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ABSTRACT

Denna undersökning syftar till att med en kvalitativ receptionsanalys svara på frågan

hur de anställda på Banken X tolkar en intern reklamfilm på ett dominant,

förhandlande eller oppositionellt vis. Ytterligare en frågeställning är huruvida de

anställdas uppfattning av begreppet ambition, som är centralt i den interna kampanjen,

korresponderar med det som Banken X vill att den ska förmedla.

Undersökningens metodik är en receptionsstudie som innefattar dominant,

förhandlande samt oppositionella tolkningar. Resultatet för dessa tolkningar bygger

på nio stycken kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med anställda på ett av

bankens lokalkontor.

Våra teoretiska utgångspunkter är receptionsanalys, kritisk teori, social-

konstruktionism, interkommunikation samt företagskultur. Teorierna har legat till

grund för vår analys samt resultat.

Resultaten visar på att olika tolkningar av den interna reklamfilmen har gjorts av de

anställda, men att den dominanta tolkningen var den mest framstående. Vidare har vi

sett att ambition är ett väldigt brett begrepp som tolkas olika av de anställda vilket gör

det svårt att få en helt koherent uppfattning av de över tusen anställda.

Vi har kommit fram till att våra valda teorier internkommunikation och företagskultur

är starkt sammankopplade på det vis att internkommunikationen på något vis

definierar företagets kultur.

Undersökningen har även visat på att det som behövs för att nå en ökad förståelse hos

de anställda är mer diskussion och information kring vad begreppet ambition står för i

företagets kontext samt vad man vill förmedla både internt och externt till kunderna.

NYCKELORD:

Receptionsanalys, kritisk teori, socialkonstruktionism, internkommunikation,

företagskultur, ambition, medieinnehåll, bankvärlden, asymmetriska

maktförhållanden, tolkningar, mottagare, elitism.
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1. INLEDNING

Vi har valt att skriva vår kandidatuppsats om en bank på den nordiska marknaden, där

vi ur deras interna kampanj valt att bygga frågeställningar, intervjuplan samt

analysmaterial kring den interna reklamfilmen som är en del av denna kampanj. Den

undersökta banken samt de anställda har valt att hålla sig anonyma, därav kommer

denna bank att vidare genom hela vår undersökning nämnas som Banken X och de

anställda som Respondent A-I.

En anledning till att vi valde att undersöka bankvärlden närmare är för att den som

sådan fascinerade oss. Det är en bransch där alla säljer samma tjänster och för att

lyckas måste man differentiera sig från de konkurrerande verksamheterna. En viktig

del för att kunna göra det är att ha en bra företagskultur med fungerande

internkommunikation som skall leda till att de anställda har en enhetlig uppfattning om

vad banken vill förmedla utåt. Hur Banken X har hanterat internkommunikationen är

något som vi kommer att titta närmare på i vår undersökning.

Banken X har det senast året genomgått stora omstruktureringar av sitt varumärke samt

i sin organisation. Under 2010 beslöt sig banken som tidigare bestått av mindre

provinsbanker med skilda namn att bli enade under ett namn. Namnbytet och

omorganiseringen har väckt vårt intresse för hur man rent kommunikativt får

informationen att nå ut till de anställda i banken samt hur den uppfattas av de anställda.

Det är, ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv, spännande att se

hur de anställda läser och tolkar det budskap som den interna reklamfilmen förmedlar.

Det är även intressant att se hur detta stämmer överens med Banken X’s önskade

tolkning. Mediematerial tolkas alltid olika beroende på vem som mottar budskapen,

med andra ord måste man vara varse om att det kan uppstå avvikande tolkningar. Hur

dessa tolkningar görs är något som vi kommer att undersöka närmare.

Undersökningen kommer att grunda sig i tre huvudaspekter: de anställdas perception

av det interna filmmaterialet, de anställdas syn på begreppet ambition samt hur detta

korresponderar med Banken X’s syn på begreppet ambition.
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2. SYFTE

Vårt syfte är att kritiskt undersöka hur de anställa på ett lokalt bankkontor i en

närliggande förort till Stockholm, tillhörande Banken X, har uppfattat och tolkat den

interna kommunikationen utifrån en intern reklamfilm som kommunikations-

avdelningen låtit framställa. Vi vill med andra ord ta reda på hur och varför dessa

tolkningar skapas.

3. FRÅGESTÄLLNINGAR

För att kunna svara på ovanstående syfte med uppsatsen har vi valt dessa

frågeställningar:

1. Hur ser den dominanta tolkningen av den interna reklamfilmen ut bland de anställda

på ett av Banken X:s lokalkontor?

2. Hur ser den förhandlande tolkningen av den interna reklamfilmen ut bland de

anställda på ett av Banken X:s lokalkontor?

3. Hur ser den oppositionella tolkningen av den interna reklamfilmen ut bland de

anställda på ett av Banken X:s lokalkontor?

4. Hur korresponderar de anställdas på ett av Banken X:s lokalkontor uppfattning om

ambition med det som Banken X vill förmedla?

Den första, andra och tredje frågeställningen kommer att svara på hur de anställda

tolkar och utläser informationen i den interna reklamfilmen på ett dominant,

förhandlande eller oppositionellt vis. Vidare i undersökningen kommer vi att redogöra

för både teorin och metoden receptionsanalys som vi byggt dessa tre frågeställningar

kring. Med andra ord är de tre första frågeställningarna sammankopplande för att de

tillsammans ska kunna svara på hur de anställda på Banken X lokalkontor uppfattar

den interna reklamfilmen som en del av bankens kampanj. Den fjärde frågeställningen

ska belysa huruvida de anställdas syn på begreppet ambition stämt överens med den,
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av Banken X, önskade tolkningen. Tanken bakom den fjärde frågeställningen är med

andra ord att söka en djupare förståelse för de rent hypotetiskt avvikande tolkningarna

hos respondenterna.

4. MATERIAL OCH AVGRÄNSNING

Under detta avsnitt ska vi förklara varför vi valt att gå till väga på det sätt vi gjort, samt

att få läsaren att förstå vad som legat som grund till vår metod. Vårt material är dels

den interna reklamfilm som kommunikationsavdelningen på banken gått ut med till de

anställda, men också det transkriberade intervjumaterialet som framställdes utifrån

intervjuerna. För att få tillräckligt utförliga svar lät vi respondenterna, under

intervjuerna, friska upp sina minnen genom att vi visade den interna reklamfilmen.

4.1 MATERIAL

Den interna reklamfilmen, som vi fått tillgång till via kommunikationsavdelningen på

Banken X:s huvudkontor, är en del av den interna kommunikationskampanjen som

utformats för att skapa förståelse för bankens nya varumärke hos de anställda.

Kampanjen i dess helhet har delats ut i form av ett informationspaket till alla chefer på

bankkontoren, runt om i landet. Detta paket innehåller en handbok som förtydligar

innebörden av det nya varumärket samt information om de satsningar som gjorts på

intranätet. Där kan man även se reklamfilmen som legat som grund för vårt arbete med

intervjuerna av de anställda.

4.1.1 BESKRIVNING AV DEN INTERNA REKLAMFILMEN

Den interna reklamfilmen är 1 min och 45 sekunder lång och innehåller en mängd

olika, både rörliga och stillastående, bilder. För att skapa en större inblick i hur

materialet som visats för alla de intervjuade har vi valt att göra en kort och koncis, men

ändå mycket talande beskrivning av det material som visas. Filmen består av ord eller

meningar som visas i samband med bilderna. Dessa ord fungerar för att skapa tyngd åt

det som filmen vill förmedla till de anställda. Filmen ackompanjeras av musik som går

i olika crescendon beroende på vilken bild som visas. Musiken upplyser på detta vis
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vissa scener och gör att man uppfattar dem som viktiga. Mer ingående beskrivning av

den interna reklamfilmen finns i bilaga nr. 2.

I våra intervjuer inledde vi med övergripande personliga frågor såsom ålder, formell

tjänst i banken, civilstatus samt familjesituation för att sedan tala i vidare begrepp om

deras uppfattning om banken och vad ordet ambition betyder för dem personligen.

Efter detta visade vi reklamfilmen för respondenterna för att sedan dyka djupare i

frågor som rörde deras uppfattning om den. Intervjumallen finns i bilaga nr. 1.

4.2 AVGRÄNSNING

Denna kandidatuppsats gav oss som författare en tidsbegränsning till hur många

intervjuer som vi kunde genomföra. På grund av denna tidsbrist valde vi att avgränsa

oss till att intervjua anställda vid ett bankkontor, detta för att även få ett tillräckligt

generaliserbart material.

Bankkontoret som vi valde att grunda vårt material på ligger i en förort till Stockholm

och har 14 anställda, varar vi hade möjlighet att intervjua 9 stycken. Det hade varit att

föredra att få hålla intervjuer med alla anställda på kontoret, men då vi fick komma till

dem under arbetstid och de ständigt sitter i kundmöten blev detta omöjligt.

Hade vi haft mer tid på oss skulle vi självfallet intervjuat alla anställda inom Banken X

och kanske då valt att utforma en kvantitativ enkät som de anställda fått fylla i som ett

komplement till en kvalitativ analys, för att på så sätt bygga en bredare förståelse. Då

vi intresserat oss för de anställdas reception blev avgränsningen till ett lokalt kontor det

bästa alternativet för oss och skapar ingen egentlig begränsning för vårt syfte.

Intervjuerna pågick under 30 minuter då vi ansåg att det var den tid vi behövde för att

få ut fruktbara svar. Eftersom ämnet var avgränsat och specifikt ansåg vi att en

halvtimme räckte för att få djuplodade svar.

4.3 KÄLLKRITIK

Källkritikens principer går ut på att formulera sig genom äkthet, tidssamband,

oberoende och tendensfrihet. Äkthet betyder att källan är just det som den faktiskt
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utger sig för att vara (Thurén, 2005: 13). Eftersom att vi använt material som används

som studentlitteratur samt att vi tillgodosett våra litteraturval från tips och råd av

handledare anser vi att våra källor är det som de utger sig för att vara.

Tidssambandsprincipens kriterier är att de källor man väljer ska ha en godtagbar längd

av tidsskillnad till fenomenet som undersöks (ibid). Valet av 30 minuter långa

intervjuer kan uppfattas som något kort, att det skapar en tidspress för både

intervjuaren och respondenten. Men eftersom ämnet är så pass avgränsat ansåg vi att

det räckte, respondenterna hann tänka efter och ge bredd i sina svar. Vi hann även

presentera oss, syftet med intervjun och de olika frågeområdena utan att känna någon

stress.

Oberoende är principen om att källan i fråga inte ska hänvisa till andra källor (ibid).

Även detta är något som vi som uppsatsförfattare försökt minimera till den grad vi

ansett möjligt. Källans tendensfrihet behandlar dennas objektivitet. Den syftar alltså till

att valda källor ej skall förvränga verkligheten för personlig, ekonomisk eller politisk

vinnings skull (ibid). Avseende de akademiska källorna anser vi att kriteriet för

tendensfrihet är uppfyllt, däremot kan man inte helt utesluta att det empiriska

materialet är helt tendensfritt. Detta på grund av att respondenter samt undersökta

företag kan ha ett eget intresse att framställa sig själva eller företaget på ett mycket

positivt vis. Vi tror dock, baserat på de svar vi fick, att de anställda kände sig ganska

fria att säga vad de verkligen tyckte. Framför allt med tanke på att både deras och

bankens namn skulle komma att anonymiseras i uppsatsen. Det bör även nämnas att då

uppsatsen ämnar undersöka respondenternas egna tolkningar och utsagor anser vi att

detta inte är till studiens nackdel, snarare dess fördel.

Som anställd kan man även vara starkt knyten till den rådande företagskulturen vilket

kan göra det svårt att granska den egna arbetsgivaren med lite mer kritiska ögon. Olika

förkunskaper kan också generera olika svar och är något som man som intervjuare får

ta hänsyn till. Våra respondenter visade en varierande bredd i kunskap om varumärket

och vad det ville förmedla, men då vi sökte efter deras egna tankar och åsikter var

frågan om förkunskap mindre viktig.

Då det var kommunikationsavdelningen som hjälpte oss att hitta ett bankkontor, med
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anställda att intervjua, måste vi ställa oss kritiskt till hur de tänkte när de gav oss de

olika alternativen. Kommunikationsavdelningen talade även med kontorschefen innan

vi skulle komma till dem, i förberedande syfte, vilket även vi gjorde. Vidare

informerade kontorschefen sina anställda om att vi skulle komma samt vilka

ämnesområden som skulle komma att diskuteras.

Det som vi då måste ta hänsyn till är att de anställda kan ha en speciell lojalitet till sin

chef och vara mer positiva i sina svar än vad de kanske annars hade varit. Att

intervjuerna gjordes på kontoret kan även skapa en känsla av att man är på

arbetsplatsen vilket kan göra det svårare för vissa att uttrycka oppositionella åsikter. Å

andra sidan kan det skapa en trygghet att vara på en välkänd plats som gör att man

känner sig mer fri i intervjusituationen.

All denna källkritiska information är något som vi kommer att ta hänsyn till och ha i

beaktning genom hela undersökningen.

4.4 URVAL

I kvalitativa undersökningar med intervjuer som metod talar man inte särskilt ofta om

hur man gjort sitt urval, däremot kan vikten ligga i hur många man valt att intervjua då

det påverkar resultatet av undersökningen. En författare som gör en skillnad mellan så

kallade teoribaserade och databaserade urval är Johnson. Med teoribaserad

urvalsstrategi menar man att urvalet styrs av redan befintliga antaganden och tidigare

forskning, medan databaserad urvalsstrategi syftar till att urvalet styrs av det man

kommer fram till under själva skrivandet (Bengtsson, 2000: 42). Om man utgår från

denna tanke om urval har vi i vårt arbete tillämpat det teoribaserade urvalet då vi med

vår uppsats vill ta reda på hur de anställda på Banken X uppfattar den interna

kommunikationen.

Av kommunikationsavdelningen fick vi välja på ett antal olika kontor med olika

storlekar i personalstyrka etc. Vi valde, för att kunna nå fina resultat och hög validitet,

att intervjua anställda på ett mindre kontor. Med det i åtanke valde vi ett privatkontor i

en närliggande förort till Stockholm, där 14 personer är anställda varav nio

intervjuades. Intervjuer av alla anställda förhindrades på grund av sjukdom och att en
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del inte hade möjlighet att delta då det var upptagna i möten under intervjudagen.

Dock finns det urvalsstrategier som mycket väl går att tillämpa i kvalitativa studier. Vi

har utgått från ett strategiskt urval i valet av kontor och antal respondenter. Enligt

Østbye et al. bör det strategiska urvalet i förhand genomgå vissa bedömningar såsom

källornas vetskap kring ämnet samt vilka respondenter som kan ge den bästa

informationen. Man bör även se till informationsvärdets koppling till eventuella

kostnader samt se till vilken tidsbegränsning man har. Den problematik som kan ligga i

ett strategiskt urval är att man i vissa fall inte kan säkerställa om problemet är mer eller

mindre viktigt förrän man satt det i ett större sammanhang och genomgått större

efterforskningar (Østbye et al, 2003: 50).

Motiveringen till vår urvalsstrategi låg i att, då vi valde ett mindre kontor, kunde nå

högre representativitet för vårt problem och därmed få en högre validitet i

undersökningen.

4.5 RESPONDENTBESKRIVNING

För att skapa större förståelse för vårt material och analys beskriver vi här våra

respondenter samt hur vi tänkt kring dem. Nedan presenteras våra nio respondenter

enligt de demografiska egenskaperna kön, ålder och formell tjänst:

1. Respondent A: Kvinna, 24 år, privatrådgivare.

2. Respondent B: Kvinna, 35 år, privatrådgivare.

3. Respondent C: Man, 47 år, privatrådgivare.

4. Respondent D: Kvinna, 43 år, privatrådgivare.

5. Respondent E: Kvinna, 46 år, privatrådgivare samt placeringsrådgivare.

6. Respondent F: Man, 39 år, placeringsrådgivare.

7. Respondent G: Man, 53, placeringsrådgivare.

8. Respondent H: Kvinna, 46 år, privatrådgivare.

9. Respondent I: Kvinna, 35 år, privatrådgivare.

Eftersom vi gjorde ett strategiskt urval av ett bankkontor kunde vi inte styra över

fördelningen utav män respektive kvinnor. Dock ser vi inte den ojämna köns-
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fördelningen med en tredjedel män och två tredjedelar kvinnor som ett problem då det

är de anställdas syn på just ett kontor som ska undersökas och är det då en ojämn

könsfördelning blir resultatet ändå representativt för kontoret. Detsamma gäller

spridningen i ålder, den bygger på de som är anställda och är inget vi kan påverka.

Åldern fyller en funktion i analysen då vissa åsikter kan vara baserade på att man

tillhör en viss ålderskategori eller generation. Att vi valt att informera om

respondenternas formella tjänst på banken beror på att vi vill visa hur deras anställning

ser ut och visa på att vi inte valt att intervjua någon i chefsposition, utan enbart de

anställda. Vi presenterar inte specifika familjeförhållanden eftersom vi inte anser att

det är relevant. Istället bygger de delar av vår analys som handlar om privatlivet på

respondenternas egna utsagor och värderingar.

5. BANKEN X:S HISTORIA

År 2008 förändrades förutsättningarna för finansbranschen i och med den stora

Lehman Brothers-kraschen. Den aktuella banken har en historia av offensiv

utlåningsdriven tillväxt. Målen för den utlåningsdrivna tillväxten kommunicerades

fram till sommaren 2008, bland annat via ett stort möte för alla medarbetare. Efter

Lehman Brothers-kraschen i september 2008 lades kursen om till en mer balanserad

tillväxt. Tanken var att bli en stark finansiell partner med ansvar för kundens hela affär.

Kompetensen och organisationen för det fanns redan på plats, man var redan en

fullservicebank (Kommunikatör anställd på Banken X’s huvudkontor).

Behovet av att ändra synen på banken, både internt och externt, ledde till ett arbete

med att fastställa en önskad position på marknaden. Man kom fram till en önskad

position som premiumbank. En bank som förenar äkta engagemang för kunden,

kvalitet i detaljerna och ett rakt och okomplicerat förhållningssätt (ibid).

Den önskade positionen premiumbank krävde en ny varumärkesstrategi, som man

valde att basera på bankens historik som entreprenörsbank. Banken har sina rötter i en

entreprenörsdriven verksamhet. Man har under lång tid medvetet rekryterat

medarbetare med ett entreprenörsynsätt. De har startat upp och utvecklat bankkontor

över hela landet. En bank byggd av entreprenörer, för entreprenörer. De har i sin tur
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attraherat många kunder som har drivkraften att bygga och utvecklas. På grund av det

identifierade man ambition som ett gemensamt synsätt med kunderna. Definitionen på

ambition är i detta fall viljan att bygga, utveckla och skapa (ibid).

Under sommaren och hösten 2010 pågick arbetet med att ta fram en ny

varumärkesstrategi för banken. Man kan säga att en förändringsresa för att ta en tydlig

premiumposition på marknaden startade. Strategin lanserades internt i samband med en

chefskonferens i september 2010. I april 2011 lanserades den första varumärkes-

kampanjen utifrån den nya strategin. Samtidigt startades en intern sajt med information

och material som beskrev och förkroppsligade det nya varumärket; en digital

varumärkesbok, ett självtest, frågor och svar samt en konkret förklaring av den

pågående kampanjen (ibid).

I maj 2011 genomfördes ett stort möte för alla medarbetare med tema ambition. Det

tydliggjordes genom övningar där man visade vad man kan åstadkomma när man har

en gemensam ambition att genomföra något. Under mötet antog man också ett

gemensamt namn från att tidigare verkat under 16 olika varumärken. Allt för att

förenkla för kunderna och öka kännedomen om banken (ibid).

I september 2011 hade man ytterligare ett ledarmöte där man dels blickade tillbaka på

vad man uppnått föregående år och lade upp planer för kommande år. Allt i linje med

varumärkesstrategin. På mötet delades en tryckt varumärkesbok ut och den interna

reklamfilmen visades. Ledarna fick sedan med sig materialet hem för att visa och dela

ut till sina medarbetare (ibid).

5.1 AMBITION

Kärnan i Banken X:s interna reklamfilm och deras nya varumärkesstrategi är begreppet

ambition. Därför har vi valt att presentera två olika definitioner av begreppet samt att

redogöra för bankens egen definition.

Definitionen av ambition beskrivs ur Nationalencyklopedin på följande vis: ”medveten

inriktning på att nå ett mål av relativt svåruppnåeligt slag”, och definitionen på

ambitiös är ”full av ambition” (www.ne.se).
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Enligt Svenska Akademiens ordlista står ambition synonymt med “strävan, anspråk;

framåtanda, sund ärelystnad” och ambitiös “som visar ambition”

(http://www.svenskaakademien.se/).

Banken X definierar ambition på följande vis: “viljan att bygga, utveckla och skapa”.

Dessa definitioner kommer vi att ha stor användning för i vår analys för att kunna, på

ett mer uttömmande vis, svara på våra frågeställningar.

6. TIDIGARE FORSKNING

I detta avsnitt ska vi redogöra för vad tidigare undersökningar kommit fram till ifråga

om det aktuella problemområdet. Vi ska även ta hänsyn till, och förklara varför, annat

vi hittat som inte har varit av samma relevans.

En kandidatuppsats som vi tagit del av är “Att förmedla budskap med Steel - Hur

SSABs anställda uppfattar personaltidningen” av Tobias Anderberg och Daniel

Karlsson vid institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs

Universitet. De har undersökt hur de anställda på SSAB uppfattar personaltidningen,

om den passar alla och huruvida budskapen identifieras av de anställda. Det finns

likheter i deras frågeställningar och våra, att de ser frågorna ur de anställdas perspektiv

samt ser hur de uppfattar personaltidningen såsom vi undrar hur den interna

reklamfilmen har uppfattats (www.uppsatser.se).

Till skillnad från oss har de i sin studie valt att använda kvantitativ metod där de

skickat ut en enkät till en population på ca 700 anställda och fått svar av hälften. Detta

ger dem en större chans att nå generaliserbara resultat, men inte samma djup i svaren

som en kvalitativ studie ger (ibid).

I teorin finns en likhet i användandet av internkommunikation. Övriga teorier de valt

att använda sig av är organisationens värdegrund, masskommunikationsteorin, vilka

mottagarna är, uses and gratifications samt socialt och geografisk närhet (ibid).
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I deras analys- och resultatdel speglas resultaten av deras kvantitativa enkät.

Medarbetarnas åsikter visas i tabeller och är väldigt specifika för just SSAB vilket

försvårar vårt användande av dessa. Eftersom vi gjorde kvalitativa intervjuer blev vår

analys av en annan karaktär än Anderbergs och Karlssons där de fått ut kvantitativ data

som de analyserat medan vi grävt djupare i de svar som vi fått i våra kvalitativa

intervjuer. Undersökningarna genererar båda bra kunskap. Det optimala för både

Anderberg och Karlsson och oss vore om vi hade haft tid att kombinera kvantitativ och

kvalitativ metod då de kompletterar varandra väldigt bra.

En annan uppsats som vi tittat närmare på är “Sjätte våningen – om medarbetarnas syn

på internkommunikation” av Charlotta Hemert och Edith Rudström vid institutionen

för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet

(www.uppsatser.se).

Uppsatsen lägger fokus på hur informationen når de anställda och vad de anställda

anser om kanalerna medan vi fokuserar mer på hur själva budskapen tolkas i vår

receptionsanalys. I likhet med Anderberg och Karlsson har även Hemert och Rudström

använt sig av uses and gratifications. Uses and gratifications, förväntningar och

tillfredställelse av behov på svenska, undersöker vad som påverkar mottagarnas val av

medieinnehåll och kanal (ibid). Då vi, i vår undersökning, visade och visste att de

flesta anställda redan sett den interna reklamfilmen var detta inte en teori som passade

oss utan i stället använde vi oss av receptionsanalys. En likhet man kan se mellan dessa

på två teorier är att de båda ser till mottagarperspektivet.

Hemert och Rudström har likt oss valt att använda den kvalitativa intervjun där de

intervjuat tio personer och hållit strukturerade intervjuer. Därefter transkriberade de

materialet och analyserade det samt drog slutsatser. Deras analys strukturerades efter

många olika teman, varpå de sedan sammanfattar svaren på deras frågeställningar

medan vi strukturerade hela vår analys efter våra frågeställningar för att skapa en tydlig

struktur. En intressant slutsats som de kom fram till var att mer synlighet bland

ledningen vore att önska för en mer tydlig och rak kommunikation. Något som vi även

kan komma att stöta på i vår undersökning av Banken X (ibid).
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Vi har även hittat uppsatser av företagsekonomisk karaktär, men sett att de inte passar

oss då de har vitt skilda perspektiv från de vi har, vilket gör att de inte hjälper oss på

samma sätt som forskning gjort inom media- och kommunikationsfältet. Sammantaget

kan man säga att den forskning vi tittat på undersöker de anställdas olika behov av

olika typer av kommunikation genom uses and gratifications medan vi undersöker på

vilket sätt de läser den och hur detta överensstämmer med vad avsändaren vill sända ut.

Vi hoppas därmed kunna bidra till en djupare förståelse för hur tolkningar görs av de

anställda inom forskningsfältet internkommunikation.

7. TEORETISK RAM

I detta avsnitt presenterar vi vilka forskare och teorier som har legat som grund till vår

analys av vårt forskningsproblem, tillsammans med en beskrivning om hur vi kommer

att tillämpa dem. Dessa teorier ska hjälpa oss att svara på våra frågeställningar samt att

skapa förståelse om ämnet rent generellt. Varför vi valt dessa teorier och

paraplybegrepp är också för att ge en tydlig beskrivning av den forskning som

bedrivits, kring vårt valda ämne, tidigare i det aktuella problemområdet.

Receptionsanalys är den teori som främst kommer ligga till grund för vår analys och

undersökning, men vi har valt att från den kritiska teori samt socialkonstruktionismen

bygga ett synsätt i undersökningen för att enkelt kunna veta på vilket sätt vi kommer

att nå en djupare förståelse.

För att kunna göra en djupare analys av Banken X:s internkommunikation är teorier

om internkommunikation och företagskultur fundamentala. Det är alltså ett medvetet

val att välja teorier som istället för att motsätta sig varandra faktiskt stärker varandra

och tillsammans skapar större förståelse samt mer djuplodade analytiska verktyg för

oss.

7.1 RECEPTIONSANALYS

Den första av våra teoretiska utgångspunkter för undersökningen är receptionsanalys.

Den korrekta översättningen av reception är “att ta emot”, och handlar om hur vi
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mottar oss medier och dess innehåll. När man forskar utifrån receptionsanalys tar man

hänsyn till det konstruktivistiska perspektivet där man lägger vikten på genomförandet

av verksamma förlopp i meningsproduktionen. Om man ska förstå receptionsanalyser i

ett större perspektiv handlar det om allt som sker i mötet mellan mottagaren och det

medierade budskapet. Men ser vi till en mer snäv tolkning av receptionsanalyser

handlar det om hur mottagaren tolkar detta budskap och avkodar dess innehåll.

Receptionsanalysen kopplas oftast till kvalitativa metodverktyg men kan också utföras

som en kvantitativ metod (Ross, 2008: 55).

En mycket vanlig begreppsapparat som förknippas med receptionsstudier är Stuart

Halls modell för encoding (inkodning) och decoding (avkodning). Inkodningen bygger

på de bakomliggande faktorerna till produktionen av medieinnehållet såsom

antaganden och definitioner, medan avkodningen i Halls modell bygger mer på de

meningar som skapas och tolkningarna av mottagaren baserat på medieinnehållets

grundvalar. Problematiken som ligger för Halls modell av encoding-decoding är att

man inte kan förhålla sig samhällskritiskt till innehållet. Från början såg Hall det som

en självklarhet att inkodningen av medieinnehållet grundade sig i den dominanta

samhällsideologin, men han har på senare tid erkänt sitt misstag i det antagandet då det

var alldeles för simpelt (Ross, 2008: 56-58).

Därav har en revidering av Halls modell skapats som appliceras på tre olika

åskådarpositioner lett till att tolkningarna kan produceras utifrån tre olika ideologiska

positioner; dominant-hegemonisk, förhandlade och oppositionell avkodning och

inkodning. Dessa positioner i den reviderade typologin har sedan strukturerats i ett

mycket tydligt schema där vi kan se hur dessa förhåller sig till varandra (Ross, 2008:

59-60).

För att kunna tillämpa den teori som Hall utformat med encoding-decoding behövs en

djupare förståelse. Eftersom att Hall påstår att ett medierat budskap färgas beroende på

den rådande dominanta ideologin, samhällsordningen, blir det även en självklar

reproduktion av de rådande maktförhållandena. Med detta kan man dra slutsatsen att

vissa mediala reproduktioner av samhället gynnar viss innebörd, samtidigt som den

utlämnar annan meningsproduktion. Denna gynnande innebörd kallar Hall för the

preferred meaning. Hall har även myntat uttrycket the preferred reading som då syftar
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till att den gynnande innebörden ger stöd åt att en accepterande tolkning av

samhällsordningen skapas (Eriksson, 2000: 277).

7.2 KRITISK TEORI

Vi har även valt att använda oss av kritisk teori som utgångspunkt. Frankfurtskolan

med dess grundare har skiljt vetenskaplig teori och kritisk teori från varandra och

menar att dessa skillnader beror på olika dimensioner. Vetenskapliga teorier är riktade

mot en målsättning som innebär att de manipulerar den yttre, externa världen, den har

med andra ord instrumentella användningsområden. Med detta menar man att

möjligheter skapas för att applicera teorier i verkligheten för att frambringa det resultat

man vill ha samt det eftersträvande målet. Har du bemästrat teorin ska du alltså

effektivt kunna hantera samt sortera din omgivning och därför nå dina eftersträvade

mål. Den kritiska teorin är friare och ska agera upplysande, vilket bidrar till att man

med denna teori gör sig medveten om vissa tvång. Med denna medvetenhet frigör sig

de som använder sig av teorin från tvången för att kunna besluta sig om var det

verkliga intresset ligger (Geuss, 1981: 55).

Man menar även att dessa två teorier skiljer sig i de kognitiva och logiska strukturerna.

Vetenskapliga teorier såsom positivismen är mer objektifierande, att man i typiska fall

kan dra en klar linje mellan teorin och det objekt som teorin refererar till, än de kritiska

teorierna som är reflekterande och självrefererande. Med detta menar man att de

kritiska teorierna alltid är en del av det objekt som beskrivs samt att de är en del av sig

själva (ibid).

Sist skiljer de olika teorierna i form av vilken evidens som krävs för att fastställa

huruvida de är kognitivt acceptabla, de tillåter och kräver olika former av

konfirmation. De vetenskapliga teorierna kräver empirisk konfirmering genom

tillexempel observationer eller experiment, medan kritisk teori endast är kognitivt

acceptabla om de överlever en mer komplicerad utvärderingsprocess där det centrala

ligger i dess reflektiva natur (Geuss, 1981: 55-56). Den kritiska teorin ska med andra

ord inte enbart beskriva verkligheten utan den ska kritisera och ifrågasätta

missförhållanden och eventuella maktasymmetrier.
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Mats Alvesson och Stanley A. Deetz har tillsammans skrivit boken Doing Critcal

Management Research. I den inledande texten av boken beskrivs hur kritisk teori

fungerar i forskningssammanhang. Den kritiska forskningen ska agera övergripande

för att kasta om den rådande verkligheten i social benämning samt att göra det enklare

för människor att antingen befria sig eller ställa sig negativt till det som styr oss att

fatta egna beslut. Rent generellt syftar den kritiska forskningen till att belysa de stora

asymmetriska sociala förhållanden som råder i vårt samhälle såsom klass, den senare

kapitalismen och samhället i stort där vi lever i övermått. Det kritiska förhållningssättet

har senare kommit att rikta sig alltmer mot det mikroanalytiska förhållningssättet.

Dock har den sociala infallsvinkeln kvarstått på makronivå men med ett mer generellt

synsätt (Alvesson & Deetz, 2000: 7).

Den kritiska forskningen hjälper till att i arbetet kunna utveckla former av kritiskt

tänkande såsom att omformulera och identifiera antaganden som ligger som grund för

det ytterst alldagliga sättet att skapa förståelse och handling. Den syftar även till att i

beräkningen ta med aspekter som historia, kultur, uppmärksamma sociala positioner

och dominans samt att förhålla sig ytterst kritisk mot det som enbart antas vara

sanningen (Alvesson & Deetz, 2000: 12).

Frankfurtskolans tidiga teorier har senare ifrågasatts då de upplevts allt för enkla,

pessimistiska och elitistiska i medierelaterade, ideologiska och samhälleliga

reproduktionsfrågor. Därav har många av de “kritiska teoretikerna” omarbetat teorierna

och presenterat dem på mer komplicerade och komplexa vis (Ross, 1994: 34). Detta är

något som vi är väl medvetna om, men då vi inte är intresserade av de “komplicerade”

medieteorierna utan det kritiska förhållnings- och tillvägagångssättet i vår uppsats är

detta något som vi inte känner är relevant information.

Vi har valt kritisk teori som en av teorierna i vår uppsats då den ger oss ett kritiskt

perspektiv i det företag vi granskar och möjliggör en kritisk granskning av

företagskulturen, hierarkier inom företaget samt andra faktorer som vi kan komma att

stöta på under våra intervjuer.
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7.3 SOCIALKONSTRUKTIONISM

En annan teoretisk utgångspunkt är socialkonstruktionismen, en teori som främst har

använts inom psykologin och sociologin. Det är svårt att särskilja speciella särdrag för

socialkonstruktionismen utan det är snarare flera saker som går att sammanlänka och

som gör att den blir som en stam med olika förgreningar (Burr, 2003: 2).

Socialkonstruktionismen är ett kritiskt förhållningssätt mot kunskap som tidigare tagits

för givet. Det är motsatsen till positivism och empirism. Olika fenomen ses som en

produkt av sin kultur och den historiska tidpunkt som det tillhör. Man anser att

kunskap hela tiden upprätthålls och skapas genom sociala processer i vår dagliga

interaktion. Det finns ingen objektiv sanning utan den är en del i de processer där vi

interagerar med varandra, alltså blir sättet vi ser på världen ”sanningen”.

Socialkonstruktionismen menar även att kunskap och socialt agerande går hand i hand

vilket gör att maktmönster kan bibehållas genom konstruktioner. Detta då de ingår i

sociala mönster som samtidigt utesluter andra. De bygger upp konventioner om vad

som är accepterat (Burr, 2003: 3-5).

Det finns flera saker som skiljer socialkonstruktionismen från psykologin. Anti-

essentialism är en av dem. Det vill säga att man inte tror att människan föds på ett visst

sätt utan formas av sin miljö. Man ifrågasätter även realismen, man ser att vi skapar vår

egen version av verkligheten och att det inte finns någon egentlig, allmängiltig

sanning, till skillnad från psykologin. Synen på kunskap som historiskt och kulturellt

bunden skiljer sig också från psykologin som ser mer allmängiltiga förklaringar till

olika fenomen. Det finns även skillnad i hur man ser på språket.

Socialkonstruktionismen menar att språket är ett förhandlingsvillkor för tanke samt att

språket i sig är ett socialt agerande. Att man lägger fokus på interaktion och social vana

samt processer är också en definierande skillnad (Burr, 2003: 5-9).

Socialkonstruktionismen har influerats av flera olika författare sedan ungefär fyrtio år

tillbaka. Dock har dessa sina rötter i psykologiska teorier som är mycket äldre.

Socialkonstruktionismen föddes ur postmodernismen som i sin tur är sprungen ur

modernismen. Postmodernismen ifrågasatte modernismen samtidigt som de fortsatte

att växa bredvid varandra. Modernismen är en produkt av upplysningen som skedde
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under 1800-talet då man ville förstå verkligheten genom rationella tankar och idéer.

Man började ifrågasätta kyrkan och religionens roll och ville hitta bevis för att saker

och ting var sanna. Postmodernismen blev en motreaktion på detta, att det inte finns en

sanning utan att det finns dolda strukturer bakom det vi ser. Istället för att förstå

världen i stora teorier ville man se mångfald och en bredd i hur situationer i livet

påverkar förståelsen tillsammans, alltså ett mer pluralistiskt synsätt. Eftersom

socialkonstruktionismen hela tiden konstrueras och utvecklas av olika författare och

forskare förändras den ständigt (Burr, 2003: 9-13).

En sak som förenar de olika grenarna av socialkonstruktionismen är att de tillsammans

formar en kritik mot psykologin. Man kan säga att det finns två olika sorters

socialkonstruktionism, en som fokuserar på mikronivå och en som fokuserar på

makronivå. Mikronivån handlar till stor del om text och språk, den dagliga

interaktionen mellan människor som skapar konstruktioner. Makronivån ser också

språkets makt. Dock ser man ett bredare perspektiv, hur hegemonier och hierarkier

byggs upp samt bibehålls av konstruktioner. Däremot debatteras det kring realism och

relativism. Realismen menar att världen existerar fristående oavsett våra

representationer av den, att representationerna är uppbyggda av verkligheten.

Relativismen menar däremot att även om en sådan verklighet finns kan vi inte nå den,

det enda vi kan se är våra representationer av världen och de kan således inte ses som

”verkliga” eftersom de konstrueras (Burr, 2003: 20-26).

Socialkonstruktionismen ligger till grund för hur vi kan se hur Banken X har byggt sin

företagskultur och vilka konventioner som finns inom den. Hur de anställda

konstruerar sin verklighet och om det är något som sker självständigt eller under

inflytande av Banken X.

7.4 INTERNKOMMUNIKATION

Ytterligare en teoretisk utgångspunkt i vår undersökning är interkommunikation.

“Den som inte har information kan inte ta ansvar. Den som har information kan inte

undvika att ta ansvar”.
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Dessa ord citerade av Robert Taylor i början av 1900-talet är än i dag mycket aktuella

och talande för hur den interna kommunikationen ser ut eller åtminstone bör se ut i en

organisation eller i ett företag (Erikson, 2011: 71).

Strid som skrivit boken “Internkommunikation” menar att den interna

kommunikationen har tre olika funktioner. Den första är information om vad som ska

göras och hur. Den andra är deltagande och engagemang som sker genom att man ger

de anställda kunskap. Den tredje är kontakt med yttervärlden, att få bra kontakter med

världen utanför den egna organisationen eller företaget (Strid, 1999: 41-48).

Vidare menar Erikson att för att ett företag ska överleva i det moderna

informationssamhället krävs att informationen om hur och vad företaget arbetar med

når ut till medarbetarna. Det finns många anledningar till att använda sig av

internkommunikation och några av dessa är; att ge medarbetarna en överblick, att

skapa eniga mål, att kunna ge bättre beslutsunderlag, skapa en motivation och en “vi-

anda”, underlätta samarbete, motverka ryktesspridning, underlätta delegering, minska

personalomsättning, underlätta rekrytering, bidra till personlig utveckling, skapa

förändringskompetens, nå bättre resultat samt att öka lönsamheten. Med andra ord kan

man säga att den interna kommunikationen är ytterst viktig för ett företag då den

hjälper till med väldigt många nödvändiga komponenter (Erikson, 2011: 71).

Strid fortsätter sina argument i att en annan viktig del av internkommunikationen är att

den skapar ett tydligt ansikte utåt. Om alla anställda ser företaget med samma glasögon

ger de en sammanhållen bild av företaget till dem som de träffar både professionellt

och privat. Om de olika bilderna inte korresponderar alternativt är negativa kan det ha

ödesdigra konsekvenser för företaget (Strid, 1999: 31).

För att få de anställda att känna sig delaktiga och sträva efter samma mål är

internkommunikationen och närmare bestämt intern marknadsföring ett effektivt

medel. Det vill säga att man använder marknadsföringsmässiga metoder för att göra

arbetsplatsen attraktiv vilket gör att man väcker positiva känslor hos de anställda. En

bra internkommunikation kan även innebära besparingar för företag då många vill

stanna på en attraktiv arbetsplats (Strid, 1999: 32-33).
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Interkommunikation som teori är oumbärlig för oss då vi vill undersöka hur Banken

X:s interna kommunikation uppfattas av de anställda.

7.4.1 FÖRETAGSKULTUR

Internkommunikationen är en del av företagskulturen, både i skapandet av den och hur

den bibehålls. Därför har vi valt att, som sista teori, tillämpa den i vårt uppsatsarbete.

Något som är viktigt i en organisation eller på ett företag är den allmänna

uppfattningen om verkligheten och dess innebörd för gruppen människor i den. Man

skulle kunna säga att denna allmänna uppfattning står för det mest centrala inom en

organisation eller ett företag och är mycket betydande för att det ska finnas en

stabilitet. Uppfattningarna och tolkningarna i kulturen på arbetsplatsen appliceras på

sociala konventioner samt i sakliga utföranden. Dessa är aldrig bestående utan

omformas ständigt då handlingar utförs eller när situationer uppstår. Allt som sker

inom en organisation eller på ett företag är laddat med meningar och implikationer. För

att dessa meningar ska kunna leva kvar samt att företagskulturen skall vara det som

den är tänkt, från makthavares sida, att vara krävs att arbetsordningar och ramverk inte

ifrågasätts av personalen (Alvesson, 2002: 43-44).

På grund av att det finns många olika tolkningar bör dessa begränsas då de annars kan

leda till att ”fel” uppfattningar skapas hos de anställda. Företaget skall således

bestämma eller utbilda personalen i vilka gemensamma verklighetsuppfattningar och

värderingar som dessa bör ha. Varför dessa verklighetsuppfattningar skapas är enligt

Alvesson en direkt reaktion på de asymmetriska maktförhållandens aktörers

beslutstaganden och tillgångar (Alvesson, 2002: 43-44).

Med andra ord menar han att beroende på vem som erhåller makten över vad som kan

produceras är det även denna som bestämmer hur verkligheten ska se ut.

Företagskultur är alltså de gemensamma värderingar, sociala konventioner och

substanser som existerar inom företagskroppen.
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”Den djupaste krisen i ett företag kan uppstå när sammanhanget kräver att vi

måste förändra oss inom områden som vi anser vara basen för vår identitet.”

(Almqvist & Fritz, 1995: 262)

Detta citat pekat mot att om identiteten inte är tillräckligt stark inom ett företag i en

förändringsprocess kan man inte på samma sätt acceptera stora förändringar som om

den vore det. Det kan leda till att själva befinnandet av identiteten hotas och stora

kriser uppstår.

Ett företags eller organisations kultur är på dessa vis ganska skör och bör vårdas av de

som erhåller makten om de anställdas verklighetsuppfattningar och identiteter. Varför

vi valt att applicera denna teori på vårt arbete är för att se hur denna påverkar och

hjälper det interna arbetet med dess kommunikation.

8. METOD

För att kunna få bästa resultat och för att få svar på våra frågeställningar har vi valt att

arbeta med receptionsstudie i både teori och metod. Receptionsstudien som metod gör

det möjligt för oss att se hur de anställda tolkar budskapen som sänds ut i den interna

reklamfilmen. Vidare har vi valt kvalitativ metod då vi ansåg att det är det

förhållningssätt som passar bäst för att få djuplodade svar som kan appliceras i vår

analys. Vi har valt att hålla semistrukturerade intervjuer med nio stycken respondenter

från det valda bankkontoret. Det kvalitativa forskningsprojektet kan inte på samma sätt

som kvantitativa utgöra en detaljerad planering utan kräver en mer övergripande plan

som tillvägagångssätt för att arbetet ska riktas åt rätt håll (Bengtsson, 2000: 34).

8.1 RECEPTIONSSTUDIE

Med vetskapen om att receptionsforskningen utgår ifrån att samma budskap avkodas

och tolkas olika, beroende på vilken ideologi man lever i, har Hall gjort ett enklare

schema över tre olika sätt att avkoda ett budskap. Först och främst finns den dominanta

tolkningen som syftar till att man som mottagare inte opponerar sig eller uttrycker
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tvivel om den ideologin som framställs i medieproduktionen. Den andra tolkningen

som Hall beskriver kallas för den förhandlande tolkningen som står för att mottagaren

faktiskt funderar på om det kan finnas andra vinklingar på budskapet. Man förhandlar

med sig själv, men faller slutligen tillbaka och godtar den dominanta ideologin. Sist

nämner Hall den oppositionella tolkningen som innefattar kritiskt tänkande från

mottagaren som resonerar kring att värdegrunderna och normerna för innehållet må

innefattas i ideologin, men de avsäger sig all acceptans kring det (Eriksson, 2000: 278).

Med detta kan man klart och tydligt se att receptionsanalys är ett verktyg som passar

vår undersökning mycket väl. Man ska vara väl medveten om att alla teorier och

verktyg för att kunna svara på forskningsfrågor innehåller stora möjligheter för

uppsatsskrivaren, men också en del begränsningar. När det kommer till

receptionsanalysen gäller inga undantag i dessa antaganden. Eftersom att medierna

håller ett stadigt grepp om publiken, skapar dessa receptionsanalyser en mängd olika

användningsområden. Men då det alltid finns en baksida av det som verkar positivt är

det vissa som menar att det råder tvivel om denna analysform verkligen kan svara på

generella frågor rörande mediernas normativa inverkan på oss då det ofta är alltför små

och snäva urval. Det man då som receptionsforskare svarar med är att det aldrig har

legat i intresset att generalisera utan att det ligger i att ta reda på hur medierna

sammanvävs med de kommunikativa handlingarna i en fråga, inte alla (Eriksson, 2000:

292).

8.2 KVALITATIV METOD

Den kvalitativa metoden beskrivs som en metod som fungerar för att hitta svar om

kvalitén i ett särskilt fenomen. Man är inte, till skillnad från den kvantitativa metoden,

intresserad av att finna gradskillnader eller frekvens utan man intresserar sig mer för

sammanlänkade attityder, inställningar och föreställningar som de utvalda

respondenterna förmedlar (Jarlbro, 2000: 165-166).

Till skillnad från forskning med en kvantitativ ansats, som är positivistiskt, är den

kvalitativa forskningen antipositivistisk eller hermeneutisk. Detta innebär att saker och

ting får mening genom det som finns runt omkring, alltså att man som forskare ska
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söka förståelse för så mycket som möjligt istället för att söka teorier som är

allmängiltiga (Lantz, 1993: 27-31).

Den kritik som kan riktas mot kvalitativa ansatser är till exempel på vilket sätt det går

att generalisera sina resultat eller ej. En annan kritik som man talar om är huruvida det

är positivt eller negativt att specifikt peka ut teorin innan man kommit igång med

själva studien, vilket kan leda till att man som forskare kan dra felaktiga och alltför

snabba slutsatser som i sin tur kan leda till att man inte når det resultat som

undersökningen från början hade som avsikt att nå. Den första bilden man skapar kring

sin studie är med andra ord av stor vikt och kan komma att färgas av teorierna om man

inte ser upp (Bryman, 1997: 99, 106-107).

8.3 SEMISTRUKTURERAD INTERVJU

Vi har valt att arbeta med den riktat öppna intervjun som är en semistrukturerad

intervjuform. Den är en del av kvalitativ intervjumetod där samtalet är relativt fritt och

urvalet mindre, men dock mer strategiskt än i kvantitativa undersökningsmetoder

(Jarlbro, 2000: 133).

Det är den intervjuform som passar oss bäst, som har möjlighet att ge oss den

information vi behöver för att kunna svara på våra frågeställningar. I den riktat öppna

intervjun söker man respondentens upplevelser av ett fenomens kvaliteter utefter vad

intervjuaren definierat. Man belyser en större fråga med hjälp av olika frågeområden.

Det som intervjuaren anser vara meningsfullt är det som respondenten fördjupar sig i.

Ett flertal intervjuer ger möjlighet att förstå och analysera fenomenets kvaliteter

(Lantz, 1993: 18-21).

Den riktat öppna intervjun är även den intervjuform som, tillsammans med den öppna

intervjun, ger möjlighet att dra kvalitativa slutsatser. Möjlighet att skapa ökad

förståelse och nya perspektiv kring ett fenomen och sammanhang skapas (Lantz, 1993:

31-32).

Ramförutsättningarna för en intervju är mycket viktiga för att den ska bli bra. Det

handlar om samspelet mellan den som gör intervjun och respondenten. De olika
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ramförutsättningarna är själva situationen, så som rummet intervjun görs i, att det är

fritt från störningar och att respondenten känner sig bekväm. Detta gäller även valet av

inspelning, att respondenten inte känner sig hotad av att han eller hon blir inspelad. Det

psykologiska utrymmet, att det finns tid att tänka efter och fundera innan man lämnar

ett svar. Det är även viktigt att man som intervjuare ser till att intervjun kan göras inom

den tidsram som är bestämt vilket leder till att respondenten känner att den har sagt allt

som han eller hon vill säga och inte känner sig missförstådd (Lantz, 1993: 108-111).

Det är även av stor vikt att respondenten förstår syftet med intervjun och varför

frågorna ställs för att det ska kännas värdefullt för honom eller henne att vara med. Att

vara med i en intervju är att ingå i en slags överenskommelse och därför är det viktigt

att respondenten får den information som behövs för att han eller hon ska vilja och

känna sig bekväm i att vara med (Lantz, 1993: 112-114).

Att man har en professionell relation är också viktigt för att intervjun ska bli av värde.

En instrumentell relation är att önska då den inte sätter själva relationen i fokus utan

intresseområdet för intervjun. Det privata ska lämnas utanför och intervjuaren ska

stanna i sin roll som just intervjuare (Lantz, 1993: 115-117).

Vi övervägde att göra fokusgrupper istället för enskilda intervjuer, men kom fram till

att enskilda intervjuer var det som lämpade sig bäst för vårt syfte. Detta då personliga

åsikter lätt kan hållas tillbaka i en grupp. Det finns även en risk med att de

grupptillhörigheter som de anställda har återspeglas i fokusgruppen, att vissa inte vågar

ta plats medan andra pratar obehindrat. Subgrupper kan också bildas där en del av

gruppen enbart diskuterar med varandra. Detta kan i sin tur leda till att andra kan känna

sig begränsade i sina uttalanden (Ekström & Larsson, 2010: 80-81).

8.4 GENOMFÖRANDE

Efter att vi valt intervjuform och frågeområden som intresserade oss började vi arbeta

med en intervjuplan utifrån den riktat öppna intervjuformen där vi bestämde intervjuns

upplägg och valde passande frågeställningar (Lantz, 1993: 68-69).

För att fastställa att vår intervjuplan fungerade för att få fram svar som gjorde att vi
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kunde besvara vår frågeställning gjorde vi den 17:e november 2011 en provintervju

innan vi började arbeta med våra faktiska intervjuer (Lantz, 1993: 66). Då prövade vi

vår tilltänkta intervjuplan som visade sig vara mindre bra. Vi fick otillräckliga svar på

våra frågor och de svar vi fick var ej så fruktbara. Det vi saknade var mer definierade

frågor som skiljde på respondentens privata åsikter och åsikter i rollen som anställd. Vi

behövde även vara tydligare i intervjuns upplägg för att respondenten skulle känna

ökad trygghet i strukturen och kunna ge bättre svar.

Med den erfarenheten i ryggen reviderade vi vår intervjuplan samt började arbeta fram

en bättre presentation av vårt eget arbete för att öka förståelsen av intervjuns syfte för

respondenterna. Den 24:e november 2011 höll vi intervjuerna på lokalkontoret. De

genomfördes under en dag och varje intervju var ungefär 30 minuter lång. Först ställde

vi generella frågor gällande respondentens ålder, utbildning och så vidare. Därefter

frågade vi om den anställdes uppfattning om Banken X. Efter detta visade vi den

interna reklamfilmen och byggde resten av intervjun kring receptionen av den.

8.5 AVKODNING AV TRANSKRIBERING

Transkriberingen av materialet delades upp mellan oss två uppsatsförfattare, men

skedde under samma förutsättningar. Vissa följdfrågor skrevs in i svaren medan andra

hölls separata om respondenten hade gett ett svar som enbart svarade på följdfrågan

och inte frågan i sig. Transkriberingen resulterade i 66 sidor analyserbart textmaterial.

Bearbetningen av texterna gjorde vi tillsammans för att säkerställa att vi höll med

varandra i tolkningarna samt kunde diskutera varandras åsikter kritiskt vilket också

leder till en starkare analys.

Dock finns det alltid en risk med kvalitativt forskningsarbete, att den personliga åsikten

eller tolkningen tar överhand samt att källorna inte har de förutsättningar som de

behöver för att ge korrekta svar.

8.6 GENOMFÖRANDE AV ANALYS

Under denna rubrik ämnar vi redogöra för vårt tillvägagångssätt när vi genomfört vår

analys utifrån det transkriberade material, som vi skapat efter intervjuerna vid det

lokala bankkontoret.
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Efter att vi hållit intervjuerna med de nio anställda på Banken X:s lokalkontor delade

vi upp det inspelade datamaterialet mellan oss två uppsatsförfattare för att påbörja

transkriberingen, den så kallade datareduktionen. Det första steget i att reducera vår

insamlade data var att plocka ut de svaren som kunde peka på dominanta,

förhandlande och oppositionella tolkningar hos respondenterna samt deras

uppfattningar kring begreppet ambition.

Datareduktion innebär med andra ord att på ett strukturerat och systematiskt vis välja

ut de mest intressanta och applicerbara svaren ur det transkriberade materialet

samtidigt som dem av inte lika stor relevans medvetet väljs bort (Lantz, 1993: 79).

För att underlätta förståelsen för analysen skall man som uppsatsförfattare finna

likande påståenden för ord och eventuella symboler, som inte skiljer sig alltför mycket

från varandra. Detta för att eliminera risken för att läsaren fäster allt för stor vikt vid

ett, i dess kontext, ovanligt påstående och därmed tolkar analysen på ett felaktigt vis

vilket kan skapa orättvisa för undersökningens resultat. Detta kallar Lantz för att bilda

dimensioner som speglar innehållet. Det fjärde steget i analysgenomförandet är att

söka mönster, det innebär att man ska skapa en överskådlig struktur av respondenternas

svar som enkelt kan svara på de valda frågeställningarna. Detta steg hade vi redan i

datareduktionen avklarat då vi hade frågeställningarna i bakhuvudet i själva

reduktionen (Lantz, 1993: 83, 89).

Det sista steget i analysgenomförandet är att kritiskt granska de dragna slutsatserna och

analyser som författaren gjort. Eftersom att vi under hela vår undersökning har haft ett

kritiskt förhållningssätt var detta något som föll sig mycket naturligt. Dock ska man

enligt Lantz ställa sig frågan: “Finns det alternativa tolkningsmöjligheter?” (Lantz:

1993, 97). Detta är något som vi självklart tog med oss i slutskedet av analysen, men

insåg att då vår undersökning faktiskt speglar respondenternas tolkningar är det ganska

otroligt att flera tolkningsmöjligheter inte skulle kunna uppstå.
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8.7 GENERALISERBARHET

Många forskare inom den kvalitativa forskningen har en felaktig uppfattning om

generaliserbarhet. De menar att det inte, i kvalitativa studier, går att dra några generella

slutsatser, utan att det endast är den kvantitativa forskningen som kan bidra till dessa

resultat.

“Självklart kan fem intervjuer ligga till grund för generaliseringar men inte av den

typ som kvantitativa metoder ger upphov till, det vill säga sådana som kan

uttryckas i termer av andelar av en population”

(Sandberg & Thelander citerar Persson, 2000: 218).

En annan författare som omnämns av Sandberg och Thelander är Kvale som menar att

det finns tre olika typer av kvalitativa generaliseringar: den naturalistiska, statistiska

och analytiska. Den naturalistiska baseras på erfarenhet, den statiska på kvantitativa

analyser och den analytiska är baserad på den djupare förståelsen utöver det som är

självklart och uppenbart (Sandberg & Thelander, 2000: 218).

Den som ligger till grund för generaliseringen i vår undersökning blir såldes den

analytiska där vi söker en djupare förståelse för hur de anställda tolkar den interna

reklamfilmen samt hur deras uppfattning av ambition korresponderar med den, av

Banken X, önskade tolkningen. Då vår undersökning dessutom ämnar undersöka de

anställdas uppfattningar kan vi utifrån deras svar på våra intervjufrågor dra slutsatser

om vad de tycker och tänker.

8.8 REALIBILITET OCH VALIDITET

Metodvalet tillät oss att induktivt specificera vårt forskningsområde så att dess relevans

och validitet redan tidigt kunde fastställas. Att vi motiverar vårt val av kvalitativ metod

baserat på dess höga möjligheter till validt material beror på att vi, då vi använder oss

av ett urvals egna tankar kring ämnet, delvis kan säkerställa dess relevans då de i sina

redogörelser producerar både forskningsfrågorna och dess svar. Redogörelserna kan

inte innehålla ämnesval och svar som inte alls är relaterade till varandra. Till skillnad
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från metodens styrka i dess generering av validt material finnes dess största brist i dess

reliabilitet. Ett materials reliabilitet innebär graden av tillförlitlighet eller äkthetsgrad,

det vill säga om det överensstämmer med verkligheten eller ej. Då vi med

semistrukturerade intervjuer måste utgå från respondentens redogörelser är vi helt

utelämnade till att lita på att de ger oss uttömmande och sanningsenliga svar (Ekström

& Larsson, 2010: 14-15, 325).

9. ANALYS

I detta avsnitt ämnar vi att redogöra för analysen av vår undersökning, som vi med

hjälp av vårt material ämnar svara på de valda frågeställningarna. Vi kommer att

applicera våra respondenters svar på intervjufrågorna samt valda teorier på de

frågeställningar som vi söker svar på i undersökningen. Till vår hjälp har vi, de

tidigare i undersökningen nämnda, teoretiska ramverken samt de metodval som vi valt

att tillämpa. Med andra ord kommer vi i denna analysdel att samla alla resultat som

tyder på dominanta, förhandlande och oppositionella tolkningar hos respondenterna.

Dessa resultat svarar på de tre första frågeställningarna i vår undersökning.

Vi svarar även i denna del på den fjärde frågeställningen genom att samla de svar som

pekar på huruvida Banken X:s önskade uppfattningar om ambition korresponderar med

hur de anställda på det lokala kontoret faktiskt uppfattar begreppet. Även här tar vi

hjälp av de teorier som finns beskrivna i undersökningens teoridel för att kunna söka

en djupare förståelse i frågan.

9.1 DEN DOMINANTA TOLKNINGEN

Redan tidigt under våra intervjuer kunde vi se att de anställda inom Banken X hade en

mycket utpräglad känsla av “vi-anda”. Det tyder på att Banken X har lyckats bygga en

företagskultur där de anställda känner sig delaktiga och betydelsefulla.

På frågan om respondenterna tyckte att den interna reklamfilmen var bra var den

generella uppfattningen hos dem positiv. En stor del av respondenterna tolkade filmen

på ett dominant vis, det vill säga att de instämde med filmens budskap och var

välvilligt inställda till den. Eftersom att företagskulturen starkt färgar hur medarbetarna



30

skapar sina verklighetsuppfattningar och värderingar, om företaget, kan vi med

respondenternas dominanta tolkningar se att denna fungerar på ett sådant vis att den

inte behöver ifrågasättas av de anställda (Alvesson, 2002). Ett exempel på denna

tolkning ser vi i följande citat:

“Jag har aldrig sett den, men jag tycker att den är bra. Jag har sett liknande förut,

men inte just den här. Jag tycker att man blir inspirerad.”

Citat 1: Respondent I

Här visar respondenten på en dominant tolkning där hon, trots att filmen aldrig tidigare

visats för henne, tycker att den är bra och inspirerande. Detta tyder på att kopplingen

mellan företagskulturen och internkommunikationen fungerat mycket bra. De

samspelar på ett sådant sätt som gör att den anställde finner den självklar och då tolkar

den interna reklamfilmen dominant. Internkommunikationen som vi tidigare talat om

ska fungera som ett par glasögon för de anställda, där bilden av företaget bör vara

densamma för alla. Om bilden av företaget är positiv gynnar det företaget som får en

samlad bild både internt och externt. Med andra ord har den dominanta tolkningen av

den interna reklamfilmen en positiv effekt för Banken X (Strid, 1999). Nedan följer ett

citat som även speglar denna tolkning:

“Jag blir stolt när jag ser den och stolt att jobba i banken /.../ mmm, jag tycker att

den är jättefin.”

Citat 2: Respondent H

Här ser vi att Respondent H också har tolkat filmen dominant och visar en stark positiv

inställning till både den interna reklamfilmen samt Banken X som arbetsgivare. Detta

bör alltså vara i linje med det som ledningen och kommunikationsavdelningen

eftersträvat, då de lyckats få med sig den anställde samt byggt en lojalitet hos denna

som troligtvis ökar både viljan att stanna på banken samt uttrycka sig om den i positiva

ordalag. De dominanta tolkningarna tyder alltså på att Banken X genom sin

internkommunikation har lyckats konstruera en stark företagskultur där de får med sig

de anställda. Den socialt konstruerade bilden av företaget produceras då kunskapen i
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banken upprätthålls och skapas genom sociala processer där ledningen i samarbete med

kommunikationsavdelningen styr vad som når ut till de anställda. Alltså är den

dominanta tolkningen hos merparten av de anställda inte särskilt uppseendeväckande

om kommunikationsavdelning skapat ett tydligt meddelande som sänds ut i den interna

reklamfilmen (Burr, 2003).

Maktmönstren bibehålls genom de sociala konstruktionerna som gör att vissa sociala

mönster accepteras medan andra utesluts. De sociala mönster som accepteras går

således i linje med företagskulturen eftersom det är den som är bankens sociala

ryggrad. Klädsel, uppförande och språkbruk är tre exempel på saker som kan färgas av

företagskulturen. Beroende på vem som erhåller makten över vad som produceras i

kommunikationshandlingarna är det också denna som bestämmer hur verkligheten ser

ut på företaget. Därav kan vi med de valda citaten se att respondenterna i dessa fall

färgats av maktinnehavaren som bestämt hur ordningen och kulturen ska se ut på

Banken X. Om den anställde går i arbetsgivarens spår samt följer de sociala

konventioner som finns i den sociala interaktionen, bör den dominanta läsningen bli

den som dominerar bland de anställda. Det beror även på att företagskulturen gynnar

de som läser den interna reklamfilmen dominant då de känner sig socialt accepterade

samt som en viktig pusselbit i företaget. Detta kan vi även koppla till den kritiska

teorin där man ser att historia, kultur, sociala positioner och dominans är något man

ska granska med kritiska ögon (Alvesson, 2002; Alvesson & Deetz, 2000; Burr, 2003).

Vi kan även i den dominanta tolkningen se kopplingar till Halls uttryck the preferred

reading som syftar till att den gynnande innebörden ger stöd åt att en accepterande

tolkning av samhällsordningen skapas då respondenten accepterar det som produceras

från ledningen och därmed accepterar företagets ordningar (Eriksson, 2000).

Vi kan med detta koppla den dominanta tolkning av detta interna filmmaterial till den

kritiska teorin på det vis att överföringen av budskapet till de anställda sker i en

hierarki där den som erhåller makten styr den anställdes perception vilket vi funnit i de

ovanstående citaten. Samtidigt är frågan hur stora företag med över tusen anställda som

inte bygger på hierarkier skulle fungera. Det kan vara på så vis att det krävs en viss

maktordning för att Banken X:s verksamhet överhuvudtaget ska fungera. Det som då är

viktigt att se till är att de anställda inte känner sig underminerade vilket våra

respondenters svar tyder på att de inte gör. Om de anställda känner sig underminerade
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kan det skapa en negativ inställning till företaget vilket då gör avtryck i

företagskulturen som kan försämras. Detta kan i sådana fall ge negativa effekter för

hela koncernen vilket vi kommer se tydligare då vi, efter att vi gått igenom den

förhandlande tolkningen, redogör för den oppositionella tolkningen.

9.2 DEN FÖRHANDLANDE TOLKNINGEN

Den andra frågeställningen i vår undersökning svaras på, genom att belysa de svar som

pekat på en förhandlande tolkning. Denna är den andra tolkningsapparaten i

receptionsanalysens verktygslåda. Vi har funnit denna tolkning hos en av

respondenterna, i ett citat som såg ut på följande vis:

“Njaa... Säg så här, jag tycker att budskapet är klart att vi ska bli nummer 1. Så

att säga; det är rätt koncept, men sen kan man tycka att det kanske är lite för

mycket flash, ballt och häftigt. Men det måste det ju vara. Tanken är väl att vi ska

vara stolta och kunna bli nummer 1 för våra kunder. Så budskapet är klart i alla

fall.”

Citat 9: Respondent G

Respondent G visar prov på den förhandlande tolkningen genom att han delvis ser

tanken bakom filmen, diskuterar kring den och slutligen instämmer med budskapet.

Respondenten ställer sig kritisk mot framställningen av filmen som han anser vara lite

överdådig. Tillslut, efter att han förhandlat med sig själv, visar det sig dock att han

godtar den dominanta ideologin och därmed företagskulturen samt det som förmedlas i

internkommunikationen (Eriksson, 2000). Vidare har vi funnit svar av Respondent G

som tydligare visar prov på den förhandlande tolkningen. Nedan diskuterar han

huruvida namnbytet och omorganiseringen har varit till Banken X fördel eller nackdel:

“/.../ min personliga åsikt är ju det där med att det hette [Banken X:s gamla

namn] för en herrans massa år sedan och var en väldigt lokal bank då och lite

med det här nya då med att vi ska heta Banken X är ju för att visa att vi är en stor

bank. Det kan jag tycka ibland är på både gott och ont för jag tror att folk

fortfarande skulle vilja ha den här lokala approachen, men det här är ju stora

Banken X som ska ta hand om dig. Det är väl det lite negativa då kan jag tycka.
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Jag har ju varit i en annan bank där de också gick ifrån de här lokala kontoren

till stora enheter där man samlar in alla företag som då ska åka in till stan för att

sköta sina ärenden, istället för att vara ute i förorten. Det är ju liksom det

moderna samhället, att det ska funka så, men samtidigt tror jag att det går lite väl

fort. Ibland tror jag att människor kan sakna det här att; bor man i Nacka så

tycker man att Nacka är det bästa och man vill kunna vara där ute och göra sitt.

Men vi går ju mot ett samhälle där det ska vara stora enheter och förenklat och

rationaliserat. Det är nog bara att hänga med, men man kan reflektera ibland.”

Citat 10: Respondent G

Här väger med andra ord Respondent G positiva och negativa aspekter mot varandra.

För att ställa Respondent G:s svar i ett vidare perspektiv kan vi se tendenser på att

vissa anställda kanske upplever att det går för fort och att det bara är att hänga med i

utvecklingsvågen. Det kan bygga på en stress och press hos de anställda vilket gör att

arbetssituationen samt det egna måendet kan försämras. Dock är detta inte

nödvändigtvis något som behöver nämnas i en negativ bemärkelse utan vi kan se att

det är något som vissa anställa faktiskt kan uppleva som något positivt då man vill

framåt och ständigt utvecklas.

Med hjälp av Respondent G:s svar kan vi även här dra kopplingar till social-

konstruktionismen som i detta fall respondenten försökt att slå sig fri från, men i

slutändan fallit tillbaka i bekräftandet av konstruktionen som banken skapat hos de

anställda. Det vill säga att respondenten, trots att han sett den interna reklamfilmen

med mer kritiska ögon än majoriteten av hans kollegor, visar sig instämma med det

som förmedlas i filmen (Burr, 2003).

Det man då kan fråga sig är om det är på grund av att respondenten de facto anser att

det är rätt eller om det är för att han dras med i företagskulturen och, som den kritiska

teorin anser, kuvas under de asymmetriska maktförhållandena som finns i

organisationen. Det vill säga att man inte vågar motsätta sig de budskap som kommer

uppifrån och godtar dessa även om man inte håller med fullt ut, istället för att opponera

sig (Eriksson, 2000: Geuss, 1981).
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Därmed kan vi se hur respondenten inte uppfattar kopplingen mellan

internkommunikationen och företagskulturen då han anser att den interna reklamfilmen

är något överdriven. Alltså har inte företagskulturen, i detta fall, färgat den interna

kommunikationen på ett sådant vis att dessa korrelerar med varandra. Utan

respondenten som gjort denna förhandlande tolkning har endast sett det som märkligt

och icke överensstämmande. Det är en del av det som leder till att han gör en

förhandlande tolkning istället för en dominant. Med andra ord ser vi här hur viktigt det

är att den interna kommunikationen korresponderar med de anställdas uppfattning för

att de ska ta till sig budskapet som Banken X vill förmedla.

9.3 DEN OPPOSITIONELLA TOLKNINGEN

Den tredje tolkningsvarianten och frågeställningen i vår undersökning är den

oppositionella, där respondenten visar att denne inte instämmer i det budskap som

presenteras i kommunikationshandlingarna. Bland våra respondenter var det endast en

som motsatte sig den interna reklamfilmen och gjorde en oppositionell tolkning. Ett

exempel på denna läsning ses i nedanstående citat:

“/.../ sen tycker jag att många av orden i filmen blir lite floskler också, en del av

den texten som stod stämmer inte överens med verkligheten. Det känns ju att det är

en marknadsavdelning som gjort den som inte riktigt har riktigt full koll på vad

som händer ute i verksamheten tycker jag.”

Citat 11: Respondent E

Vi ser här tydligt att Respondent E läser den interna reklamfilmen oppositionellt. Han

anser att den inte överensstämmer med verkligheten och upplever att

marknadsavdelningen, samt kommunikationsavdelningen, inte har full koll på vad som

händer ute på lokalkontoren. En sådan oppositionell tolkning kan ge ett negativt

avtryck för internkommunikationen och företagskulturen. Ett exempel kan vara att den

som gör den oppositionella tolkningen har svårare att identifiera sig med

organisationen och därmed inte sänder ut de budskap som Banken X gärna ser att deras

anställda förmedlar både internt och externt. Med detta kan vi se tydliga kopplingar till

Halls modell om den oppositionella tolkningen som han förklarar som ett kritiskt
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tänkande från den som mottager informationen och därmed motsäger sig den rådande

företagsideologin och acceptansen kring den (Eriksson, 2000).

På frågan om Respondent E kände sig träffad av filmen svarade han följande:

“Alltså jag har varit med ganska länge och man känner att det kommer nya

budskap lite då och då. Sen så kör man ut det ett tag och sen så kommer det en ny

VD med nya budskap, så då blir man ju lite luttrad och känner ‘jaha, okej’. Jag

tar väl inte till mig till 100 % om jag ska uttrycka mig så.”

Citat 12: Respondent E

Vi tror att en anledning till att Respondent E har gjort denna oppositionella tolkning är

att han befunnit sig i organisationen länge samt varit med om förändringsprocesser

som han inte ansett varit tillräckligt givande tidigare. Detta visar på hur han inte låtit

sig påverkas av den sociala konstruktion som bankens företagskultur återskapar, utan

att han istället ställer sig kritisk mot den. Att han gör en oppositionell tolkning kan

även tyda på att han känner sig trygg i organisationen och därmed vågar uttrycka

kritiska åsikter. Det kan även vara en av anledningarna till att vissa av dem som inte

varit anställda lika länge som Respondent E inte tolkade den interna reklamfilmen

oppositionellt, utan istället gjorde dominanta tolkningar. Dock tolkade fler av de som

arbetat på Banken X under en längre tidsperiod den interna reklamfilmen dominant.

Det kan vara en konsekvens av att de, tillskillnad från Respondent E, känner tillit till

ledningen samt marknadsavdelning vilket i sin tur kan vara ett resultat av tidigare goda

erfarenheter i förändringsprocesser (Burr, 2003; Alvesson, 2002).

För att eliminera att risken för oppositionella tolkningar uppstår bör

tolkningsmöjligheterna begränsas. Enligt Alvesson i sina teorier om företagskultur kan

oppositionella tolkningar, ur ledningens synvinkel, leda till att “fel” uppfattningar om

företaget skapas hos de anställda. Detta kan leda till att företagets ansikte utåt, som

man med internkommunikationen försöker skapa, blir splittrat och de anställda ger en

osammanhängande bild av företagets anseende. När de anställda projicerar olika bilder

av företaget externt kan det få oerhörda konsekvenser för banken. Exempelvis kan
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missnöjda anställda föra ut negativa uttalanden i medier, sprida dålig stämning på

arbetsplatsen och börja arbeta mot istället för ledningen (Alvesson, 2002; Strid, 1999).

9.4 HURUVIDA BANKEN X:S SYN PÅ BEGREPPET AMBITION

KORRESPONDERAR MED DE ANSTÄLLDAS

Som vi tidigare i undersökningen nämnt definierar Banken X ambition som viljan att

bygga, utveckla och skapa. Vi intresserade oss därför för att se hur den, av Banken X,

önskade tolkningen korresponderade med de anställdas syn på begreppet ambition.

Detta för att tydligare och än mer djupgående kunna svara på hur den interna

kommunikationen uppfattats av de anställda och därmed enklare skapa oss en

förståelse kring varför de olika tolkningarna skapats. En gemensam nämnare hos flera

av de anställda var synen på ambition som en slags framåtanda eller drivkraft. Dock

visade det sig att begreppet är relativt svårbegripligt och brett vilket vi även tror kan

vara en anledning till att de tolkar den interna reklamfilmen på olika sätt. De

nedanstående citaten visar tydligare på hur de anställda uppfattat ambitionsbegreppet

på olika sätt:

“Alltså, ambition är egentligen... Jag tycker att det är ett svårt ord. Ja, vi ska ju

ha... Hm... Egentligen så, ambition är ju egentligen, att man vill uppnå någonting

/.../”

Citat 13: Respondent C

Respondent C säger att ambition är ett svårt ord vilket även flera av de andra

respondenternas svar pekar på. Det finns en tvetydighet i ordet, det kan tydas och

definieras på många olika sätt vilket gör det problematiskt både för de anställda och för

kommunikationsavdelningen på Banken X.

När vi sedan frågade respondenterna på vilket sätt ambitionen speglades i deras

privatliv svarade de flesta med att familjen låg i största fokus, men även träning och

personlig utveckling. Även här kan man se att ambition är ett nästintill alltför

mångdimensionellt ord för att alla de anställda ska kunna uppfatta det på samma vis

eller överensstämmande. Ett exempel på detta är följande citat:
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“Nämen, det är väl med min familj naturligtvis. Skapa bra förutsättningar för

barnen och så och för mig själv. Det är familjen som är viktig och där jag lägger

min kraft, energi och engagemang.”

Citat 14: Respondent E

Alltså är definitionen även situationsberoende, där olika tolkningar kan göras beroende

på vilket sammanhang man befinner sig i sitt liv. För olika personer kan ambitionen

vara viktigare i vissa sammanhang än i andra, till exempel som vi nämnde; de som såg

familjen som det viktigaste.

Den information som varit tillgänglig kring begreppet har främst funnits i den interna

reklamfilmen, på intranätet samt i en informationsfolder. Samtal och diskussioner

kring innebörden av begreppet har inte förts i någon större utsträckning, vilket de

anställda saknat.

“Vi var på kurs bland annat för ett antal veckor sen, alla går en sådan kurs nu,

och där togs det upp så i och för sig. Innan den här kursen har det inte varit det,

men på den här kursen togs det upp som en liten bisak att diskutera vad

‘Ambition Welcome’ står för och helt plötsligt då började vi tänka och jag tycker

inte att man har pratat tillräckligt mycket om det innan - vad egentligen

‘Ambition Welcome’ stod för eller vad står det för oss, för mig och kontoret. Det

tycker jag inte.”

Citat 15: Respondent D

Det vi kan se här är att man i varumärkesbytet varit otydliga med hur man definierar

begreppet ambition. Flera anställda upplevde att de inte hade fått tillräckligt med

information i hur de ska tolka ordet själva samt förmedla budskapet till kunden. Detta

trots att de flesta varit nöjda med hur kommunikationen fungerat. Med andra ord har

internkommunikationen inte helt lyckats med att förmedla det enhetliga målets

budskap, vilket är av stor vikt för att varumärket ska bäras och spridas på det, av

Banken X, önskade sättet av de anställda. Samtidigt svarar flera av de anställda att

ordet ambition känns viktigare nu än innan, alltså måste de uppfattat det nya budskapet
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som viktigt, men inte förstått innebörden eller vad kärnan av begreppet är. Som vi sett i

teorierna om internkommunikationen kan vi koppla detta till Strids tankar om ett enat

ansikte utåt för företaget (Strid, 1999).

Som vi tidigare nämnt går dessa resonemang väldigt tydligt att koppla till teorierna

kring företagskultur där företaget helst ska bestämma eller utbilda de anställa i vilka

gemensamma verklighetsuppfattningar och värderingar som dessa bör ha. Vi kan även

se att det enkelt går att applicera Alvessons teorier om att detta beror på de

asymmetriska maktförhållandena som nämns i den kritiska teorin, där ledning och

kommunikationsavdelningen från början borde varit tydligare i vad som förmedlas och

hur de anställda ska förmedla detta vidare (Alvesson, 2002: Geuss, 1981).

Det budskapet som Banken X vill förmedla med ambition är, som vi tidigare nämnt, att

bygga, utveckla och skapa. De anställda som vi intervjuat benämner ambition som en

framåtanda vilket delvis korresponderar med bankens önskade tolkning. Således finner

vi att tolkningarna av de anställda kanske inte är helt i linje med vad ledningens syfte

med internkommunikationen är, då den inte är helt koherent. Dock har de anställda

uppfattat den allmänna tolkningen av begreppet som beskrivs som viljan att komma

framåt vilket delvis stämmer överens med Banken X:s önskade tolkning.

Vidare ska vi diskutera huruvida Banken X möjligen har valt en alltför komplicerad

slogan, då uttrycket Ambition Welcome inrymmer en stor grad tvetydighet eftersom att

ambitionsbegreppet är mycket brett i sig och dessutom inte är på svenska. Det kan leda

till att bankens slogan inte uppfattas på samma vis av alla anställda samt till och med

som ett negativt begrepp, något som diskuterats på lokalkontoret:

“Vi höll på och diskuterade det där, när man tänker på engelskan ‘Ambition’ så

är ju det väldigt… Det var en, jag har inte reflekterat över det tidigare, men det

var en annan som har varit mycket i USA och England som säger att ‘ambition’ i

engelska; det är ju något fult /.../”

Citat 16: Respondent E

Respondent E var en av dem som märkt detta i en diskussion på kontoret och som då
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fått upp ögonen för att begreppet kunde tydas olika beroende på vilket språk det

användes i. Något som även Respondent D reflekterat över:

“/.../ Och sen började alla diskutera vad ‘ambition’ betydde på engelska, att det

inte var något positivt ord. Jag vet inte om det var på engelska eller någonting

sånt där att det står inte som ambition som i Sverige utan att det kunde vara lite

negativ klang /.../”

Citat 17: Respondent D

Överlag var det flera anställda som reflekterade över varför man valt en engelsk slogan

och inte en svensk då banken verkar operativt i Sverige. Då de anställda ska bära

budskapet är det viktigt att de känner en stark koppling till det. Att de anställda då

motsätter sig det engelska ordvalet tyder på en oppositionell tolkning och reflektion

vilket som vi tidigare nämnt kan ha en negativ effekt för banken. Detta ger oss en

tydligare bild av att de anställdas resonemang kring begreppet ambition färgar deras

tolkningar av den interna reklamfilmen.

10. SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Vi ska i detta avsnitt börja med att summera vad vi i vår analys kommit fram till samt

diskutera och värdera resultaten.

Då vi med hjälp av våra olika metodologiska ramar gått igenom samtliga

frågeställningar och kopplat dessa till våra teorier har vi kunnat se tendenser som tyder

på att den dominanta tolkningen är den mest framträdande, om än olika uttryckt hos

respondenterna. Detta genom att flera av respondenterna accepterat de budskap som

gått fram i den interna reklamfilmen. Vi har även funnit att den förhandlande

respektive den oppositionella tolkningen är mindre framträdande. Detta visar på att de

flesta på lokalkontoret tolkat den interna reklamfilmen på ett dominant vis samt att de

förhandlande och oppositionella tolkningarna är avvikande. När det kommer till frågan

om huruvida de anställdas uppfattning av ambition korresponderar med det som

Banken X vill förmedla har vi funnit att de flesta har skilda åsikter om vad begreppet

innebär. Detta innebär att det är svårt att få den uppfattning, som tänkt av banken, att
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implementeras hos alla anställda på ett sådant vis att de tolkar ordet och förmedlar det

mot kunden på detta tänkta sätt. Eftersom att det finns över tusen anställda på Banken

X, kan det således finnas över tusen olika uppfattningar om vad ordet ambition står för

samt dess innebörd. Detta visade sig när respondenterna själva fick berätta om hur de

såg på ambitionsbegreppet. Även om vissa saker tenderade att vara likartade, t.ex.

synen på ambition som framåtanda, så var det mycket som skiljde dem åt.

De asymmetriska maktförhållandena, att den som erhåller makten blir den som

bestämmer vilket budskap som ska förmedlas i den interna kommunikationen, som vi

belyst i analysen är också föremål för diskussion. Som sagt var; fungerar en stor

organisation utan hierarkiska ordningar? En helt platt organisation med över tusen

anställda får antagligen problem i sin struktur; beslutsprocessen skulle bli lång och

komplicerad vilket skulle leda till en ineffektivitet som skulle kunna ha förödande

konsekvenser, i värsta fall går organisationen i konkurs. Därför finns ett behov av

någon slags styrning. Det kan även vara på det vis att personalen trivs och inte ser

något problem i att makten kommer uppifrån. Som vi tidigare nämnt är det då av vikt

att de känner sig delaktiga för att hierarkin ska kunna upprätthållas. De som däremot

tolkar filmen oppositionellt kan se den hierarkiska ordningen med kritiska ögon vilket

kan leda till att de visar sitt missnöje. Det blir också ett hot mot organisation vars

överlevnad delvis är avhängig en bra företagskultur. Därför är det viktigt att ledningen

och organisationen lägger fokus vid att involvera de personerna som gör dessa

oppositionella tolkningar för att minska risken för missnöje.

Något som vi även reflekterat över är varför de anställda på det lokala bankkontoret

inte ändrat sina uppfattningar om vad ambition innebär under bankens omorganisering.

Med detta menar vi att den stora insats som från bankens sida gjorts borde ha

förtydligat begreppet ambition och dess innebörd för de anställda. Detta kan vi koppla

till den interna kommunikationen. Om denna från början tydligare hade förmedlat vad

Banken X menade med dess nya slogan hade antagligen de anställdas uppfattning legat

mer i linje med den, av banken, önskade tolkningen. Detta kan tyda på att man kanske

inte kan ändra uppfattningen hos de anställda genom interna kommunikations-

handlingar vilket i sådana fall kan innebära att man bör se över sin strategi för den

interna kommunikationen. Istället för att göra försök att ändra deras sätt att se på saker
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kanske man då ska försöka implementera deras åsikter i organisationen för att bygga en

annan slags delaktighet.

Dock kvarstår det faktum att receptionen av medieinnehåll aldrig är linjär. Det innebär

att det är otroligt svårt att få alla medarbetare att göra tolkningar som är helt koherenta

med varandra samt med ledningen. Produktionen av interna reklamfilmer och

kampanjer blir därmed svår, framför allt när det är väldigt många anställda som på

Banken X. Hur får man alla att känna sig träffade av budskapet? Med det i åtanke kan

man ändå säga att Banken X gjort ett bra arbete med att sprida budskapet hos de

anställda då det finns en gemensam nämnare hos de anställda, oavsett faktorer som

ålder, familjesituation eller kön; att ambition innebär framåtanda. Den gemensamma

tolkningen gör att vi kan dra slutsatsen att internkommunikationen har fungerat mycket

väl på det plan att få en enad personal. Framåtanda är även bland det viktigaste som vi

ser att banken vill förmedla med konceptet “Ambition Welcome” i deras definition av

begreppet ambition; att bygga, utveckla och skapa. Att den gemensamma nämnaren för

begreppet ambition hos de anställda på lokalkontoret är framåtanda kan bero på att den

allmänna uppfattningen om ambition är just framåtanda. Det kan vara något som man

bör ta med i beräkningen och lägga större vikt vid för att öka chansen för en gemensam

tolkning. Dock visar den interna reklamfilmen redan på olika typer av framåtanda;

karriär, sport och visioner. Något som utelämnas är dock familjelivet vilket visade sig

vara viktigt för merparten av våra respondenter. Kanske borde man ha visat på fler

aspekter av ambition i den interna reklamfilmen för att få fler anställda att tolka den

såsom Banken X önskade.

För internkommunikationen är det av stor vikt att allt material som sprids till de

anställda representerar den interna strategin och det nya konceptet. Att den interna

reklamfilmen fångar detta är mycket viktigt för att den ska vara av betydelse för

medarbetarna, skapa en helhetsförståelse och göra det lättare för kommunikations-

avdelningen att arbeta vidare med att skapa visioner och en företagskultur som håller

ihop organisationen. Splittrade budskap kan skapa osäkerhet hos medarbetarna vilket

som vi tidigare nämnt kan ha negativa konsekvenser för banken.

Vi har även märkt en skillnad mellan de som varit anställda på banken under en längre

tidsperiod och de som var nyanställda. Bland de som arbetat längre fanns en större
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skepsicm mot det nya konceptet och en känsla av att det inte var det i sig som skulle

innebära skillnader. De som var nyanställda, som endast hade arbetat i banken mindre

än ett år, visade större entusiasm och framtidstro. Detta kan bero på att det är lättare för

Banken X att få med sig medarbetare som inte har så mycket erfarenheter från de

motgångar banken haft tidigare och på så sätt är de med och “konstruerar” den nya

verkligheten som banken vill leva i. Detta har en stor innebörd för företaget rent

generellt. Kan det vara på det vis att en intern reklamfilm endast till hundra procent

kan nå de nyanställda som inte redan konstruerat en bild av vad Banken X står för? Att

få de som varit anställda längre att ändra sin bild av Banken X samt företagskulturen är

möjligen svårare då de varit med och byggt upp samt känt sig delaktiga i den

företagskultur som tidigare varit.

Vidare har vi även funderat över om Banken X, med sitt nya varumärke och sloganen

“Ambition Welcome”, möjligen kan vara en bidragande faktor till skapandet av ett

elitsamhälle där man går allt mer mot en stressig vardag med högt ställda krav. Valet

av just ordet ambition kan tolkas på ett negativt sätt vilket kan skapa en

prestationsångest hos de anställda om man inte är tydlig i sin kommunikation.

Elitsamhället, som vi ser det, bygger på att man är vad man presterar och att en extremt

hög ambitions- samt prestationsnivå belönas av samhället medan andra faktorer såsom

valet av ett lugnt familjeliv inte premieras på samma sätt. Detta elitistiska synsätt är

något man ser i vår samhälleliga kontext och som speglas i medieinnehållet varje dag i

kvällstidningarna; sjukvården larmar om stress som förgör människor samtidigt som

man i nästa tidningsuppslag kan läsa om hur man effektiviserar sin vardag eller “10

sätt att lösa vardagspusslet”. Besparingar och rationaliseringar på företag är en del i det

som skapar den här pressen då kraven automatiskt höjs på de anställda. Detta är med

andra ord inte något som enbart existerar inom Banken X utan även i samhället i stort.

Sammanfattningsvis ser vi att banken måste använda den interna kommunikationen

tydligare för att försöka eliminera individuella tolkningar som kan sprida ett “felaktigt”

budskap om vad banken vill förmedla.

Trots att vår undersökning inte är representativ för ett helt företag kan man se den som

upplysande i hur anställda tolkar budskap. I fortsatta studier vore det intressant att
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kombinera vår kvalitativa ansats med en kvantitativ för att nå en högre

generaliserbarhet och bredare förståelse för vårt forskningsproblem.

11. EVENTUELLA ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Banken X hade, med sina förutsättningar, förmodligen inte kunnat sköta den interna

kommunikationen på ett bättre vis då finanskraschen inträffade samtidigt som stora

omstruktureringar skulle genomföras. Men för att det skulle skett på ett helt

tillfredsställande vis för de anställda skulle nog de kommunikativa handlingarna

kommit i en annan ordning. Förslaget är att banken, innan informationen gått ut till de

anställda, skulle haft en tydligare bild av vad ambitionsbegreppet betydde för banken.

De skulle kanske även förklarat varför man valt ett engelskt ord som slogan för att

minska förvirringen hos de anställda.

Man bör inte heller överskatta effekterna av en intern reklamfilm, en del anställda

lägger stor betydelse vid den medan andra anställda ser övriga kommunikations-

handlingar som viktigare och därför behöver nås på andra sätt. Därför är det viktigt att

se den interna reklamfilmen som en del i kommunikationspaketet kring det nya

varumärket som tillsammans med resten av informationen ska få de anställda att bära

bankens budskap.

Framöver kommer kommunikationsavdelningen även arbeta mer med att besöka

kontoren för att implementera budskapet och det nya varumärket på plats vilket

förhoppningsvis kommer att leda till en koherent uppfattning om vad ambition, som

ledord för Banken X, betyder. Detta är även vad vi ser som den viktigaste åtgärden för

att ena de anställda och på så vis växa sig starkare både internt och externt.
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Bilaga nr. 1 - Intervjuguide

Introduktion: Börja med att introducera ämnet, syftet samt motivera ämnesvalet för

respondenten, förklara ramförutsättningarna samt ge en kort beskrivning av hur intervjun

kommer att gå till.

Generella frågor:

1. Hur gammal är du?

2. Vilken civilstatus har du?

3. Har du några barn?

4. Om ja, hur många och hur gamla är de?

5. Vilken utbildning har du?

6. Vilken formell tjänst har du på banken?

7. Hur länge har du arbetat på Banken X?

Frågor om Banken X:

1. Vad står Banken X för, för dig?

2. Vilka kärnvärden anser du att banken har?

Frågor om ambitionsbegreppet:

1. Hur ser du på begreppet ambition?

2. När tycker du att du är ambitiös privat, när du inte är på jobbet?

3. Om respondenten har barn, hur ser du rollen som ambitiös förälder?

4. Hur ser du på en ambitiös medarbetare?

5. Tycker du att det finns andra sätt att uttrycka ambition? Om du inte fick använda det

ordet? Synonymer?

Frågor om den interna reklamfilmen:

1. Tycker du om filmen?

2. Hur uppfattar du filmen?

3. Hur tycker du att begreppet ambition förmedlas i filmen?

4. Känner du dig personligt träffad av filmen?

5. Känner du att du kan relatera till bilden av ambition som ges i filmen?

6. Känner du att du kan relatera till bilderna som ges i filmen: Kvinnan som springer?
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Mannen som simmar? Naturbilderna?

7. Tycker du att filmen återspeglar din syn på banken?

8. Känner du att någonting i filmen eller förändringsarbetet i stort som har ändrat din syn

på banken?

9. Tror du att det har ändrat ditt sätt att se på ambition?

Frågor om den interna kommunikationen:

1. Har du märkt någon skillnad på stämning, produktivitet och hur man mår på jobbet

efter allt det här, den här omstruktureringen?

2. Hur tycker du att den interna kommunikationen har varit i samband med namnbytet

och varumärkesskiftet?

3. Hur tycker du att det interna kommunikationsarbetet har korresponderat med det

externa?

4. Vad anser du att det nya varumärket vill förmedla?

5. Känner du att du har fått en tydlig beskrivning av ledningen och

kommunikationsavdelningen om hur de vill att ni ska förmedla begreppet ambition?
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Bilaga nr. 2 - Beskrivning av Banken X:s interna reklamfilm

Vi är på väg...

Motorvägen, en man tittar ut genom fönstret där man ser soluppgång och träd, en kvinna går

ut genom en rulldörr i glas, en rulltrappa går uppåt.

...vi vet vart vi ska.

En man och kvinna sitter och samtalar, mannen förklarar något.

En ännu bättre...

Löparben.

...tydligare...

Bro om med folk som går, buss och bilar passerar i bakgrunden, en rulltrappa som går uppåt,

man tittar ut genom panoramafönster i kontorsmiljö.

...mer attraktiv bank.

Fötter och ryggtavlor på gående människor, soluppgång i vacker naturmiljö.

Vi är EN bank....

Glittrande vatten, bor över vatten med natur i bakgrunden.

...med EN gemensam vision...

Stockholm Waterfront.

...att bli nummer 1 för våra kunder.

Man som sitter vid sin MacBook med en cappuccino, han jobbar på ett café.

Vi vill mer...

Två män och en kvinna har ett möte med en laptop utomhus, hon förklarar något för dem.

Alla är klädda i kostymer.

...kan mer...

Två kvinnor går igenom en rapport i ett ljust konferensrum. Kvinna springer över en bro,



2

filmad i helkropp bakifrån.

...gör mer...

Arkitekt som skissar på en ritning.

...tänker nytt.

Man tittar ut genom panoramafönster mot ljuset.

Vi är till för dom som är som vi...

Folk på väg till jobbet som går över en bro, mot kameran.

...som har visioner...

Vacker skogsmiljö, solen bryter igenom mellan träden.

...som vill bygga och utveckla...

Ljusa miljöer, en kvinna skissar på ett papper medan två män står och aktivt deltar.

…som är på väg.

En tävlingssimmare crawlar i havet.

Det är vi som är Banken X...

Konferens med medarbetare som är glada, en kvinna tittar in i kameran och skrattar, alla

applåderar.

...vi ger kraft åt ambitioner...

Man går ut genom en glasdörr, bil susar snabbt över en bro, cyklist cyklar genom stadsmiljö.

…både våra kunders och våra egna.

Människor frontade mot kameran.

Det är människorna...

Närbild av skrattande kvinna, medarbetare på rad.

...och det vi gör varje dag...
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Tre män och två kvinnor står på rad och ritar på en white board.

...som gör skillnaden.

Medarbetare lyfter upp blå- eller vitfärgade papper som ovanifrån bilda Banken X:s logga.

Efter det bildas ett lapptäcke av bilder på arbetssituationer, kontor och delar av filmen.

Tillsammans gör det oss till nummer 1.

Stillbild.

Banken X - Ambition Welcome.

Stillbild.
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Bilaga nr. 3 – Transkriberingar av intervjumaterial

Intervju 1 med anställd på Banken X

Respondent 1: Kvinna, 24 år, privatrådgivare
EO: Emma Ohlsson

EO: Då börjar vi med några generella frågor. Hur gammal är du?

R1: 24 år.

EO: Vilken civilstatus har du?

R1: Sambo.

EO: Har du några barn?

R1: Nej.

EO: Vilken utbildning har du gått?

R1: Civilekonom.

EO: Vilken formell tjänst har du på banken?

R1: Licenserad privatrådgivare.

EO: Och hur länge har du arbetat här?

R1: Här? På kontoret? Eller?

EO: Inom Banken X?

R1: Sen 2007, fyra år.

EO: Och vad står Banken X för, för dig?

R1: Oj, vilken bred fråga. Ja, eh… Jag vet inte riktigt. Ja, alltså vad vi står för utåt sett eller?

EO: Ja, eller om du tänker på Banken X. Vad tänker du på då?

R1: Nej, men vi försöker väl vara en nischbank lite mer mot… Eh, mer ambitiösa kunder och
det har vi väl försökt vara hela tiden. Sen har ju det haft olika former även fast vi har bytt
koncept nu. Men det är väl det vi har försökt haft hela tiden i alla fall så det har varit en
ganska, en rolig bank, inte en allemansbank på det viset.

EO: Och hur menar du med olika nischer?

R1: Nej, men jag kommer tidigare från Gävle-kontoret och där har jag jobbat. Ehm, där… Det
är ju en annan sida av det så att säga Där har vi ju startat det kontoret. Det är fem-sex år sen
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nu. Så det är en lite annan typ av grej. Då har Banken X:s koncept passat ganska bra, man kan
välja kunder på ett annat sätt. Det finns ju andra banker som är mer… Som alltid har funnits
och det är en allmän rättighet att ha ett konto så att säga. Här är vi ju förmånen att kunna välja
lite mer.

EO: Sen om vi pratar lite mer om det här med ambition: Hur ser du på begreppet ambition?
Vad vill du lägga in i det?

R1: Som definition eller?

EO: Som definition och sen mer vad det innebär för dig.

R1: Ambition kan ju vara väldigt beroende på vilken ålder, kan jag tycka. Man kan ju vara
ambitiös i sitt tankesätt, att man vill, att man är entreprenör, att man är ambitiös på det viset,
att man vill utveckla sitt företag eller man kan vara ambitiös och vara anställd i en jättestor
organisation och man vill uppåt och göra karriär. Sen kan man ju vara ambitiös på den privata
sidan också med att ha en stor familj eller ha det där huset man vill ha. Det är ju olika former.

EO: Och vad är ambition personligen för dig?

R1: Ja, men det är nog det litegrann. Det är nog ungefär samma sak. Ehm, för mig är ambition
att vilja utvecklas och bli bättre - hela tiden. På alla områden. Försöka alltid, ja, att sträva
framåt.

EO: Och när tycker du att du är ambitiös om vi pratar om privatlivet, liksom? När du inte är
på jobbet, några situationer?

R1: Eh, ja… Men jag är nog ganska ambitiös, försöker hela tiden att… Läser mycket om nya
områden, försöker utvecklas på det viset. Ehm.. Social, försöker umgås mycket. Då är man
ambitiös för att man utvecklar nätverket. På det viset skulle jag nog säga att jag är det.

EO: Går begreppet ambition att applicera i ditt familjeliv? Det kanske är det här med att vara
social?

R1: Jo, men det är det absolut och jag menar det tror jag att de flesta lite yngre känner sig som
ambitiösa i alla fall. Man vill ju framåt, så är det ju. Så det tror jag genomsyrar våran lilla
familj så att säga.

EO: Tänker du då yngre alltid eller yngre som i generationen du tillhör?

R1: Nej, alltså. Generationen är nog ganska, jag tror att överlag att 70- och 80-talister är
ganska, så… De är kända för det. På det viset så att säga.

EO: Om du skulle nämna tre ambitiösa personer. Vilka skulle det kunna vara?

R1: Oj, eh… Ja, jag tycker nog att min chef, min kontorschef här xxxxxx xxxxxx, att hon är
väldigt ambitiös, både när det gäller sig själv och hennes karriär. Och sen i familjelivet och ja
– hon är en bra förebild på det viset. Ehm, vilka tycker jag mer är ambitiösa? Svårt att säga
generellt vilka personer. Jag har inte tänkt riktigt så, vilka som är ambitiösa. Kan fundera lite
på det.
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EO: Ja, absolut. Finns det andra sätt att uttrycka ambition? Om du inte fick använda ordet
ambition? Skulle du kunna tänka på några synonymer?

R1: Framåtanda, entreprenörskap, utveckling… Och nytänkande.

EO: Om man tänker ambition på jobbet: Hur tycker du att en ambitiös medarbetare är?

R1: Eh… Jag tycker nog att man är… Man ska vilja utvecklas med företaget och vilja att man
utvecklar organisationen hela tiden, för att bli bättre. Sen kan man ju vara ambitiös i det att
man inte… Nu har ju vi försökt implementera mer och mer att man ska ha olika roller och
kunna ha olika kompetenser på vilket område så att säga. Så det kan ju vara ambitiöst i det
tänket så att säga, att man vet sina begränsningar och man vet att det är ännu mer ambitiöst att
vara flera som är duktiga på sina specialiteter.

EO: Kan du nämna någon situation där du tycker att du har varit ambitiös på jobbet?

R1: Eh… Ja… Någon speciell situation?

EO: Ja, eller något du har gjort eller liksom…

R1: Nämen vi jobbar ganska mycket i team på det här kontoret. Eller vi jobbar i team, vi har
tre team här. Så just nu är vi ganska ambitiösa allihop och även jag i teamarbetet och försöker
täcka det tillsammans för att bli bättre.

EO: Vad kul!

R1: Ja, det är kul. Det är jättejättekul.

EO: Nu ska vi kolla på den interna varumärkesfilmen som ni gjort.

R1: Som ni har gjort?

EO: Haha, nej, som ni har gjort! Så då ska vi se, för att fräscha upp minnet lite.

Vi visar den interna reklamfilmen.

EO: Det var den. Då undrar vi lite om hur du uppfattar den här filmen? Vilka tankar och
känslor som väcks?

R1: Hmm, eh… Hur menar du då?

EO: Om det är något speciellt du tänker på eller reflekterar över när du ser den?

R1: Nej, jag tycker att den är bra. Den stämmer ganska bra överrens med den strategi som vi
har valt nu och ja, den visar ganska tydligt vad det är vi vill och vilka kunder det är vi vill ha.

EO: Och hur tycker du att just det här begreppet ambition förmedlas i filmen?

R1: Ja, ehm… Det är svårt att säga exakt vad det är som är pekar på det, men jag tycker att
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det visar att vi vill vara en annan typ av bank än det som man kanske är traditionellt. Det är ju
inte en vanlig, liksom reklamfilm, på det viset. Som någon annan bank utan den visar att vi är
lite annorlunda i alla fall och pekar på att vi vill ha kunder som är framåt. Så det kan jag väl
tycka, att där finns väl ambitionen litegrann.

EO: Hur tycker du att filmen återspeglar din syn på banken?

R1: Ehm, jag tycker väl att den återspeglar dit vi är på väg. Dit vi försöker att komma till och
bli. Vi går liksom mot det målet. Sen är vi kanske inte där fullt ut än så att säga, men vi håller
på och försöker förändra och vara ambitiösa. Vi jobbar hela tiden med det. Även liksom som
jag sa, att vi jobbar i team och försöker utveckla det arbetet, så att säga. Så försöker vi ända
nerifrån att vara ambitiösa.

EO: Känner du dig träffad av filmen när du kolla på den?

R1: Träffad rent marknadsföringsmässigt eller?

EO: Nej, träffad i det den försöker förmedla.

R1: Ja, absolut. Det gör jag. Sen vet jag inte om det är för att man jobbar här så att säga, man
vet ju och man känner igen folk i filmen och sådär. Så är det ju. Så att ja, men absolut.

EO: Kan du relatera till den här beskrivningen av ambitionen som filmen ger? Eller känslan
av ambition?

R1: Ja, jag kan nog göra det. Absolut.

EO: Kan du relatera till de här bilderna som filmen visar på kvinnan som är ute och springer
och allt det där – tycker du det kopplar till ambition?

R1: Nej, alltså det. Det beror på hur man definierar ambition. Det finns ju så många olika sätt
att definiera så det är klart att det kan göra det. Sen kanske det finns andra aspekter som är
ambition när man tänker bank så att säga, och kunder. Så simningen och löpningen, det
kanske inte är det. Men absolut.

EO: Och hur tror du att de tänkte när de la in just de elementen i filmen?

R1: Oj. Ja, det vet jag inte, hur de tänkte riktigt. De kanske tänkte…

EO: Eller hur det skulle uppfattas?

R1: De tänkte att det skulle uppfattas som ambitiöst, att det var därför de verkligen har gjort
det så att säga. Absolut. Men sen är det ju svårt att säga som sagt eftersom man är i koncernen
så uppfattar ju vi det naturligtvis som ambitiöst. Sen är det ju en annan sak om man inte
känner till budskapet om man gör det.

EO: Och den här filmen: Hur återspeglar den din syn på Banken X i stort?

R1: Ja… Nämen som jag sa, vi jobbar ju med den här nya strategin och att nå den så att säga
och det, den återspeglar ju absolut. Vi håller ju på med förändring så att det där är vi är ju
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också ambitiösa i vårt arbete så att säga.

EO: Har filmen och hela det här förändringsarbetet ändrat din syn på ambition på något sätt?

R1: Nej, det har det nog inte.

EO: Har du märkt någon skillnad på stämning, produktivitet och välbefinnande på jobbet efter
den här omstruktureringen som ni har gjort?

R1: Nej, för nu är vi nog i ett lite för tidigt skede så att säga. Vi har inte hunnit… De roller
och de förändringar som det innebär, det är inte gjort än. Så där är vi inte än. Eh, det kommer
väl, men absolut – Det är ju en annan anda. Vi tänker ju på ett annat sätt, så är det ju. Så vi har
påbörjat det, men det är inte på något sätt klart.

EO: Men är det något som du känner kan kopplas till den här interna kommunikationen som
har gjorts? Att det känns som det ändå rör på sig?

R1: Ja, men det gör det väl absolut. Sen är det väl alltid så att det lite trögt när det är en större
organisation att göra förändringar så att målet är ju till 2014 så att det är ju… Det sker ju inte
lika snabbt. Då kanske vi känner litegrann att man vill göra det nu, men så går det ju inte till
så att det är ju.

EO: Men tror du att man tänker mer på det här med ambition och så nu än vad man gjorde
innan, innan de satte igång med kommunikationsarbetet?

R1: Njae, kanske.

EO: Okej, om vi går över då till banken och mer kommunikationen: Hur tycker du att den
interna kommunikationen har fungerat nu med namnbytet och varumärkesskiftet?

R1: Eh… Det har fungerat bra. Namnbytet fungerade jättebra. Det var inga konstigheter
faktiskt.

EO: Känner du att du har fått den informationen som… Eller har det känns som att ni har
legat i fas? Att ni har fått veta vad det är som händer?

R1: Ja, men absolut.

EO: Hur tycker du att den interna kommunikationen har korresponderat med den externa?

R1: Ja, alltså den har naturligtvis funnits där. Sen tror jag att om man tänker på namnbytet
att… Så var det kanske inte en så stor grej för oss såhär utan det är ju någonting som man
efterlängtat och liksom väntat på i princip. Så när det kom så var det mer bara skönt att det
kom, så att säga. Men absolut, det har ju varit kommunikation om det som är viktigt och det
som man bör veta och tänka på. Så är det ju.

EO: Vad anser du att det här nya varumärket vill förmedla?

R1: En enhetlig syn, en enhetlig bank. Att vi är en storbank. Med en liten andel i Sverige, men
en stor bank i Norden. Det kanske inte gick fram tidigare när vi hade provinsbanker. Det var
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lite annat.

EO: Känner du att du har fått en tydlig beskrivning i hur Banken X vill förmedla
ambitionsbegreppet?

R1: Ja, absolut.
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Intervju 2 med anställd på Banken X

R2: Kvinna, 35 år, privatrådgivare
EO: Emma Ohlsson

EO: Då börjar vi med några generella frågor. Hur gammal är du?

R2: Jag är 35.

E0: Vilken civilstatus har du?

R2: Jag är sambo med ett barn.

E0: Vilken utbildning har du?

R2: Jag har civilekonom och så har jag läst på ett år med personalfrågor på Stockholms
Universitet, men civilekonom från Kalmar.

EO: Okej, och vilken formell tjänst har du?

R2: Privatrådgivare.

EO: Ja, och hur länge har du arbetat på Banken X?

R2: På Banken X har jag arbetat… Ja, gud, vad blir det nu? Sex år, va? Ja, sex år. Innan dess
var jag på Handelsbanken så jag har jobbat på bank egentligen hela tiden. Där var jag tio år
tror jag och det var där jag började när jag slutade plugga.

EO: Vad står Banken X för, för dig?

R2: Oj… Ehm. Varumärkesaktigt?

EO: Ja, eller känslomässigt.

R2: Känslomässigt… Alltså jag som kommer från en av storbankerna; för mig står nog
Banken X för ehm… Alltså, en känsla av att vi är lite utmanare fortfarande, att vi är en bank
som vill vara lite mer framåt, lite mer personlig och kanske lite kortare beslut och så. Så
känner jag när jag jobbar internt och jag hoppas också att det ska kännas bland kunder. Ehm,
men ändå då att vi har ju en stor bank, Banken X är jättestor i Danmark och vi har det i
ryggen så.

EO: Om vi går in lite på det här ambitionsbegreppet mer privat: Hur ser du på begreppet
ambition?

R2: Hmm… Begreppet ambition? Alltså, lite kanske att… Eh… Någon drivenhet, att vilja
förbättras, att göra… Eh, ambition… Alltså att vilja göra mer än bara så att säga ”mallen”, det
vanliga. Kanske gå utöver.

EO: Att liksom göra något extra?
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R2: Ja, precis.

EO: Och vad är ambition för dig om du skulle exemplifiera?

R2: Privat eller?

EO: Ja, privat och på jobbet – båda.

R2: Alltså om jag tar på jobbet så tycker jag det är väl lite just det som du sa, det här att göra
det lilla extra, att inte ehm… tänka lite utanför boxen eller vad man ska kalla det, att inte bara
gå på att hur det har varit eller hur det är utan tänka på hur man kan förändra, hur vill vi göra
nu, tänka nytt. Ehm, och i det här konceptet om vi talar jobbmässigt så är det väl att också gå
in och tänka inte bara från våran sida utan från kundens sida: Vad som då upplevs som att…
Att vi ska upplevas som ambitiösare än de andra bankerna och vad vi då kan göra för att det
ska kännas så.

EO: Och om du tänker mer privat?

R2: Gud så svårt. Ehm…

EO: Du får fundera litegrann.

R2: Ja… Det är väl också lite det här egentligen att inte bara liksom… Alltså hemma kan det
vara lätt att livet bara rullar på så, men att man… Att man tar initiativ till att faktiskt göra
saker i sitt liv som, som ja, som gör att livet faktiskt blir som man själv vill och inte bara
rullar på.

EO: Vad skulle det kunna vara t.ex.?

R2: Gud, vad skulle det kunna vara. Ehm, det skulle kunna vara allt ifrån såna här större
beslut som att byta bostad, börja med nya hobbies, såna grejer kan det ju vara. Men det kan ju
lika mycket vara småsaker också… Men ja.

EO: Vad skulle det kunna vara?

R2: Ja, vad skulle det kunna vara? Alltså, det skulle kunna vara… Alltså, det låter jättetråkigt,
men vi har nu börjat veckohandla. Tagit tag i det och då har vi ändrat och fått mer tid för att
göra roligare saker. Det är en sån smågrej att ta tag i.

EO: Känner du att ambitionen korresponderar med din roll som förälder?

R2: Ja, absolut, det kan det ju. Ehm… Fast där är det ju också… Alltså, det är svårt för du är
ambitiös och har massa drömmar för ditt barn och vill göra grejer. Men sen kan jag tro ibland
med vårt samhälle just med föräldrarollen att det kan bli lite för mycket ibland, att det nästan
blir pretentiöst av det hela. Men om man tar det på ett bra sätt så kan det absolut det. Gud, hur
ska jag uttrycka det? Eh… På något sätt känns det väl som om finns det ambition så finns det
väl igen någon slags drivenhet och det kan väl gå igen egentligen i det mesta. Jag vet inte om
jag kan säga något bra exempel så föräldramässigt.
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EO: Eller om du tänker på den här pretentiösa sidan: Hur tänker du då?

R2: Där tänker jag, jag vet inte alls om det är en fel koppling, men jag vet inte riktigt om det
är kopplat till ambition.

EO: Det finns inga fel!

R2: Nämen, jag tänker att vi lever i ett samhälle där ibland kan jag känna att det här med barn,
att det blir att det nästan blir att det ska vara fint att vara den här föräldern som alltså, man gör
– när de blir lite större, att det ska vara tusen aktiviteter och så lite det här kanske att gör vi det
för barnets skull eller gör vi det för att vi ska verka som bra föräldrar. Men det å andra sidan
är ju inte vad jag egentligen kopplar ihop med ambitiös, för mig är ambitiös ett positivt laddat
ord. Så då i så fall har det ju slagit över till något som egentligen inte är det. Så att, men… Ja.

EO: Det förstår jag. Tycker du det finns andra sätt att uttrycka ambition? T.ex. om du inte fick
använda det ordet?

R2: Alltså jag lägger nog in ganska mycket drivenhet i det. Sen som sagt var, egentligen, vad
det är och engagemang. Och lite som vi sa, det här att göra något extra utöver det vanliga.
Ehm, med andra ord ambitiös… Ja, lite så.

EO: Och hur tycker du att en ambitiös medarbetare är på jobbet?

R2: En ambitiös medarbetare tycker jag är någon som tar mycket egna initiativ, kan se alltså
möjligheter istället för problem, att se lösningar, hur man kan ta sig ur saker, hur saker och
ting kan bli bättre. Ehm… Ja, och ofta ligger det ju i att man kanske tycker att jobbet i roligt
för då tror jag också att man blir mer ambitiös, att man vill att det ska bli bättre och så.

Vi visar det interna reklamfilmen.

EO: Hur uppfattar du den? Känslomässigt? Vad tycker du och tänker kring den?

R2: Ehm… Jag tycker att den är ganska bra. Alltså den är ju ganska tydlig med att, som sagt
var, vi är några som försöker utvecklas, ligga lite i framkant, att det är tanken och att outtalat
att vi ska vara lite bättre – det är ju storbankerna, eller lite sådär, så känns det ju som, att det
är dem vi vill jämföra oss med. Att vi ska vara det starkaste alternativet. Och just att det är
ganska tydligt att vi vill samarbeta med kunder som… Ehm, som ja, vi vill ju nu gå mot ett
kundsegment som är ganska starka finansiellt och hela den biten. Och det är också lite med
där, att det ska vara den typen av kunder som ser sig själva som det här drivna och ambitiösa.
Och sen fokuserar det ju lite på det här med ”en bank”, det är ju här och i Östergötland som vi
hetat Östgöta Enskilda Bank och sen har vi ju haft massor av olika och nu vill vi ju få fram…
Alltså kunderna har nog uppfattat det som väldigt, en del har ju inte förstått, att vi har varit
Banken X – att det har varit samma koncern så. Sen tror jag inte att häruppe i Stockholm har
det inte spelat någon roll med de här egna varumärkena, men ute i landet har det nog gjort det.
Så det är ju enande och skapa något nytt. Men eh… Nej, jag tycker ändå att den ger en ganska
bra känsla så.

EO: Och hur tycker du att begreppet ambition förmedlas i filmen?

R2: Ja, men det är lite sådär att vi… Eh, amen, vill vara steget före och vill vara nytänkare
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och så.

EO: Känner du dig personligt träffad av filmen?

R2: Alltså ja, eller personligt träffad… Men jag tycker nog att det känns som att den, att jag
kan känna att, att det känns okej att det är mitt företag så att säga. Så på det sättet känns det
nog ganska bra så. Det känns inte som att så, sådär – det där kan inte jag stå för utan ja.

EO: Känner du att du kan relatera till den här beskrivningen som ges av ambition i filmen?

R2: Jo, men det tycker jag. Alltså, jag tycker att vi kämpar på här på kontoret att komma dit
och vara så. Så det tycker jag nog ändå.

EO: Känner du att du kan relatera till de här bilderna ur filmen? Kvinnan som springer?
Mannen som simmar?

R2: Jo, men jag tycker ändå att det är ganska bra liknelser för att ambition på
arbetsmarknaden eller det känns ju som om inom idrottens värld som att det är ganska bra
liknelser som alla kan ta till sig; det här att hela tiden utvecklas och bli bättre så att jag tycker
nog att det är ganska bra kopplingar.

EO: Tycker du att filmen återspeglar din syn på själva banken?

R2: Ja, det tycker jag nog ganska bra. Jag tycker att det hela tiden utvecklas åt det hållet och
att vi försöker. Sen har vi ju massor av grejer som vi måste bli bättre på och som man jobbar
med och sådär, men ja – det tycker jag nog ändå.

EO: Känner du att någonting i den här filmen eller förändringsarbetet i stort som har ändrat
din syn på banken?

R2: Alltså ingen så ”aha”-upplevelse så på något sätt, men jag tror att en sån här film och
reklam och såna grejer, det påverkar ju kunderna men det påverkar även medarbetarna.
Liksom att vi känner att banken ska stå för det här och det är dit vi ska så jag tror ändå att det
påverkar i hur vi utför vårt dagliga arbete. Det tror jag.

EO: Och hur mer konkret tror du att det påverkar?

R2: Alltså mer en känsla av att vi mot kunder kan känna att vi står för de här värdena. Och att
det blir en gemensam bild i banken av vad vi står för. Ehm… Så att känslan ska ju vara att en
kund om den går in här eller på något annat kontor ska vara att Banken X står för någonting
som det kanske inte gör om de går in på någon annan bank. Sen så är det ju som ni säger att
banker är jättelika så det är ju känslor och så som man får spela lite på eftersom att tjänster
och så är ju väldigt lika banker emellan.

EO: Tror du på något sätt att det ändrat din syn på ambition?

R2: Alltså inte. Nej, det vet jag faktiskt inte om det har. Kanske att man har tänkt på det lite
och så, men inte att det har ändrat… Nej, det har det nog inte.

EO: Det har mer lyst upp?
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R2: Ja, precis.

EO: Har du märkt någon skillnad på stämning, produktivitet och hur man mår på jobbet efter
allt det här, den här omstruktureringen?

R2: Alltså, svårt att säga vad som beror på… Grejen är så här; att vi är uppdelade i olika team
på kontoret och vi har skapat ett team nu som vi tycker fungerar väldigt bra och vi har haft lite
skjuts liksom att det känns som att det har gått uppåt och så. Sen vet jag att det andra teamet
har haft det ganska jobbigt. Så jag tror att det kan vara lite olika på kontoret och frågan är
liksom hur mycket som kommer från det där och hur mycket som kommer ifrån vad vi har
gjort just nu på kontoret. För jag tycker nog att det har varit ett uppsving på sistone. Och det
kan ju vara… Alltså grejen är ju att en sån där grej kommer ju uppifrån och sen genomsyras
ju det ner från att våran chef kanske får inspiration från det och sen går det vidare till oss. Så
på något sätt kan det ju säkert ha kommit från där, men det är ganska svårt att säga så konkret
att det är det.

EO: Hur tycker du att den interna kommunikationen har varit nu i samband med namnbytet
och varumärkesskiftet?

R2: Alltså jag tycker nog att det har varit helt okej så. Alltså igen så tror jag att för oss i
Stockholm så har namnbytet inte varit en så stor grej. Ehm… Så det är inte så att, jag känner i
alla fall inte själv att jag, efterfrågat att det har varit otydligt eller för lite kommunikation eller
något om det. Men å andra sidan har inte jag sett det som någon jättestor grej. Jag tycker att
det har varit bra. Ehm… Så att jag tycker att kommunikationen har varit tillräcklig och så i
alla fall.

EO: Hur tycker du att det här interna kommunikationsarbetet har korresponderat med det som
skett externt?

R2: Jo, men det tycker jag har varit ganska överrensstämmande för att… Alltså, eller tänker
du på de här interna grejerna de har gett ut till oss? Eller?

EO: Ja, och det interna i stort. Känns det som om det ni det ni har fått har korresponderat med
det som kunderna har eller potentiella kunder har sett?

R2: Jo, men det har det väl. Ehm… Ja, det tycker jag nog. Det tycker jag nog att det har gjort
faktiskt.

EO: Vad anser du att det nya varumärket vill förmedla?

R2: Alltså det jag tänker är att det just vill trycka på att vi förhoppningsvis är en bank som
kan ge lite mer mervärde, att vi igen är lite nytänkande, att vi hela tiden försöker förbättra oss.
Eh… Och även att vi vill rikta oss mot de ”ambitiösa” kunderna eller vad man ska kalla det.
Och det känns ju inte som några nyheter egentligen. Det är väl som sagt var att man belyser
vissa grejer som jag tycker att vi har stått för innan också.

EO: Känner du att fått en tydlig beskrivning om hur ledning och så vill att ni ska förmedla
begreppet ambition?
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R2: Ehm… Gud, jag känner så här; att jag har möjligtvis, alltså grejen är att jag tror att det
finns väldigt mycket information som jag kanske inte har tagit till mig. Ehm…

EO: Varför har du inte tagit till dig den? Har den inte presenterats? Eller?

R2: Jag tror att det finns ganska mycket på vårt intranät där jag kanske inte har läst allt.
Ehm… Och lite är det nog för att jag ser inte det här som någon jättestor grej så. Jag tycker att
det är en bra grej. Men det jag har läst och det vi har fått så…

Chefen kommer in och hämtar sin dator.

R2: Så anser väl jag att det känns som att jag… Vad ska man säga? Det har varit tydligt så.
Men sen kan jag säga att jag inte riktigt vet om jag har tagit del av allt. Men ja…

EO: Har det haft stor betydelse om man har tagit till sig och läst all information eller är det
något som genomsyras?

R2: Ja, jag tänker ju lite att det är så – att det är liksom mycket den här känslan att det
kommer ut så lite och att man kanske tar till sig olika. Sen tror jag väl att det här kommer
fortsätta. Tanken är väl nu att de har en plan lite om hur vi ska utvecklas fram till 2014 så det
är liksom ett arbete som har börjat. Men självklart skulle det säkert vara bättre om jag hade
läst allting.
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Intervju 3 med anställd på Banken X

R3: Man, 47 år, privatrådgivare
EK: Emilie Karlson

EK: Hur gammal är du?

R3: Jag är 47 år gammal.

EK: Vilken civilstatus har du?

R3: Singel! Har en dotter på 21 år, bor i stan.

EK: Då behöver jag inte fråga om du har barn! Vilken utbildning har du?

R3: Jag har treårig ekonomisk utbildning, så egentligen bara gymnasial utbildning. Det
klarade man sig på förr i tiden. Nu gör man inte det brukar jag säga.

EK: Vad är din formella tjänst här på banken?

R3: Privatrådgivare, så det är egentligen allt som handlar om privatekonomi.

EK: Hur länge har du jobbat på Banken X?

R3: Jag började i maj i år, men har 20 års bankerfarenhet från bl.a. Nordea och
Handelsbanken tidigare.

EK: Okej, spännande. Då tar vi lite övergripande frågor om banken. Vad står Banken X för,
för dig?

R3: Vad står de för? Eller vi! Alltså viktigt är ju att kunden alltid känner sig välkommen och
sett på något sätt. Det är viktigt. Lite som vi kanske kommer in på senare, just den här
personliga kontakten. Den försvinner mer och mer. Det finns egentligen två banker idag som
jobbar med att hålla en personlig kontakt med sina kunder, det är vi och Handelsbanken. Det
vill säga man ringer till kontoren, man har någon som man alltid kan prata med. De andra
bankerna kör väldigt mycket centralt. Så att vi försöker att bygga upp… Eller vi försöker. Det
är viktigt att kunden känner sig sedd på något sätt och har någon att vända sig till!

EK: Vilka kärnvärden tycker du att banken har?

R3: Alltså det, det är ju en liten bank och allting blir ju mer personligt. Och nu har jag bara
varit här ett halvår, men det som fick mig att egentligen gå hit. Det var att Banken X stod för
något som jag gillar. Man har ambition, man ligger egentligen i startgroparna för att inte bli
jättestora, men bli bäst på det som kunderna efterfrågar och vi ska bara ha produkter som vi är
bra på. Vi ska inte ha massa produkter som inte efterfrågas eller som vi inte är duktiga på så
att det… Nu jobbar jag bara mot privatsidan, men vi har konkurrenskraftiga produkter.

EK: Nu kommer ju du in lite där på ambition och det är precis det vi ska prata om nu och då
lite mer privata frågor om ambition. Hur ser du på begreppet ambition personligen?
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R3: Ja… Nämen alltså, det är… Det är viktigt att… Jag kan börja i den här änden istället:
Banken… Vad skulle jag säga nu?

EK: Alltså, vad är ambition för dig mera?

R3: Jo, eh… Jo, men det är viktigt att man lyssnar på personalen på något sätt och när jag
gick hit, och det tror jag ligger mycket i ambition. Jag gick till den här banken och ställde
egentligen som krav att ”jag vill jobba med det jag är duktig på”. Och vi jobbar i team här
dvs. om jag är duktig på vissa saker – nu ska jag försöka knyta ihop det här – men om jag är
bra på vissa saker så finns det andra som är bra på andra saker, men vi ser helheten här och
ambitionen här är ju att vi ska vara duktiga och inte att jag ska kunna allting om allt utan vi
ska kunna lösa det på kontoret. Ehm… Så att, ja. Och det är viktigt också att som, både från
min sida och bankens sida, att man har ambitioner, att man vill utveckla sig och det ligger lite
i – har man en positiv anda som banken har, d.v.s. att man tittar på individen och istället för
att säga ”du har inte gjort det där” så tittar man på… Jag tror mer på beröm, det gör att man
växer och ju mer man växer desto bättre är det för företaget. Och ambitionen är ju för
företaget, och även för mig, är ju att jag ska trivas på jobbet. För att då blir kunderna nöjda.
Och det är någonstans där ligger ju ambitionen: Ju mer vi tänker på vad vi gör desto bättre går
det för företaget också, men det ska även gagna mig som privatperson eller som anställd.

EK: När tycker du att du är ambitiös, om du inte är på jobbet, alltså i ditt privatliv?

R3: Jag är ju väldigt, jag är väldigt målinriktad så till vida att… Eller det är viktigt att må bra
själv. Jag tränar väldigt mycket. Jag började för… Jag har vilat i tio år brukar jag säga! Men
för tre år sen började jag träna, jag håller på med löpning. Och det är väl en viktig del, man
måste må bra utanför jobbet för att må bra på jobbet också och jag kan väl säga så här: Jag
började för tre år sen, för tre år sen började jag springa och gick med i en löparklubb och då
hade inte jag tränat längre än fem kilometer på något löppass och löpning är det tråkigaste
som finns tyckte jag… Eh, i söndags sprang jag mitt sjätte maraton nere på Franska Rivieran.
Och håller på med lite Iron Man, så man simmar, cyklar och sånt. Så att det egna
välbefinnandet är viktigt.

EK: Känner du att ambition kan korrespondera med din roll som förälder?

R3: Ja, jag är nog en… Alltså, på något sätt, jag som person funkar så här: Jag brukar säga så
här, mina vänner brukar säga, att jag är en ”Yes man” det vill säga att jag gillar att säga ja till
saker. Börjar man säga ja, då blir man positiv och då gläder man alla andra runt sig också.
Man mår väldigt bra själv istället för att… Det är så enkelt att säga nej och någonstans har jag
haft väldigt mycket… Eh, till min dotter – Jag har tillåtit väldigt mycket, men med någon
slags respekt och ansvar. Det vill säga att jag har aldrig sagt ”nej, nej, nej”. Jag har hela tiden
uppmuntrat och jag tror att det är viktigt och det kommer… Det var lite som jag sa tidigare:
Det är viktigt att man uppmuntrar människor runt omkring sig för gör man det så växer man
som människa och då gör man ett bättre jobb istället för… Samtidigt, allt sånt där är ju många
gånger beroende på vad man har för typ av chef, jag har kanske haft fel chefer ibland. Men,
alltså jag tror att det är jätteviktigt, istället för att titta bara ”Men xxxx, du har inte sålt de här
produkterna” så är det mer så här ”Men bra xxxx, du har gjort det där och så har xxyy gjort
det där och han har gjort det där”. Det är helheten som vi ska se för det är ändå det som det
handlar om. Så att jag har alltid uppmuntrat min dotter. Och det bästa betyget man kan få
tillbaks, framför allt då som pappa, det är när ens dotter vågar berätta en massa saker som
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man inte kanske har med att göra eller förväntar sig att hon ska berätta. Det känns i hjärtat för
då vet jag att då har jag gjort rätt. Och man gör ju alltid på sitt eget sätt på något sätt.

EK: Tycker du att det finns andra sätt att uttrycka ambition på? Om man inte fick använda
just det ordet? Vad som kan fungera istället som någon slags synonym?

R3: Ja, det är målmedvetenhet eller målinriktning på något sätt… Det är samma ord. Eh, och
det är väl det som ambitionen handlar om. Det här att man… Att banken vill ha en och då
känner man sig ju glad. En jag känner ringde upp mig och sa att ”Andreas, du borde söka en
tjänst här”. Då har man gjort ett bra jobb i sitt tidigare liv. Ehm, och då känns det också så här
att jag är en person som banken vill ha för att inte… Vi kommer aldrig bli större än de fyra
storbankerna, men vi kommer ligga någonstans långt nedanför men ändå på en egen nivå
innan de mindre aktörerna kommer. Och det är jätte… Det är smickrande och då har ju jag
någonstans rätt profil med uttrycket ambition, att vi ska lyckas – för vi vill lyckas på
marknaden. Och en sak, ett annat kvitto, är väl att han Gardell har köpt in sig i banken nu här
för några dagar sen och köpte 5 % av banken på Köpenhamns börs. Och han satsar ju alltid i
bolag som han tror på… Så att det är kul att jobba med ett företag som, som inte ska bli
jättestora men som ser framåt och just där jag kommer ju in i helt rätt tid när man gick från de
här provinsbankerna till att samlas under ett namn. Ja, det är riktigt roligt.

EK: Hur är en ambitiös medarbetare?

R3: Egentligen alltså… Det är väldigt lätt i yrkeslivet att falla tillbaka på sånt man kan, men
en ambitiös medarbetare för mig det är en person som… Man behöver inte, jag har ju själv
jobbat som projektledare… Å ena sidan kan man titta på meriter och å andra sidan kan man
titta på engagemang. Jag gillar nästan mer medarbetare som har ett engagemang än att ha
kompetens. För har man ett engagemang, då brinner man mer för själva arbetsuppgiften så det
tror jag är jätteviktigt och det gillar jag. Sen att man ska hålla på med proaktivitet. Det vill
säga att man ska jaga in nya affärer eller man ska vara kreativ på något sätt. Så det tror jag är
jätteviktigt.

Vi visar den interna reklamfilmen.

R3: Stiligt!

EK: Ja, där var den! Och då kommer lite frågor om den nu då. Hur uppfattar du den här
interna
varumärkesfilmen?

R3: Jag tycker att den är bra. Alltså för mig, nu kommer vi kanske lite ifrån ämnet här, men…
Som anställd vill man ju gärna att ens företag syns i media på något sätt. Då känner man att
okej… Man vill någonting! Och det här är lite med den här filmen – vi vill någonting. Och
sen ska man vara medveten om att Banken X är väl egentligen inriktad väldigt mycket på
företagssidan och så sitter vi på privatsidan. Företagssidan drar in säkert 70-80% av resultatet,
det vill säga att det är där i första hand man ska vara ambitiös och bland dem bästa, men sen
måste man även vara det på privatsidan så… Så att, ja. Men ja, jag gillar sånt här för det, då
blir man lite så här… Jag gillar om det finns någon liten annons i tidningen och att man
liksom slår sig på bröstet och säger att ”vi är duktiga” eller ”vi är bäst”. Kommer det en
undersökning som säger att Banken X har de bästa fonderna eller har mest nöjda kunderna,
slå upp det på en helsida. För jag tror på lika sätt som att jag är stolt så tror jag att kunder även
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fast man inte tror det så. Så tror jag att hellre när de sitter på någon middag en fredag och så
säger den ena, nu bara ett exempel, men ja, som Nordea nu har det varit väldigt mycket
skriverier och så kanske någon är kund i Handelsbanken eller Banken X som går bra eller…
Då blir det lite så här ”Ja, men där kanske man skulle vara kund”. Och det där är ju ett sätt för
oss också att marknadsföra oss, att vi får väldigt mycket kunder av att om det går bra för
banken och vi har mycket nöjda kunder, det är ju det bästa sättet man kan få in nya kunder.

EK: Då behöver jag inte fråga om du tyckte om filmen då…

R3: Nej, jag gillar filmen! Jag gillar att synas. Jag är själv sån, så att jag gillar att vara pajas!
Nämen jag gillar att synas, jag tycker inte att man ska hålla på och jobba i det dolda utan det
är viktigt tror jag.

EK: Tycker du att filmen återspeglar din syn på banken?

R3: Ja, det är en glad film. Det är en positiv film där man försöker på något sätt att sätta
likhetstecken mellan kund och anställd. Ja, nämen… Och just där har vi att vi ska ge det där
lilla extra, vi ska… Jag har tagit med mig en del grejer som jag haft på vägen. När vi träffar
kunder här eller när det kommer in kunder här, då berättade jag hur vi gjorde på
Handelsbanken Strandvägen där jag jobbade tidigare. Alltid när det kom in kunder så frågade
dem som stod i kundtjänst dels att man ger uppmärksamhet, man ser varandra plus ”vill du ha
kaffe eller vatten?” och ”ska du träffa någon? vill du ha kaffe eller vatten?”… Just de här små,
små sakerna och den här filmen säger just att vi ska göra de här små extra sakerna som
egentligen inte kostar någonting för att kunderna ska känna sig välkomna och sedda.

EK: Hur tycker du att begreppet ambition förmedlas i filmen?

R3: Alltså, ambition är egentligen… Jag tycker att det är ett svårt ord. Ja, vi ska ju ha…
Hmm… Egentligen så, ambition är ju egentligen att man vill uppnå någonting. Och visst, det
förmedlas väl att vi vill uppnå det här, men vi ska också nå det. För mig är ambition lite…
Och vision är ett mål som vi aldrig kommer nå till, det är någonstans där borta. En vision ska
man aldrig nå utan när man kommit en bit på vägen då sätter man en ny vision för att man ska
någon ny. Och ambition är väl nästan samma sak också, men jag tycker att ambition… Att vi
ska nå det här! Det är viktigt.

EK: Känner du dig träffad av filmen?

R3: Jag känner mig lite som jag sa innan vi kollade på filmen. Alltså… I mitt fall är det så
eftersom jag vart head huntad kan man väl säga så känner jag mig smickrad och sen med det
här känner jag mig ännu mer smickrad för den säger ju lite att vi är en väldigt duktig och
kompetent bank med bra medarbetare så att jag känner mig jättesmickrad och glad över den.

EK: Kan du relatera till den beskrivningen av ambition som filmen ger?

R3: Alltså eftersom jag försöker att vara Jim Carrey, ”Yes man”… Ja, men jag kan förmedla
det. På något sätt försöker jag alltid att se möjligheter. Och det är väl det man vill med filmen
på något sätt, att se möjligheter på… Jag vill inte, jag gillar inte även fast man får in
kundmöten där. Egentligen ser jag så här ”det här går inte eller de här ska inte låna pengar”,
så vill jag ändå träffa dem för att se, för att skapa mig en bild och på något sätt kunna se
kanske en möjlighet att ”kan vi hitta en lösning?” och det är väl lite det man förmedlar där
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också.

EK: Nu har ju vi redan hört om dina sportsliga kunskaper här. Men nästa fråga är om du kan
relatera till de bilder ur filmen där de löper och simmar och cyklar?

R3: Eftersom jag håller på med Iron Man så klurade jag på vem han var som simmade där! Ja,
nämen, alltså jag tror att har man hållit på med idrott någon gång och framför allt med
lagsporter då har man nog med sig det tänket ut i arbetslivet. Jag tror att det är mer och mer
viktigt av att… Jag tror att det är tuffare om man hållit på med en individuell sport ute i
arbetslivet för då är man ju så van att sätta sina egna mål och det här med att när man går ut i
arbetslivet då handlar det egentligen om att jobba som ett team. Och egentligen är det här
första gången som jag får göra det på riktigt för att vi är ju fem i våran grupp och sen i det
andra teamet är de ju också fem. Där vi jobbar och där vi hjälps åt, vi tar varandras möten,
alltså vi jobbar tillsammans för att vi ska nå ett gemensamt mål. Och det är jätteroligt! Så att
jag har väl nytta av att ha hållit på med lagidrott.

EK: Tror du att alla anställda i banken kan relatera till den bild av ambition som ges?

R3: Nej. Det tror jag inte. Det är helt och hållet… Alltså, vad är vi nu? Vi är 12-14 000 i
Sverige. Av dem finns det säkert 10-15% som fortfarande är bittra eller tycker att det är för
jäkligt att Östgöta Enskilda Bank inte finns längre utan heter Banken X och det finns ju alltid
såna människor. Så det finns säkert många som tycker att det här, det är bara skit rent krasst.
Men, samtidigt så är det många – jag tror det är ännu fler som är glada och som ser det här
som att nu är vi en aktör på marknaden som ska synas!

EK: Nu är du ju relativt ny på banken, men jag ställer ändå frågan: Har interfilmen ändrat din
syn på Banken X?

R3: Nej, det är bara mer att det var kul att se den igen för att den gjorde mig bara glad igen!
Men däremot så lite poängen i det är väl kanske att man ska visa den där lite då och då. Det är
ju som när man går utbildningar så lär man sig saker sen kommer man tillbaks och så faller
man in på gamla vägar. Och genom att… Någonstans tycker jag väl att den där skulle man väl
kunna visa minst en gång per år, bara för att påminna. För det är egentligen det som det
handlar om, att påminner man så sitter det i ryggmärgen till slut.

EK: Och lite då om banken: Hur tycker du att den interna kommunikationen har fungerat i det
här namnbytet?

R3: Så här, eftersom jag kom precis efter. Jag började precis efteråt så… Men det jag har sett
då av hur namnbytet gick till eftersom jag fick vara med i Norrköping så tror jag att det
funkade jättebra. Det är få grejer där Banken X, det är ju ingenting som syns ut mot kund, det
är mer små interna grejer… Men är ju no big deal på något sätt. Så att det har funkat bra,
mycket bra tycker jag.

EK: Vad anser du att det här nya varumärket vill förmedla?

R3: Att vi är enade på något sätt, att vi jobbar under samma företagsnamn. Och att vi försöker
hitta ett gemensamt mål, där alla kontor nerifrån Skåne till Umeå/Sundsvall/Östersund ska
jobba mot samma mål på något sätt. Och jag tycker att, för mig personligen, är det viktigt att
det är ett namn – att vi tillhör någonting. Och det är egentligen det enda sättet för att vi ska
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kunna lyckas. Vi kommer ju aldrig komma ikapp de fyra storbankerna, men sen ska det ju
vara vi. Och då är det viktigt att vi har ett bra varumärke och jag tror att Banken X är ett bra
varumärke i Sverige faktiskt.

EK: Känner du att du fått en tydlig information och beskrivning om det som Banken X vill
förmedla med begreppet ambition?

R3: Ja, det tycker jag.
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Intervju 4 med anställd på Banken X

R4: Kvinna, 43 år, privatrådgivare
EO: Emma Ohlsson

EO: Då börjar vi med att fråga: Hur gammal är du?

R4: Jag är 43 år.

EO: Vilken civilstatus har du?

R4: Jag är skild. Eller jag är särbo, men jag vet inte vad man säger?

EO: Särbo! Har du några barn?

R4: Ja, två barn.

EO: Hur gamla är de?

R4: De är 11 och 13 år.

EO: Vilken utbildning har du?

R4: Jag har gymnasieekonom, så jag har inte gått högskola utan bara gymnasiet.

EO: Vilken formell tjänst har du på banken?

R4: Privatrådgivare.

EO: Och hur länge har du jobbat på banken?

R4: I den här banken har jag jobbat i 10 år precis.

EO: Och jobbade du på bank innan dess också?

R4: Ja, innan dess jobbade jag på Nordea. Så jag har jobbat på bank i hela mitt liv, sen jag
slutade skolan, 19-20 där omkring.

EO: Okej. Och vad står Banken X för, för dig?

R4: Ja, vad Banken X står för, för mig? För mig som jobbar här så står det nog för att det är
en lite mer flexibel bank. Vi ses nog fortfarande som en lite mindre bank, inte den här stora,
utan vi kan nog sy lite andra lösningar eller vi ser mer till lösningar, vi tittar inte bara på
problemet. Utan jag upplever mer att vi ser till en lösning, att försöka hitta en lösning på
problemet. Att vi inte är så styrda av en massa ramar. Vi har ramar, men inte lika styrda som
de andra bankerna

EO: Vilka kärnvärden tycker du att banken har?

R4: Gud, det där tänkte jag att jag skulle tittat på innan. Jag kan inte säga alla kärnvärden!
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EO: Men enligt dig? Vad är din känsla av att banken står för?

R4: Kompetens skulle jag nog vilja säga. Kompetens och att vi är flexibla. Det är de två
största tror jag. Om man nu säger kärnvärden.

EO: Då om vi går vidare till att prata lite om ambition: Hur ser du på begreppet ambition?

R4: Ambition är väl att man vill någonting. För mig privat så, så är ambition att man vill
någonting, att man vill engagera sig. Ja, att man vill utvecklas framåt - det är för mig
ambition. Att man har ett mål så.

EO: Och när tycker du att du är ambitiös privat, när du inte är på jobbet?

R4: När jag inte är på jobbet... Oj. Det var nog den svåraste frågan. När är jag ambitiös
hemma? Ja, det är väl i uppfostran med barnen, man är ambitiös och engagerar sig mycket i
föreningsliv och bostadsrättsföreningen i ekonomi osv.- där är jag nog, där ser jag mig nog
som ambitiös tror jag.

EO: Kan du se fler, just i föräldrarollen, sätt att vara en ambitiös förälder?

R4: Absolut. Om jag kan se fler delar eller?

EO: Ja, eller hur du skulle definiera det? Eller hur du ser på det?

R4: Att vara en ambitiös förälder det är ju hela tiden att engagera sig. Ambition är för mig ett
engagemang. Så att vara en ambitiös förälder, det är att man engagerar sig och försöker
påverka och så.

EO: Då ska vi se... Finns det några andra sätt du tycker att man kan uttrycka ambition? T.ex.
andra ord eller?

R4: Än ett engagemang? För de flesta säger nog ett engagemang. Att vara ambitiös, det är väl
att man vill... Utveckla någonting, att man vill utveckla någonting, att man är beredd att se
möjligheter. Så att möjligtvis att hitta möjligheter? Det är att man är engagerad, men också att
man hittar möjligheter, att man ser en ambition till... Eller man har en ambition att utveckla
sitt eget. Det är väl så man också ser med varumärket om vi knyter an till det. Att man kan
vidga sin vy litegrann. Inte bara ser i sin tratt, utan kunna vidga litegrann. Det kan jag också
tycka att ambitiös, bredd att utveckla och lyssna; finns det andra möjligheter?

EO: Och hur ser du på en ambitiös medarbetare?

R4: En ambitiös medarbetare ser jag nog så att man ser inte bara problemet utan man ser att
man vill lösa en situation, men inte till vilket pris som helst. Det får inte gå över styr så att
man alltid ska utan ibland måste man också inse sina begränsningar. Det tycker jag också
tillhör, en begränsning av att ambition... (4,43) Men en ambitiös kollega är att man ändå... Ja,
ser en lösning och inte bara problemen. Är man positiv så är man i min värld lite mer
ambitiös.

EO: Och om ambitionen går över styr: Hur ser det ut då?
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R4: Det är att man lägger ner så mycket tid så att det går för mycket tid så att man hamnar i
tidsbrist eller att vi får för mycket att göra eller att det går ut över mig t.ex. eller andra. Då kan
jag tycka att det går överstyr, att vara ambitiös. Att ha en rimlig... Ambition för mig är att ha
en rimlighet. En realistisk rimlighet och se möjligheterna, men inte till de yttersta gränserna
utan ja.

EO: Jag vet inte om du har sett den, men nu visar vi den interna reklamfilmen igen.

R4: Ja, jag har sett den några gånger, men det går ju någon på TV nu vet jag...

EO: Det här är den interna, så vi fräschar upp minnet lite.

Vi visar den interna reklamfilmen.

R4: Hm, ja - den har jag ju sett.

EO: Hur uppfattar du den här filmen?

R4: Jag tycker att den är ganska positiv ändå. Jag tycker att den... Den är ganska bra. Den
interna tycker jag nästan är bättre än den reklamen som går nu.

EO: Varför tycker du det?

R4: Eh... Dels så jobbar vi ju så här. Vi pratar ju mycket om det här: Vad står vi för, vad vill
man, man vill ge det här lilla extra, man tänker själv på väldigt mycket “vad kan jag göra lite
extra för att visa att vi är en bank som vill någonting mer?”. Den på TV tycker jag går
väldigt... Ganska så här förbi, att man hinner knappt se vad som hände så har den passerat och
jag får ingen riktigt “aha, det där var Banken X” och då jobbar jag på Banken X. Så jag tycker
att den här är en helt annan. Det är för att jag jobbar på den här banken, man ja... Jag tycker
nog den här, jag vet inte varför, men jag tycker att den här är bättre. Jag kan inte säga riktigt
varför, men...

EO: Känner du att den återspeglar bättre din syn på banken? Är det så eller?

R4: Ja, det kanske är så. Jag tror inte alla som ser på TV förstår vad det är vi vill, men den här
är ju... Vi vet ju vad vi vill och då kan den här återspegla mer vad vi har pratat mycket om och
vilken väg man vill gå, hur man ser på det.

EO: Och hur tycker du att begreppet ambition förmedlas i filmen?

R4: Jo, men jag tycker nog den är ganska bra. Alltså man förstår ju vad de menar och jag
tycker att de får fram det också, den här ambitionen - att vi vill lite mer, allting som vi gör nu
genomsyras ju utav det här och det speglar det här också. Att man vill framåt, det här med
simningen och det att vi vill mer och vi vill med vårt engagemang komma lite längre och
kanske visa att vi kan göra någonting mer lite, lite bättre och nummer ett för kunden då, att vi
ska bli nummer ett för kunden.

EO: Och känner du själv personligt träffad av filmen?
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R4: Ehm... Ja, jag känner mig nog ganska ambitiös och jag tror på den här. Jag tycker nog att
vi är lite... Nu har jag ju jobbat på en storbank tidigare och jag tycker att vi skiljer oss lite från
andra banker. Så ja, jag kan nog personligen känna att “nämen, det där är nog vad vi står för
eller vad jag står för också”.

EO: Och kan du relatera då till just den här beskrivningen av ambition som filmen ger?

R4: Ja. Det kan jag nog göra. Jag tänker nog ganska mycket så. Vad kan jag ge extra för att
kunden ska uppleva att det är lite extra att vara här? Vad kan jag ge, det här lilla, som kanske
inte en annan bank gör?

EO: Kan du relatera till de här bilderna i filmen när de är ute och springer, när naturen är med,
de simmar?

R4: Ja, men det är ju ofta... Jo, det tycker jag. Personligen så kan jag ju relatera till det och
känna den här ambitionen att man vill ge lite extra, att man är på väg. Man har inte stannat
upp och bara ser det här och nu utan att man är på väg. För det är ju också det den här filmen
visar på - vi är på väg framåt och vi vill någonting. Genom att träna mycket så blir vi också
bättre. Så att ja, absolut!

EO: Tror du att alla anställda på banken kan relatera till den här bilden av ambition som
förmedlas?

R4: Nej, en del tror jag blir lite less på det tror jag. Det beror nog lite på hur man är, men
ehm... Det har varit ganska tufft tid i den här banken. Vi har dragit ner mycket folk och sånt
och jag tror att en del är för trötta för att orka ta till sig det här så att jag tror inte att alla gör
det. Det kan bli lite för mycket beroende på var man befinner sig i livet någonstans och hur
man känner och hur man har blivit behandlad av banken eller den position man har, tror jag
också kan påverka.

EO: Tror du att det är ortsberoende också?

R4: Ja, det tror jag också. Vi sitter ju i Stockholm och här är tempot högre och jag tror att det
kan vara lite, lite skillnad - jag vet inte, men jag tror att det kan vara skillnad ute på en mindre
ort. Så tror jag att det kan vara skillnad, att då är det inte lika mycket kostymer, det är inte lika
mycket... Här är det mer liksom, här är man svartvitt klädd eller man... Ja.

EO: Hur tror du att det påverkar då om man jobbar på en liten ort att det är så?

R4: Man kan bli lite för mer än andra och vissa kunder kanske inte vågar kliva in genom
dörren.

EO: Du menar i landsort?

R4: Ja, precis - landsorten. Här så är det mer att, här är kunderna lite mer vana och man
kanske vill ha det här lite mer... För nu kommer vi ju blir mer att det är blommor på disken,
det är lite mindre kunder i lokalen och så vidare. Man måste våga gå in och det är inte alla
kunder som kommer våga gå in även om man har mycket pengar eller inte. För alla ser sig
inte som bra kunder. En del har en helt annan ödmjukhet än vissa kunder som vet att det är
viktiga. Så det kan nog vara bådeock.
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EO: Tror du att man har uppfattat hela kommunikationsarbetet som har skett nu under
förändringen olika över landet? Om det skiljer sig?

R4: Ehm... Ja... Jag vet inte riktigt. Alla vill nog... Ja, det kan nog... Nej, det var en svår fråga.
Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den faktiskt. Ehm... Vi har ju ett annat klimat här i
Stockholm, det är ju ett högre tempo upplever jag. Vi har en högre konkurrenssituation, vi har
en högre... Vi måste vässa våra armbågar lite mer här tror jag. Än vad ute i landet, så att dom
kanske... Eh, inte hakar på. Jag kan ha fel, men de kanske inte hakar på på samma sätt vis.
Utan det kan bli så att de blir lite för mer än andra, att de upplever det så... Men jag har ingen
aning, jag vet faktiskt inte.

EO: Känner du att varumärkesfilmerna som har kommit har ändrat din syn på banken i stort?

R4: Ehm... Nej, för jag tycker att när jag kom in i den här banken så var jag med och startade
upp Solna-kontoret och då tycker jag att vi redan hade den här synen redan då. Att vi vill lite
mer, vill vara lite speciella. Ehm.. Nej, så jag tycker inte det.

EO: Och tycker du att det har ändrat din syn på ambition på något sätt?

R4: Ja, det kan jag nog tänka - att jag börjar tänka på ordet ambition. Vad betyder det
egentligen ambition eller att vara ambitiös? För det finns ju som du säger, vad kan man hitta
för fler ord. Så just ambition och vad det innebär. Så filmen gör mer att jag tänker på vad vill
jag med min ambition och förut kanske jag såg till kunderna att de vill det här, men jag
kanske inte har satt det som ett ord. Nu är det mer tydligt: Vad betyder ambition och vad är
det vi står för. Så det tycker jag filmen har visat.

EO: Och tycker du inuti dig också att det har väckts?

R4: Ja, absolut!

EO: På vilket sätt då?

R4: Ambition, då är det mer så att jag tänker på “vad vill jag ge mina kunder som är lite
extra?”. Jag tänker nog på det mer i och med att det har nog inte varit... Jag har nog tänkt så
förut också, att jag vill ge det bästa möjliga till min kund, men... Det är kanske lite mer
förtydligat vad innebär ambition.

EO: Har du märkt någon skillnad på kontoret i stämning, produktivitet och hur folk mår efter
omstruktureringen?

R4: Eh. Folk mår sämre upplever jag efter omstruktureringen därför folk är väldigt, väldigt
stressade. Vi är väldigt, väldigt pressade och stressade och vi måste prestera och vi mäts. Så
jag upplever nog att efter omstruktureringen så har vi blivit väldigt mycket... Ja, vi är
pressade. Så, att prestera.

EO: Tror du att det har något att göra med hur saker och ting har kommunicerats internt?

R4: Ja, om jag ska vara helt ärlig så tror jag alltså att det kommuniceras och kommer från...
Det här tycker jag är jättebra, det är en bra vision och man står för och vill uppleva det här
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och tycker att det är bra. Det är en bra vision och man står för den och kan liksom hitta sig
själv i den, men det finns inte förutsättningarna på kontoren att leverera det som man själv
vill. Därför blir det nog väldigt mycket frustration. För vi har inte vårt datasystem, vi har inte
folk, vi har inte det ledarskap som krävs för, upplever jag i nuläget, för att kunna upprätthålla
det här. Och det är en frustration. Sen tror jag att många kan nog känna att här är vad vi vill,
det här står vi för och det här skulle vi vilja och känna att vi kan anamma det, men vi upplever
inte att vi har förutsättningarna. Så upplever jag det. Och det tror jag, det är ju en ökad stress
och press. Och den har nog ökat i och med att vi kommer med det här att det är dit vi vill, men
vi kan inte nå dit än för att vi har inte förutsättningarna. Allting annat hänger inte med, filmen
går före... Innan organisationen - förstår du vad jag menar?

EO: Ja. Känns ambition viktigare nu än innan varumärkesbytet, filmerna osv?

R4: Ja, det skulle jag nog. Jag tror inte att man har fokuserat på det innan. Jo, men jag tycker
att ambition är viktigare nu och nu är det mer uppe på tapeten och vi fick en ny VD och han
står för det och jag tycker att det är jättebra. Så nog tycker jag att det är mer... Nä, det är mer
nu!

EO: Hur tycker du att den interna kommunikationen har fungerat med namnbyte och
varumärkesskifte?

R4: Jag var ju den som var med och satt i den projektgruppen här på kontoret. Alla kontor
hade ju en person som var med i projektet. Och jag tycker att, min uppfattning är, att det har
gjorts ett väldigt bra jobb innan. Jag tycker att det var väldigt strukturerat, själva det här
namnbytet och hur vi gick ut gentemot kunder. Att det var god planering, väl genomtänkt -
Kunderna upplevde inte det här som någon stor grej för det här var, vi var redan en del av
Banken X så att... Jag tycker att den interna kommunikationen, den har fungerat väldigt bra.

EO: Och hur var det för dig att sprida det här på kontoret? Vilken respons fick du?

R4: Det har inte varit några problem utan det har varit... Vi har bara väntat på att vi ska bli
Banken X så vi har nog längtat efter det också. Om man nu säger så, att det är skönare att ha
ett namn - då slipper vi förklara så mycket vad alla småbanker är och hur det fungerar. Så det
har inte varit några problem: inte gentemot kunder, inte internt på kontoret. Det har bara varit
“Jaha, men va skönt” så det har inte varit några problem.

EO: Vad anser du att det här nya varumärket vill förmedla?

R4: Du menar med “Ambition Welcome”, eller?

EO: Ja.

R4: Ja, i min värld när jag hör det så är det väl ändå mer att vi välkomnar de kunder som har
lite större affärer och som vill vara kunder här, vill ha lite mer. Jag tror inte att vi kommer
vara en bank för dem... Om man säger så här “vanliga kunder”, för de kommer att få betala
mer för att vara kunder här. Så för mig är det så att “Ambition Welcome”, de som vill lite
mer. Det är ju som de säger i filmen också och det är kanske de orden man hör eller... Ja, det
står nog för mig också “Ambition Welcome”.

EO: Känner du att du har fått en tydlig beskrivning och information om hur Banken X vill
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förmedla begreppet ambition?

R4: Nej. Filmen finns ju, men... Vi var på kurs bland annat för ett antal veckor sen, alla går en
sådan kurs nu, och där togs det upp så i och för sig. Innan den här kursen har det inte varit det,
men på den här kursen togs det upp som en liten bisak att diskutera vad “Ambition Welcome”
står för och helt plötsligt då började vi tänka och jag tycker inte att man har pratat tillräckligt
mycket om det innan - vad egentligen “Ambition Welcome” stod för eller vad står det för för
oss, för mig och kontoret. Det tycker jag inte.

EO: Så hur kändes det då innan?

R4: Det var lite vagt. Jag tyckte att det var lite... Och sen började alla diskutera vad
“ambition” betydde på engelska, att det inte var något positivt ord. Jag vet inte om det var på
engelska eller någonting sånt där att det står inte som ambition som i Sverige utan att det
kunde vara lite negativ klang, att man inte riktigt förstod vad det betydde och hur ska
kunderna fatta det då. Vad vill vi egentligen? Så att jag tycker att det har varit luddigt. Jo,
man har förstått att ambition osv, men egentligen inte i ordalag vad det egentligen betyder.
Det ord, men vad betyder det för oss egentligen och hur förklarar vi det för kunderna? Det
tycker inte jag har framgått någonstans utan det har varit “Ambition Welcome” som rätt upp
och, nu gör vi det! Men vad innebär det om vi ska ta ner det på den nivån som vi sitter på. Det
tycker jag inte.

EO: Och hur tänker du då med att det har en negativ klang?
 R4: Det är litegrann mer att vi då kan förklara på ett bra sätt för kunderna, vad vill vi då och 
att vi har en gemensam syn - hur förklarar vi det gemensamt så att inte alla i banken har olika
syn på vad betyder “Ambition Welcome”. Det ska vi veta, vad betyder det här för banken och
det ska vara uttalat och det tycker inte jag att det har varit och fortfarande är det inte utan det
enda är att man diskuterar det mer nu, men vi har inte fått det klart och tydligt vad det
betyder. Vi vet att det är “Ambition Welcome”, men vi vet inte vad det betyder. Vad betyder
det för banken, hur tänker banken?

EO: Och vad skulle du vilja se där för förbättringar eller vad känner du att du skulle behöva?

R4: Jag skulle vilja ha mera att det här stå... Att man kanske mer kontorsvis sätter sig ner, att
det ska vara en diskussion på kontoret och att man ska komma fram till att alla kontoren har
det så eller bankens olika delar. Och sen att det sammanställs på något vis och att man går ut
med ett gemensamt “det här är ett sätt att...”, “det här menar vi på banken...”. Att liksom, vad
betyder “Ambition Welcome” för oss, hur förklarar vi det för våra kunder; så här kan man
göra och så här tänker vi. Så skulle jag vilja, men att banken kan få vara med och tycka, men
att det sen kommer mer “hur förmedlar vi det här?”.

EO: Så att man börjar på respektive kontor?

R4: Ja, så skulle jag vilja ha det.
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Intervju 5 med anställd hos Banken X

R5: Kvinna, 46 år, privatrådgivare/placeringsrådgivare
EO: Emma Ohlsson

EO: Hur gammal är du?

R5: 46 år.

EO: Vilken civilstatus har du?

R5: Gift.

EO: Har du några barn?

R5: Ja, tre stycken.

EO: Hur gamla är de?

R5: 19 år, 17 år och 14 år.

EO: Vilken utbildning har du?

R5: 3-årig gymnasieekonom.

EO: Vilken formell tjänst har du?

R5: Privatrådgivare/Placeringsrådgivare.

EO: Hur länge har du jobbat på banken?

R5: På den här banken?

EO: Ja.

R5: 11 år.

EO: Och innan dess?

R5: 25 år i bank, alltså totalt. Jag har bara jobbat på bank, jag har inte jobbat med något annat.

EO: Då har man hittat sin grej! Vad står Banken X för, för dig?

R5: Eh… Ja, bra arbetsgivare, bra varumärke… Eh, en liten bank, alltså en utmanande bank,
tycker jag, i Sverige. En liten bank i Sverige, men alltså jag har varit med ganska länge då, 11
år, och jag tycker att det är ja, vi vågar säga vad vi står för och välja våra kunder, tycker jag.

EO: Och vilka kärnvärden tycker du att banken har?
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R5: Eh… Ja, engagemang. För det känner jag ju, ett väldigt stort engagemang, själv.
Värdeskapande och att man är intresserad av kunden.

EO: Hur ser du på begreppet ambition?

R5: Ja, det är väl att man vill framåt, att man vill mycket med både sitt liv och sina tankar. Att
man… Ja. Det behöver inte vara att man jobbar mycket, men just det att man vill något med
livet. Det är väl privat, sen att man vill något med pengarna, kanske mer bankmässigt (skratt).

EO: Men så det är det som är ambition för dig?

R5: Ja.

EO: Och när tycker du att du har varit ambitiös privat?

R5: Nämen, det är väl med min familj naturligtvis. Skapa bra förutsättningar för barnen och
så och för mig själv. Det är familjen som är viktig och där jag lägger min kraft, energi och
engagemang.

EO: Hur ser du då på rollen som ambitiös förälder?

R5: Intresserad framför allt, och ska ställa upp och ehm… Det är väl det, att man är
intresserad av sina barn. Det är nog det, inte pusha liksom, att man måste göra… Sen kanske
jag är lite så i och för sig. Jag är en ganska krävande mamma, men jag kan tycka att det vill
jag ju egentligen inte vara men jag kan nog vara det en hel del. Det ska vara ganska… Jag vill
att barnen i alla fall ska ha möjlighet, jag vill skapa förutsättningar för att de ska ha möjlighet
att välja vad de vill göra framöver. Jag har inte så mycket krav på att de behöver städa och
diska kanske så mycket, men att de ska lyckas i skolan. Så att, det är ju min ambition – att de
ska få bra förutsättningar. Sen vad de nu vill göra, de spelar ingen roll, men bara att de hittar
sitt i livet. Och jag vill inte att det ska bero på att de har dåliga betyg och måste göra något
som de egentligen kanske inte vill. Så det är ambitionen för mig, att de ska lyckas. Eller
lyckas och lyckas, att göra något som de själva tycker bra och kul. Det är väl min egna
ambition, sen har man ju egna personliga ambitioner med att träna och allt det här.

EO: Vilka är fler personliga ambitioner som du har?

R5: Jag vill ju träna mycket, har ju målsättningar, ska köra Vättern-rundan nu. Då är
ambitionen att det ska. Ja, att jag ska träna så det går bra, att jag får en bra eller hygglig tid
som jag är nöjd med.

EO: Och finns det andra sätt att uttrycka ambition? T.ex. om du inte fick använda det ordet?
Synonymer?

R5: Ja, det är svårt, det har jag inte tänkt på. Hm… Eh, jag kan inte komma på något.
Intresse? Nej, jag vet inte. Ja, intresse kanske – intresserad.

EO: Hur tycker du att en ambitiös medarbetare är?

R5: Någon som är… Ja, där kommer det ju tillbaks. Någon som är intresserad, vill känna sig
delaktig. Jag är ju inte mycket för att man kliver över lik och liksom… Så det är inte ambition
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för mig, det blir ju ingen trevlig person i den rollen. Att man ska liksom, armbåga sig fram,
och liksom störst, bäst, vackrast. Inte det utan för mig är det att vara delaktig då och känna att
man ja, tar för sig. Vågar kanske? Att man vågar göra något. Det tycker jag… Det kan jag
beundra, många som vågar sticka ut hakan, vågar ringa de här jobbiga samtalen. För det är
inte alla som gör det. Det kan jag tycka. Så att våga kanske är en del i det här med ambition
med ett annat ord.

Vi visar den interna reklamfilmen.

EO: Hur uppfattar du den här filmen? Vilka tankar och känslor väcks?

R5: Nej, men det är ju det här med ”nr 1 för våra kunder”. Det tycker jag är ett bra budskap.
Eh… Så att det är väl det man tar fasta på och det är ju det vi har jobbat ganska mycket med
eller gör… Men det är ju den delen då. Jag tycker att det är positivt! Trivsamt, positivt – man
blir glad av filmen. Så det tycker jag om det. Och sen att vi vill någonting, det här med att vi
vill framåt och så. Det är väl mina känslor så.

EO: Så du tycker om filmen?

R5: Ja, jag tycker om den. Jag har inte sett… Ja, jag vettesjutton om jag har sett den där
filmen faktiskt. För det där var från vårat möte… Nej, jag kan inte minnas att jag har sett den
här filmen. Jag kan ha sett den på dagen efter festen (skratt), men då ska de ha klippt den då.
Nej, för att jag... Jag kan inte minnas.

EO: Hur tycker du att filmen återspeglar din syn på banken?

R5: Jag tycker att det är… Det är så jag skulle vilja att det är. Sen är ju frågan om det är så
dagligdags, men budskapet är positivt ja. Men sen om det avspeglar just i den sitsen man är i
nu, kanske inte.

EO: Hur tänker du då?

R5: Nämen, det är ju… Jag tycker inte att vi har satt organisationen kanske. Nu är det ganska
mycket olika saker som hänger i luften och den här om… Vad ska jag säga? Den här
”Premium Banking” som vi pratar om nu då. Det känner jag, att vi har inte kommit så långt
med det för det är nya tjänster som ska sättas till och det är lite omorganisationer och så. Så
det blir liksom som ett litet hack i maskineriet, tycker jag. Jag tycker att man skulle kommit
kanske lite längre fram för att få med alla på banan. Först kommer det här och så är man
ganska positiv, men sen blir det ”var ska jag hamna?” och ”vad ska det blir för roller?” och
det är ganska mycket sånt som händer i banken. Och då kan det bli lite stopp i det tycker jag
och därför känns det som att det här var ett tag sen. Vi har ju sett liknande filmer. Så det är väl
mer det kan jag tycka, att man jobbar på det men jag tycker inte riktigt att vi är där än. Och
kanske väldigt mycket i början.

EO: Hur tycker du att begreppet ambition förmedlas i filmen?

R5: Jo, men jag tycker delaktighet – som jag tycker delaktighet. Att man hjälps åt och det här.
Det ser man ju! Nu såg jag ju många av mina kollegor. Det är klart, då blir det ju liksom så
att… Det var ju det som jag mycket fokuserade på när vi gjorde det här varumärkes… eller
namnbytet med Banken X och det här. Då var ju alla delaktiga och man gjorde det
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tillsammans och tillsammans kan man ju göra det här. Vi är ju inte en eller två utan alla måste
vara på samma bana annars kommer det inte att gå. Så det är väl det som jag känner. Och
glada människor och gillar det man gör. Och gillar varandra. Det tror jag är viktigt om man
ska lyckas.

EO: Känner du dig träffad av filmen?

R5: Ja, det tycker jag. Jag tycker att den är positiv. Man blir glad.

EO: Och kan du relatera till den här beskrivningen av ambition som filmen ger?

R5: Ja, jag kan… Kanske inte i den sitsen som man sitter i just idag, men jag tror ju att man
kan göra det. Jag har varit med från att… Jag var med och startade upp ett annat kontor och då
jobbade man väldigt mycket på det här sättet och sen gick det till mer, vad ska jag säga,
strömlinjeformad bank och sen nu vill man liksom utmärka sig lite igen. Så den resan som jag
har varit med om… Därför tycker jag kanske att det är lite mer i början. Jag relaterar till den
gamla banken, till hur det var när jag började i banken och som jag ville kanske, som jag
sökte mig till och sen kom det ett mellanläge och sen är man liksom på väg tillbaka för mig,
fast framåt! Men på ungefär ett liknande sätt. Allting förändras ju, men att det… Till de
kärnvärdena som jag tyckte var viktiga. Och det som var roligt med banken! Så därför så, jag
tror ju på det här – jag vill hamna där, men jag tycker kanske inte att vi är riktigt där nu. Men
resan har ju börjat, så att.

EO: Kan du relatera till de här bilderna i filmen, av mannen som simmar, kvinnan som
springer osv?

R5: Jo, men för mig är ju det ambition som jag sa, jag cyklar. Jo, det kan jag verkligen göra
för det är den privata målsättningen jag har. Jag vill ju träna mycket och så där. Nämen, jag
tycker att det, det… Och vill framåt, det är ju det!

EO: Tror du att alla anställda på banken kan relatera till den här bilden av ambition som ges i
filmen?

R5: Nej, jag kan inte… Det är ju jättesvårt att säga vad andra tycker, men de som jag jobbar
med i kontorsrörelsen, det tror jag. Men hur det är internt och sådär, det har jag inte en aning
om. Jag har aldrig jobbat internt, men vi som jobbar på kontor är ganska lika tror jag. Vi är
nog ganska träffade av det här sättet för att vi är vana att träffa kunder och det här med att vi
ska vara utmanare. Jag tror att där tror jag att det är väldigt många, men internt kan jag inte
säga något, där vet jag inte.

EO: Nej, men vi pratar om kontoren.

R5: Kontorsrörelsen så tror jag det.

EO: Och hur tror du det skiljer sig från kontor som ligger i Stockholm och kontor som ligger
på landsbygden?

R5: Ja, det är ju svårt att säga. Nej, jag tror inte att det skiljer sig faktiskt speciellt mycket. Det
är i såna fall åldersstrukturen, kanske.
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EO: Hur tänker du då?

R5: Ja, att… Det är ju många fler yngre som jobbar i storstäderna, av naturliga skäl, och ute
på landsbygden är det fler äldre. Det kan ju vara den… Nu jobbar ju jag på ett medelålders
kontor, men jag har ju jobbat på yngre. Jag har ju varit yngre själv förut. Jag menar, så att det
ja, men just den här viljan att vilja framåt. Kanske inte ambitionen att vara duktig och sådär,
men just nytänkande och kanske det. Positiva och man tar inte så allvarligt på sakerna, kanske
så. Jag menar inte att man är slarvig, men man hänger inte upp sig på jobbiga saker och sånt
där. Det kan jag nog tänka mig och det är bättre att ha en mix. Om det nu finns såna kontor
där man har en äldre struktur, då kanske det är så.

EO: Och tror du att den här filmen har ändrat din syn på Banken X? Nu blir det lite konstigt
om du inte sett den förut, men själva internkommunikationsarbetet som skett i och med
varumärkesskiftet och namnbytet?

R5: Ja, eftersom jag tyckte att jag jobbade i en bättre bank när jag började här och sen har det
varit strömlinjeformat mer och sen komma ut med ”Ambition Welcome”, den… Eh, liksom
varumärket eller den inriktningen så tycker jag ju att, för mig var det ju som tillbaka eller man
ska inte vara bakåtsträvare, det är inte det jag menar, men alltså ha den basen som jag gillade i
banken tidigare. Så att jag ser ju positivt, jag tycker att det är kul att man tog fram det och att
man har det här varumärkesbyggandet och har hela det här nya tänkandet kring det här och
man ska utforma hela nya konceptet. Det tycker jag är jättekul! Jag tycker att det är
utmanande. Så att, när jag såg – jag har ju sett liknande filmer – då när de presenterade
”Ambition Welcome”, det var ju ”Wow, vad häftigt”. Så det var ju en jättekul känsla.

EO: Har det ändrat din syn på ambition?

R5: Vill höll på och diskuterade det där när man tycker på engelskan ”Ambition” så är ju det
väldigt… Det var en, jag har inte reflekterat, men det var en annan som har varit mycket i
USA och England som säger att ”ambition” i engelska det är ju något fult. Det är liksom
något, det är inte fint, det är inte positivt. Men så vi hade en liten diskussion om det där med
ambition och inte så jag tror att jag får nog tänka i de orden jag själv tänker med ja. Kanske
inte ambitiösa människor, att alla ska vara så duktiga, inte förknippa det med det för det
passar inte in för mig i alla fall. Så det beror på tolkningen då, vad man har för andra ord eller
synonymer som man kan… Så att jag kan inte riktigt säga det för ambitiös för mig, det är inte
något positivt alltid.

EO: Och de negativa aspekterna, om du utvecklar det, vilka kan det vara?

R5: Nej men det är liksom jättejobbiga människor som går över lik och liksom schhh
armbågar sig fram och det är inte min stil, så det kan det vara, men sen kan ambitiös det kan
ju vara lite töntig och liksom att alltid ska göra allting rätt och ska vara perfekt och allting.
Men så förknippar inte jag vårat budskap egentligen så ambitiös och ambition welcome äh jag
vet inte hur man ska säga men jag uppfattar inte det men om man ska bryta ner själva ordet
men i det här budskapet så uppfattar jag inte ambition

EO: Så filmen ser du bara det positiva?

R5: Ja där ser jag bara det positiva inte det negativa
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EO: Har du märkt någon skillnad på stämning, produktivitet eller välbefinnande på jobbet
efter omstruktureringen?

R5: Ja men alla kontor är ju väldigt mycket mer slimmade så, omstruktureringen? Ja jag vet
inte om det är i samband med det här men om man ser till det som har skett det närmaste året
så är det väldigt mycket mer pressat så att så är det ju alla jobbar ju mycket mer och det är
mycket mindre folk, man ska hinna mer på mindre tid så är det ju.

EO: Hur tycker du att det påverkar?
R5: Nej men det tycker ju jag är negativt naturligtvis så att det är dilemmat att man ska…för
vi har inte tillräckligt bra systemstöd för att kunna få hjälp med dom grejer som tar lång tid att
göra. Jag menar att träffa kunder det är ju det vi egentligen bara ska göra i stort sätt men vi
håller ju på väldigt mycket med administration också och producerar papper och allt sånt. Så
jag kan inte säga att just omstruktureringen det är ju samhället i stort det spelar ju ingen roll
vilken kompis man pratar med som jobbar på bank eller vartsomhelst är det ju samma, alla
organisationer slimmar ju. Det tror jag är mer en samhällsstruktur, så jag tror inte att man ska
koppla ihop det med ambition welcome för det har inte med det att göra tycker jag i alla fall,
eller det tror inte jag.

EO: Hur tror du att den samhällsstrukturen påverkar människor?

R5: Ja det tror jag inte är bra, många fler stressade och sådär. Så det tror jag är ett problem
men eeh… mmm.

EO: Kan man tillskriva denna skillnad till företagets internkommunikation?

R5: Jag tycker ju att man skulle ha än mer fokus kring det här för att lyfta upp oss som
medarbetare och prata om ambition welcome och det här konceptet, det tycker jag att man kan
lyfta i princip varje dag i olika sammanhang eller i telefonmöten om det är det vi pratar om,
internkommunikation? Så tror jag att man, vi har en sida tillexempel en hemsida en sajt som
heter kommunikation och jag tror att jag har varit inne där två eller tre gånger det är liksom
inget man gör, man/vi tar oss inte den tiden, vi jobbar ju med kunder hela tiden så det kan jag
tycka är tråkigt att det borde vara mer på våra telefonmöten att har du tänkt på det här och kör
upp det på någon PowerPoint, Men ändå så tragglar man om att ni måste göra så ni måste
göra si. Och det kan jag tycka att än mer sånt så får man än mer råge i ryggen, det är ju som
jag sa att jag kanske har sett den en gång då (interna reklamfilmen) men jag menar att det här
är ju sådant som man borde se jätteofta för att man blir glad och positiv och så och det tror jag
att man behöver göra, alltså vad står banken för egentligen för och det tror jag egentligen at
det inte är så många som kan svara på såhär (knäpper med fingrarna) snabbt. För vi ser ju,
alltså vi kör ju med det här vi är nummer 1 för våra kunder och det har vi kört med så där
hyggligt mycket men i stort sätt inte så mycket annat och det kan jag tycka att det borde man
matas än mer för att få än mer råge i ryggen för hur duktiga vi är, vi har bra mätningar, bra
fonder och det borde man ta fram än mer. Så då tror jag att vi kan anamma det mer. Så mer
kommunikation, JA det tror jag, från VD ner till sina chefer, ner till vår chef och sen ut så och
även direktkommunikation.

EO: Skulle du säga att ambition ses som viktigare nu än innan den interna reklamfilmen?

R5: Ja det beror på vad man lägger in i ordet ambition då äh… faktiskt… äh… ja det beror ju
på om man tolkar det negativt eller positivt, så det där är jättesvårt men kanske mer fokuserat
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på vart vi ska vända oss vilka kunder vi ska vända oss till, vilka kundgrupper. Det har ju blivit
en mer fokus och att man vet vad som gäller. Så det tror jag är mer så, men ah det är det enda
jag kan säga så att det är det.

EO: Hur tycker du att den interna kommunikationen har fungerat i och med
namnbytet/varumärkesskiftet?

R5: Ja alltså själva produktfoldern och allt sånt har ju varit, det har ju funkat jättebra tycker
jag namnbytet för vår del det har ju inte varit någonting konstigt så där... eehh och inte kunder
som jag har hört som tyckt det varit konstigt heller, bra information och så. Men sen kan jag
tycka att just det här positiva det kan man lägga på oss personal mycket mer å ta fram mer,
kanske ha ja det här ambition welcome, jag vet inte om ni har sett det men jag var på kurs
ganska nyligen och då var det en..ett klipp bara såhär vad egentligen ambition welcome
betyder för banken, jag tycker att man kan vara så tuff att man vågar visa det för kunderna,
och det kanske jag tycker att det inte varit ute i text så. Vill man sticka ut hakan ja då får man
göra det och då ska inte det vara något som jag sitter och hittar/plockar fram själv utan en
snygg slide som kan sitta så liksom. Man kan ha, ah det kan jag tycka att man ska våga visa
upp det där mycket mer.

EO: Vad anser du att det nya varumärket vill förmedla?

R5: nja jag tycker att vi är en exklusiv bank, eller exklusiv jag ska inte säga så utan eh
egentligen att vi vill ju välja våra kunder men jag kan ju inte säga att vi är en bank för alla för
det är vi ju inte och det tycker jag att man vill förmedla lite att det är inte en bank för alla,
men det är en bank för sådana människor som vill någonstans, alltså som vill någonstans i
livet. Men ändå så är vi ju inte, alltså ser vi i siffror å å vad vi tjänar och vilka kundgrupper vi
ska attrahera så är det ju absolut inte en bank för alla, utan det är ju alla de kunder som alla
jagar. Då gäller det att sticka ut, varför väljer dom oss och det är då man måste ha något mer.

EO: Känner du att du fått en tydlig beskrivning av och information om, hur Banken X vill
förmedla begreppet ambition?

R5: ehh, alltså tydlig? Jag tror att det alltid kan bli mer och bättre för jag tror att det är allt det
arbetet, för vad jag har förstått, det är ju väldigt mycket arbete stort arbete som har gjorts
kring det här varumärket jag tycker att vi skulle kunna få än mer dagligen till oss så att man
kan förmedla det mer till kunder, alltså läser du eller ser det någon gång då och då så kan du
ändå inte förmedla det till kunden, så får du det liksom matat mer då är det lättare och man får
mer råge i ryggen för vi har en bank att vara stolt över, så jag tycker att det skulle kunna vara
än mer, tillräckligt det tror jag aldrig att det kan bli, iofs är det lätt för mig att sitta och läsa på
skärmen sida upp och sida ner om jag vill men det är det ju nästan ingen som gör, det är ju
inte bara jag utan jag tror att man måste ha det i sitt dagliga och bli påmind om det.
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Intervju 6 med anställd hos Banken X

R6: Man, 39 år, Placeringsrådgivare
EK: Emilie Karlson

EK: Hur gammal är du?

R6: 39 år.

EK: Vilken civilstatus har du?

R6: Gift.

EK: Har du barn?

R6: En son, tre veckor gammal idag.

EK & EO: Åh grattis, va kul!

EK: Vilken utbildning har du?

R6: Ekonomi kandidatexamen på Stockholms universitet, så fyra år hann jag nog läsa ihop.

EK: Vilken formell tjänst har du?

R6: Placeringsrådgivare.

EK: Hur länge har du arbetat på banken?

R6: Jag har varit i banken sedan 97, på det här kontoret sen september i år. jag har varit i
banken sen 97 men tidigare satt jag på Ingmar Bergmans Gata.

EK: Vad står Banken X för enligt dig?

R6: Ja kom ju till banken när vi hade en slogan: genom en lite mindre bank når du en större
kund, så det är det som har genomsyrat mitt tankesätt egentligen, att stå för att vi är väldigt
serviceminded och att vi, att kunden ska veta vem han ska vända sig till om han har några
problem. Då är det till mig han ska vända sig. Så har man väl ändrat det med tiden då så nu är
det lite mer att kunden kanske ska känna att de har flera kontaktpersoner i banken. Men för
mig så står det väl litegrann för service... Servicetänkandet.

EK: Vilka kärnvärden tycker du att banken har?

R6: Ah ah det kan...alltså jag, i min egen vardag så tycker jag att det här med service är det
absolut viktigaste nu står inte det med som något kärnvärde i banken men det tycker jag är det
centrala.

EK: Hur ser du på begreppet ambition?
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R6: I min värld är det också det här att göra det lilla extra, att kunden ska få någonting som
den inte förväntade sig i varje enskilt litet ögonblick egentligen, det kan vara alltifrån möte
eller det kan vara nästa gång de loggar in i internetbanken så ska dom få någonting, added
value på något vis då.

EK: Vad är ambition för dig?

R6: Det är väl egentligen att vilja gå framåt att vilja utvecklas att eh eh aa det skulle jag säga

EK: När tycker du att du är ambitiös när du inte är på jobbet, i ditt privatliv?

R6: Det måste ju vara när man ger extra tid till familjen naturligtvis, det tycker jag, överraska
min fru med någonting.

EK: Går begreppet ambition att applicera i ditt familjeliv? Känner du att ambition kan
korrespondera med din roll som förälder?

R6: Nu är det så otroligt nytt så det är svårt att säga, men man har så otroligt stora
förväntningar och förhoppningar på att han ska tycka samma grejer/saker som jag är kul, att vi
ska kunna göra saker tillsammans och att jag förmedlar det som jag har lärt mig och som jag
tycker är viktigt på honom, sen får man se vad han tycker är viktigt. men man får börja...
börja med det. Jag vet inte om det va svar på frågan?

EK: Finns det andra sätt att uttrycka ambition? Om du inte fick använda det ordet? Säg några
ord som du tycker kan fungera istället?

R6: jag kommer tillbaka till det här med service igen, det är centralt för mig. Eftersom du sa
som du sa tidigare, vi har ganska lika produkter som de andra bankerna så måste vi ju skilja
oss på någonting annat sätt och då är det servicen., Kunden ska förvänta sig något extra.

EK: Hur är en ambitiös medarbetare?

R6: Någon som är på hugget, någon som är aktiv i diskussioner, kommer med förslag, ser
framåt inte bara gnäller på hur nuläget är egentligen. att systemen är kassa och tiden räcker
inte till. Det tycker inte jag är särskild ambitiös då utan tvärt om att se möjligheter se saker
som man kan påverka.

Vi visar den interna reklamfilmen.

Respondent 6 pekar på skärmen på datorn och säger där stod jag (med ett leende på läpparna).

EK: Hur uppfattar du den interna reklamfilmen?

R6: Jag fastnar för det här att vi ska vara nummer 1 för kunden det tycker jag är bra, men sen
själva ordet ambition welcome det har jag lite svårt för. Varför ska vi ha ett engelsk ord? det
var det första jag tänkte när jag hörde det

EK: Varför har du svårt för det?

R6: Nej men jag tycker att nu är vi i Sverige, jag tycker bara att det skulle vara bättre med
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svenska. Sen det här med att vi är en bank för oss, eller vad det stod, det tycker jag heller inte
riktigt stämmer för många av dom som är anställda i Banken X skulle egentligen inte platsa
att vara kunder i banken på något vis. Vi nischar oss för att vi ska vara en bank för lite högre
högre aaaah kundgrupper egentligen. Sen tycker jag att många av orden i filmen blir lite
floskler också, en del av den texten som stod stämmer överrens med verkligheten. Det känns
ju att det är en marknadsavdelning som gjort den som inte riktigt har riktigt full koll på vad
som händer ute i verksamheten tycker jag.

EK: Tyckte du om den?

R6: …..jag tycker att den känns ganska mysig ur ett medarbetarperspektiv det kan jag tycka,
jag har ingen koll på hur filmen ska visas om den ska ut till kund eller inte, men internt tycker
jag är okej. Men en del av orden kommer ju igen i den som visats externt också och då tycker
jag inte att den känns lika bra. Att vi internt ska försöka framstå som att vi är lite bättre än alla
andra är okej men det som gäller är ju att varje medarbetare presterar lite extra och att man
tänker kunden.

EK: Tycker du att filmen återspelar din syn på banken?

R6: Det är ju en lite förskönad syn tycker jag.

EK: Hur tycker du att begreppet ambition förmedlas i den?

R6: Det har jag faktiskt inte något svar på.

EK: Känner du dig träffad av filmen?

R6: Alltså jag har varit med ganska länge och man känner att det kommer nya budskap lite då
och då och sen så kör man ut det ett tag och sen så kommer det en ny VD med nya budskap så
då blir man ju lite lutrad och känner jaha okej. Jag tar väl inte till mig till 100% om jag ska
uttrycka mig så.

EK: Kan du relatera till den beskrivning av ambition som filmen ger?

R6: Ja just det här när det gäller att vi ska vara nummer 1 för kunden å det planet tycker jag
det.

EK: Kan du relatera till de bilder ur filmen såsom kvinnan som är ute och springer, mannen
som simmar och cyklisten?

R6: skratt...öööh jag stöter ju inte på det i mitt jobb direkt, det kan jag inte påstå. Vi träffar ju
kunderna på kontoren så till vida kan jag inte relatera till det.

EK: Tror du att alla anställda kan relatera till den bilden av ambition som ges?

R6: Nej det tror jag inte, eller det är jag säker på att dom inte kan. Jag tror att folk tolkar ordet
ambition olika.

EK: Tror du att det är någon skillnad på Stockholmskontoren och kontoren ute i landet?
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R6: ….ja bra fråga, jag tror att vardagen för en rådgivare är ganska stor skillnad, tror jag. Jag
vet inte om man kanske ändå ses på...äh jag vet inte.

EK: Har internfilmen ändrat din syn på Banken X i stort? Om så på vilket sätt?

R6: ...Nej det har den inte gjort, inte synen på banken, det är samma bank åh.

EK: Har internfilmen ändrat din syn på ambition? Om så på vilket sätt?

R6: Ja kanske då att det kan tolkas väldigt olika och att jag personligen inte gillade att det var
ett engelskt uttryck. Det är alldeles för “anglosaxiskt” över huvud taget så det gillade jag inte.

EK: Har du märkt någon skillnad på stämning, produktivitet eller välbefinnande på jobbet
efter omstruktureringen?

R6: Jag tror att varumärket och att vi heter samma namn i hela Sverige tror jag är väldigt
positivt, att man känner samhörighet. Annars så tror jag att man kanske inte känt att det är
samma bank och det tror jag känns extra bra i Stockholm och i storstäder, på vidre orter i
mindre städer kanske man tyckte att det va kul med det här lokala förankringen Värmlands
provinsbank kanske tyckte att det fanns ett värde i att heta det. Men jag tycker att det är en
styrka att i hela landet kunna säga att vi heter Banken X.

EK: Kan man tillskriva denna skillnad till företagets internkommunikation?

R6: Det har det säkert men jag kan inte peka på något.

EK: Skulle du säga att ambition ses som viktigare nu än innan den interna reklamfilmen?

R6: Nej, jag kan inte ge något exempel på att det är viktigare nu.

EK: Hur tycker du att den interna kommunikationen har fungerat i och med
namnbytet/varumärkesskiftet?

R6: Alltså namnbytet var ju jätteklart och tydligt vi gjorde det i grupp egentligen på det där
Sverigemötet som vi var på så det tycker jag var väldigt tydligt att nu byter vi namn och vi vet
varför vi gör det och vi tycker att det är bra men kopplingen till ambition welcome det har jag
inte lika bra koll på egentligen, det har inte nått ut till mig.

EK: Vad anser du att det nya varumärket vill förmedla?

R6: Det vill ju förmedla att vi ska vara lite mer på tårna, vi ska ta kontakt med kunderna, vi
ska inte vara passiva vi ska styra kunderna till de bästa lösningarna för dom, vi ska vara
hungriga och hitta nya kunder nya vägar.

EK: Känner du att du fått en tydlig beskrivning av och information om, hur Banken X vill
förmedla begreppet ambition?

R6: Jag kan inte säga att jag har fått en klar förklaring i vad ordet står för.

EK: Vad hade du önskat mer?
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R6: Kanske mer tydlighet till varför dom valde det här ordet.
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Intervju 7 med anställd på Banken X

R7: Man, 53 år, placeringsrådgivare
EK: Emilie Karlson

EK: Hur gammal är du?

R7: 53 år.

EK: Vilken civilstatus har du?

R7: Gift.

EK: Har du barn?

R7: Två stycken, 19 och 16 år.

EK: Vilken utbildning har du?

R7: Jag har egentligen i botten har jag bara gymnasium och eftergymnasial utbildning sen har
jag läst enstaka kurser i juridik och ekonomi men jag har ingen examen.

EK: Vilken formell tjänst har du?

R7: Placeringsrådgivare.

EK: Hur länge har du arbetat på banken?

R7: På det här kontoret har jag bara jobbat sen i maj så jag är ganska ny men i bank generellt
har jag jobbat sedan 1984 så jag har varit på handelsbanken och jag har varit på Nordea i 22
år så det är väl där jag har det största. Men i den här banken är jag ganska ny som sagt.

EK: Vad står Banken X för enligt dig?

R7: För mig så står det väl just för det här med att det är den lilla banken som utmanar de
stora drakarna som jag kommer ifrån, så fortfarande i Sverige är det en väldigt liten
organisation så det är snabba beslut och enkel kommunikation och ganska, vad ska jag kalla
det för, raka och enkla produkter. Den har allt som en storbank har men det är förenklat i de
kontopaketen vi har, jag tycker att allting är smidigare.

EK: Vilka kärnvärden tycker du att banken har?

R7: Kärnvärden för mig det är väl lite det här att den vägen vi ska ta nu är att vi ska jobba mot
dom här premiumkunderna ge det här förtroendet och relationerna att man ska hålla en
ambition och ge det som kunderna önskar och bygga på långsiktiga relationer. Banker bygger
mycket på relationer det är liksom A och O. Det är dit så att säga som vi på Banken X vill
komma och jobba med rätt kunder.

EK: Hur ser du på begreppet ambition?
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R7: Ja ambition egentligen privat är väl det kan jag tycka att man är ambitiös man vill alla väl
man ställer upp, man är vad man kan kalla det för duktig medmänniska. Att man faktiskt
ställer upp i det samhälle man lever i det är det så att säga som helt enkelt visar att man passar
in i det här samhället. Men går man över till det som banken vill förmedla så är det ju något
annat, det är ett väldigt kluvet ord det där.

EK: Vad är ambition för dig?

R7: Se ovan.

EK: När tycker du att du är ambitiös när du inte är på jobbet, i ditt privatliv? Nämn en
situation där du varit ambitiös.

R7: Ja det är väl när jag ställer upp på mina barn hämtar och lämnar och skjutsar hjälper dom
och ser till att det går bra för familjen. Familjen är kärnpunkten!

EK: Går begreppet ambition att applicera i ditt familjeliv?

R7: Ja det kan jag säga då, att man inte bara kan strunta i sina barn man vill försöka hjälpa
dom på rätt väg utan att peta för mycket. Jag tycker att familjesituationen är viktig!

EK: Om respondenten har barn: känner du att ambition kan korrespondera med din roll som
förälder?

R7: Se ovan.

EK: Finns det andra sätt att uttrycka ambition? Om du inte fick använda det ordet? Säg några
ord som du tycker kan fungera istället?

R7: Ja det är väl det här med att ställa upp eller vad jag kallar det för att vara
förtroendeingivande och stå för det man säger och inte lova för mycket. Det är liksom ett
hedersbegrepp om man får säga så. Nej för det jag tycker är att det här med Ambition
Welcome vi har pratat lite om det där och det är ju på engelska, det är ju inte ett lätt ord
egentligen, för det kan även bli det här med att vara ambitiös att man trampar andra på tårna
och kliver över lik och allt sånt här liksom förstår du det måste ju vara en viss dimension på
det hela. Så just det här med att ställa upp det tycker jag...
Det är ju en del som har sagt det att på engelskan är det inget trevligt ord och varför Ambition
Welcome vi borde ha haft ett svenskt eller nordiskt ord, det har varit diskussioner om det.

EK: Hur är en ambitiös medarbetare?

R7: En ambitiös, jag är fortfarande inne på det här med att ställa upp, att ställa upp på gruppen
man gör så att säga så gott man kan man, är inte rädd för att fråga om andra har för mycket att
göra, man visar att man är duktig på den biten medan en annan är duktig på något annat, alltså
att man hjälps åt utåt då mot kunderna.

Vi visar den interna reklamfilmen.

EK: Hur uppfattar du den interna reklamfilmen?



40

R7: Min reaktion blir att vi tillsammans ska förändra den här banken för att vi ska bli nummer
ett så att säga, det ska bli en fullservicebank så här ska man kunna ha allt som man behöver i
en bank. Förr kanske det här har varit en bank där man har haft sina lån eller man kanske har
haft lönen men nu ska man kunna samla allting så det är väl det då som visas att vi
tillsammans ska kunna erbjuda en fullsortimentsbank ut till kund och vi gör det tillsammans.

EK: Tyckte du om den?

R7: Njaee säg så här jag tycker att budskapet är klart att vi ska bli nummer 1 men så att säga
det är rätt koncept så men sen kan man tycka att det kanske är lite för mycket flash, ballt och
häftigt men det måste det ju vara men tanken är väl att vi ska vara stolta och kunna bli
nummer 1 för våra kunder. Så budskapet är klart iallafall.

EK: Tycker du att filmen återspelar din syn på banken?

R7: Ehhh, ja det gör det nog det jag kan tycka då min personliga åsikt är ju det där med att det
hette [Banken X:s gamla namn] för en herrans massa år sedan och var en väldigt lokal bank
då och lite med det här nya då med att vi ska heta Banken X är ju för att visa att vi är en stor
bank det kan jag tycka ibland är på både gott och ont för jag tror att folk fortfarande skulle
vilja ha den här lokala approachen men det här är ju stora Banken X som ska ta hand om dig
det är väl det lite negativa då kan jag tycka. Jag har ju varit i en annan bank där jag också gick
ifrån de har lokala kontoren till stora enheter där man samlar in företag alla företag ska då åka
in till stan för att sköta sina ärenden kanske istället för att vara ute i förorten det är ju liksom
det moderna samhället att det ska funka så men samtidigt tror jag att det går lite väl fort så
ibland tror jag att människor kan sakna det här att, bor man i Nacka så tycker man att Nacka
är det bästa och man vill kunna vara där ute och göra sitt. Men vi går ju mot ett samhälle där
det ska vara stora enheter och förenklat och rationaliserat, det är nog bara att hänga med men
man kan reflektera ibland.

EK: Hur tycker du att begreppet ambition förmedlas i den?

R7: Ja det tycker jag just det här det måste jag säga att, det tänkte jag inte på när vi började
prata men det är ju just det här med att vi ska vara nummer 1 och nummer 1 innebär ju att
kunden ska känna att vilka ärenden jag än har ska jag kunna vända mig då till Banken X i det
här fallet. Det är ju också ambition att man ska vara nummer 1.

EK: Kan du relatera till den beskrivning av ambition som filmen ger?

R7: Ja alltså om man ska säga att ambition är att vara just nummer 1 så är det i min värld att
det ska vara den första banken den enda banken då kanske man kan applicera ambition till
filmen.

EK: Kan du relatera till de bilder ur filmen såsom kvinnan som är ute och springer, mannen
som simmar och cyklisten?

R7: Nej det är väl där då som jag kanske blir... för jag tycker att det här med förtroende och
relation. Men jag förstår det ska ju vara den typen av kunder, den här storstadsmänniskan som
ska hinna med att vara ute och springa och där kan man känna att man blir kluven då kan jag
känna. Men det är ju också ett modernt reklamspråk
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EK: Tror du att alla anställda kan relatera till den bilden av ambition som ges?

R7: Ja det tror jag, för det här med nummer 1 det tycker jag är ett ganska tydligt budskap att
vi ska ha den ambitionen att och känna den styrkan att vi kan bli nummer 1 för dom kunder
som är kunder här på Banken X. Det tror jag iallafall.

EK: Har internfilmen ändrat din syn på Banken X i stort? Om så på vilket sätt?

R7: Nej alltså för att vara så ung också så tror jag inte det för den här banken… när jag
började här så åkte alla 1200 ner till Norrköping och hade ett Sverigemöte som man har
vartannat år och det var lite som ett hallelujamöte jag får känslan att få med sig alla och att
alla ska känna likadant finns nog i den här organisationen sedan tidigare sen är det väl att
kunna springa på rätt kunder och att kunna säga till kunder att tyvärr du passar nog inte här så
det är väl där den stora resan ligger för dom som har jobbat i banken länge att förstå att alla
kan inte bli kunder i banken utan det är väl det nya. Ju större man blir ju mer tappar man
känslan av att alla drar åt samma håll.

EK: Har internfilmen ändrat din syn på ambition? Om så på vilket sätt?

R7: Jo men det kan det nog vara. Ambitionen att lyckas och ambitionen att känna stolthet och
hur man representerar det, det kan jag tänka mig.

EK: Har du märkt någon skillnad på stämning, produktivitet eller välbefinnande på jobbet
efter omstruktureringen?

R7: Ja det är väl såhär att den här tillåtelsen att tacka nej till vissa affärer, jag tror att det
hjälper till med att det ska vara en speciell bank inte en bank för alla. Det som banken anser
vara rätt kunder, så jag tror att det är en stor förändring på gång.

EK: Kan man tillskriva denna skillnad till företagets internkommunikation?

Respondent 7 har arbetat för kort tid på banken för att kunna svara på denna fråga.

EK: Skulle du säga att ambition ses som viktigare nu än innan den interna reklamfilmen?

Respondent 7 har arbetat för kort tid på banken för att kunna svara på denna fråga.

EK: Hur tycker du att den interna kommunikationen har fungerat i och med
namnbytet/varumärkesskiftet?

R7: Ja säg såhär det går sakta men säkert, vi går en 3-dagarsutbildning nu som alla ska gå på
kontoret för att lära sig att vara stolt över att vara Banken X jag tror att det kommer att
implementeras alltmer.

EK: Vad anser du att det nya varumärket vill förmedla?

R7: Jag anser att det är just det här att den här banken ska nischa sig mot speciella kunder och
man ska kräva att om man ska bli kund i Banken X då ska man bli kund med allting både
sparande, lön och lån och allting.
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EK: Känner du att du fått en tydlig beskrivning av och information om, hur Banken X vill
förmedla begreppet ambition?

R7: Ja säg såhär att vi är tillsagda att läsa den här handboken och det har man väl gjort som
hastigast men jag tycker att det är ganska tydligt om vart banken är på väg. Jag kan nog tycka
det sen så är det ju upp till var och en att se till hur mycket man tar till sig. Resan ska ju vara
att vi ska vara nummer 1 för våra kunder
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Intervju 8 med anställd på Banken X

R8: Kvinna 46 år, privatrådgivare
EK: Emilie Karlson

EK: Hur gammal är du?

R8: 46 år.

EK: Vilken civilstatus har du?

R8: Gift.

EK: Har du barn?

R8: Ja, en dotter som är 26 år.

EK: Vilken utbildning har du?

R8: Jag har egentligen bara gymnasial utbildning ekonomi, 3 år och sen så också
licensieringen som är ett krav från banken om man ska jobba som rådgivare.

EK: Vilken formell tjänst har du?

R8: Privatrådgivare

EK: Hur länge har du arbetat på banken?

R8: Jag har jobbat sen 2000 innan dess jobbar jag kort på Swedbank i 8 månader och innan i
barnomsorgen.

EK: Vad står Banken X för enligt dig?
R8: Kvalitet och kundrelationer.

EK: Vilka kärnvärden tycker du att banken har?

R8: Se ovan.

EK: Hur ser du på begreppet ambition?

R8: Oj va svårt, att alltid göra sitt bästa.

EK: Vad är ambition för dig?

R8: Se ovan.

EK: När tycker du att du är ambitiös när du inte är på jobbet, i ditt privatliv? Nämn en
situation där du varit ambitiös.
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R8: Jag har alltid varit väldigt mån om min familj och alltid satt dom i första hand.

EK: Går begreppet ambition att applicera i ditt familjeliv?

R8: Ja.

EK: Känner du att ambition kan korrespondera med din roll som förälder?

R8: Oj, att vara lyhörd för sitt barn med också att vara tydlig med gränser och att man ska
känna sig säker i sin egen roll, att det är jag som mamma eller tillsammans med pappan som
bestämmer hur vi fostrar vårat barn.

EK: Finns det andra sätt att uttrycka ambition? Om du inte fick använda det ordet? Säg några
ord som du tycker kan fungera istället?

R8: Ambition… att alltid vilja göra det bästa i den situationen som uppstår.

EK: Hur är en ambitiös medarbetare?

R8: Ärlig, uppriktigt och arbetsam, haha det låter jättetråkigt men nitisk om man säger.

Vi visar den interna reklamfilmen.

EK: Hur uppfattar du den interna reklamfilmen?

R8: Jag blir stolt när jag ser den och stolt att jobba i banken.

EK: Tyckte du om den?

R8: Mm, jag tycker att den är jättefin.

EK: Tycker du att filmen återspelar din syn på banken?

R8: Ja det tycker jag.

EK: Hur tycker du att begreppet ambition förmedlas i den?

R8: Att vi är alltid och vill alltid framåt.

EK: Känner du dig träffad av filmen?

R8: Ja det känner jag att det är precis på det sättet som banken vill sporra medarbetarna att
arbeta.

EK: Kan du relatera till den beskrivning av ambition som filmen ger?

R8: Ja, men det tycker jag.

EK: Kan du relatera till de bilder ur filmen såsom kvinnan som är ute och springer, mannen
som simmar och cyklisten?
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R8: Ja precis, att de gör ju en ansträngning för att komma någonstans och det gör banken
också.

EK: Tror du att alla anställda kan relatera till den bilden av ambition som ges?

R8: Nej det tror jag säkert att det finns dom som inte gör

EK: Vad tror du att det är som har skurit sig då?

R8: Att man kanske inte går åt samma håll så kan det ju vara.

EK: Tror du att det är någon skillnad på kontor i stan och kontor på småorter?

R8: Jag tror inte känslan av att banken alltid vill framåt skiljer sig över kontoren. Den tror jag
är precis likadan över hela landet.

EK: Har internfilmen ändrat din syn på Banken X i stort? Om så på vilket sätt?

R8: Nej jag tycker inte att den har ändrat synen utan bara bekräftar det som man redan vet vad
banken står för.

EK: Har internfilmen ändrat din syn på ambition? Om så på vilket sätt?

R8: Nej det tycker jag inte, nää.

EK: Har du märkt någon skillnad på stämning, produktivitet eller välbefinnande på jobbet
efter omstruktureringen?

R8: Eh, nu när allting börjar komma på plats så känner nog alla och tycker att det är roligt.

EK: Hur tycker du att den interna kommunikationen har fungerat i och med
namnbytet/varumärkesskiftet?

R8: Med tanke på att det är en väldigt stor organisation och vi är väldigt många medarbetare
tycker jag att det har fungerat väldigt bra

EK: Vad anser du att det nya varumärket vill förmedla?

R8: Att vi vill lite mer.

EK: Känner du att du fått en tydlig beskrivning av och information om, hur Banken X vill
förmedla begreppet ambition?

R8: Ja det tycker jag. Att man är väldigt tydliga med att vi vill vara en bank som kunderna
kan vända sig till vad det än gäller och att vi vill vara en relationsbank och att vi vill vara lite
mer kanske än dom andra bankerna är i relation till våra kunder.
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Intervju 9 med anställd på Banken X

R9: Kvinna, 35 år, privatrådgivare
EK: Emilie Karlson

EK: Hur gammal är du?

R9: 35 år.

EK: Vilken civilstatus har du?

R9: Jag är gift.

EK: Har du barn?

R9: Ja ett barn, 4 år snart.

EK: Vilken utbildning har du?

R9: Jag har en magisterexamen i ekonomi

EK: Vilken formell tjänst har du?

R9: Privatrådgivare.

EK: Hur länge har du arbetat på banken?

R9: januari 2004, 8 år.

EK: Vad står Banken X för enligt dig?

R9: Vad den står för, ja vi ser väl oss som en utmanare så ja en utmanare på den stora
bankmarknaden.

EK: Vilka kärnvärden tycker du att banken har?

R9: Oj, kärnvärden eh ja framåtsträvande eh oj jag tycker det va svårt.

EK: Hur ser du på begreppet ambition?

R9: Eh ja att man är kreativ att man vill framåt och vill något mer.

EK: Vad är ambition för dig?

R9: Se ovan.

EK: När tycker du att du är ambitiös när du inte är på jobbet, i ditt privatliv?

R9: Ja då tar jag nog hand om min familj.
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EK: Går begreppet ambition att applicera i ditt familjeliv?

R9: Se ovan.

EK: Känner du att ambition kan korrespondera med din roll som förälder?

R9: Ja kanske, ja att man hinner med kanske att man kan göra roliga saker, att man kan göra
saker med sitt barn och inte bara måsten.

EK: Finns det andra sätt att uttrycka ambition? Om du inte fick använda det ordet? Säg några
ord som du tycker kan fungera istället?

R9: Oj vilka frågor, det är inte som att jag går och funderar på det här. Någon som är drivande
och vill något mer, vill mer.

EK: Hur är en ambitiös medarbetare?

R9: Någon som tar för sig och vill framåt och tycker att det är kul med nya saker.

Vi visar den interna reklamfilmen.

EK: Hur uppfattar du den interna reklamfilmen?

R9: Jag har aldrig sett den, men jag tycker att den är bra jag har sett liknande förut men inte
just den här. Jag tycker att man blir inspirerad.

EK: Tyckte du om den?

R9: Ja.

EK: Tycker du att filmen återspelar din syn på banken?

R9: Mm, det tycker jag.

EK: Hur tycker du att begreppet ambition förmedlas i den?

R9: Eh, jag tycker att det förmedlar att vi söker kunder som vill lite mer än kanske den
vanliga bolånekunden att vi är intresserade av att göra mer affärer och inte bara intresserade
av hur mycket dom ska låna, det är vi ganska ointresserade av egentligen.

EK: Känner du dig träffad av filmen?

R9: Ja, det tycker jag.

EK: Kan du relatera till den beskrivning av ambition som filmen ger?

R9: Ja det kan jag.

EK: Kan du relatera till de bilder ur filmen såsom kvinnan som är ute och springer, mannen
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som simmar och cyklisten?

R9: Alltså jag tycker att det är ett bra sätt att få fram ambitionen och sen så kanske det inte
blir just så i min vardag men det är ändå det här att vilja lite extra att göra lite extra.

EK: Tror du att alla anställda kan relatera till den bilden av ambition som ges?

R9: Eh, kanske inte alla, det kanske inte är alla som har funderat så mycket på det innan, jag
har precis gått en kurs och innan dess så tänkte inte heller jag så mycket på det egentligen. Jag
tror att den slår mer här i Stockholm än ute i landet faktiskt, den kanske slår lika bra i
storstäder men jag vet faktiskt inte.

EK: Har internfilmen ändrat din syn på Banken X i stort? Om så på vilket sätt?

R9: Ja det tycker jag, just det här att vi alltid har sett oss som en utmanare, utstickare och att
vi ska komma på nya idéer och sådär men nu känns det sådär att det är lite klarare med vad vi
vill ha för kunder. Det känns som att vi hade tappat det lite ett tag.

EK: Har internfilmen ändrat din syn på ambition? Om så på vilket sätt?

R9: Mm, det vet jag inte, har det det? Nej, tydligare gjort det vad banken vill med det.

EK: Har du märkt någon skillnad på stämning, produktivitet eller välbefinnande på jobbet
efter omstruktureringen?

R9: Jag tror inte att alla kanske tycker om det här med Ambition Welcome men att det är
ganska tydligt med vad vi vill att det vart lite otydligt ett tag så kanske lite, det är väldigt
individuellt men iallafall tror jag att de som jag jobbar närmast tycker att det är kul att man
blir lite mer sporrad.

EK: Skulle du säga att ambition ses som viktigare nu än innan den interna reklamfilmen?

R9: Ja, det skulle det nog, lite märkligt vad det kan göra för det är inte så länge sedan som vi
lanserade det här, men tydligare gjort det tycker jag.

EK: Hur tycker du att den interna kommunikationen har fungerat i och med
namnbytet/varumärkesskiftet?

R9: Jag tycker att det kunde vart ännu mer information om det, som jag sagt tidigare så gick
jag en kurs där vi pratade mycket om det här och fick då höra på en man som berättade om
liknande situationer och jag tycker att om han hade varit med lite mer från början så hade det
blivit mer aktuellt För dom som gått den här kursen är mera med på vad det innebär. Han har
klargjort det ännu mer, och man hade kunnat tryckt mer inte bara skickat ut broschyrer utan
prata mer om det.

EK: Vad anser du att det nya varumärket vill förmedla?

R9: Eh att vi, vilka kunder vi vill ha. Att vi vill ha lite mer ambitiösa, att vi tycker att det är
roligt med den typen av kunder och det gäller ju både privat och företag.
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EK: Känner du att du fått en tydlig beskrivning av och information om, hur Banken X vill
förmedla begreppet ambition?

R9: Nu tycker jag det, men jag tyckte inte det innan. Även om vi hade det på det där
Svergiemötet som de visar i filmen så lämnar man det där, det är ju ganska länge sen. Det
räcker inte med att skicka ut en broschyr. Man ska prata mycket mer om det och pusha mer.
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