implementera varumärket i personalen gäller det att 
identifiera kulturella normer och värderingar som finns inom företaget. Att identifiera handlingar 
som anställda har gjort, som överensstämmer med företagets normer och värderingar, hjälper för 
att omvandla företagets varumärke till dagliga verktyg. Då kan företagen förklara för andra 
anställda hur man kan göra, när man översätter varumärket i handlingar. Detta talar även 
Falonius (2010) om. Han nämner att om företagen bryter ned sitt strategi i dagliga handlingar blir 
det lättare för personalen att ta till sig vad strategin och varumärket egentligen betyder och 
personalen ser större användning för strategin i sitt dagliga arbete. 
 
När företagen ska omsätta sin kultur till handlingar, följaktligen omvandla sina normer och 
värderingar till dagliga verktyg är det bra att förklara begreppet kultur. En företagskultur har sina 
rötter i företagets hela historiska utveckling och både påverkar och påverkas av personalen som 
arbetar inom företaget. Bruzelius och Skärvad (2011) nämner att kulturen är svår att förändra. 
Detta beror på att företagskultur är djupt rotad i både personal och företag (Alvesson & 
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Sveningsson 2012), en påverkan av personalen kommer att påverka kulturen. Det viktiga är att få 
personalen att vara med på spåret, vilket både Mitchell (2002) och Greene, Walls och Schrest 
(1994) påpekar.  
 
Implementering av det interna varumärket har en stark koppling till företagskulturen och sker 
därmed i tre steg enligt Falonius (2010). För att företagsledningens grundtanke ska nå djupt i 
hela företaget är det enligt Falonius viktigt att alla tre steg uppnås. Det första steget handlar om 
att ”höra” den interna kampanjen och när man befinner sig där känner man till den interna 
kampanjen och har tagit del av informationen kring den. Steg nummer två för att lyckas handlar 
om att ”tro på” kampanjen. Då ska personalen förstå den, acceptera den och sedan även försvara 
den när frågor uppstår. Då har företaget kommit så långt att de faktiskt tror på den interna 
kampanjen. Det sista steget är när hela företaget faktiskt ”lever” det interna varumärket. När 
företaget har en sådan stark övertygelse att den är en del av företagskulturen och varumärket är 
helt integrerat i de anställda så anser Falonius (2010) att personalen kan anses som fullfjädrade 
ambassadörer för varumärket.  
 
Ett företag som medarbetarna trivs på leder till att kunderna påverkas positivt enligt Mitchell 
(2002). Falonius (2010) nämner att en aspekt för att lyckas med den interna strategiska 
kampanjen är att involvera alla i utvecklingen, oavsett position. Detta medskapande leder till att 
personalen gemensamt känner ett ansvar för att kampanjen ska lyckas. Är alla med och påverkar 
kampanjens utformning bryr sig även alla om hur det går och involverar sig och engagerar sig 
mer.  Alvesson och Sveningsson (2012) anser att det idag är viktigt att personalen känner en 
identifierbarhet med företaget. Om personalen kan stå för företagets värderingar och normer 
kommer de med andra ord att att bete sig därefter. Det är av stor vikt att företag vid en intern 
marknadsföringskampanj utgår från en realistisk syn om vilka normer och värderingar som råder 
på företaget när de lanserar en intern varumärkeskampanj.   

3.2 Intern marknadsföring - intern kommunikation 

Greene, Walls och Schrest (1994) undersökte intern marknadsföring inom tjänsteföretag och 
koncentrerat sin undersökning på just bankindustrin under 1990-talet. Banker har enligt deras 
undersökning en tradition av att vara standardiserade på grund av styrningen från de enorma 
regelverk som råder för finansiell rådgivning. De presenterar olika aspekter som de anser är 
nyckeln till att få en hög kundnöjdhet och därmed en ökad lönsamhet för företaget i fråga. 
 
Kundnöjdhet är en viktig mätning för både tjänsteföretag och produktföretag. Parasuaman m. fl. 
(1991, se Greene,Walls & Schrest 1994) definierar ordet att göra någon “nöjd” handlar om att 
leva upp till personens förväntningar och gärna överträffa dessa. Nöjdhet handlar om vilken 
förväntansbild som finns och hur företaget levt upp till den. Den kan vara högt eller lågt satt, 
men människor fungerar så att de nästan alltid har en förväntan på hur olika händelser ska 
utspela sig. När företag ska mäta kundnöjdhet mäter de egentligen om företaget har lyckats möta 



14 

förväntningarna eller till och med överträffat dem. När företaget förstått sig på kundernas 
förväntan kan de utveckla sin service därefter.  I Sverige finns det ett mått som heter NKI - Nöjd 
Kund Index och står i fokus i många branscher och bankindustrin tar dessa mätningar på stort 
allvar. Det kan utläsas från bland annat Swedbanks årsredovisning 2014 där mycket fokus läggs 
på kundnöjdhet och NKI-mätningar.  
 
Mitchell (2002) anser att företag måste förstå vikten av att fokusera på sin personal. Han anser 
att företag ofta glömmer bort ett viktigt faktum när de utvecklar avancerade kampanjer ut mot 
kunderna; personalen. Greene m. fl. (1994) anser att företagen ska se sina anställda som 
konsumenter. De poängterar att företagen genom intern marknadsföring först måste sälja in sina 
produkter och tjänster till sina anställda för att sedan när de tror på produkten/tjänsten kan sälja 
det vidare till konsumenterna. Det är enligt dem fullt avgörande för försäljningen att de anställda 
tror på produkterna för att kunderna sedan ska kunna tro på dem. Enligt Mitchell går således 
intern marknadsföring ut på att kunna påverka sina kunder genom att påverka sina anställda 
först. Personalen inom företaget är de som konsumenterna kommer att möta och slutföra affären 
med. Mitchell anser att företagen sällan tänker på att få med personalen på samma spår som den 
externa kampanjen (2002). Det bästa sättet att få personalen att verkligen känna för den produkt 
eller tjänst de säljer är att ha en noggrant genomtänkt intern kampanj. Väl genomförd kommer 
den att leda till en lojal och engagerad personalstyrka som gärna är med och driver företaget till 
förbättring.  
 
I Mitchell’s(2002) undersökning kring hur medarbetare ska formas föra att kunna sälja företagets 
idé till kunden menar Mitchell att om personalen är så insatt i den interna kampanjen att de 
börjar “leva” den, kommer även konsumenterna märka en positiv skillnad i mötet med företaget. 
En förutsättning är att personalen måste anse den interna kampanjen som något positivt och 
kunna stå för det kampanjen vill förmedla. Ett annat problem som ofta sker vid organisatoriska 
förändringar är hur verklighetsbaserade de är. Ledningen till ett företag kan utveckla någonting 
som ser väldigt bra upp på papper, men har inte tänkt igenom hur väl personalstyrkan kan 
förankra det i realiteten (Kotter & Cohen 2002). Mitchell har sammanfattat en lista över viktiga 
överväganden och steg som måste beaktas vid en intern kampanj. Den betonar vikten av att nå 
personalens övertygelser och inte försöka ändra deras avsikter, man bör också designa materialet 
så att det smälter in i det dagliga arbetet. Ifall de interna kampanjen inte har något att göra med 
det dagliga arbetet är det ingen personal som kommer att lägga någon vikt vid den. Slutligen 
anser Mitchell att man bör göra informationen rolig och enkel (2002). Att få med sig personalen 
på spåret görs enklast av att inspirera dem istället för att tynga ned dem med ett “måste”. 
 
Galunic och Hermreck (2012) poängterar även dem vikten av att företagsledningen lyckas nå 
sina anställda. Företagsledningen vill att strategin ska vara inbäddad i medarbetarna för att vara 
ett stöd och del i det dagliga arbetet. För att lyckas med detta krävs ett tvåvägs engagemang där 
medarbetarna måste få veta att ledningen hör deras åsikter för att skapa ett förtroende. Det är 
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först när ledningen är förtroendeingivande som medarbetarna kan ta till sig strategin. Men hur 
gör man då för att strategin ska bli så inbäddad som man önskar? Galunic och Hermreck (2012) 
anser att det finns två viktiga aspekter. Ledarna måste ha en unik förståelse för den gällande 
strategin. En ledare innehar en stark och symbolisk plats i företaget och associeras med större 
trovärdighet. Ledarna själva måste tro på strategin för att få med sig de anställda. När ledarna har 
denna förståelse och övertygelse måste ledningen nå sin arbetskraft på en närmare nivå för att 
kunna påvisa och influera efter den rådande strategin.  
 
För att besvara uppsatsens problemformulering kommer denna undersökning att utgå från 
forskningen om internt varumärke som presenterats ovan. Den interna marknadsföringen anses 
viktigt då ett företag inte bara kan marknadsföra sig utåt mot den externa marknaden utan måste 
ta hänsyn till företagets personal. Denna teoridel konstaterar att en intern marknadsföring är 
mycket viktig och bör ses som lika avancerad och genomtänkt som den externa 
marknadsföringen. Tidigare forskning visar också på att relationsmarknadsföring är en viktig del 
för att skapa nöjda kunder och viktiga kundrelationer vilket i slutändan leder till finansiell 
vinning för företag enligt Grönroos och Reicheld (1985), vilket kommer diskuteras i 
nästkommande avsnitt.  
 
En lyckad intern kampanj skapar nöjd och lojal personal. Denna uppsats ska undersöka 
Swedbanks varumärkesplattform i syftet att försöka identifiera kritiska aspekter vid en intern 
marknadsföringskampanj. Varumärkesplattformen är inriktad på att guida och vägleda 
personalen inom Swedbank så att de vet hur de bör bete sig i interaktionen med kunderna. Hos 
Swedbank finns tron på att en lyckad implementering hos de anställda kommer leda till en 
lyckad interaktion mellan medarbetare och kund vilket i förlängningen ska öka Swedbanks NKI - 
nöjdkundindex. 

3.3 Bankindustrins lojalitetsprogram 

Rodgers (2005) nämner att goda kundrelationer förut ansågs vara en modefluga, men har 
utvecklats till en konkurrensfördel för företagen. En god kundrelation och kunskap om kunden 
leder till att just ditt företag har en avgörande fördel gentemot en konkurrent. När företag binder 
till sig kunderna genom att skapa en god kundrelation ökar konkurrenskraften. En kund som 
anser sig sedd och hörd av företaget den är kund hos har en högre tendens att fortsätta vara en 
lojal konsument. Grönroos (1985, se Ferdous m. fl. 2013) har tidigare forskat inom 
kundrelationer och anser att det är skapandet av goda kundrelationer som leder till finansiell 
framgång för företaget.  
 
Peppers och Rogers (2013) anser att företag som strävar efter en god och lojal kundrelation bör 
eftersträva något hon benämner som extrem förtroende som uppnås genom att agera proaktivt. 
Kundens intresse ska sättas i centrum och företag ska tänka förebyggande för att ge kunden bästa 
möjliga förutsättningar. Svenskt Kvalitetsindex kom fram till under mätningen 2010 att 
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kundnöjdheten är en förutsättning för att bankkunder ska fortsätta vara lojala i framtiden (SKI 
2010). Reichheld (1996) kom fram till att utan en bas av lojala anställda kunde man inte skapa en 
bas av lojala kunder heller. Men varför är det viktigt med kundlojalitet?  Reichheld har kommit 
fram till att ha illojala kunder leder till slut till en 25-50 % lägre takt i utförande och resultat som 
för ett företag som har lojala kunder. Att skapa värde för kunden leder också till att lojaliteten 
höjs, och när lojaliteten höjs leder det i sin tur till att företaget finansiellt växer och att företagets 
vinst ökar. Bankers sätt att skapa lojala kunder är att erbjuda rabatter när kunderna samlar hela 
sin ekonomiska affär på ett ställe. De erbjuder också olika kundkoncept som då är ett paket med 
färdiga lösningar till ett rabatterat pris. Swedbank erbjuder den vanliga kunden ett koncept som 
kallas Nyckelkund där alla vanliga banktjänster ingår och kunden erbjuds rabatter på 
försäkringar. För förmögna kunder med större behov av finansiell rådgivning erbjuds två olika 
koncept som kallas Premium (för förmögna privatkunder) och Private banking (för förmögna 
privatkunder med egna företag). Att skapa dessa lojalitetsprogram har i huvudsak två syften. Den 
ena är att öka företagets intäkter. Det andra syftet är att skapa en starkt relation mellan 
varumärket och företagets kunder. Företag som använder sig av strategin att skapa en stark 
relation mellan kund och varumärke måste också  använda sig av strategier för att påverka hur 
medarbetarna agerar i sitt kundmöte (Uncles, Dowing & Hammond 2003) precis som Greene m. 
fl. (1994) kommit fram till.   

3.4 Vikten av en noggrant formulerad strategi  

Greene, Walls och Schrest (1994) definierar strategi som en banks aktiviteter och planering som 
är utformade för att nå upp till missionen och även de mål som satta utefter missionen. Att ha en 
väl utformad och tydlig strategi för verksamheter kommer enligt Collis och Rukstad (2008) leda 
till framgång och en stor sannolikhet att uppnå sina mål. Likväl kommer företag 
som däremot inte har samma välgrundade strategi, eller ingen strategi alls, riskera ett 
misslyckande. Det är viktigt att implementera sin strategi bland företagets medarbetare då 
avsaknaden av implementering av en tydlig strategi skapar förvirring. Det är av stor vikt att 
medarbetarna vet vart företaget är påväg.  
 
För att medarbetarna ska veta vilken mission, vision och vilka värderingar som råder i företaget 
är en väl genomarbetad och välgrundad strategi nyckeln till att lyckas. Ett mått på att företaget 
har lyckats med sin strategi är att konkurrenterna inte kan kopiera den. Kan ett konkurrerande 
företag på marknaden återskapa strategin är det ett tydligt tecken på en dåligt formulerad och 
förankrad strategi (Collis & Rukstad 2008). Likaså anses employee branding vara lyckad när det 
är utvecklats till en konkurrensfördel som konkurrenter inte kan kopiera (LePla 2013).  
 
Att utforma en bra strategi bygger på mål, syfte och fördelar. De strategiska målen ska enligt 
Collis och Rukstad (2008) var mätbara, precisa och tidsbestämda. Målen ska vara konkreta och 
vägledande för medarbetarna, det ska tydligt framgå vad som ska göras för att målen ska uppnås. 
De strategiska målen ska utformas som verktyg för att uppnå visionen och missionen inom 
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företaget, och ska ses som synonymer till visionen och missionen. Ett företag kan ha som 
mission att utöka sin målgrupp men det i sig är inget strategiskt mål. Däremot är de åtgärder som 
kan vidtas för att uppnå missionen strategiska.  
 
Den andra delen av strategin ska presentera vilket syfte som råder. Syftet kan vara sett ur kund 
och erbjudande synpunkt, geografisk position och vertikal integrering. Dessa områden ska 
utvärderas för att ge en klarare bild vart företaget befinner sig och vilket syfte man ska ha med 
verksamheten. Genom att skapa sig en klarare bild får företaget en bra översikt kring vilka 
gränser som finns och vilka aktiviteter som kan vara lämpliga att vidta. Att hela tiden utvärdera 
det affärsklimat som råder och de verktyg företaget använder sig av kommer företaget kunna visa 
på vart man står och vad som ska göras. Vet företaget vart man är kan man även påvisa vart man 
inte ska vara och inte ska göra. Att påvisa det som inte ska eftersträvas är en viktig del i strategin 
för att kunna vägleda sina medarbetare. 
 
Som tredje del i en strategi ska företaget enligt Collis och Rukstad(2008) arbeta utifrån 
konkurrensfördelar. Att ha en fördel är att sticka ut från resten av konkurrenterna på marknaden 
ochvid arbete utifrån en strategi försöker företaget förmedla varför man sticker ut från övriga. 
En fördel handlar om att kunna överleverera i jämförelse med sina konkurrenter. Ett tydligt 
exempel på ett företag som genom sin strategi påvisar en tydlig fördel är Walmart. Företaget har 
riktat in sin verksamhet på att erbjuda billiga varor, ett sortiment som innehåller allt du behöver 
och levererar detta till kunden genom att finnas tillgängliga på många platser. Genom att 
Walmart har positionerat sig med dessa fördelar har man valt bort att satsa på andra komponenter 
som konkurrenterna använder sig mer av. Collis och Rukstad (2008) ger i sin undersökning 
exempel på att Walmarts låga priser och bra tillgänglighet gjort att bland annat servicen på på 
golvet inte prioriteras lika hårt. Walmart väljer att sticka ut genom att erbjuda låga priser och 
tillgängligheten samtidigt som man drar ner på servicenivån.  
 
Mål, syfte och fördelar ska hjälpa företaget att veta vilket segment man befinner sig i, hur 
kundbehovet ser ut och vad man ska göra för att lyckas i framtiden. För att sedan kunna uttala 
strategin behöver företaget återigen utvärdera det affärslandskap man befinner sig i. Att skapa en 
strategi kräver noga förarbete och utvärdering. Strategin kommer bara fungera när chefer kan 
säkerställa att alla anställda inklusive högt uppsatta inom företaget kommer följa samma 
principer (Collis & Rukstad 2008).  
 
Vikten av att ett företag utgår från en tydligt formulerad strategi i sitt arbete kommer ligga till 
grund i den analys av empirin som kommer genomföras i senare kapitel. Avstamp kommer då tas 
i teorin om strategier för att förklara och ge en fördjupad förståelse för den övriga analysen. Då 
en tydligt formulerad strategi är grunden för att lyckas med varumärkesplattformen blir teorin av 
väldigt stor vikt vid utvärdering om kampanjen varit lyckad eller ej.  
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3.5 Svensk kvalitets index (SKI) mätningar i bank-branschen 

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten för privatkunder och företagskunder inom 
bankbranschen vilket presenteras nedan. Swedbanks trend de senaste fem åren har varit under 
branschens medel. I tabellen kan vi se att både bank branschen och Swedbanks nivå på hur nöjd 
kunderna är har sjunkit från 2010 fram tills 2014 då en ökning kunde observeras. 
Nöjd kundindex 2010 2011 2012 2013 2014 
Swedbank 68,95 68,45 66,85 64,45 65,05

Branschen 71,3 71,1 69,65 68,05 69,75
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4 Metod  

Uppsatsens frågeställning söker svar på vilka kritiska aspekter det finns vid det strategiska 
användandet av en intern marknadsföringskampanj och hur de anställdas attityder ser ut kring 
denna. För att ta undersöka detta har en undersökning inom bankindustrin att genomförts med 
Swedbank som fallföretag och deras varumärkesplattform som grund för undersökning.  
Det är den personal som sköter den dagliga driften och servar kunderna som är det intressanta i 
undersökningen. Precis som Mitchell (2002) nämner är det frontpersonalen som kommer att 
möta kunderna och slutföra affärerna med dem, därför är det av största vikt att de vet vad som 
förväntas av dem. Tidigare har ingen utvärdering gjorts om personalens attityd till 
varumärkesplattformen, vilket denna uppsats kommer att göra. Undersökningen ämnar sedan 
bidra med kunskap som hjälper tjänsteföretag, specifikt bankindustrin vid interna 
varumärkeskampanjer. 
 
Att ta reda på personalens åsikter och attityder kan ske på olika sätt, bland annat via intervjuer 
eller enkäter. I intervjuer finns chans att kunna ställa följdfrågor när ett svart kan anses oklart 
eller missförstått. Det finns också utrymme för de anställda att nämna saker som inte författarna 
tänkt på. En enkät är bra på det sätt att många fler respondenter kan väntas, då respondenterna 
gör arbetet själva. 
 
Enkäten som utgör det empiriska underlaget i denna undersökning skickades sedan ut till två 
olika regioner. Enkäten utformades objektivt från den bakgrundsfakta som samlas in och ingen 
ytterligare kommunikation kommer ske med respondenterna med undantag för två öppna 
följdfrågor till två anställda.  
 
För att svar på frågeställningen har undersökningen utgått från hur personalen uppfattar de nya 
värdeorden från den interna marknadsföringskampanjen. Undersökningen består av en 
kvantitativ enkät som skickats ut till anställda inom Swedbank. Den svarsdata som samlats in 
ligger till grund för hypotesprövningen som genomförs i samband med presentationen av 
resultatet. Vidare i följande kapitel kommer det att föras en diskussion och argumentation för 
vald metod och övergripande angreppssätt. Senare kommer tillvägagångssättet att presenteras för 
att öka replikerbarheten på undersökningen.  
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4.1 Övergripande angreppssätt och metod för datainsamling 

En survey-undersökning inom en fallstudie (Yin 2007) har genomförts vilket passar ändamålet 
för denna undersökning. Den kvantitativa datan som samlas in genom enkäten kommer att ligga 
till grund för undersökningen som ska svara på frågor som ”hur” och ”varför” i en djupare 
analys. När man söker svar på frågor som “var”, “vad”, “när” och “vilka” bör man enligt Patel & 
Davidson (1994) använda sig av en survey och samla in kvantitativ data. Resultatet som 
framkommer ska sedan, förutom att genomgå en hypotesprövning, jämföras med grundtanken 
om varumärkesplattformen. Då handlar det snarare om att tolka den anställdes attityd jämfört 
med grundtanken och svar söks på “hur” och “varför” som enligt Yin (2007) bäst lämpas att 
svara på genom en fallstudie.  
 
Den jämförelsen som sker mellan insamlad empiri och hypotesprövning med bakgrundstanken 
ligger till grund för analysen som genomföras i senare kapitel. Då det är ett fåtal objekt som har 
undersökts kan undersökningen gå in på ett annat djup i undersökningen och förhoppningsvis 
förmedla en djupare förståelse för vilken effekt dessa kampanjer får. En fallstudie ger 
möjligheten till att undersöka ett fenomen för att skapa en förståelse och en tolkning (Eriksson & 
Weidersheim-Paul 2011).  
 
Vid genomförande av en fallstudie är det fördelaktigt om författarna har grundläggande kunskap 
inom området sedan tidigare (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011). Båda författarna är aktiva 
inom Swedbank och är väl medvetna om hur hårt Swedbanks ledning arbetar med deras värdeord 
mot de anställda. Trots att författarna är anställda inom det aktuella företaget så har ett objektivt 
arbetssätt att använts. Det finns ingen risk för påverkan då ingen kontroll råder över den aktuella 
situationen, vilket är ytterligare ett argument för varför en fallstudie är bäst lämpad för detta 
ändamål (Yin 2007). Detta innebär att resultatet inte kommer kunna manipulerats eller påverkas 
då enkäten som skickas ut är en anonym webbenkät.  

4.2 Bakgrunden till Swedbanks kampanj   

Innan genomförandet av undersökningen om personalens uppfattning, kontaktades en av 
personerna bakom varumärkesplattformen. Detta genomfördes för att säkerställa att en objektiv 
bild av vad som faktiskt var meningen med varumärkesplattformen. Anders Ragvald som arbetar 
som Senior Advisor var med från start och förväntas kunna bidra med god bakgrundskunskap till 
varför dessa värdeord behövdes och vilka omständigheter som ledde fram till utvecklingen av 
dem. Utifrån Ragvalds beskrivningar av bakgrundstanken till varumärkesplattformen och de 
teoretiska ansatser som presenterats tidigare utvecklas enkät frågorna. Kontakt med Ragvald 
kommer i första hand ske genom intervju via mail där en skriftlig förklaring erhålls kring 
tankarna bakom varumärkesplattformen.  
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Innan utformningen av enkäten är det av stor vikt att genomföra intervjun med Anders Ragvald 
men även ta del av Swedbanks tidning Swedbank 360° Special. Tidningen gavs ut 2010 när 
utformningsarbetet med varumärkesplattformen var klart och allting skulle marknadsföras till 
personalen. I tidningen finns åsikter om alla de tre värdeorden “öppen, enkel och omtänksam” 
från personal inom Swedbank. Genom att ta reda på tanken bakom fenomenet med en 
varumärkesplattform och vad skaparna förväntar sig att denna ska bidra med så säkerställs 
validiteten på undersökningen. Detta sker utifrån den bakgrundtanken som Ragvald kan ge som 
leder till en förståelse och tolkning för vad som ska efterfrågas i enkäten som nu kan utformas 
med relevanta frågor. Undersökningen kommer att utgår från det hermenuetiska synsättet som 
tillåter att analysen utgår från författarnas tolkningar för att återge styrkor och svagheter (Thurén 
2007). Efter genomförandet av enkäten kommer följdintervjuer att genomföras med två anställda 
för att få en djupare förståelse. 

4.3 Enkäten - Primärdata  

Som tidigare diskussioner påvisat består det empiriska underlaget för denna undersökning av 
svar som samlats in via en enkät. Enkäten har skickats till Swedbanks anställda via interna 
mailen.  

4.3.1 Pilotstudie  

Att undersöka hur de anställdas attityder och åsikter ser ut kring Swedbanks varumärkeskampanj 
har inte gjorts tidigare. Detta innebar att författarna inte kunde vara helt säkra på vad som skulle 
sökas svar på. Den första enkäten som skickades ut byggde på att skapa en bild av hur medvetna 
de anställda var om kampanjen i stort och hur de upplevde att kampanjen hade förmedlats och 
vilken påverkan de haft på deras arbetet. Vid utskick av första enkäten fanns ingen säkerhet kring 
om svaren som skulle komma in kunde användas för vidare undersökning. Det visade sig att så 
inte var fallet varpå denna första undersökning utgör en pilotstudie för den egentliga 
undersökningen. Det framkom från det första utskicket att det fanns utrymme för revidering för 
att skapa ett bättre insamlings underlag. 
 
Det som påverkade den första enkäten till att bli en pilotstudie kommer presenteras nedan för att 
dra lärdom kring.  
 
Utifrån en första genomgång av teori och kontakt med de material som används för att förmedla 
varumärkeskampanjen internt till de anställda utformades en enkät undersökning riktad till 
anställda inom både Sparbankerna och Swedbank. Sparbankerna är fristående banker men som 
har ett nära samarbete med Swedbank (Sbsskåne 2015). Författarnas tolkning var till en början 
att varumärkesplattformen var tänkt för båda enheterna och utformade undersökningen för att ge 
svar på om det existerade några skillnader i uppfattning mellan anställda inom Swedbank 
respektive Sparbankerna.   
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Den enkät som skickades ut till anställda inom Swedbank och Sparbanker som ingår i mellersta 
regionen och genererade snabbt svar via mail från anställda inom Sparbanker att enkäten inte 
kändes relevant och att dessa Sparbanker hade egna värdeord. De enkätsvar som kom in följde en 
tydlig trend där Sparbankens anställda inte var lika insatta och inte tyckte värdeorden var lika 
viktiga för dem som de anställda på Swedbank ansåg.  
 
Det togs nu en ytterligare kontakt med Anders Ragvald som efter vissa förtydligande gjorde det 
klart att Sparbankerna inte skulle beröras av varumärkesplattformen. Sparbankens personalen var 
medveten om värdeorden men kände att de inte berörde Sparbanken eftersom värdeorden endast 
var Swedbanks.  

4.3.2 Urval och bortfall 

Respondenterna som deltagit i undersökningen valdes utifrån ett bekvämlighetsurval kring hur 
tillgängliga de var att få tag på via mail. Enkäten har skickats ut via Swedbanks interna mail till 
de anställda där varje anställd måste letas upp var för sig. Urvalet var även baserat utifrån 
frågeställningen och undersökningen kring att det kommer förekomma regionala skillnader. 
Orter valdes utifrån deras geografiska placering som fördelaktigt inte skulle ligga allt för nära. 
 
De orter med kontor som valdes ut ligger i region Stockholm och Norra regionen. Även detta är 
ett medvetet bekvämlighetsurval för att kunna undersöka ifall regionala skillnader råder, som 
ovan nämnt bör då kontoren inte ligga allt för nära. Kontoren valdes ut med hjälp av deras 
geografiska position och ungefär 50 % av kontoren i varsin region plockades ut med en jämn 
spridning över kartan. 
 
Enkäten skickades ut via mail innehållande en länk till den webbaserade enkäten. I hela 
Swedbank koncernen, även medräknat kontor utomlands, arbetar omkring 14 500 personer 
(www.swedbank.se) varav ett urval var nödvändigt för denna typ av undersökning. En insamling 
av 100 enkätsvar med femtio från varje region är den kvot som ska uppnås i denna undersökning.  
 
Anledningen till att inte hela populationen har används är på grund av populationens storlek, vid 
utredning av mindre grupper hade hela populationen totalundersökts (Eriksson & Wiedersheim-
Paul 2011). Urvalsfel kan uppstå om det visar sig att stickprovet inte är i ett korrekt förhållande 
till populationen. Detta kan vara ett slumpfel eller ett systematiskt fel (Eriksson & Wiedersheim-
Paul 2011). Författarna är medvetna om att det har skett ett systematiskt urval med bekvämlighet 
för urvalsgruppen.  
 
Risken för svarsbortfall är stor då enkäten skickades ut med ett frivilligt deltagande. 
Bankindustrin är ett känsligt område men genom användning av anonyma enkäter förväntades 
författarna få mer tillförlitliga svar (Holme & Solvang 1997) än vid en metod där respondenten 
går att spåra. Författarna valde att efterfråga inom vilken region respondenten är anställd, inom 
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region Stockholm eller Norra regionen. De anställda har även fått svara på kön och vilket 
åldersspann de tillhör. Anonymiteten har garanterats genom användning av den webbaserade 
enkättjänsten Surveymonkey. Här är respondenten helt anonym till skillnad från om utskick och 
svar hade skett via mail.  
 
Förhoppningen var också att sanningsenliga svar skulle ges. Men ämnet som undersökts och hur 
frågorna är utformade kan ses som kritik mot arbetsgivaren vilket kan uppfattas som att den 
anställde står i underläge om den inte får svara anonymt. Frågorna har ställts från ett 
utvärderande syfte men kan som tidigare nämnt tolkas som kritik. 

4.3.3 Enkätens utformning 

De material som användts för att samla in empiri i denna undersökning består av en kvantitativ 
enkät. Enkäten har utformats utifrån en likert skala med sex olika alternativ om hur väl 
respondenten instämmer med påståendet. Genom att använda en sex siffrig skala ville författarna 
undvika det bekväma mitten alternativet som annars kan väljas för att slippa ta ställning. Genom 
att använda samma likert skala löpande genom enkäten enligt nedan skapades en databas över 
över hur stor del av de anställda som håller med på respektive fråga men kan även generaliseras 

över hela enkäten. 

 

Enkäten innehåller olika demografiska parametrar. Förutom vilken region respondenten tillhör 
efterfrågas ålder, kön och om denna varit anställd innan eller efter varumärkesplattformens intåg. 
De demografiska frågorna ställdes för att vidare i analysen kunna se om det finns demografiska 
och geografiska skillnader. I enkäten har personalen också fått svara på om de arbetade innan 
varumärkesplattformen introducerades eller om de började efteråt. Denna fråga ställdes för att se 
om skillnader rådde i personalens uppfattning beroende på om varumärkesplattformen funnits 
eller inte funnits under hela deras anställningstid.  

4.3.4 Enkätfrågorna 

Enkäten inleds med att definiera den demografiska aspekten. Respondenterna får till en början 
svara på vilken region de tillhör. Detta svar kommer utgöra en oberoende parameter för vidare 
hypotesprövning. I och med att implementeringen av varumärkesplattformen skedde utan en 
detaljstyrd strategi och varje region fick bestämma hur implementeringen skulle ske hos just dem 
är det intressant att se om skillnader råder.  
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Nedan kommer samtliga enkätfrågor presenteras och dess innebörd för undersökningen.  
 
Fråga 1 
Jag är medveten om Swedbanks tre värdeord… 
a) ...Öppen 
b) ...Enkel 
c) ...Omtänksam 
 Här ombeds respondenterna att svara på hur väl de instämmer på påståendet att de är medvetna 
om Swedbanks tre värdeord. Om strategin med varumärkeskampanjen varit lyckas bör samtliga 
anställda instämma helt på påståendet. Likert skalan mellan 1-6 tillåter den anställda att visa på 
hur väl de instämmer, där 1 är “Känner inte till alls” och 6 är “Känner till fullt ut”. Denna skala 
är återkommande för hela enkäten då vi anser att en skala med ett jämnt antal siffror tvingar 
respondenten att ta ställning. Det finns inget mitten-alternativ. 
 
Fråga 2 
a) Jag tycker Swedbank hade en tydlig strategi för introduceringen av de tre värdeorden 
b) Jag tyckte att de nya värdeorden var lätta att förstå 
 
Nästa del av enkäten ber respondenterna att gradera (1-6 som tidigare) hur tydlig och bra strategi 
Swedbank har haft vid introduceringen av den interna marknadsföringskampanjen och även om 
orden var lätta att ta till sig och förstå vid introducering. Bakgrundstanken till utformningen av  
dessa frågor var att se om personalen förstod strategin bakom varumärkesplattformen och om 
värdeorden skulle kunna spela en roll i de anställdas arbetsliv. Eftersom den teoretiska grunden 
för uppsatsen tydliggör vikten av att ha en noggrann utformad strategi vid interna kampanjer 
ansågs att de anställdas åsikt i saken fyllde ett syfte. Att orden skulle vara lätta att förstå är också 
en viktig fråga då först och främst de anställda inte var medvetna om de gamla värdeorden när de 
var i bruk. Endast 12% av de anställda visste om de gamla värdeorden under tiden de var 
aktuella. 
 
Fråga 3 
Jag tycker att de tre värdeorden har haft en positiv effekt på mitt arbetsliv 
 
Falonius (2010) kom fram till att det är betydligt enklare att engagera personalen i en intern 
kampanj om de får vara med och påverka den. Swedbanks ledning skickade ut enkäter till den 
anställda innan utformningen där de fick vara med och påverka vilka värdeord som skulle gälla 
efter 2010. Det skulle leda till att orden var mer relevanta i vardagsarbetet och därmed lättare att 
förstå för personalen. Syftet med att samla in åsikter från de anställda var att ta hänsyn till deras 
intressen för att förbättre. Genom att undersöka hur de anställdas inställning och attityd kring 
påverkan av deras arbete kan en analys göras kring om det var en lyckad strategi att inkludera 
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medarbetarna i en förändring. Enligt Falonius teori så bör detta ge ett positivt utslag där de 
anställda instämmer med påståendet.  
 
Fråga 4 
Swedbank vill vara öppna, enkla och omtänksamma. Nedan beskrivs hur Swedbank ser på 
orden, håller du med om att Swedbank lever upp till dessa beskrivningar? 
 
a) Enkel - Våra tjänster och våra medarbetare ska vara lätta att få tag på och enkla att 
förstå. Vi ska skapa en vänlig och okomplicerad bankupplevelse för alla. Enkel är att vara 
begriplig i en komplex värld. Håller du med? 
b) Öppen- Vi ska agera som en rak, transparent, ärlig och pålitlig partner. Kunder oc 
andra intressenter ska känna sig välkomna och trygga med våra tjänster och vårt 
agerande. Håller du med? 
c) Omtänksam - Allt vi gör, gör vi utifrån kundens behov. Vi hjälper våra kunder att fatta 
välgrundade beslut på ett hållbart sätt. Våra medarbetare är hjälpsamma och pålitliga. i 
sätter en ära i att hålla vad vi lovar. Håller du med?  
 
För att lyckas med en intern kampanj är det av stor vikt att få med sig personalen i förändringen. 
Varumärkeskampanjen och de tre värdeorden ska fungera som ett stöd för medarbetarna och 
värde orden ska efterlevas i det dagliga arbetet. Enligt Falonius(2010) tre steg innebär det tredje 
steget att medarbetarna är ett med varumärket och dess innebörd. Då det är de anställda som 
kommer i kontakt med värdeorden i sitt dagliga arbetet är det en intressant aspekt att se om 
företaget Swedbank lyckas leva upp till deras egna framtagna beskrivningar av värdeorden. 
Respondenterna får därför ta ställning kring hur väl Swedbank uppfyller beskrivningarna.  
 
Fråga 5 
Wolf nämner i internutbildningen "On Boarding" att Visionen och Syftet är de långsiktiga 
målen som ska styra Swedbank framåt. De tre värdeorden ska vara den vardagliga guiden 
för personalens normer och värderingar. Målet med de tre värdeorden är att skapa en 
gemensam kultur för att uppfylla vision och syfte. 
 
Hur medveten var du om målet med värdeorden innan du läste det här?  
 
Vet verkligen personalen om att värdeorden är en sorts rot inom Swedbank, som i det långa 
loppet ska uppfylla de långsiktiga målen syftet och visionen? Denna fråga är ställd för att ta reda 
på om Swedbank varit tydliga med den långsiktiga strategin vid inlärningen för de anställda 
eftersom tydlighet är en av de viktiga aspekterna. Collis och Rukstad (2008) anser att de 
anställda måste vara noggrant informerade om var företaget är på väg (därmed vilken strategi 
företaget har) för att det inte ska råda någon förvirring bland medarbetarna. Det leder i värsta fall 
till att alla inom företaget har olika syn på var de ska vilket leder till egna tolkningar som då kan 
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gå stick i stäv med den långsiktiga tänkta strategin. Collis och Rukstad (2008) nämner också att 
de strategiska målen måste vara precisa, tidsbestämda och konkreta för att kunna vägleda 
medarbetarna. Denna fråga ger ännu en indikation kring hur de strategiska arbetet faktiskt har 
fungerat.  
 
Fråga 6 
Tycker du att det är lätt att få fram information kring kampanjen om de tre värdeorden, 
om du behöver det? 

- Nej, jag vet inte alls var jag ska leta 
- Kanske hittar efter ett visst letande 
- Jag har ingen aning var jag ska leta 
- Ja, jag tror att det skulle gå snabbt att få fram  
- Ja, jag vet exakt vart jag ska leta 

 
Om personalen behöver guidning och stöd från varumärkesplattformen, vet de var de ska leta 
information någonstans? Denna fråga ställes eftersom det är viktigt att en intern kampanj inte 
bara är “snygg på pappret” utan faktiskt underhålls och tas på största allvar. När personalen 
behöver påminna sig om värdeorden eller söker annan information om hela 
varumärkesplattformen för att hålla rätt kurs bör information om varumärkesplattformen vara 
lättillgänglig. 
 
Samtliga av ovan presenterade enkätfrågor kommer användas för att dels utvärdera om 
kampanjen varit lyckad utifrån den teoretiska referensram som gäller. Vid en perfekt kampanj 
bör det antas att samtliga anställda kommer instämma med påståendena och ha liknande attityder 
kring varumärkesplattformen med de tre värdeorden. Undersökningen kommer därför få oss att 
förstå om så är fallet eller ej. Om det antas finnas en regional skillnad mellan region Stockholm 
och Norra regionen kommer enkätsvaren hjälpa oss att förstå vilka kritiska aspekter är viktiga för 
att uppnå en väl implementerad intern kampanj.  

4.3.5 Utformning av frågan till uppföljnings frågan 

Efter insamling av empirin togs kontakt med två anställda inom Swedbank för att ställa en öppen 
fråga. Denna ligger till grund i analysen för att få en djupare förståelse kring resultatet på 
enkäten.  

Genom att ställa en öppen fråga till en anställd i chefsposition och en anställd som arbetat sedan 
innan den nya varumärkesplattformen infördes ges två perspektiv på frågeställningen De båda 
respondenterna ombads att svara på frågan “Vad anser du om de nya den nya 
varumärkeskampanjen och de tre värdeorden”. Att ställa en öppen fråga valdes för att bjuda in 
till öppna och förklarande svar som inte styrs av svarsalternativ.  
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4.4 Hypotesprövning  

De svar som enkäten genererar från respondenterna har använts i en hypotesprövning för att 
undersöka om nollhypotesen kan förkastas eller inte. Hypotesprövningen bygger på att 
undersöka signifikans nivån, det vill säga sannolikheten till att förkasta en sann hypotes. För 
undersökningen gäller följande antaganden kring hypotesen:  

H0   nollhypotes, ska undersökas om den kan förkastas eller ej 
H1   mothypotes motsvarar nollhypotesens motsats.   

Hypotesprövning sker genom en multivariabel analys, vidare förkortat manova, som är mer 
beräkningstung då den behandlar flera variabler. Analysen kommer genomföras i 
statistikprogrammet SPSS. Här är den beroende variabeln som utgörs av vilken geografisk 
tillhörighet respektive anställd har jämföras med oberoende variabler som utgörs av resterande 
svar från enkäten. Att använda en manova som tillvägagångssätt tillåter en statistisk jämförelse 
kring hur respondent nummer 1 har svarat på samtliga frågor vilket kommer kunna leda till 
signifikanta samband. Samtliga respondenters svar från enkäten förs in i ordning i SPSS som 
sedan genrerar en uträkning.  

Hypotesprövningen har testat signifikansen, huruvida en nollhypotes kan förkastas eller ej. 
Signifikansnivån redovisas i nedan stående tabell för P-värdet. De värde som går att utläsa visar 
sannolikheten att nollhypotesen stämmer. Signifikansnivån för denna undersökning ligger på 
0,05 vilket innebär att ett p-värde högre än detta värde behåller man nollhypotesen då skillnaden 
inte kan antas vara signifikant. Sannolikhet avser minsta skillnaden mellan stickprov och noll-
hypotes. Den gällande signifikansnivån kommer återspeglas i den 95% säkerhetsnivån som visas 
genom ett konfidensintervall. Det är inom detta 95% säkerhetsintervall som t-värdet kan ligga 
inom.       

För att kunna bestämma signifikansnivån utifrån de p-värdet som genereras används nedstående 
skala2 
 

P- värde Namn Beteckning 

p <0,001 Trestjärnig signifikans *** 

0,001≤P<0,01 Tvåstjärnig signifikans  ** 

0,01≤P<0,05 Enstjärnig signifikans * 

P≥0,05 Ingen signifikans n.s 

 
                                                 
2 Formler och tabeller, Statistik grundkurs (ST1103), Blekinge tekniska högskola 
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Manovan kommer att ge svar på om det finns en signifikant skillnad mellan region Stockholm 
och Norra regionen som helhet utifrån samtliga respondenter och deras svar.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp kommer diskuteras i följande avsnitt. Validiteten avser att 
det mätinstrument som används ska visa det som är tänkt att mätas, kravet på mätinstrumentet 
måste uppfyllas ( Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011). Detta innebär att de intervjuer och 
enkäter som kommer att användas ska utformas så att validiteten stämmer med det som 
efterfrågas. Denna undersökning ska behandla anställdas attityder och identifiera kritiska 
aspekter kring en intern varumärkeskampanj. För att studien ska he en hög validitet ska 
materialet inte ge utrymme för några missförstånd, det ska alltså inte finnas något utrymme för 
felaktig information att tillkomma (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011). Frågorna måste vara 
tydliga så att respondenten förstår fullt ut vad de svarar på. Tillgång till att kommentera frågorna 
kommer även att finnas för att lättare hitta frågor som kan ha varit tvetydiga.  
 
Validiteten ställer även höga krav på författarna. Vid genomförande av enkäter där fria 
kommentarer är tillåtet kan det inte uteslutas att respondenten nämner något utanför ämnet, men 
det är upp till författarna att kunna sålla och ta med det som är relevant för undersökningen. 
Skulle irrelevant information som inte har något värde i undersökningen användas kan det leda 
till en låg validitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011). I avsnitt 3.2 uppger författarna att de 
intervjuer och insamling av bakgrunds fakta till värdeplattformen är ett sätt att säkerställa 
validiteten på. Genom att förstå bakgrunden till uppkomsten och syfte som värdeplattformen var 
ämnat att uppfylla kan författarna utforma enkätfrågorna till att efterfråga relevanta svar utifrån 
frågeställning och syfte till uppsatsen. Oavsett hur noga författarna arbetar efter validitets 
kriteriet så har ingen tidigare studie med detta mätinstrument genomförts på Swedbanks 
varumärkesplattform. Detta innebär att författarna inte kan vara helt säkra på vad det faktiskt är 
som ska undersökas.  
 
Kravet på validiteten kommer även med kravet om reliabiliteten på undersökningen. Detta rör 
hur pass tillförlitliga resultatet av mätningarna är. Det ska vara möjligt oberoende av vilken som 
utför undersökningen att få samma resultat vid samma tillvägagångssätt (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2011). Uppsatsen kommer att förhålla sig till dessa krav på mätinstrumentet 
genom att återge hur man har gått tillväga ifrån bakgrunden till problemet, insamling av 
bakgrund till värdeplattformen, utformningen av enkäterna och sedan analys av resultatet. 
Enkäten kommer att presenteras i sin helhet för att inte undan hålla något för mottagaren av 
denna uppsats. Denna undersökning sker dock  på en aktuell händelse vilket inte kan garantera 
reliabiliteten om undersökningen genomförs längre fram rent tidsmässigt då yttre omständigheter 
kan påverka hur respondanterna vid ett återskapande av studien kommer att svara.  
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4.6 Etiskt perspektiv  

Denna studie görs inom bankindustrin vilket är ett känsligt område på grund av rådande 
lagstiftning. I Sverige är det enligt lag inte tillåtet att bedriva bankverksamhet. Swedbank och 
andra banker kan bedriva verksamhet på grund av dispens. I och med att banksekretess råder i 
Sverige kommer undersökning att genomföras med diskretion och hålla enkätsvaren anonyma i 
uppsatsen. Förhoppningen är även att få ärliga svar med anonymitet som en förutsättning. För att 
kunna redovisa tillvägagångssättet öppet och transparent, vilket är en given förutsättning för 
forskning, har vi valt att endast delge information om i vilket av de två företagen som 
respondenterna arbetar (Hermerén 2011).  
 
När enkäten sänds till respondenterna kommer information om anonymitet att bifogas. 
Författarna kommer att i mailet informera om syftet med undersökingen och sedan att enkäten är 
helt anonym. Respondenterna kommer kunna gå vidare genom en länk till enkäten som är 
webbaserad, vilket innebär att inget svar behöver mailas tillbaka till författarna. Eftersom denna 
forskning bedrivs oberoende och utan någon finansiär undviker författarna problemet med 
förhoppningar på ett visst resultat (Hermerén 2011). 
 
Förintervjuer och intervjuer allmänt om Swedbank och varumärkesplattformen som inte 
innehåller personliga åsikter om den kommer inte att vara anonyma. 

4.7 Kritik kring vald metod  

Ovanstående kapitel har behandlat den metod som är ämnad att användas för undersökning 
utifrån frågeställning och syfte. Dock bör även kritik kring vald metod presenteras för att ge en 
objektiv bild av undersökningen.  
 
Författarna är själva aktiva inom Swedbank vilket innebär att såväl förkunskap som en egen 
uppfattning förekommer. Dock har författarna valt att förhålla sig objektivt till forskningen och 
inte låta deras eget intresse påverka undersökningen. Risken finna alltid, oavsett hur väl 
medvetna författarna är om sina egna roller, att det rent undermedvetet sker påverkningar direkt 
eller indirekt på undersökningen utifrån vad författarna själva har för förväntningar.  
Att ge respondenterna en enkät att besvara istället för att intervjua respondenterna om sina 
åsikter ger också en lägre grad av påverkan av författarna.  
 
Denna undersökning bygger på en explorativ studie där de genom de nya instrumenten inte kan 
vara helt säkert vad som kommer att undersökas för empirisk grund. En kritisk del av denna typ 
av undersökning kan vara att de anställda känner sig tvungen att svara positivt i och med att de 
dagligen lever och arbetar inom Swedbank. Svaren är anonyma för att de anställda inte ska känna 
sig exponerade och våga svara mer sanningsenligt. En annan åtgärd vidtagits för att få konkreta 
och sanningsenliga svar är att respondenterna får ta ställning till en del påståenden om 



30 

Swedbanks värdeord istället för att själva skriva egna svar. Att skriva egna svar kan sätta den 
anställda i en svår position kring hur de ska uttrycka sig, att därför be dem ta ställning till ett 
påstående underlättar den anställdes deltagande.  
  
Vid förklarande undersökningar som denna avhandling anses vara, kan det finnas fler 
forskningsmetoder som kan anses likvärdiga för undersökningen (Yin 2007). Inom ramen för en 
fallstudie kan djupgående intervjuer genomföras. Fördelen med detta tillvägagångsätt är 
möjligheten att skapa en än djupare förståelse kring fenomenet. Genom den valda metoden med 
kvantitiva enkäter nås en bred målgrupp men riskerar att tappa djupet. En kombination av 
enkäter och intervjuer är ett möjligt tillvägagångsätt vilket författarna till viss del uppfyller 
genom den förintervju som genomförts med Anders Ragvald.  
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5 Presentation av Swedbank  

I Sverige finns det idag ett stort antal banker som erbjuder liknande tjänster på olika sätt. En del 
banker har exempelvis inga kontor och erbjuder sina tjänster enbart via internet och 
telefonkontakt. Enligt statistik publicerad av Swedish bankers (2015) fanns 117 olika banker år 
2014. Dessa banker har tillsammans 1822 besökskontor varav Swedbank står för 305 (Swedish 
Bankers 2013).  
 
Grunden till Swedbank lades 1820 när den första Sparbanken öppnades i Göteborg av helt 
vanliga medborgare utan inblandning av staten. Idén bakom uppstarten var att alla människor 
skulle kunna ha ett sparkapital på banken och sakta se det växa  oavsett samhällsklass 
(Swedbank 2015b). I början på 1900-talet startades Jordbrukskassan som var en kollektiv 
kraftsamling för att den vanliga människan skulle kunna spara pengar. Efter att Sparbanken och 
Jordbrukskassan år 1969 enligt lag likställdes med andra banker kan de konkurrera på lika villkor 
och Jordbrukskassan byter namn till Föreningsbanken. År 1997 går de båda företagen ihop och 
bildar tillsammans Föreningssparbanken som 2006 byter namn till Swedbank (Swedbank 
2015b). På sidan av detta har det fortsatt funnits enskilda Sparbanker som individuellt kan anses 
ganska små till storleken. De har dock gemensamt bildat Sparbanksstiftelsen (Sbsskåne 2015) 
som nära samarbetar med Swedbank och ska anses vara ett bevis på det samhällsengagemang 
företagen vill åstadkomma på sina lokala orter. Sparbankerna ingår dock inte i Swedbanks 
varumärkesplattform och kommer vidare inte behandlas mer ingående i denna uppsats.  
 
Efter både finanskris och emissioner noterades det under 2009 i Svensk kvalitetsindex nedgångar 
i kundernas pålitlighet för Swedbank. Fast man lyckats hålla banken ekonomiskt stabil trots det 
finansiella läget förlorade kunderna sitt förtroende för banken (Svensk kvalitetsindex 2010). Än 
oroligare blev det för Swedbank under år 2012 där flera kontor lades ned och kontanthanteringen 
togs bort i stor utsträckning, kundernas lojalitet noterades nu på rekordlåga nivåer (Svensk 
kvalitetsindex 2012) samtidigt som kundernas pålitlighet inte steg uppåt. 
 
Swedbank behövde någonting som som kunde vända den negativa trenden under de tunga åren 
som var. När finanskrisen var ett faktum förändrades förutsättningarna för bankerna. Anders 
Ragvald som jobbar som Senior Advisor på avdelningen Strategic Marketing and Branding inom 
Swedbank förklarar att Swedbank bytte fokus från att ha siktet inställt på att vara en 
“internationell affärsbank” till att försöka vända om och ta grund i Swedbanks egna historia. I 
och med att finanskrisen förändrade världsbilden behövde företag tänka till, passar vår strategi 
in i den nya världen? Sedan finanskrisen har Swedbank bland annat fokuserat på att minska 
riskerna och stärka upp kapitaliseringen enligt pressmeddelande av Michael Wolf (Swedbank 
2011a). I pressmeddelandet berättar Wolf att samtidigt som arbetet fortskred med att säkra 
Swedbanks framtid i en osäkrare värld behövdes tydligare rutiner och struktur för medarbetarna 
på Swedbank. För att rusta upp Swedbank inför finanskrisen behövdes ett nytt sätt att guida de 
anställda på Swedbank. Enligt Anders Ragvald utgick Michael Wolf från att ett värderingsstyrt 



32 

företag är betydligt mer framgångsrikt än ett företag som endast lever efter direktiv och regler 
och ville utveckla en bas av värderingar för Swedbank. Finanskrisen 2009 tillsammans med 
Swedbanks byte av VD till Michael Wolf under 2009 ledde till utveckling av varumärket 
Swedbank där värdeord stod i fokus. Denna interna marknadsföringskampanj kom att resultera i 
“den nya varumärkesplattformen” (Swedbank Special 360 2010) som innehöll det nya syftet, den 
nya visionen och tre nya värdeord som ska ligga till grund för vad Swedbank står för.  
 
I tidningen “Swedbank 360 Special” förtydligar marknadsdirektör Björn Larsson och 
personaldirektör Marie Hallander Larsson att denna etablering av en ny varumärkesplattformen 
är en riktig utmaning, framförallt införandet av de tre nya värdeorden Enkel, Öppen och 
Omtänksam (Swedbank 2010). Denna nya plattform ska ge medarbetarna stöd i det dagliga 
arbetet vid bemötande av kunder. Man vill skapa en trygghet och pålitlighet som ökar förtroendet 
för banken. Enligt projektledare Rasmus Rask och Jenny Ström kommer implementeringen och 
arbetet med den nya varumärkesplattformen att ske på lokal nivå. De blir upp till varje region att 
anpassa hur man på bästa sätt förmedlar värdeorden enkel, öppen och omtänksam till kunden 
(Swedbank 2010). 
 
För att den nya omarbetningen av varumärket skulle nå fram på riktigt valde man att ta hjälp av 
hela Sveriges personalstyrka. Det skickades ut enkäter och frågor via alla tillgängliga kanaler för 
att personalens egna tankar skulle komma upp till ytan. Efter att 20 000 åsikter var insamlade 
ansåg ledningen att man hade en bra grund för att vidareutveckla syfte, vision och värdeord. 
Björn Larsson som arbetar som marknadsdirektör på Swedbank har sammanfattat vad de tre 
olika delarna ska stå för (Swedbank 2010).  
 

Swedbanks syfte 
“Att bidra till en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen” 

Swedbanks vision  
“Beyond financial growth” 
Swedbanks värderingar  

“Enkel Öppen Omtänksam” 
 
Tillsammans skapar visionen, syftet och värdeorden en vägledning för personalen. Målet är att få 
en ökad förståelse för vad Swedbank ska stå för och försöka åstadkomma. Björn Larsson menar 
att syftet formulerar vad som är relevant för det dagliga arbetet men han poängterar också att 
syftet tar grund i Swedbanks historia. Vidare förklarar Larsson visionens roll. Att skapa en 
entusiasm och engagemang i organisationen som inte bara handlar om att pengar ska växa, utan 
att samhället runt om bankkontoret ska växa är viktigt (Swedbank 2010). Visionen ska visa att 
Swedbank värderar att hjälpa samhället utan att själva göra en direkt finansiell vinst. De tre nya 
värdeorden anser Björn Larsson (Swedbank 2010) vara kundbehovsorienterade och nära till 
hands. Samtidigt är orden självklara och omöjliga på samma gång. 
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“Att säga att en bank är enkel när den är komplex, att säga att den är öppen när det finns 
banksekretess, att den har omtanke i en tid när “alla” är misstänksamma mot banker - den 
kombinationen är utmanande och modig. Det ska vi vara stolta och ha respekt för.”  

- B
jörn Larsson  (Swedbank 2010 s 5) 

-  
År 2009 tillträdde Michael Wolf som VD för Swedbank och påbörjade ett stort förändringsarbete 
inom många områden. Wolf planerade exempelvis en flytt av huvudkontoret och en förändring i 
varumärkesplattformen.  Hela varumärkesplattformen utvecklades samtidigt och lanserades 
2010. Visionen och värdeorden var de som fick ett ordentligt ansiktslyft medan syftet endast 
förändrades med några få ord. Innan värdeorden “öppen, enkel & omtänksam” lanserades var det 
de gamla värdeorden “resultatinriktade, öppna, innovativa och engagerade” som gällde för 
Swedbank. De gamla värderingarna inom Swedbank var mer prestationsinriktade och utformad 
för att vara  mer offensiv. Implementeringen av de gamla värdeorden var inte heller väldigt 
lyckad då endast 12 % av metarbetarna kände till dem under tiden de var aktuella (Swedbank 
360). Beskrivningen nedan är tagen från Swedbanks årsredovisning (2008): 
•  resultatinriktade – vi vill uppnå goda resultat i allt vi gör  
•  öppna – vi är transparenta och öppna i vår kommunikation  
•  innovativa – vi är villiga att lära oss nytt och att förändras  
•  engagerade – vi bygger gemensamt en långsiktig och hållbar affärsverksamhet. 
 
Visionen fick sig också en hel renovering. Den gamla visionen löd “Swedbank ska vara den 
ledande finansiella institutionen på sina hemmamarknader” (Swedbanks årsredovisning 2008). 
Vilket också visar på en mer offensiv och resultatinriktad vision om den jämförs med den nya 
visionen “Beyond financial growth”. Den nya visionen innebär att Swedbank ska finnas där 
“med hjärtat” och inte bara koncentrera sig på den finansiella biten. Samhället ska genom denna 
vision se Swedbank som en medhjälpare och inte i huvudsak en medfinansiär. Det huvudsakliga 
målet ska inte alltid vara att gå med vinst i varje enskild affär för Swedbank, utan tanken är att 
visionen ska möjliggöra för de anställda att se längre än så.  

 
“ Medarbetarna i Swedbank står bakom värderingarna att vi ska vara enkla, öppna och 
omtänksamma. I vardagen betyder det bland annat att våra tjänster och råd ska vara begripliga 
för envar och att vi håller vad vi lovar” (Swedbank 2015A) 
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3 
 
 

5.1 Swedbanks mål med varumärkesplattformen  

Målet med varumärkesplattformen var enligt Björn Larsson (Swedbank 360 Special 2010) att ha 
en tydligare värdegrund med rötterna i Swedbanks historia. En tydlig röd tråd genom historien 
har varit att alla har varit välkomna till Swedbank, stor som liten kund för att få ekonomisk hjälp. 
I takt med att omvärlden och konkurrenterna förändras och utvecklas behövdes en inre kraft som 
skulle stärka kundrelationerna. Efter funderingar ansåg man att Swedbank behövde vara mindre 
fyrkantig och ha lite mer hjärta. Denna tanke lade grunden för det nya syftet, den nya visionen 
och de tre nya värdeorden. Målet med den nya varumärkesplattformen var således att stärka 
kundnöjdheten och kundrelationerna i det långa loppet. Fokus var SKI och NKI undersökningar 
där Swedbank låg under bransch-snittet (Swedbank Årsredovisning 2010 & 2011). 
 
 
  

                                                 
3  Bild från Swedbanks årsredovisning 2010. 
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6 Empiri 

6.1 Hypotes 

Innan varumärkesplattformen antogs fanns andra värdeord som personalen skulle arbeta efter. 
Endast 12% av Swedbanks medarbetare var medvetna om de gamla värdeorden (Swedbank 360). 
De nya värdeorden och varumärkesplattformen i sin helhet skulle bearbetas på en lokal nivå där 
respektive region fick ta ansvar över implementeringen. Den nya varumärkesplattformen och de 
tre värdeorden ska vara något som alla anställda vet om och utgår ifrån i deras dagliga arbete. 
Enligt den teoretiska grund som denna undersökning bygger på, är det viktigt att ta hänsyn till en 
del aspekter för att en intern marknadsföringskampanj ska implementeras med framgång. Enligt 
Collis och Rukstad (2008) måste den strategiska planeringen vara tydlig och noggrant 
formulerad för att få med sig personalen. Om inte personalen vet hur de ska göra eller bete sig 
leder detta till misslyckande. En medveten personal ökar chanserna för att företaget når sina 
finansiella och strategiska mål. Genom en formulerad hypotes kommer det nu undersökas om 
Swedbanks interna marknadsföringskampanj varit strategiskt välplanerad och implementerad. 
Under analysen kommer konsekvenser av resultatet analyseras och därmed kunna bidra med 
kunskap om vilka kritiska aspekter som är viktiga att beakta vid interna marknadsförings 
kampanjer.  För att undersöka om varumärkesplattformen varit lyckad och kunna identifiera 
kritiska aspekter kommer en hypotesprövning genomföras utifrån enkätsvaren.  
 
Hypotesen (H0) för undersökningen av enkätsvaren lyder:  
Det kommer inte vara någon skillnad mellan anställda i region Stockholm jämfört med norra 
regionen trots att implementeringen av varumärkesplattformen och värdeorden skett på lokal 
nivå.  
Mothypotesen (H1) för undersökningen av enkäten lyder:  
Det kommer att vara en skillnad mellan anställda i region Stockholm jämfört med norra 
regionen då implementeringen av varumärkesplattformen skett på lokal nivå.  
 
Detta grundars i att implementeringen av varumärkesplattformen skulle genomföras på lokal 
nivå vilket lägger det största ansvaret på respektive region. Det finns inga tydliga direktiv kring 
tillvägagångssättet från ledningen och det kan inte garanteras att samtliga medarbetare inom 
koncernen uppfattar och har samma åsikt kring plattformen och de tre värdeorden. 
Hypotesprövningen i följande kapitel strävar efter att förkasta nollhypotesen.  
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6.2 Undersökning bland Swedbanks anställda - Byt till resultat 

Enkäten skickades ut till regionerna Norra och Stockholm. Nedan genomförs en hypotesprövning 
utifrån resultatet av enkätsvaren. Hypotesprövningen är genomförd i statistikprogrammet SPSS 
och de svar som genererades är hämtade direkt från programmet. 100 svar inkom från 
respondenterna och i uträkningarna nedan kommer svarsbortfall att finnas representerat från 
ofullständiga enkätsvar. Den data som är relevant för undersökningen och som svar på 
frågeställningen kommer att presenteras och förklaras för att sedan analyseras i kommande 
kapitel. I undersökningen fanns olika parametrar såsom demografiska och geografiska skillnader. 
Vid analys av de insamlade enkäterna fanns det skillnader när de olika regionerna jämfördes med 
varandra. Däremot saknades konkreta skillnader vid jämförelser mellan könen eller ålder vilket 
gör att de jämförelserna inte kommer att presenteras nedan för att inte förvirra mottagaren. 
Förutom skillnader mellan regionerna fanns även skillnader mellan de olika 
anställningsgrupperna som är fördelade på anställa innan den interna kampanjen startade 2010 
och de som anställdes efter 2010. Dessa skillnader kommer att redovisas sist i detta kapitel. 
 
Nedanstående uträkningar i tabellerna är egna uträkningar hämtade från SPSS. I de större 
tabellerna med mer data kommer den statistik som är relevant för undersökningen att röd 
markeras vilket kommer underlätta för mottagaren att urskilja resultatet av manovan.      

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Till hör respondenten 
region Norra eller 
stockholm 

1 Norra 49 

2 Stockholm 46 

3 Ej svarat 5 

 
Variabeln svarar för vilken region respondenterna tillhör. Fem personer svarade inte på denna 
fråga. 
        

Descriptive Statistics 

Till hör respondenten region Norra eller 
stockholm 

Mean Std. 
Deviation 

N 

Fråga 1c 
Medvetenhet kring 
värdeordet 
Omtänksam 

Norra 5,4082 1,03920 49 

Stockholm 5,6087 ,80217 46 

Ej svarat 4,0000 2,44949 5 
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Total 5,4444 1,05194 100 

Fråga 1b 
Medvetenhet kring 
värdeordet Enkel 

Norra 5,4694 ,86848 49 

Stockholm 5,6957 ,59140 46 

Ej svarat 4,0000 2,44949 5 

Total 5,5152 ,90761 100 

Fråga 1c 
Medvetenhet kring 
värdeordet Öppen 

Norra 5,5306 ,86848 49 

Stockholm 5,6957 ,62786 46 

Ej svarat 4,2500 2,36291 5 

Total 5,5556 ,89468 100 

Fråga 2a Fanns en 
tydlig strategi? 

Norra 4,6531 ,83044 49 

Stockholm 4,5652 1,08837 46 

Ej svarat 3,7500 1,50000 5 

Total 4,5758 ,99068 100 

Fråga 3 Positiv effekt 
på de anställdas 
arbete 

Norra 4,1837 1,28571 49 

Stockholm 4,5435 ,91181 46 

Ej svarat 3,5000 1,00000 5 

Total 4,3232 1,13235 100 

Fråga 5 Wolfs mål Norra 4,6939 1,38750 49 

Stockholm 4,7826 1,11381 46 

Ej svarat 2,5000 1,00000 5 

Total 4,6465 1,31950 100 

Fråga 4c Lever 
Swedbank upp till 
värdeordet 
Omtänksam? 

Norra 4,7959 1,07973 49 

Stockholm 4,7826 ,86700 46 

Ej svarat 3,0000 1,15470 5 

Total 4,7172 1,04041 100 
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Fråga 4a Lever 
Swedbank upp till 
värdeordet Öppen? 

Norra 4,7755 1,12297 49 

Stockholm 4,8913 ,92444 46 

Ej svarat 3,0000 1,41421 5 

Total 4,7576 1,09815 100 

Fråga 4b Lever 
Swedbank upp till 
värdeordet Enkel? 

Norra 4,4490 1,17369 49 

Stockholm 4,4130 1,25744 46 

Ej svarat 3,0000 1,41421 5 

Total 4,3737 1,24200 100 

Fråga 2b Var 
värdeorden lätta att 
förstå? 

Norra 5,1020 ,84767 49 

Stockholm 5,2174 ,81413 46 

Ej svarat 4,2500 2,06155 5 

Total 5,1212 ,90658 100 

 
Tabellen ovan visar medelvärde för respektive region samt det totala medelvärdet för hela den 
undersökta populationen. Redan här vid medelvärdena kan det utläsas att det råder skillnader 
mellan region Stockholm och Norra regionen. Hade det inte funnits någon skillnad hade 
medelvärdena för respektive region varit identiska. Kolumnen bredvid medelvärdet visar på 
standardavvikelsen som ger antagandet att det råder en spridning på svaren inom båda 
regionerna. Detta innebär att medelvärdet ger en fingervisning om vart medel ligger för 
regionerna men att svaren är spridda.  
       

Box's Test of Equality of Covariance Matricesa 

Box's M 117,604 

F 1,894 

df1 55 

df2 27696,298 

Sig. ,000 

Ovan presenterade tabell kommer inte att vara tillförlitlig att basera hypotesprövningen då den 
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bland annat är känslig för populationens storlek. Den presenteras däremot för att upprätthålla 
kravet på validitet. Det som kan utläsas är att det råder en trestjärnig signifikans vilket ger 
mycket starkt stöd för mothypotesen. I övrigt görs inga andra antaganden utifrån detta deltest i 
manovan.        

Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis 
df 

Error df Sig. Partial 
Eta 
Squared

Intercept Pillai's Trace ,948 158,713b 10,000 87,000 ,000 ,948 

Wilks' 
Lambda 

,052 158,713b 10,000 87,000 ,000 ,948 

Hotelling's 
Trace 

18,243 158,713b 10,000 87,000 ,000 ,948 

Roy's 
Largest Root 

18,243 158,713b 10,000 87,000 ,000 ,948 

Norra 
Stockholm 

Pillai's Trace ,383 2,083 20,000 176,000 ,006 ,191 

Wilks' 
Lambda 

,645 2,132b 20,000 174,000 ,005 ,197 

Hotelling's 
Trace 

,507 2,180 20,000 172,000 ,004 ,202 

Roy's 
Largest Root 

,399 3,509c 10,000 88,000 ,001 ,285 

a. Design: Intercept + NorraStockholm 

b. Exact statistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

 
Ovanstående presenterar manovan där flera variabler har tagits hänsyn till och har testats mot 
nollhypotesen att det inte råder någon skillnad mellan region Stockholm och Norra regionen. 
De mätvärden som är intressanta för denna studie återfinns i signifikans kolumnen för Norra 
Stockholm. Samtliga signfikanser talar för att det förekommer en signifikant skillnad mellan 
de båda regionerna. Signifikansnivån kan utläsas till en tvåstjärnig på de tre första 
signifikansvärdena och det sista utger en trestjärnig signifikans. Det kan antas finnas ett 
mycket starkt till starkt stöd för mothypotesen.  
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Det första signifikansvärdet Pillai's Trace anses var det mest tillförlitliga för att undvika att en 
sann nollhypotes förkastas. Denna visar på en tvåstjärnig signifikans och starkt stöd för 
mothypotesen. 
        

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 

Fråga 1c 10,205 2 96 ,000 

Fråga 1b 22,936 2 96 ,000 

Fråga 1a 10,763 2 96 ,000 

Fråga 2a 2,537 2 96 ,084 

Fråga 3 1,706 2 96 ,187 

Fråga 5 1,290 2 96 ,280 

Fråga 4c 1,405 2 96 ,250 

Fråga 4a 1,544 2 96 ,219 

Fråga 4b ,680 2 96 ,509 

Fråga 2b 9,712 2 96 ,000 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + NorraStockholm 

Ovan har envägstest genomförts på samtliga variabler. Utifrån signifikansvärdena kan vi se att 
det råder mellan en trestjärnig till en en stjärnig signifikans men att samtliga värden visar på ett 
stöd för mothypotesen.  
        

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Type III 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial 
Eta 
Squared 

Corrected Model Fråga 1c 9,651a 2 4,826 4,689 ,011 ,089

Fråga 1b 10,784b 2 5,392 7,401 ,001 ,134
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Fråga 1a 7,751c 2 3,876 5,263 ,007 ,099

Fråga 2a 3,025d 2 1,513 1,559 ,216 ,031

Fråga 3 5,897e 2 2,948 2,363 ,100 ,047

Fråga 5 19,392f 2 9,696 6,155 ,003 ,114

Fråga 4c 12,296g 2 6,148 6,293 ,003 ,116

Fråga 4a 13,195h 2 6,597 6,033 ,003 ,112

Fråga 4b 7,897i 2 3,949 2,646 ,076 ,052

Fråga 2b 3,480j 2 1,740 2,167 ,120 ,043

Intercept Fråga 1c 771,892 1 771,892 750,067 ,000 ,887

Fråga 1b 787,200 1 787,200 1080,466 ,000 ,918

Fråga 1a 819,842 1 819,842 1113,330 ,000 ,921

Fråga 2a 575,656 1 575,656 593,228 ,000 ,861

Fråga 3 511,739 1 511,739 410,212 ,000 ,810

Fråga 5 490,972 1 490,972 311,658 ,000 ,765

Fråga 4c 541,574 1 541,574 554,363 ,000 ,852

Fråga 4a 549,203 1 549,203 502,190 ,000 ,840

Fråga 4b 481,632 1 481,632 322,714 ,000 ,771

Fråga 2b 726,580 1 726,580 905,091 ,000 ,904

NorraStockholm Fråga 1c 9,651 2 4,826 4,689 ,011 ,089 

Fråga 1b 10,784 2 5,392 7,401 ,001 ,134 

Fråga 1a 7,751 2 3,876 5,263 ,007 ,099 

Fråga 2a 3,025 2 1,513 1,559 ,216 ,031 

Fråga 3 5,897 2 2,948 2,363 ,100 ,047 

Fråga 5 19,392 2 9,696 6,155 ,003 ,114 

Fråga 4c 12,296 2 6,148 6,293 ,003 ,116 

Fråga 4a 13,195 2 6,597 6,033 ,003 ,112 
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Fråga 4b 7,897 2 3,949 2,646 ,076 ,052 

Fråga 2b 3,480 2 1,740 2,167 ,120 ,043 

Error Fråga 1c 98,793 96 1,029    

Fråga 1b 69,943 96 ,729    

Fråga 1a 70,693 96 ,736    

Fråga 2a 93,156 96 ,970    

Fråga 3 119,760 96 1,247    

Fråga 5 151,234 96 1,575    

Fråga 4c 93,785 96 ,977    

Fråga 4a 104,987 96 1,094    

Fråga 4b 143,275 96 1,492    

Fråga 2b 77,066 96 ,803    

Total Fråga 1c 3043,000 99     

Fråga 1b 3092,000 99     

Fråga 1a 3134,000 99     

Fråga 2a 2169,000 99     

Fråga 3 1976,000 99     

Fråga 5 2308,000 99     

Fråga 4c 2309,000 99     

Fråga 4a 2359,000 99     

Fråga 4b 2045,000 99     

Fråga 2b 2677,000 99     

Corrected Total Fråga 1c 108,444 98     

Fråga 1b 80,727 98     
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Fråga 1a 78,444 98     

Fråga 2a 96,182 98     

Fråga 3 125,657 98     

Fråga 5 170,626 98     

Fråga 4c 106,081 98     

Fråga 4a 118,182 98     

Fråga 4b 151,172 98     

Fråga 2b 80,545 98     

a. R Squared = ,089 (Adjusted R Squared = ,070)  b.R Squared = ,134 (Adjusted R Squared = ,116)

c. R Squared = ,099 (Adjusted R Squared = ,080) d. R Squared = ,031 (Adjusted R Squared = ,011)

e. R Squared = ,047 (Adjusted R Squared = ,027) f. R Squared = ,114 (Adjusted R Squared = ,095)

g. R Squared = ,116 (Adjusted R Squared = ,097) h. R Squared = ,112 (Adjusted R Squared = ,093)

i. R Squared = ,052 (Adjusted R Squared = ,032) j. R Squared = ,043 (Adjusted R Squared = ,023)

 
Rad NorraStockholm kolumn sig. ger oss ytterligare signifikanser som talar för att det finns en 
signifikant skillnad mellan de två regionerna. Dessa test säger att signifikans existerar men ger 
ingen ytterligare information kring respektive variabel 

6.2.2 Anser Norra regionen och Stockholm att det är lätt att få fram information om 
kampanjen?  

Implementeringen av kampanjen sker lokal inom regionerna. Respondenterna ombads därför att 
svara på frågan kring hur lätt de tror att dem kan skaffa fram information om kampanjen för de 
tillfällen de är osäkra om något. Denna fråga har inte samma likert skala som ovan redovisade 
påståenden vilket gör att svaren kommer presenteras utifrån en procentsats hur svaren har 
fördelats.  
 

 Svarade: 120  
 Svarsbortfall: 7,69% 

 

Svarsval –                    Norra     Stockholm   Totalt 

– 
Nej, jag vet inte alls var jag ska leta  

10,17%     0%        6,67%  
 

–  18,64%   16,13% 17,78%  
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Kanske hittar efter ett visst letande   

– 
Jag har en aning om var jag ska leta  

16,95%   16,13% 16,67%  
 

– 
Ja jag tror att det skulle gå snabbt att få fram   

42,37%  48,39% 44,44%  
 

– 
Ja jag vet exakt var jag ska leta  

11,86%  19,35% 14,44%  
 

Totalt 90 
 

Egen uträkning hämtad från surveymonkey.com 

6.2.3 Skillnad i medelvärde anställd innan eller efter 2010 

Respondenterna ombads svara på om de varit anställda sedan innan eller efter 2010.  
 

 Innan 2010 Efter 2010 

Norra 76,92% 23,08% 

Stockholm 72,72% 27,27% 
Egen uträkning hämtad från surveymonkey.com  
 
Nedan följer medelvärde kring hur de anställda innan respektive efter 2010 svarat på enkäten  

Fråga/ Parameter Innan 2010 Efter 2010 Skillnad 

1a 5,61 5,58 0,03 

1b 5,55 5,5 0,05 

1c 5,52 5,57 -0,05 

2a 4,66 4,22 0,44 

2b 5,21 4,83 0,38 

3 4,3 4,25 0,05 

4a 4,35 3,92 0,43 

4b 4,68 4,63 0,05 

4c 4,68 4,46 0,22 
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5 4,82 4,17 0,65 

 

6.3 Följdfrågor till två respondender 

Efter att datan från enkäterna sammanställts och hypotesprövning genomförts ansåg författarna 
att vissa efterintervjuer kunde anses som intressanta för att förstå resultatet på en djupare nivå. 
Författarna kommer att byta ut de intervjuade personernas namn mot olika bokstäver för att 
fortsatt kunna garantera anonymitet för att på så sätt säkerställa mer sanningsenliga och 
verklighetskritiska svar.   
 

6.3.1 Intervjuperson “C” 

Vi har intervjuat anställd C som arbetar på Swedbank och gjorde det innan 
varumärkesplattformen introducerades. C anser att det fanns enormt mycket information att ta 
del av i början och fokus på de tre nya värdeorden var stort. C:s närmaste chef tog värdeorden på 
stort allvar. Om C frågade sin chef U “Kan jag svara kunden så här i det här läget?” kunde U 
svara “Anser du att svaret är öppet, enkelt och omtänksamt?”. C märker en tydlig skillnad i hur 
de nuvarande värdeorden implementeras i vardagen jämfört med de förra. De förra pratades det 
inte om alls och C kan inte heller komma på vilka orden var.  
 

6.3.2 Intervjuperson “B”  

Vi har intervjuat person “B” som har chefsansvar inom Swedbank och därmed har lönesamtal 
och utvecklingssamtal med de anställda. B anser att de nuvarande värdeorden tydligare ligger 
som grund för lönesamtalen där han som chef måste ta ställning till hur väl de anställda lever upp 
till värdeorden. Däremot anser B det svårt att mäta dessa ord eftersom det är individuellt hur 
varje enskild människa tolkar orden. Ett intressant ämne som diskuterades med B var att 
personalen som inte är fast anställda inte har några lönesamtal eller utvecklingssamtal med sin 
närmsta chef. Det betyder att alla timanställda och vikarier som enligt B nästan alltid arbetar i 
kundtjänst som Swedbanks ansikte utåt inte på samma sätt diskuterar värdeordens betydelse med 
sin chef. De fastanställda vet om att värdeorden ligger till grund för hur den fortsatta karriären 
utvecklar sig medan visstidsanställda inte alls har samma utvecklande samtal med stöd i 
värdeorden. På vissa kontor är upp till 50 procent av frontpersonalen visstidsanställda vilket 
betyder att kunderna dagligen möter personal som inte är fullt implementerade med den interna 
kampanjen.  
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7 Analys    

Under följande kapitel kommer empirin att analyseras utifrån den teoretiska referensramen.  
Syftet med uppsatsen är att analysera och identifiera vilka kritiska aspekter som finns i samband 
med en intern marknadsförings kampanj utifrån undersökningen om regional skillnader..  

7.1 Kan nollhypotesen förkastas eller ej?  

(H0)   
Det kommer inte vara någon skillnad mellan anställda i region Stockholm jämfört med norra 
regionen trots att implementeringen av varumärkesplattformen och värdeorden skett på lokal 
nivå.  
 
(H1)  
Det kommer att vara en skillnad mellan anställda i region Stockholm jämfört med norra 
regionen då implementeringen av varumärkesplattformen skett på lokal nivå.  
 
I de hypotesprövningar som gjorts kan det konstateras att nollhypotesen kan förkastas då det 
råder en signifikant skillnad mellan region Stockholm och Norra regionen. Detta innebär att det 
finns en signifikant skillnad mellan de anställda beroende på om de tillhör Norra regionen eller 
Stockholm. Att nollhypotesen förkastas och mothypotesen gäller lägger grunden för vidare 
analys kring den skillnad som är statistiskt säkerställd och vilka kritiska aspekter som ligger 
bakom detta utfall.  

7.2 Analys av empirin med ansats i teorin 

En noggrant formulerad strategi är enligt Collis och Rukstad (2008) en viktig aspekt för att få 
personalen att veta vad de ska göra och hur de ska göra det. Därav har analys av regionernas 
olika uppfattning genomförts kring den interna marknadsföringskampanjen. Detta för att kunna 
påvisa om den olikformade strategiska implementeringen har orsakat att olika uppfattningar 
råder mellan regionerna. 
 
Nedan presenteras intressanta skillnader som går att utläsa från resultaten av enkäten. I en lista 
konstateras skillnader och likheter som vidare kommer att analyseras. 
 

- Det finns en signifikant skillnad mellan de två regionernas attityder mot kampanjen 
- En positiv syn på varumärket är genomgående i båda regionerna men överlag råder en 

mer positiv syn på varumärket hos de anställda i Region Stockholm.  
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- Det råder skillnader mellan Region Stockholm och Norra Regionen där vi ser ett 
samband att Norra regionen har mindre förståelse för värdeorden och anser också att 
värdeorden har en mindre positiv effekt i arbetslivet. 

7.2.1 Strategin bakom implementeringen 

Då det inte medföljde en noggrann detaljplan kring strategin om hur den nya 
varumärkesplattformen skulle implementeras i organisationen steg för steg visar det redovisade 
resultatet att vissa skillnader råder för personalens attityd. Utifrån nollhypotesen gjordes 
beräkningar med hjälp av en Manova som resulterade i att nollhypotesen förkastades i förmån för 
mothyptesen. Det råder med andra ord statistisk säkerställd skillnad mellan regionerna. Det 
betyder att strategins avsaknad på detaljplanering lett till att skillnader råder i personalens 
uppfattning om den interna kampanjen. Det har varit upp till varje region att anpassa arbetssättet 
för att passa värdeorden “öppen, enkel och omtänksam” vilket syns då Norra regionen överlag 
har lägre medvetenhet om orden och inte anser att de påverka arbetsdagen lika positivt. Detta i 
sin tur kan påverka personalens synsätt på värdeorden vilket har bevisats i redovisning av 
empirin. Personalen i olika regioner upplever en signifikant skillnad om den interna kampanjen, 
de flesta har dock en positivt inställning. Norra Regionen är genomgående mindre positiv än 
Region Stockholm. 
 
En noggrant formulerad strategi för interna kampanjer leder enligt Collis och Rukstad (2008) till 
framgång och större chanser att uppnå sina mål. Varumärkesplattformen som Swedbank 
introducerade 2010 har enligt denna undersökning lyckats sätta sig hos de anställda och de är väl 
medvetna om vad orden betyder. Däremot förekommer en stor regional skillnad i om de 
anställda anser det lätt att hitta information om kampanjen om de behöver leta. Norra regionen är 
mer tveksamma till var de ska leta och tror inte i lika stor utsträckning att det skulle gå snabbt att 
få fram informationen. Region Stockholm anser sig veta var de ska leta och tror också att det 
skulle gå snabbt att få fram informationen om de skulle leta. En aspekt är att Region Stockholm 
blivit exponerade av varumärkesplattformen oftare och i större utsträckning eftersom det 
tillkommer nya kollegor oftare i Region Stockholm än i Norra regionen. Enligt undersökningen 
har Region Stockholm en genomsnittligt kortare anställningstid än vad Norra Regionen har. Det 
leder till att varumärkesplattformen inte påminns om lika ofta, eftersom de anställda kan anse sig 
redan veta hur de ska agera och arbeta. Sammanfattningsvis leder en högre omsättningsgrad av 
anställda till att varumärkesplattformen diskuteras oftare och därmed oftare hamnar i fokus hos 
de anställda.  
 
Men det går inte bara att upprepa varumärkesplattformen ofta för att någon ska “leva den” , som 
är det slutgiltiga steget (Falonius 2010). Falonius (2010) nämner vikten av att implementera ett 
intern varumärke tillräckligt djupt. I ett första steg krävs det att personalen får höra vad 
varumärket innebär, steg två är för personalen att tro på kampanjen. I det steget ingår att kunna 
försvara den och även kunna acceptera den. Steg tre som enligt Falonius är nyckeln till framgång 
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är när personalen “lever” kampanjen. När de är så övertygade om att det är rätt att de kan räknas 
som ambassadörer för varumärket. I undersökningen redovisas att personalen är medvetna om de 
tre värdeorden och vet definitionen på dem. De anser också att de har en positiv inverkan på 
deras arbetsliv. Analysen av dessa svar utifrån Falonius (2010) tre steg visar att två av tre är 
uppfyllda, medarbetarna har hört samt förstått och accepterat. Det tredje steget kan mycket väl 
vara uppfyllt men ett empiriskt underlag går utanför denna undersökning. Däremot kan det 
konstateras att arbetet med att bryta ned varumärkesplattformen till dagliga konkreta handlingar 
leder till att personalen kan leva den interna varumärkeskampanjen. När de anställda bit för bit 
skapar en kontakt mellan den interna marknadsföringskampanjen och deras dagliga arbete skapas 
också en annan förståelse för den. Då går den interna kampanjen in i den dagliga rutinen och 
anses inte bara vara något pappersjobb att skylta med för att det ska se snyggt ut. Ett exempel 
återfinns i efterintervjun med C där C:s chef U besvarar frågan “Kan jag svara kund så här?” 
med svaret “Anser du att det svaret är öppet, enkelt och omtänksamt?”. Detta är ett tydligt 
exempel på när ledarna är ambassadörer för det interna varumärket och även bryter ned hela 
varumärkesplattformen till dagliga konkreta handlingar.  
 

7.2.2 Employee branding och den interna kommunikationen 

Att implementera varumärket i personalen så att det uppstår starka psykologiska band mellan 
personal och varumärke är en grundbult inom employee branding. En aspekt som beskrivs inom 
teorierna om employee branding är förmågan att omvandla strategi till handling. Ett första steg 
Swedbank tar är när de väljer att bryta ned sin långsiktiga strategi och sitt syfte till tre värdeord 
som personalen varje dag ska efterleva. Att sedan definiera värdeorden och beskriva hur de kan 
tolkas är ytterligare ett steg för att knyta värdeorden närmare personalen. 
 
Utifrån teorin kring att marknadsföring inte är något särskiljt från organisationen (Gummesson 
2002) anses att varje interaktion med kunder, media och till och med varandra påverkas den 
officiella bilden av Swedbank. De anställda representerar företaget hela tiden vilket gör det 
mycket viktigt för företagen att personalen har en tydlig strategi för hur de ska bete sig. I enkät 
undersökningen fick de anställda inom Swedbank svara på om de ansåg strategin för den interna 
kampanjen var tydlig. Norra regionen tycker att Swedbanks strategi har varit mindre tydlig än 
vad Region Stockholm anser. Samband finns där norra regionen har en tendens att tycka sig ha 
mindre förståelse för värdeorden och även anser sig fått en mindre positiv effekt på sitt arbetsliv 
än Region Stockholm.  
 
Enligt Collis och Rukstads (2008) teorier om vikten av en tydlig strategi kan avsaknaden från 
detta leda till att personalen inte vet hur de ska bete sig och det kan leda till misslyckande. 
Eftersom en intern varumärkeskampanj ska vara skapad efter kundernas förväntansbild på 
företaget är det av största vikt att de anställda är väl insatta i vad varumärkeskampanjen står för. 
När personalen har en tillit till kampanjen finner de stöd i den hur de ska möta sina kunders 
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förväntningar. Då möter personalens servicenivå förväntansbilden och leder i sin tur till att 
kundnöjdheten påverkas positivt. Denna kritiska aspekt tar grund i Parasuramans (1991, se 
Greene m. fl. 1994) definition av ordet “nöjd” i kundnöjdhet, hur väl ett företag möter kundernas 
förväntningar. Om ett företag precis möter kundernas förväntan är de nöjda, ifall företaget 
överträffar kundernas förväntansbild är de mer än nöjda. Enligt Falonius (2010) är det viktigt att 
personalen faktiskt förstår vad kunderna har för förväntansbild av varumärket. När de anställda 
når en förståelse för vilken nivå förväntansbilden ligger på, är det enklare att kunna möta den och 
överträffa den. Den kritisk aspekten vi författare kan identifiera är med andra ord för ledningen 
att förstå vad kunderna förväntar sig och sedan utforma den interna kampanjen så att personalen 
förstår vad som krävs för att kunna leva upp till förväntningarna.  
 

Medelvärde Tydlig strategi Förståelse för värdeorden Positiv effekt på 
arbetslivet 

Norra regionen 4,65 5,1 4,18 

Region Stockholm 4,56 5,27 4,54 

Skillnad NR-RS −0,09 −0,17 −0,36 

Sammanställning av medelvärden från resultatkapitlet.  
 
Om personalen inte har en tydlig vetskap i hur de ska bete sig och vad för sorts beteende som 
förväntas av dem kan kunder som möter Swedbank bli besvikna eftersom servicen då inte möter 
kundernas förväntningar. En orsak till att medarbetarna inte upplever en fullt positiv påverkan på 
deras arbetet finner vi i sista frågan i analysen kring hur lätt medarbetarna tror sig kunna finna 
information kring den interna kampanjen när de behöver det. I Norra regionen vet endast 11,86% 
med full säkerhet vart de finner information, i Stockholm är den siffran något högre och ligger på 
19,35%. Dock är den totala procenten för båda regionerna 14,44%. Att personalen inte vet vart 
de finns information är till nackdel för den interna kampanjen då denna ska ha en påverkan till 
det bättre för den anställde i dennes arbete. Utifrån kampanjen ska de anställda veta hur man 
agerar i ett kundmöte, men om det är svårt för de anställda att leta rätt på den informationen finns 
en risk att kundmötet blir fel och syftet kampanjen går förlorad och ett felaktigt intryck kan ges 
av Swedbank. Samtidigt konstaterar vi författare att om det så kallade “employee branding”-
arbetet fungerat perfekt bör ju ingen ytterligare information behövas. I sådana fall ska de 
anställda vara så psykologiskt sammanbundna med varumärket att det önskade beteendet när de 
representerar Swedbank kommer automatiskt. 
 
Kundnöjdheten är en förutsättning för att kunderna ska fortsätta vara lojala. Skadas Swedbanks 
rykte kan det leda till intäktsförluster och ett dåligt rykte kan vara svårt att hämta sig ifrån. Enligt 
Reichheld (1996) leder illojala kunder dessutom till en 25-50% lägre takt i finansiell utveckling 
för företag. I det långa loppet ska varumärkesplattformen leda till nöjdare kunder och stärka 
kundrelationer. Men då krävs det att de anställda förstår innebörden av vart organisationen är på 
väg. Enligt Mitchell (2002) leder personal som är mycket insatt i den interna kampanjen till att 
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konsumenterna märker positiva skillnader. Enligt enkäten är de anställda inom Swedbank, 
oavsett vilken region de arbetar i, mycket insatta i vad ledorden betyder och den stora 
majoriteten anser att orden har haft en positiv effekt på deras arbetsliv. Vad enkätsvaren visar på 
är att de anställda genom varumärkeskampanjen har kunna tillgodogöra sig de tre olika 
värdeorden. Att det dessutom har haft en positiv effekt på deras arbete talar för att det skett en 
positiv förändring som konsekvens från införandet av den nya varumärkesplattformen med de 
nya värdeorden.  

7.2.3 Medskapande och Falonius tre steg av implementering 

Falonius (2010)  påpekar vikten av att låta personalen vara medskapande till interna kampanjer 
för att på så sätt få med sig personalen och få dem att bry sig om kampanjen på en djupare nivå. 
Swedbank har tagit stor hänsyn kring kriteriet att ha de anställdas intressen i anspråk vid 
framställningen av kampanjen. Analysen av Swedbanks arbete är att de tagit god grund i den 
rådande företagskulturen innan de påbörjade arbetet med den nya varumärkesplattformen. Man 
har tillsammans med personalen utformade syftet, visionen och värdeorden. Ledningen har 
lyssnat och tagit hänsyn till personalens åsikter, vilket Galunic och Hermreck (2012) ansåg var 
en avgörande aspekt vid implementering av strategin. Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) 
var det viktigt att personalen kunde identifiera sig med företaget och när då personalen får vara 
med att påverka Swedbanks nya varumärkesplattform fick de utgå från vad de själva tyckte och 
tänkte. Att ta en så stark grund i personalens åsikter resulterade i att personalen enligt enkäten ser 
positivt på värdeorden och generellt håller med om att definitionerna av orden stämmer in på 
Swedbank.  I det empiriska materialet visas att det i huvudsak råder en generellt positiv syn på 
den interna marknadsförings kampanjen. Ungefär 95 % av de anställda är medvetna om vilka 
orden är och jämför man den procentuella andelen som visste vilka värdeorden var innan 2010 
var det 12%. Skillnaden är markant och det antyder att denna interna kampanj introducerats och 
underhållits på rätt sätt. Frågan är då vilka kritiska aspekter som kan återfinnas som har gjort 
denna interna kampanj så pass lyckad? Falonius (2010) har kommit fram till att medskapande är 
en kritisk aspekt. Swedbank har här låtit personalen varit medskapare till varumärkesplattformen 
vilket bidrar till att fler är engagerade, vet vilka orden är och anser att orden angår dem.  
 
Falonius (2010) beskriver ytterligare att den interna förståelsen dels måste ta i beaktning vad 
kunden anser om varumärket men det ska även gå att bryta ner den interna kampanjen och 
strategin i dagliga handlingar. Medarbetarna ska förstå hur deras handling ska påverkas utifrån 
den interna kampanjen. De tre värdeorden som ingår i varumärkesplattformen ska fungera som 
en vägledning i hur de anställda ska agera. Enligt Mitchell (2002) leder en tydligt medveten 
personal till framgångar för företaget, utifrån Manovan kan utläsas att det förekommer ett högt 
medelvärde för båda regionerna vilket talar för att de anställda är väl medvetna. Däremot finns 
det en tydlig skillnad mellan Norra regionen och Region Stockholm. Detta anses beror på att 
strategiska skillnader råder mellan regionerna då det inte fanns en detaljplan över hur det interna 
varumärket skulle introduceras, vilket Collis och Rukstad (2008) påpekar är viktigt.   
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I efterintervjun med “C” nämnde personen att sin närmsta chef kunde besvara en fråga med 
motfrågan “Anser du att det svaret är öppet, enkelt och omtänksamt?” vilket ledde till att C satte 
den aktuella kundhändelsen i perspektiv till värdeorden för att sedan finna stöd i dem när C 
sedan svarade kunden. Enligt Falonius (2010) är en kritisk aspekt vid en intern 
varumärkeskampanj att ledningen måste ses som förebilder. där ledningen visar på att de är 
ambassadörer för det interna varumärket precis som Falonius anser att personer är i det tredje 
steget i implementeringen. Samtidigt visar händelser som denna att företaget arbetar aktivt med 
att omvandla det interna varumärket till konkreta handlingar precis som Falonius (2010) 
poängterar är viktigt. 
 
En av de kritiska aspekter som identifieras ur analysen är att det måste råda en tydlig uppfattning 
om vilka förväntningar kunderna har på Swedbank. När de förväntningarna är identifierade ska 
de tas stor hänsyn till vid utformningen av den interna kampanjen. Men det går således inte att 
bara ta hänsyn till kunderna. För en annan kritisk aspekt är att få med sig personalen på spåret 
och i sådan djup nivå som möjligt med hjälp av metoden employee branding. När personalen är 
övertygade om att den interna kampanjen är helt rätt kan de leverera en god service utåt mot 
kunden som lever upp till kundens förväntans bild. Dessa två identifierade aspekter måste alltså 
sammanstråla i utvecklingen av den interna kampanjen för att attityden hos personalen ska vara 
positiv vid interna varumärkeskampanjer. 
 
De anställda som började arbeta innan 2010 väljer i större utsträckning svars alternativet 
“instämmer fullt ut” på frågan om de är medvetna om ledorden. De som anställdes efter 2010 
instämmer inte lika fullt ut på samma fråga. I båda grupperna är de mest medvetna om Öppen 
och Omtänksam medan Enkel inte är lika självklar för någon av grupperna.  
 
Gruppen med anställda som började arbeta före 2010 har en större medvetenhet kring värdeorden 
och hela 75% instämmer fullt ut att de är medvetna om samtliga av de tre orden.  
När det i undersökningen beskrivs hur Swedbank definierar värdeorden och frågar om de 
anställda anser att företag lyckas leva upp till definitionen så instämmer man minst med 
värdeordet Enkel. De anställda instämmer mer i att definitionen av Öppen och Omtänksam 
stämmer överens med hur Swedbank är. Regionala skillnader finns i denna fråga. Den norra 
regionen anser att Swedbank är mycket mer öppet än vad Region Stockholm anser Swedbank 
vara. Medelvärdet visar på en skillnad ligger på 0,47 (RS medelvärde: 5,88 och NR medelvärde: 
5,41). Detta är ett bevis på att Swedbank ännu inte helt har lyckats uppnå målet med sin 
varumärkesplattform då man inte klarar av att leverera samtliga värdeord enligt de anställda. 
Dessa regionala skillnader kan vara en effekt av den lokala implementeringen. Då ingen 
detaljplan medföljde öppnar det upp för olika tolkningar och även olika engagemang. Den 
mänskliga faktorn spelar sin roll och leder till att attityden skiljer sig mellan regionerna. De olika 
grupperna, anställda innan 2010 och anställda efter 2010, visar att de som anställdes efter 2010 
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har ett lägre medelvärde på alla frågor förutom 1c. Detta visar att de som anställds efter 2010 inte 
har en lika positiv helhetssyn som de som anställdes innan. 
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8 Slutsatser 

I följande kapitel kommer slutsatser utifrån analysen att presenteras för att uppfylla syftet med 
uppsatsen.  
 
Syftet med denna studie är att analysera och identifiera vilka kritiska aspekter som finns i 
samband med en intern marknadsförings kampanj. Författarna hoppas kunna öka förståelsen för 
vikten av ett väl fungerande och strategiskt implementerat varumärke och hur ett företag bör gå 
tillväga för att skapa det.  
 

8.1  Identifierade kritiska aspekter i Swedbanks interna varumärkeskampanj  

Hur ser de anställdas attityder ut kring en intern varumärkeskampanj och vilka kritiska aspekter 
bör företag ta hänsyn till?  
 
Nedan kommer presenteras i kortfattad form vilka kritiska aspekter som identifierats utifrån 
analysen.  
 

● Noggrant formulerad strategi leder till en gemensam syn bland de anställda på det interna 
varumärket. Detta leder i sin tur till en gemensam syn på hur de anställda ska bete sig mot 
kund. 

● Chefer och personer med chefsansvar måste kunna ses som förebilder och ambassadörer 
för det interna varumärket för att de anställda ska ta kampanjen på allvar. 

● Personalen måste kunna identifiera sig med organisationens normer och värderingar som 
medföljer i den interna varumärkeskampanjen för att faktiskt ta de till sig. 

● Företagen vinner på att låta personalen vara medskapare av varumärket då det resulterar i 
en högre medvetenhet och ett högre engagemang för den interna kampanjen. 

● Personalen måste vara väl medvetna om vad kunderna har för förväntansbild på företaget 
för att kunna möta den och bibehålla eller öka kundnöjdheten på ett enkelt sätt. 

● Att veta hur man bryter ned hela varumärkesplattformen till dagliga konkreta handlingar 
är avgörande för att personalen ska ta till sig varumärket och leva det. 

● Att följa upp och göra personalen påmind ofta om att det interna varumärket är en viktig 
del av arbetsdagen är avgörande för att personalen ska tycka likadant. 

 
 
Enligt Cullis och Rukstad (2008) måste det finnas en tydligt formulerad strategi, men att låta 
varje region välja hur implementeringen ska gå till leder inte till någon sådan och de personer 
som framställd varumärkesplattformen kan inte garantera samtliga anställda kommer 
implementeras med samma tillvägagångssätt. Detta leder enligt undersökningen ovan till 
skillnader i personalens attityder mot den interna kampanjen. Genom den hypotesprövning som 
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genomförts i empirin kunde det utläsas att mothypotesen var gällande. Det finns en statistiskt 
säkerställd skillnad mellan de två regionerna. Denna skillnad anses beror på avsaknaden för den 
generella strategin.  
 
Det är viktigt att inte bara lämna över en intern kampanj som denna på regionschefer som sedan 
lämna över den till kontorscheferna utan någon vidare uppföljning. En strategisk detaljplan 
behövs när olika delar av företaget ska förstå sig på samma interna varumärkeskampanj. Region 
Stockholm är mest medvetna om kampanjen och detta beror på frekventa påminnelser om den. 
Det analysen påvisar är att ju mer implementerad en intern kampanj är i vardagen desto mer tar 
företaget till sig den. De förra värdeorden kunde bara 12 % av de anställda och efter pilotstudien 
konstaterades det att det berodde på att de gamla värdeorden var för komplicerade och ansågs 
inte ha någon koppling till det dagliga arbetet. Slutsatsen är att den kritiska aspekten som 
identifierats utifrån detta är att en intern marknadsföringskampanj måste ha en tydlig utarbetad 
strategi, noggrant följas upp och påminnas om frekvent. Den måste även vara en stadig grund för 
medarbetarna i deras vardag. Kopplingen till det dagliga arbetet är även det en kritisk aspekt för  
att nå framgång. En kritisk aspekt som Swedbank tagit hänsyn till vid utformningen av den nya 
varumärkesplattformen är det Falonius (2010) benämner som medskapande. Genom att låta 
personalen vara med och påverka det nya varumärket stöter sig inte företaget med den rådande 
företagskulturen. När personalen är medskapare blir de mer engagerade enligt Falonius (2010) 
och medskapandet kommer ur den vardagliga företagskulturen. Det visar sig starkt i denna 
undersökning då 96 % är väl medvetna om värdeorden, jämfört med 12 % som kände till de 
gamla värdeorden när de var aktuella.  Därmed anses att den nya varumärkesplattformen har 
introducerats med gott resultat.  
 
En annan tydlig indikation på att det är viktigt att få personalen att hamna i steg tre (Falonius 
2010) är de spridda svaren på var de ska leta efter information om kampanjen. I enkäten 
efterfrågades om de ansågs lätt skulle hitta information om kampanjen om de letade. Bara 14% 
vet exakt vart de ska leta vilket är en låg siffra vid en så viktig intern kampanj. Detta ger 
indikationer på att Swedbank på ett tydligare sätt måste visa personalen var de kan leta efter 
information om den interna kampanjen. I enlighet med vad Falonius (2010) anser om att man 
måste kunna bryta ned varumärkeskampanjen till dagliga konkreta handlingar, så måste också 
personalen veta var de kan söka vägledning. Slutsatsen av detta är att en kritisk aspekt för att 
kunna använda varumärkeskampanjen som en daglig vägledning måste företag som Swedbank 
också tänka på aspekten att göra informationen lättillgänglig. Det går inte bara att informera en 
gång, utan personalen måste ständigt bli påminda och kunna läsa sig in på ämnet vid behov.  
 
Om medarbetarna hade blivit utsatta för samma implementering utifrån en enad strategi och 
denna varit lyckad skulle samtliga veta vart Swedbank strävar och hur man vill att omgivningen 
ska uppfatta dem. En tydlig strategi kring Swedbanks varumärkesplattform bör generera svar 
från de anställda att de är helt överens med de tre värdeorden som företaget ska arbeta efter. 
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Ändå visar enkätsvaren från fråga 4 att öppen och omtänksam stämmer överens med den bilden 
de har av Swedbank medan enkel stämmer lite mindre väl överens.  
 

8.1.1 Skillnader ur de anställdas perspektiv 

Följande stycke ämnar svara på problem formuleringens andra del “Har den gjort skillnad ur de 
anställdas perspektiv?” 
 
96 % känner till värdeorden men på frågan hur många som anser värdeorden ha en positiv effekt 
på deras arbetsdag är det dock inte lika många, 83,5%. Majoriteten anser dock att värdeorden har 
en positiv effekt. Slutsatsen är att personalen i alla fall har uppnått två steg från Falonius (2010) 
tre stegs teori. De har hört om kampanjen och de har också accepterat den och tror på den. En 
vidare undersökning skulle kunna gå in på djupet om det tredje steget “leva kampanjen” är 
uppnått också vilket vi kommer att föreslå för vidare forskning. Vid implementering av en intern 
marknadsförings kampanj bör företaget sträva efter Falonius tre stegs teori för att verkligen 
lyckas nå personalen på djupet. Det kan konstateras utifrån analysen av den procentuella 
skillnaden mellan hur många som är medvetna om orden och hur många som anser de som 
positiva är relativt stor. Slutsatsen som kan dras utifrån det är att personalen inte fullständigt nått 
dett tredje steget: “leva varumärket”. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till och ett större 
fokus på det skulle kunna leda till fler som “instämmer helt” på enkätfrågorna. Det räcker inte 
enligt analysen att endast nå de två första stegen och sedan släppa den interna 
varumärkeskampanjen “fri”. För att verkligen nå fram och på djupet av personalen måste det 
tredje steget också uppnås. Det är en viktig aspekt att ta hänsyn till när ett företag ska nå 
framgång med en intern marknadsföringskampanj analysen. När personalen är helt övertygade 
om kampanjen och då förvandlats till “ambassadörer” (Falonius 2010) är givetvis den positiva 
synen på värdeorden också högre.  
 
Det är mycket viktigt att få med sig hela personalen i arbetet och ha en tydlig strategi för hur det 
ska gå till. Det är också viktigt att sätta upp tydliga styrmål och berätta för hela företaget vart 
detta ska bära. Grunden ligger i förståelsen för identifiering med företaget och företagetskulturen 
för att omarbetningen av det interna varumärket ska tas emot positivt. En komponent som spelar 
stor roll vid arbeten med vidareutveckling av det interna varumärket är därmed förståelsen för 
företagskulturen. Saknar företaget förståelse för hur företagskultur fungerar och existerar kan 
inte en varumärkesplattform implementeras med lika stor genomslagskraft. I enlighet med 
Alvesson och Sveningsson (2012) kan personalen endast stå för företagets värderingar och 
normer om de själva håller med. Har de då varit med och förändrat vad varumärket ska stå för 
når den interna varumärkesförändringens framgång. De har ju själva varit med och bestämt 
genom att Swedbank valde att ta med sin personal i förändringsarbetet och bad om åsikter. De 
åsikter som de fick sammanställdes och utvecklades sedan till varumärkesplattformen.  
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En annan slutsats utifrån analysen är att det är viktigt att förtydliga de långsiktiga målen med 
varumärkesplattformen eftersom det leder till att hela personalstyrkan styr åt samma håll. 
Otydlig strategi leder enligt Collis och Rukstad (2008) till förvirring hos de anställda och leder 
också till att företaget inte kan bli lika framgångsrikt. Personalen har i stora drag tagit till sig vad 
värdeorden står för och har en positiv syn på dem vilket på så sätt har gjort skillnad sett från 
personalens perspektiv. Men det är också tydligt från resultatet att inte alla hade en självklar bild 
över de långsiktiga målen med varumärkesplattformen. Om inte hela personalen är med på att 
värdeorden är till för att kunna leva upp till visionen och förfylla Swedbanks syfte kan olika 
kontor på lång sikt styra åt olika håll. Det är med andra ord mycket viktigt att vara tydliga med 
långsiktiga mål vilket vi anser att Swedbank kan vara bättre på i denna interna kampanj. En 
intern kampanj som denna har enligt undersökningen generellt sett positiv effekt på  
 
Slutligen, om man tar i beaktning att företagskulturen ligger starkt rotad i personalen och att det 
interna varumärket även det är sammanflätat med kulturen och personalen och tar detta på allvar, 
går det att lyckas väl med en intern kampanj likt denna. Fler aspekter måste dock tas hänsyn till, 
så som tydliga styrmål, en tydlig strategi och noggrann uppföljning. När alla dessa aspekter tas i 
beaktning kan företag nå en god utveckling av sitt interna varumärke. Som Mitchell (2002) 
kommit fram till, är personalen positiv och “lever” företagets interna kampanj kommer även 
kunderna att märka en positiv skillnad i mötet med företaget.  

8.2 Förslag på vidare forskning  

Denna studier har identifierat kritiska aspekter när företag använder sig av en intern 
marknadsföringskampanj. Vidareforskning som kan bedrivas under en längre tid skulle med 
fördel kunna undersöka hur kundernas uppfattning av Swedbanks satsning ser ut. Uppfattas man 
som Öppna, Enkla och Omtänksamma av allmänheten? Genom detta skulle de kritiska 
aspekterna även kunna undersökas ur ett kundperspektiv.  
 
Statistik som presenterades i inledningen av denna uppsats tog upp förhållandet kring förtroende 
för banker vilket minskade som en följd av finanskrisen. Då Swedbank senare tog bort 
kontanthanteringen sjönk det ytterligare. En studie kring förtroendet skulle därför kunna 
utvecklas utifrån de Har man genom varumärkeskampanjen kunna återskapa eller rent ut av 
överträffa förtroendet från kunderna? Här är det åter igen kunderna som får stå i fokus för 
undersökningen då det bara är dem som kan svara för hur deras förtroende för banken ser ur.  
 
En vidare undersökning där målet är att se om varumärkeskampanjen har nått alla Falonius 
(2010) tre steg, “höra”, “förstå” och “leva” den interna kampanjen vore intressant. I denna 
undersökning går det inte från det empiriska materialet utläsa om det tredje steget faktiskt är 
uppnått. Det skulle krävas en långtidsstudie på ett fallföretag som implementerar en intern 
varumärkeskampanj och en uppföljning under en längre tid kring hur de olika stegen uppnås.
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Bilaga 1 

Enkätfrågor  

Parametrar (demografiska/geografiska) 

Vilken region tillhör du? 

Norra Regionen  [ ] 

Region Stockholm  [ ] 

Annan, skriv nedan: 

 
Ålder: 
18-20                                                    21-25                                                    26-30                                                    
31-35                                                    36-40                                                    41-45                                                    
46-50                                                    51-55                                                    56-60                                                   
61-65                                                    66+                            
 
Kön:  
Man    [ ] 
Kvinna    [ ] 

2010 introducerades värdeorden "Öppen, enkel och omtänksam". Arbetade du på Swedbank då? 

Jag arbetade inom Swedbank INNAN värdeorden introducerades 2010   [ ] 

Jag började arbeta inom Swedbank EFTER värdeorden introducerades 2010  [ ] 

 

Likert skala för nedstående frågor:  
1 - Instämmer inte alls - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Instämmer fullt ut 
Fråga 1 
Jag är medveten om Swedbanks tre värdeord… 
a) ...Öppen 
b) ...Enkel 
c) ...Omtänksam 
  
Fråga 2 
a) Jag tycker Swedbank hade en tydlig strategi för introduceringen av de tre värdeorden 
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b) Jag tyckte att de nya värdeorden var lätta att förstå 
 
Fråga 3 
Jag tycker att de tre värdeorden har haft en positiv effekt på mitt arbetsliv 
 
Fråga 4 
Swedbank vill vara öppna, enkla och omtänksamma. Nedan beskrivs hur Swedbank ser på 
orden, håller du med om att Swedbank lever upp till dessa beskrivningar? 
 
a) Enkel - Våra tjänster och våra medarbetare ska vara lätta att få tag på och enkla att 
förstå. Vi ska skapa en vänlig och okomplicerad bankupplevelse för alla. Enkel är att vara 
begriplig i en komplex värld. Håller du med? 
b) Öppen- Vi ska agera som en rak, transparent, ärlig och pålitlig partner. Kunder oc 
andra intressenter ska känna sig välkomna och trygga med våra tjänster och vårt 
agerande. Håller du med? 
c) Omtänksam - Allt vi gör, gör vi utifrån kundens behov. Vi hjälper våra kunder att fatta 
välgrundade beslut på ett hållbart sätt. Våra medarbetare är hjälpsamma och pålitliga. i 
sätter en ära i att hålla vad vi lovar. Håller du med?  
 
Fråga 5 
Wolf nämner i internutbildningen "On Boarding" att Visionen och Syftet är de långsiktiga 
målen som ska styra Swedbank framåt. De tre värdeorden ska vara den vardagliga guiden 
för personalens normer och värderingar. Målet med de tre värdeorden är att skapa en 
gemensam kultur för att uppfylla vision och syfte. 
 
Hur medveten var du om målet med värdeorden innan du läste det här?  
 
Fråga 6 
Tycker du att det är lätt att få fram information kring kampanjen om de tre värdeorden, 
om du behöver det? 

- Nej, jag vet inte alls var jag ska leta 
- Kanske hittar efter ett visst letande 
- Jag har ingen aning var jag ska leta 
- Ja, jag tror att det skulle gå snabbt att få fram  
- Ja, jag vet exakt vart jag ska leta 
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