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Abstract 
Att konsumenters beteende förändrats genom den tekniska utvecklingen är inget nytt. 

Idag ställs höga krav på tillgänglighet och dygnet-runt-service vilket leder till att 

många branscher i Sverige måste anpassa sig. En av de stora investerarna inom IT är 

bankerna och ett direkt resultat av denna satsning är att det idag läggs ned allt fler 

lokalkontor till förmån för centraliserade IT-lösningar, såsom kundcenterenheter. 

Frågan är hur personalen på befintliga lokalkontor och kundcenter upplever denna 

utveckling. I denna studie undersöks relationen mellan Nordeas lokalkontor och 

kundcenter, om det finns motstånd till den pågående förändringen och om makt- och 

statusförhållanden mellan enheterna förändrats. Då kundcenteryrket är starkt 

förknippat med låg status torde detta påverka hur man från lokalkontoren ser på dessa 

centraliserade enheter som främst jobbar genom telefon. Syftet med denna studie var 

att genom semistrukturerade intervjuer med chefer och medarbetare på kundcenter 

samt motsvarande chefer och medarbetare på lokalkontor inom Sveriges största bank, 

Nordea, undersöka upplevelsen av förändringen med bakgrund av den pågående 

omfördelningen av kunder och hur detta har påverkat de respektive enheterna. 

Analysen visar att maktbalansen är på väg att ändras till kundcenters fördel, dit 

alltmer resurser och ansvar fördelas, medan lokalkontorens roll inom organisationen 

är på väg att förändras. Statusen har förbättrats för kundcenter de senaste åren men är 

alltjämt fortfarande relativt låg i förhållande till lokalkontoren. Motstånd till denna 

förändring uppfattades i intervjuerna och nya strategier för att komma åt resursen, 

kunderna, från lokalkontoren var tydliga.  
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1. INLEDNING 

Vi lever i en tid av allt snabbare förändring. Kunder ställer idag allt högre på 

tillgänglighet och organisationer måste anpassa sig till de nya kraven. Att 

organisationer måste påverkas av denna strukturförändring i samhället är en 

självklarhet (Bruzelius & Skärvad, 2011). Finansbranschen är inte något undantag, 

dessutom är branschen den som investerar mest inom IT-teknologi (Hitt, Frei & 

Harker, 1999). Banker mötte tidigare sina kunder genom fysisk närvaro vid 

ekonomiska ärenden (Tinnilä, 2011). Kundernas ärenden kunde vara allt från behov 

av kontanter till ansökan om bolån, och lokalkontoren uppfyllde en viktig funktion. 

Idag i ett snart kontantfritt och allt mer transaktionerande samhälle, då pengarna 

överförs mellan givare och mottagare via databaserade system, gäller nya spelregler 

för aktörerna på marknaden vilket påverkar hur bankerna arbetar. De yngre 

generationerna förespråkar flexibilitet och tillgänglighet där tjänster gärna ska ha 

möjlighet att utföras dygnet runt (Tinnilä, 2012). Med sin platsbundenhet och sina 

begränsade öppettider har bankers kontorsverksamhet tvingats till nedskärningar 

(Torstendahl, 2008) och ersatts av en växande utveckling för IT-baserade 

självservicetjänster, såsom Internet och telefonbaserade applikationer (mobilappar 

och talsvarstjänster), och därmed också en ökad centralisering av verksamheten. IT-

utvecklingen påverkar befintliga maktförhållanden inom en organisation, den som 

kommer att kontrollera IT anses också få en central roll som innebär makt. IT kan 

medföra att makt och inflytande försvagas hos enheter som genom förändringen 

hamnar i en lägre position inom organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Inom 

bankorganisationer tydliggörs detta då man inte längre hänvisar sina kunder till 

lokalkontoren och den lokala banknärvaron minskar genom en ökad närvaro genom 

IT (Finansinspektionen, 2012). 

 

1.1. Bankförändringen i Sverige - kundcenterverksamhet ökar 

Sverige är det land där avvecklingen av lokalkontor gått snabbast och majoriteten av 

bankkunderna utför idag sina bankärenden via självservicetjänster (Svenska 

bankföreningen, 2011). Något som angränsar till självservicetjänster och är en 

konsekvens av den tekniska utvecklingen inom branschen är den växande betydelsen 

av bankernas kundcenterenheter, så kallade callcenters. Marknaden för 

callcenterverksamhet överlag har vuxit dramatiskt sedan introduktionen i början 

1990-talet och trenden är att marknaden fortsätter växa med cirka 20-30% fler 
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arbetstillfällen per år (Gans et al, 2003; Arbetsmiljöverket, 2005). Callcenters kan 

antingen vara fristående eller inbyggda/interna. Organisationer som använder sig av 

fristående callcenter köper in tjänsten från en extern aktör, medan ett företag med ett 

inbyggt/internt callcenter finansierar och ansvarar för verksamheten internt 

(Arbetsmiljöverket, 2005). Inom bankvärlden använder man sig främst av inbyggda 

callcenters (Arbetsmiljöverket, 2005), vilket vi i fortsättningen av detta arbete 

kommer att kalla för kundcenter. Kundcenterenheter har ofta hand om 

kundtjänstärenden via inkommande telefoni och e-post. Med kundtjänst menas enligt 

Nationalencyklopedin (2004) en funktion inom ett företag som verkar för att förbättra 

kommunikationen mellan konsument och företag. En relativt ny företeelse är att 

kundtjänsten är tillgänglig och synlig genom att hantera kundfrågor i sociala medier, 

detta är något som kundcenterenheterna inom större organisationer nu snabbt 

utvecklar (Rådmark, 2011).  

 

1.2. Konsekvenser av förändring inom bankvärlden 

Bankernas nya sätt att arbete med bakgrund av den tekniska utvecklingen leder till att 

man idag möter sina kunder på ett nytt sätt. Det minskade behovet av lokalkontor har 

lett till att deras roll idag inte är lika tydlig som tidigare. Tidigare styrdes resursen, 

lika med kunden, mot lokalkontoren medan man idag hänvisar kunderna främst till 

kundcenter (Regionschef 2012; Verksamhetschef, 2012). Idag sker allt fler av 

bankens affärer med kunder genom kundcenterenheterna, och förutom att hjälpa 

kunder med sina ärenden menar Eichfeld et al (2006) att merförsäljningspotentialen i 

bankernas kundcentran är mycket stor. En ytterligare anledning till att bankerna 

expanderar sin kundcenterverksamhet är att det är kostnadseffektivt i jämförelse mot 

lokalkontor (Ahmad & Buttle, 2002). Kundcenter som en funktion inom en 

organisation ingår inom begreppet customer relationship management, CRM. CRM är 

ett begrepp som behandlar relationen mellan företag och dess kunder, med utpräglat 

fokus att på skapa ett mervärde för kunden, något banker idag gör genom ökad 

tillgänglighet (Ahmad & Buttle, 2002; Liebach & Flohr, 2003; Payne & Frow, 2005). 

CRM har resulterat i att banker allt mer centraliserar sin verksamhet och avvecklar 

ytterligare lokalkontor för att möta kundernas krav. Bilden är dock ej entydig. I en 

artikel i Dagens Nyheter noteras att svenska storbanker också tappar allt fler kunder 

genom sin brist av fysisk närvaro, vilket är en konsekvens av storbankernas nya 
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strategi. Detta medan småbanker, såsom ICA-banken, i sin tur konkurrerar genom att 

vara tillgängliga med fler serviceenheter för kontanthantering (Rolfer, 2012). 

 

1.2.1 Konsekvenser av förändring inom bankvärlden - status och makt 

Status och makt förknippas med den part som innehar resursen något som förändrats 

då resursen, kunden, inte längre har lika stark koppling till sitt lokala bankkontor.  

Den pågående förändringen som lett till avvecklandet av lokalkontor till förmån för 

kundcenterenheter kan ses som en ofrivillig men nödvändig förändringsprocess för 

branschen. När organisationer förändras, så förändras även maktbalansen inom 

organisationen. Studier har visat att krafter inom organisationen som försöker 

upprätthålla en tidigare maktbalans och därmed verka som ett hinder för den aktuella 

förändringen (Boonstra & Bennebroek, 1998). Maktförhållanden är något som inte 

endast förekommer mellan ledning och anställda utan något som också kan ske inom 

olika grupperingar i ett företag (Von Platen, 2006). Makt och status korrelerar med 

varandra, vilket i regel innebär att hög status ger mer makt och vice versa (Lovaglia et 

al, 2003). Enligt Weber (1970) går status hand i hand med den part som innehar 

resursen, i det här fallet kunden. Detta är något som sker idag då det tidigare sättet att 

arbeta genom mer fysisk närvaro via lokalkontor idag alltmer förskjuts mot 

centraliserade kundcenterenheter. 

 

1.3 Nordea kundcenter 

Nordea är Sveriges största bank (Svenska bankföreningen, 2011). Precis som för 

övriga företag inom finansbranschen så förändras kontakthanteringen av kunder där 

banken aktivt styr kunderna mot sitt kundcenter (Torstendahl, 2008). Denna 

utveckling har bland annat lett till att Nordeas kundcenter har växt sig stora och är den 

enhet inom banken som nyrekryterar mest och flest nya medarbetare 

(Verksamhetschef kundcenter, 2012). Nordeas största resurs idag är deras kunder, och 

det är genom kunderna inom privatverksamheten som Nordea idag har sin största 

inkomstbas (Regionschefen, 2012). Nordeas kundcenterverksamhet innefattar idag 

både service för företagare och privatkunder. Inom verksamheten för privatkunder 

ingår idag inkommande telefoni, e-post/kundpost, hantering av företagets Facebook-

kanal, personliga bankmän via telefon och handläggning av bolåneansökningar via 

Internet (Verksamhetschef kundcenter, 2012).  
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2. PROBLEM, SYFTE, AVGRÄNSNING OCH DISPOSITION 

 

2.1 Problemformulering och frågeställning 

Den tekniska utvecklingen har lett till att de som nyrekryteras inom bank idag inte 

innehar samma kunskaper om den specifika, interna, bankverksamheten som tidigare. 

Ett exempel på vad den tekniska utvecklingen lett till är etableringen av 

kundcenterenheter. Engwall (1992) har i en tidigare studie visat på att det nya sättet 

att arbeta med IT och rekryteringen av personal har lett till att det uppstår olika 

uppfattningar om hur verksamheten ska bedrivas mellan de traditionellt bankanställda 

på lokalkontor och de som anställts utifrån till IT-enheter, samt en svårighet där 

avstånd mellan enheterna uppstått både kulturellt och fysiskt. Tidigare forskning inom 

kundcenterverksamhet handlar främst om psykosociala arbetsförhållanden för de 

anställda där kundcenterverksamheten förknippas med en tuff arbetsmiljö för de 

anställda med stränga målkrav och undermålig lön (Taylor & Bain, 1999; Croidieu, 

2008; Karlsson, 2011;). Personalomsättningen är hög och det är ofta unga personer 

som arbetar på kundcenter (Henriksson, 2009; Karlsson, 2011). Fackförbundet 

Unionen menar att lönesättning inom branschen är under all kritik och att statusen 

överlag för kundcenteryrket behöver höjas (Karlsson, 2011). Då statusen för 

kundcenteryrket generellt anses vara låg och yrket förknippas med en tuff arbetsmiljö 

vill vi titta närmre på hur makt- och statusförhållandet förändrats och hur det ser ut 

idag mellan kundcenter och lokalkontoren utifrån den pågående förändringsprocess 

som drivs av kundens krav på ökad tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet i ett allt 

mera kontantlöst samhälle. Enligt teoretiker som Emerson (1962) och Weber (1970) 

borde innehav av resurs, det vill säga kontakt med kunden, generera en högre status 

inom organisationen, men hur förhåller sig detta med den låga statusen för 

kundcenteryrket överlag och hur ser detta ut i Nordea? Denna resursförändring av 

kunden är starkt kopplat till makt/inflytande då den som innehar resurser inom 

organisationen även innehar en högre maktställning. För att utveckla detta: en mer 

utpräglad makt leder till en högre status, vilket är kopplat till hur mycket inflytande 

gruppen har inom organisationen, status är något som förstärker värdet av resurser 

(Lovaglia et al, 2003), men hur mycket inflytande har kundcenter inom 

organisationen idag?  
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En förskjutning av makten och en organisations resurser är oftast inte helt 

okomplicerad då sättet att arbeta ersätts av ett nytt, där medarbetarna förväntas 

anpassa sig. Vid förändringar kan motstånd uppstå, speciellt när resurser omfördelas 

mellan två enheter. Inledningsvis kan motståndet mot förändringen verka ringa för att 

sedan successivt öka och slutligen leda till en oproportionerligt stor reaktion i relation 

till förändringen (Hanseb et al, 2010:726). Den del av organisationen som kontrollerar 

merparten av resurserna/kunden kan känna sig hotad när en förändring är förestående, 

oftast är man mer bekväm i hur saker fungerar för tillfället utan några förändringar 

(Hanseb et al, 2010:727). Som vi tidigare nämnt går dock utvecklingen mot att 

kundcenter i allt större utsträckning blir bankens ansikte utåt och i många fall är 

centrat den första och enda kontakt en kund har med banken. Hur påverkar den 

pågående förändringen och avvecklingen av lokalkontoren deras roll inom banken i 

framtiden? Företeelsen att lokalkontor läggs ned till förmån för kundcenter är något 

som pågår, det finns dock inga tidigare undersökningar hur en sådan förändring 

påverkar makt- och statusbalansen mellan enheterna inom organisationen. 

Förändringen sker, som sagt, snabbast i Sverige och forskning pekar på att 

omfördelning av resurser påverkar makt och status, men hur påverkar det relationen 

mellan det nya och det gamla inom en svensk storbank som i grunden förändrar sitt 

sätt att möta kunder? Hur upplevs förändringen bland de anställda och hur ser de 

traditionella enheterna (lokalkontoren) på de nya (kundcenter)? 

 

Mot bakgrund av den förändring som skett inom bankbranschen finner vi det 

intressant att undersöka hur detta upplevs av personal på lokalkontor och kundcenter 

genom att undersöka Nordea. Detta leder oss till följande frågor: 

• Hur tar makt- och statusförhållanden tar sig uttryck hos två enheter inom 

en organisation där ett nytt sätt att hantera kunder sker? 

• Har lokalkontorens roll och betydelse förändrats genom Nordeas nya sätt 

att hantera kunder? 

• Påverkar omfördelningen av resursen (kundstyrning mot kundcenter) 

kundcenters roll och betydelse inom organisationen? 
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2.2 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka lokalkontoren och kundcenters roll 

inom Nordea utifrån den pågående förändringen att hantera kunder samt hur detta 

påverkar relationen mellan enheterna. Vi vill studera hur makt- och statusförhållande 

tar sig uttryck mellan enheterna och hur den pågående förändringen upplevs hos 

personalen.  

 

2.3 Avgränsning 

Vi har valt att undersöka banken Nordea då det är Sveriges största bank. Vi har valt 

att avgränsa oss till privatkundverksamheten. Verksamheten för privatkunder är den 

största inom Nordea på kundcenternivå. Det är även genom privatkundsverksamheten 

flest kontakter mellan lokalkontor och kundcenter sker. Vidare har vi valt att avgränsa 

våra intervjuer på kundcenternivå till Nordea i Uppsala. Anledningen att vi valt 

Nordeas kundcenterenhet i Uppsala är att det är bankens största kundcenterenhet med 

flest verksamhetsområden. Intervjuerna med lokalkontor är avgränsade till 

Mellansverige där två av intervjuerna är genomförda i Uppsala och den tredje på ett 

lokalkontor i Västerås. 

 

2.4 Disposition 

I teoriavsnittet (3) behandlar vi teorier om organisationsförändring, motstånd till 

förändring, makt och status. I metodavsnittet (4) presenteras vald metod för arbetet, 

bearbetning av data, intervjufrågeutformning, operationalisering, motivering till 

urvalet av intervjupersoner samt metodkritik. I empirin (5) presenterar vi resultaten av 

våra intervjuer med fokus på relevanta citat från intervjupersonerna som berör vårt 

ämne. Detta följs av en analys- och diskussionsdel (6) där vi för en dialog med 

arbetets resultat kopplade till tidigare behandlade teorier. Arbetet avslutas med dragna 

slutsatser och förslag till vidare forskning (7). 
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3. TEORI 

För att kunna uppfylla vårt syfte kommer vi nedan utifrån ett teoretiskt perspektiv 

beskriva organisationsförändring och vad detta kan leda till. Vi kommer att beskriva 

makt och status kopplat till organisationsförändring för att sedan applicera detta i vår 

analys. 

 

3.1 Organisationsförändring 

Organisationsförändring är en del av organisationsteorin som under senare år blivit 

mer uppmärksammad då företag upplevs påverkas starkare av det än tidigare, 

exempelvis genom teknologisk förändring, kundkrav och stark konkurrens. 

Informationsbaserade organisationer har under 2000-talet snabbt utvecklats inom 

tjänste- och servicesektorn vilket ökat trycket på förmågan att förändras. Förändring 

är nödvändigt för att organisationer ska kunna behålla konkurrens och effektivitet 

över tid (Bruzelius & Skärvad, 2011). Strukturella förändringar behandlar 

förändringar som sker i större skala för att öka ett företags potential och bryta det 

tidigare sättet att arbeta. Ett exempel på strukturell förändring är företag som 

förändrar sin service där man tidigare mötte kunden på en fysisk plats till att idag 

sköta kontakten via Internet genom digitalisering (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

 

3.1.1 Motstånd till förändring 

Vid förändring inom en organisation kan motstånd uppstå, något som bör ses som en 

psykologisk reaktion, ett rimligt sätt att reagera mot något som är nytt och avvikande 

från det tidigare sättet att arbeta. Förändring leder till olika sätt att reagera beroende 

på vilka individer som påverkas. Inledningsvis brukar individer ignorera 

förändringen, något som kan liknas vid ett förnekelsestadie. Motståndet brukar först 

uppkomma i det andra steget, där ett missnöje kan sprida sig. Under det tredje steget 

och sista steget kommer individerna till insikt och kan nå ett acceptansstadie där 

förändringen ses som något positivt (Bruzelius & Skärvad, 2011). Vid förändring 

inom organisationer påverkas status- och maktstrukturen och det är ofta här eventuella 

konflikter kan uppfattas. 
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3.2 Hur makt tar sig uttryck och kan förändras 

För att beskriva makt måste vi först definiera hur den uppstår. Makt kan förekomma 

på väldigt många olika sätt. Ett exempel på makt är kontrollen över information och 

hur man väljer att dela med sig av denna information eller inte, något som kan vara 

aktuellt vid organisationsförändring där nya sätt att hantera information kan påverka 

maktbalansen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Makt kan uppstå i både relationer inom 

organisationer och vid händelser. Tittar man med ett maktperspektiv så handlar 

maktdiskussioner om det vi väljer att tala om som makt, t.ex. inklusion och exklusion. 

Om man tar en IT-avdelning som genom sin roll kan lösa uppgifter ingen annan kan, 

tillkännages denna avdelning makt vilket kan resultera i ökat inflytande och 

information, där de som inte kan lösa uppgiften exkluderas (Börjesson & Rehn, 

2009). I detta arbete har vi valt att applicera makt på en relation inom ett företag, 

vilket gör det viktigt att definiera vad en relation är. Relation definieras av Ballantyne 

(1994) som följande: ”A relationship is confirmed as a system of social exchanges 

(although with economic consequences), and interdependencies are created as a result 

of interaction.”. Professionell kunskap innebär att någon innehar en kunskap som en 

annan saknar. Detta går att likna vid en gammal kliché “kunskap är makt”, något som 

stämmer bra i organisationer som genomgår snabb förändring som t.ex. IT, då en part 

får kunskap och tillgång till något som den andra parten saknar, ett ökat beroende av 

IT innebär att den som kontrollerar den också tillskrivs makt och har ett monopol på 

att lösa uppgiften (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Kunskap kan ses som makt i ett 

förhållande och på detta vis liknas vid en resurs, kunskap blir dock inte makt förrän 

omgivningen inser värdet av den (Alvesson, 2002). Emerson (1962) har 

problematiserat vidare kring makten och förhållandet mellan den som utövar, och den 

som blir tvingad att anpassa sig till makten. Enligt Emerson blir ett maktförhållande 

manifesterat då den part som anses svag tvingas göra något som går emot dennes 

vilja, till den starkare partens fördel. Ett ömsesidigt beroende existerar enligt Emerson 

gällande resurs och aktör. Resurs är något som i ett maktförhållande kan användas av 

aktören för att styra och konkurrera (Håkansson & Snehota, 2006). 

Makt/beroendeförhållandet strävar alltid enligt Emerson (1962) efter att hamna i 

balans, dock är det sällan som detta uppnås. Problemet enligt Emerson är att 

beroendet nästan alltid skiljer sig åt - en part är alltid mer beroende än en annan. För 

att förstärka sin roll i förhållandet kan den underordnade parten försöka göra den 

starkare parten mer beroende av sig. Genom att göra sig ”attraktiv” gentemot den 
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andra parten ökar även makten gentemot den starkare och ett steg närmre balans kan 

uppnås. Ett annat sätt för den svagare parten att öka sin makt är att göra sig mindre 

beroende av den starkare. Detta kan göras genom att försöka komma åt resursen på ett 

annat sätt, när resursen är grunden till beroendet. Emerson talar vidare om mutual 

relationships vilket vi har valt att översätta till ömsesidigt beroende. Han menar med 

detta att två olika parter inom en relation kan vara beroende av varandra i olika 

utsträckning. Att en part är mer beroende av en annan part menar Emerson leder till 

makt. Makten inom ett ömsesidigt beroende kan komma till uttryck genom att den 

starkare parten inte delar med sig av resursen, något den svagare parten strävar efter. 

Denna fördelning av resurs leder till att ett maktförhållande uppstår och förstärks, 

vilket innebär att den svagare parten måste söka nya vägar för att komma åt resursen. 

Vid förändringar inom en organisation kan det uppstå en intressekonflikt kopplat till 

makt. Förändringen av en organisation vid en sådan konflikt kan ske på två sätt. Först 

genom att motstridiga intressen kan generera en ny utväg där de ursprungliga 

intressena förändras från tidigare, en slags kompromiss mellan parterna. Det andra 

sättet är att den parten med störst resurser övertar och/eller lägger ner den med mindre 

resurser. Detta är också kopplat till legitimitet då den som lyckas uppnå störst 

legitimitet erhåller också kampen om mindre resurser och på sätt ökar sin förmåga att 

överleva. Kopplat till makt kan sägas att den som lyckas samla resursen är den part 

som troligtvis överlever (Jacobsen & Thorsvik, 2008).   

 

3.3 Status 

Status är ett centralt begrepp inom sociologisk forskning. Status kan definieras på 

många sätt. En definition är att status kan vara en individs position i en hierarki inom 

en grupp eller en grupps position i samhället. Status baseras på individens anseende 

hos de andra inom gruppen. Status kan vara tillskriven. Med tillskriven menas att 

status kan bero på kön, ras, ålder etcetera. Status kan även vara förvärvad, alltså ett 

resultat av yrke, utbildning eller talang (Nationalencyklopedin, 2004). Egenskaper av 

statuskaraktär kan vara svåra att urskilja och variera inom olika sammanhang och 

kulturer. Exempelvis kan det inom en grupp av människor vara statusbetingat med en 

hög inkomst, utbildning och kompetens, medan inom andra sammanhang privilegieras 

individers färdigheter såsom att vara duktig på fotboll eller musik med hög status 

(Lovaglia, 1997:161). En av de verkligt stora forskarna inom sociologi, Max Weber 

(1970) menar att status är något som korrelerar och växer fram med innehav 
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materiella resurser. Med detta menar Weber att en individ med materiella resurser, 

såsom egendom och varor betingas med en högre status än individer med lägre 

resurser eller inga alls (Weber, 1970). Ett antagande idag är således att resurser skulle 

kunna innebära pengar eller kunder för ett företag. Vidare menar Weber (1968) även 

att distinktioner av status organiserar olikheter mellan individer och grupper i sociala 

sammanhang. Status kan förstås som en sorts ranking av olika grupper, där den ena 

gruppen anses som viktigare och mer respektvärdig än den andra gruppen (Weber, 

1970). Ett centralt begrepp när man talar om status är Berger et als (1977) 

statusegenskapsbegrepp (status characteristics). Med statusegenskaper menas olika 

föreställningar om statuskaraktärsdrag som påverkar och bestämmer hur grupper och 

individer förhåller sig till varandra i sociala interaktioner (Berger et al, 1977:5). 

Idén om statusegenskaper är bred och täcker allt ifrån ras, kön, ålder och yrke till 

fysisk attraktivitet. Även olika egenskaper, förmågor och kompetenser såsom 

exempelvis matematiska färdigheter ingår i teorin kring statusegenskaper (Berger et 

al, 1977:5; Lovaglia, 1997:161). Berger et al (1977) menar att strukturen som en gång 

bildats i en social interaktion av statusegenskaper är bestående och bestämmer 

strukturen av efterföljande interaktioner. Berger et al menar vidare att status är något 

socialt konstruerat, att status är något som skapas av sociala interaktioner och av oss 

människor, det är alltså inget som finns naturligt (Berger et al, 1977:7). Som skrivet i 

ingångsavsnittet om status så är det viktigt att poängtera att vad som anses vara 

statusbetingat varierar i olika kulturer, samhällen och bland olika grupper av 

människor (Lovaglia, 1997:161). För att exemplifiera: att vara den bästa säljaren kan 

ge hög status på företag X, medan det inom ett liknande företag, Y, premieras 

kunskap och utbildning med högre status.  

 

3.3.1 Statusövertygelser (Status beliefs) 

Ridgeway och Correll (2006) skriver om hur status uppkommer, formeras och sprids 

vidare bland grupper och individer. Teorin heter status beliefs, något som vi 

översätter till statusövertygelser. Ridgeway och Correll menar förenklat att 

statusövertygelser uppkommer på tre sätt: 

1). Konsensus och acceptansen om statusskillnaden mellan två aktörer (individer eller 

grupper) råder. Både gruppen som anses ha fördel av sin statusposition och gruppen 

som anses dra nackdel av sin lägre status accepterar att gruppen med den högre 
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statuspositionen anses som mer respekterad och generellt mer kompetent än gruppen 

med den lägre statuspositionen. 

2). En formering av en statusövertygelse är en stereotyp. Exempelvis anses en person 

som mer intellektuell då den har en universitetsexamen. 

3). Socialt anseende; statusövertygelse kan vara en form av övertygelse om vad 

personer tror eller skulle tro om en grupps kompetens och status överlag i jämförelse 

med en annan grupp. Med övertygelse i detta fall menar författarna en övertygelse av 

tredje graden (third order beliefs). En övertygelse av tredje graden innebär att en 

person eller grupp formerar sin övertygelse efter vad de tror att de flesta andra 

människor tror och uppfattar som en statusövertygelse. Dessa ömsesidiga 

statusövertygelser tenderar att bli självuppfyllande till den grad att personer och 

grupper beter sig utifrån dessa övertygelser och därmed blir de en verklighet. 

Vidare behandlar Ridgeway och Correll (2006) statuskonstruktion - status 

construction theory. Grundkonceptet är likt Webers (1970) resonemang att gruppen 

med materiella resurser erhåller automatiskt hög status. Enligt Ridgeway och Corell 

(2006) erhåller personer inom en grupp med ett strukturellt övertag (i form av 

materiella resurser eller teknologi) en högre grad av influens över personer inom en 

grupp med mindre materiella resurser. En hierarki uppstår således mellan två grupper. 

Vidare menar artikelförfattarna att statusövertygelser sprids genom att personer 

behandlar någon i en situation i enlighet med sina statusövertygelser. Både personer 

som direkt påverkas av beteendet som relaterar till statusövertygelserna och de som 

bevittnar situationen förvärvar statusövertygelsen genom denna erfarenhet. 
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4. METODDISKUSSION                          

 

4.1 Val av metod 

Syftet med vår studie var att ta reda på hur makt- och statusbalansen såg ut mellan två 

enheter, kundcenter och lokalkontoren, inom Nordea, mot bakgrund av det förändrade 

sättet att hantera kunder. Metodiken i vår studie har utgått från kvalitativa intervjuer. 

Genom att använda oss av datainsamling har vi kunnat öka trovärdigheten genom 

flexibilitet under intervjuernas gång, då vi ämnat undersöka hur förändringen upplevts 

mellan två enheter och för att komparativt kunna studera dessa uppfattningar. 

Djupintervjuer används i kvalitativa studier. Metoden är undersökande genom 

kvalitativa intervjuer och mycket väl lämpad vid tillfällen då man önskar ställa öppna 

frågor och erhålla djupare information från ett mindre antal personer. Genom 

djupintervjuer gavs vi under intervjuernas gång möjlighet att anpassa oss till 

förändringar i intervjurespondenternas svar, vilket gav möjlighet att upptäcka 

intervjupersonernas känslor och perspektiv kring vårt ämne (Saunders, et.al, 2012). 

Det undersökande metodvalet kompletterades med en deskriptiv del. Anledningen till 

att vi valde en beskrivande del är för dess lämplighet vid studier av förändringar, 

vilket fallet är i Nordea, och det faktum att vi ville ge en bild av hur denna ser ut. 

Våra intervjufrågor konstruerades för att passa de olika intervjurespondenterna där 

flera frågor var lika, men vissa frågor var anpassade till vilken person vi intervjuade. 

Anledningen till att vi valde att variera frågorna berodde på att våra 

intervjurespondenter har olika roller inom organisationen och för att erhålla en 

djupare och mer precis förståelse för relationen mellan enheterna så var de nödvändigt 

att frågorna anpassades från intervju till intervju (Saunders, et.al, 2012). Vårt 

metodval var således semistrukturerat genom några övergripande standardfrågor till 

de olika respondenterna och en flexibilitet under intervjuernas gång efter vad 

intervjurespondenterna beskrev. 

 

Under vår intervju med regionschefen (2012) gavs vi möjlighet att ta del av en 

medarbetarenkät, en såkallad ESI (Employee Satisfaction Index). Medarbetarenkäten 

var genomförd på samtliga lokalkontor i regionen Närke/Västmanland/Dalarna och 

behandlade bland annat hur man inom lokalkontoren såg på samarbetet med 

kundcenter. Att vi fick till en medarbetarenkät gav oss ett bra underlag och bör ses 

som en sekundärkälla till den analys vi ville genomföra och för att uppfylla vårt syfte. 
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Medarbetarenkäten utgick från en skala mellan 1-100 där Nordea har som mål att 

ligga på minst 80 (Regionschef, 2012). 

 

4.2 Bearbetning av data 

Våra intervjufrågor utformades med en övergripande tematik för samtliga intervjuer. 

Den övergripande tematiken för våra frågor har varit allmänna (såsom utbildning, 

ålder, tidigare arbetsuppgifter inom organisationen och yrkesrollbeskrivning) samt  

1. Organisationsförändring 2. Medarbetarnas reaktioner till förändring 3. Frågor som 

beskrivit relationen mellan de olika enheterna. Den övergripande tematiken har sedan 

kopplats till den tidigare presenterade teorin. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att 

skapa teman och ett visst mått av ordning samtidigt som det ska vara möjligt att under 

intervjuns gång ändra ordningsföljd på frågor, något som vi tillämpat. Samtliga frågor 

som ställdes var utformade för att kunna besvara vår frågeställning, därför utformades 

frågorna med teorin och problemet som utgångspunkt. Vi frågade inledningsvis 

intervjupersonerna om utbildning och position för att kunna sätta in svaren i ett 

sammanhang. I frågor som beskrivit relationen mellan enheterna har frågor som rört 

makt, status och omfördelning av resursen, kunden, ingått. De flesta av 

intervjufrågorna har medvetet varit utformade som öppna då vårt 

undersökningsområde är komplext. De öppna frågorna gav intervjurespondenterna 

möjlighet att svara fritt och förklarande på frågorna, vilket i sin tur underlättade vår 

möjlighet att erhålla kvalitativ data som hjälpt oss i besvarandet av vår frågeställning 

(Saunders, et.al, 2012). Frågornas ordning och logik varierade beroende på vem vi 

intervjuade och personens roll inom organisationen. Exempelvis behövde vi modifiera 

vissa frågor för att passa intervjuobjektets arbetsenhet (lokalkontor eller kundcenter i 

vårt arbetes fall) för att få deras syn inom en specifik fråga. Anledningen till denna 

modifiering var att metodvalet erbjudit denna möjlighet ifall det underlättade 

intervjuernas genomförande (Saunders, et.al, 2012). Vid presentation av vår empiri 

valde vi att dela in resultaten i underrubriker där intervjurespondenternas svar 

återgavs med koppling till vårt syfte och vår frågeställning. Detta sätt att framställa 

empirin ansåg vi relevant då läsaren gavs möjligheten att följa den röda tråden för att 

se hur de olika enheterna förändrats med relevant teoretisk koppling, något vi senare 

anknöt till i vår analys för att besvara arbetets syfte.  
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4.2.1 Urval och undersökningspersoner 

Intervjurespondenterna kontaktades via telefon och mail där vi förklarade syftet och 

upplägget med vår studie. Samtliga tillfrågade personer tyckte att ämnet lät intressant 

och accepterade deltagande. Intervjuerna genomfördes på respektive enhet hos 

bankerna och tog mellan 35-70 minuter i anspråk. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades därefter omgående när intervjun var avslutad. Anledningen till att 

transkribering genomfördes omgående var att transkribering är ett tidskrävande 

moment och att det därför var av största vikt att sammanställa det, då det utgjorde 

grunden för vår analys.  

 

Vi valde att genomföra intervjuer med personer både i ledningsposition och på 

medarbetarnivå, vi valde denna ansats för att vi upplevde att det berikade vår studie 

för att fånga förändringens konsekvenser. Att intervjua medarbetare gav oss en 

möjlighet att ställa frågor till personer som kommer i daglig kontakt med andra 

enheter och som kunde beskriva hur arbetet mellan de olika enheterna fungerade. 

Våra intervjuer med lokalkontor genomfördes på tre olika Nordea-kontor, två i 

Uppsala och ett i Västerås. Anledningen att vi valde ett lokalkontor utanför Uppsala- 

regionen är att den geografiska närheten mellan kundcenter och lokalkontoren i 

Uppsala kan påverka bilden av hur relationen mellan enheterna tar sig i uttryck, samt 

att Västeråskontoret kontaktar kundcenter i samma utsträckning som lokalkontoren i 

Uppsala. Det var därför av största vikt för vårt arbetes trovärdighet att få in ett 

ytterligare perspektiv till helhetsbilden. Då vår frågeställning behandlade frågor som 

kunde vara känsliga för intervjurespondenterna lät vi intervjurespondenterna innan 

intervjun inleddes välja huruvida de ville vara anonyma i undersökningen eller inte. 

Denna valmöjlighet erbjöds då vi ville att intervjurespondenterna skulle känna sig 

trygga i intervjusituationen och att anonymiteten eventuellt skulle underlätta för 

intervjurespondenterna att delge viss information och svara friare på frågorna 

(Saunders, et.al, 2012). Frågan om anonymitet visade sig inte vara relevant då vi 

slutligen beslutade oss för att endast skriva ut rollerna på respektive person. Vi ansåg 

att en utskrift av namnen på personerna vi intervjuade inte tillförde ytterligare tyngd 

eller trovärdighet till vårt arbete. För att uppfylla vårt syfte och vår frågeställning 

valde vi att intervjua följande roller inom organisationen: 
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-       Verksamhetschef Kundcenter Uppsala. En verksamhetschef ansvarar för 

verksamheten på det givna kundcentrat. Personen har det yttersta ansvaret för 

kundcenterverksamheten i Uppsala. Chefspositionen innebär att verksamhetschefen 

förutom kundcentermedarbeterare även ansvarar för verksamheten med personliga 

bankmän via telefon, Internetbolån, kort och banksupport inom Uppsalas 

kundcenterenhet. Kundcenter Uppsala är Nordeas största kundcenterenhet i Sverige 

och att intervjua chefen för denna verksamhet var därför relevant. Verksamhetschefen 

har en viktig strategisk roll inom kundcenter och kunde svara på övergripande frågor 

gällande kundcenters roll i den pågående organisationsförändringen. 

Verksamhetschefen har även en övergripande bild av hur relationen mellan 

kundcenter och lokalkontoren ser ut samt hur makt- och statusbalansen mellan 

enheterna verkar. 

-       Gruppchef Kundcenter Uppsala. En gruppchef inom kundcenter ansvarar för en 

grupp på 12-15 medarbetare. En gruppchef kommer dagligen i kontakt med 

kontorsrelaterade kundfrågor internt och figurerar mer i dagliga operativa 

sammanhang än en verksamhetschef för kundcenter. En gruppchefs uppfattning om 

kundcenters relation med lokalkontoren var därför viktig för att kartlägga makt- och 

statusförhållandet mellan enheterna. 

-       Medarbetare Kundcenter Uppsala. En medarbetare på kundcenter arbetar med 

kundtjänstärenden via telefon, e-mail och vissa fall Facebook. En medarbetare 

kommer ofta i kontakt med lokalkontor och var därför relevant att intervjua. Den 

medarbetare vi valde att intervjua arbetar inom alla tre nämnda områden, och har 

arbetat på kundcenter under en längre tid. Detta gav oss en god möjlighet att erhålla 

medarbetarens syn på samarbetet och relationen med lokalkontoren ser ut i avseende 

av status och makt.   

-       Regionschef Närke/Västmanland/Dalarna. En regionschef har ett övergripande 

ansvarsområde för lokalkontoren och är chef över dessa. Att vi genom denna intervju 

täckte ytterligare ett geografiskt område i vår undersökning stärker undersökningens 

trovärdighet då vi inte enbart koncentrerade vår undersökning till kontorsverksamhet 

inom Uppsala och Uppland. Det var intressant och relevant att få en bild av hur en 

person med denna ställning och roll inom organisationen uppfattade 

relationsrelaterade frågor mellan lokalkontoren och kundcenter. Dessutom har en 

person med denna strategiskt viktiga roll en större insyn i den organisationsförändring 

som skett. 
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-       Lokalkontorschef Bolandsgatan Uppsala. En lokalkontorschef ansvarar för 

verksamheten på ett kontor och har insyn i det dagliga arbetet på lokalkontoret i fråga. 

Det aktuella kontoret där personen är chef har nyligen lagt ned sin kassaverksamhet 

vilket gav intervjurespondentens åsikter extra relevans i frågorna knutna till 

organisationsförändring och motstånd till förändring. 

-  Lokalkontorschef Storgatan Västerås. Lokalkontorschefen i Västerås fyller samma 

chefsroll som lokalkontorschefen i Uppsala. Anledningen att vi valde att genomföra 

en intervju utanför Uppsala-regionen som tidigare nämnts är att få ett ytterligare 

perspektiv från en lokalkontorschef utanför Uppsala. 

-       Personlig bankman, Stora torget Uppsala. En personlig bankman ansvarar över en 

stor kundstock och arbetsuppgifterna sträcker sig ifrån placeringsrådgivning till 

allmän ekonomisk vägledning för sina kunder. De personliga bankmännen på 

kontoren är tillsammans med kassa/kundtjänstanställda de personer inom 

kontorssfären som kommer i kontakt med kundcenter oftast i sitt dagliga arbete. Det 

var viktigt att få en personlig bankmans åsikter om förändringen och samarbetet med 

kundcenter då denne, precis som en medarbetare på kundcenter har direkt 

kundkontakt. 

 

4.3 Metodkritik 

Vi har i detta arbete strävat efter att följa ett kritiskt tänkande och våra val har varit 

medvetna för att kunna uppfylla vårt syfte. Dock så finns det val i vår metodik som 

kan ifrågasättas. Varför valde vi till exempel att intervjua både chefer och 

medarbetare? Hade det inte varit mer intressant att se hur medarbetarna reagerade, då 

det främst är de som kommer i kontakt med varandra? Anledningen till detta val var 

att vi ansåg att chefernas roll under denna förändring var viktig då de har en djupare 

insyn i organisationsförändringen. Kombinerat med intervjuer av medarbetare ansåg 

vi att det empiriska materialet skulle vara tillräckligt för att besvara vår frågeställning. 

Det kan även ifrågasättas varför vi valde att göra en undersökning med både 

lokalkontor och kundcenter, med tanke på att det främst är lokalkontor som påverkas i 

hänseende av minskade resurser, i tal om kunder, och nedläggningar av enheter. Hade 

det inte varit bättre att endast intervjua lokalkontor då de främst påverkas? 

Anledningen till vårt val att inkludera både lokalkontor och kundcenter var främst för 

att vi i vår undersökning ville se hur resursförändringen påverkat båda enheterna och 

för att kunna besvara vart makten fanns idag. Det var därför av högsta relevans att 



 17 

inkludera båda enheterna. Vår empiri bygger även på individers upplevelser, något 

som i allra högsta grad är subjektivt. Dock ansåg vi att intervjua ett flertal personer 

och preciserade våra frågor skulle ge oss tillräckligt material för att bilda oss en 

uppfattning.  
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5. EMPIRI 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultaten från våra intervjuer. I det första 

avsnittet presenterar vi en kort bakgrund av Nordeas kundcenterverksamhet samt den 

pågående förändringen av lokalkontorsrörelsen. För att kunna besvara vår 

frågeställning och anknyta till vår teoretiska ansats har vi valt att dela in empirin i 

underrubriker som speglar de svar som främst anknyter till vårt syfte. 

 

5.1 Medarbetarenkät Nordea lokalkontor 

Genom intervjun med regionschefen (2012) fick vi tillgång till 2012-års 

medarbetarenkät inom Nordea, en så kallad ESI (Employee Satisfaction Index). 

Genom att undersöka ESI:n fann vi två parametrar som anknyter till vår frågeställning 

och som visar på lokalkontorens uppfattning om kundcenter. Första frågan 

behandlade om medarbetarna på lokalkontoren ansåg att samarbetet med andra 

enheter (kundcenter) fungerade bra. På denna fråga uppnådde man endast en poäng av 

75 vilket anses negativt då målet enligt regionschefen (2012) är att ligga på minst 80. 

Den andra intressanta frågan i ESI:n anknöt till hur man från lokalkontorens sida 

ansåg att de andra enheterna stödjer ansvaret för att skapa ”great customer 

experience” (Nordeas mission statement). På denna fråga var resultat endast 73, något 

som får anses som dåligt. Tilläggas bör att vi tog del av andra, liknande, frågor från 

ESI:n och det var de frågor vi ovan nämnt som betygsnittet var klart lägst.  

 

5.2 Kundcenter och lokalkontorens förändring i Nordea 

 

5.2.1 Bakgrund om Nordea kundcenter 

Kundcenter initierades under 1990 där ett 20-tal anställda bokstavligen satt på 

drickabackar och arbetade. De anställda arbetade proaktivt för att marknadsföra sin 

existens genom att ringa upp kunder och berätta om den nya företeelsen; bank via 

telefon. Sedan dess har utvecklingen gått fort framåt uppburen av framstegen inom 

informationsteknologin. Idag finns det tre privatkundsenheter inom Nordea, dessa är: 

Uppsala, Sundsvall och Malmö. Uppsala är Nordeas största kundcenterenhet med 310 

anställda av cirka 500. I Uppsala tillhandahålls dygnet-runt-service för alla kunder, 

något som inte finns på de andra enheterna. Den främsta arbetsuppgiften inom 

kundcenterverksamheten innefattar inkommande samtal och mejl, i detta ingår även 

hantering av Facebook-kanalen och bankens korthantering. Inom kundcenter finns 
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även personliga bankmän samt en avdelning för inkommande bolån och lånelöften via 

Internet. Kundcenter hanterar enbart via inkommande samtal idag 3,5 miljoner samtal 

per år. Utöver detta tillkommer e-post, kundpost och talsvar vilket ger en frekvens på 

cirka 20 miljoner kontakter per år (Verksamhetschef kundcenter, 2012). 

 

5.2.2 Lokalkontorens förändring i Nordea Sverige 

Förändringen för lokalkontor har inneburit att man nu skär ned allt mer på 

kontanthanteringen, vilket tidigare sågs som en av lokalkontorens främsta funktioner. 

Denna förändring bottnar enligt regionschefen (2012) i kundernas förändrade 

beteende. Detta har lett till allt fler kontor lagts ned och att man nu centraliserar 

kontorsrörelsen med allt större kontor medan de mindre kontoren med färre anställda 

läggs ned. Enligt samtliga intervjuer med representanter från lokalkontoren är denna 

utveckling något som kommer att fortgå. Troligtvis kommer kontanterna att vara helt 

borta, till en del kunders förtret, inom 3-5 år (Regionschef, 2012; Lokalkontorschef 

Uppsala, 2012; Lokalkontorschef Västerås, 2012). En direkt effekt av den minskade 

kontanthantering är att lokalkontoren träffar mindre kunder. Exempelvis menar 

lokalkontorschefen i Uppsala (2012) att nedläggningen av deras lokalkontors 

kontanthantering inneburit att hälften av kunderna försvunnit från kontoret. En 

ytterligare implikation för det förändrade kundbeteendet är att lokalkontoren idag 

jobbar mer koncentrerat med rådgivning. Från att tidigare inte jobbat i samma 

utsträckning för att kommunicera kring exempelvis sparande, så jobbar man idag 

aktivt för att boka in fler möten med kunder som genererar affärer för banken 

(Regionschef, 2012).  

 

5.3  Problem och motstånd – kundstyrning mot kundcenter 

 

5.3.1 Resursstyrning (kundstyrning) mot kundcenter 

“Jag upplever främst att vi styr kunderna mot Internetbanken, vi vill få bort 

människan helt enkelt. Sen om kunden behöver hjälp, ja då kanske kundcenter 

kommer som prio 1 och lokalkontoren som prio 2.” – Regionschef (2012) 

 

“Vi styr absolut aktivt mot kundcenter idag. Det blir ju en intäkt för oss i slutändan 

ändå. Det är en samhällsutveckling och det gäller att vara med, annars tappar vi 

kunden. Om vi har en resurs som är öppen dygnet runt istället för 10-15.. Varför inte 
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styra mot den?” - Lokalkontorschef, Västerås (2012) 

 

Merparten av intervjurespondenterna upplever att banken idag aktivt styr sina kunder 

mot kundcenter, en utveckling som accelererat de senaste åren. Exempelvis menar 

kontorschefen i Uppsala (2012) att om en kund kommer in på lokalkontoret och vill 

ansöka om ett lån så berättar man för kunden att en ansökan via Internet, en 

handläggning som senare hamnar hos kundcenter, går betydligt fortare än en ansökan 

via lokalkontor. Denna typ av ärende var tidigare typiskt för lokalkontoren. Samtliga 

intervjurespondenter från lokalkontorens sida menar, precis som citatet från 

lokalkontorschefen i Västerås ovan, att kundstyrningen mot kundcenter är en följd av 

kundernas förändrade beteende och den pågående samhällsutvecklingen. Att man 

hänvisar till kundcenter i större utsträckning är något som fått fäste rejält på senare tid 

då man tillsatt värdar/värdinnor för att hjälpa kunderna i dörren att finna alternativa 

kontaktkanaler för deras ärenden (Lokalkontorschef Västerås, 2012). Vidare menar 

medarbetaren på kundcenter (2012) att det märks tydligt att fler kunder idag kontaktar 

banken, både via telefon men även via de nya kanalerna som tillkommit de senaste 

åren, e-post och sociala medier. Av intervjuerna framgick även att all merförsäljning 

kundcenter utför tillfaller lokalkontoren. Om en kund tillhör ett visst lokalkontor och 

kundcenter säljer ett kreditkort till kunden i fråga så tillfaller intäkten lokalkontoret 

ifråga. Kundcenter är således en kostnadsfunktion för banken, men genererar å andra 

sidan intäkter för lokalkontoren (Verksamhetschef kundcenter 2012). 

 

5.3.2 Lokalkontorens framtida roll 

“Framtiden kommer innebära rådgivning. Jag tror att kontanterna kommer vara 

borta på lokalkontoren inom fem år. Det kommer bli mycket mer 

rådgivningsorienterat i framtiden.” – Regionschef (2012) 

 

I samtliga intervjuer, även de utförda med kundcenteranställda, framgår det tydligt att 

intervjurespondenterna tror att lokalkontorens roll i framtiden kommer att bli 

utpräglat rådgivningsbaserade kontor där den främsta uppgiften är att bygga en 

relation med kunden. Ett led i detta är att banken i allt större utsträckning lägger ned 

lokalkontor med få anställda, för att centralisera verksamheten med större lokalkontor 

med 15-20 medarbetare (Regionchefen, 2012). Nedläggningen av kontanthantering 

snabbar på denna process och de lokalkontorsanställda vi intervjuat är överens med 
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regionschefens citat ovan, kontanterna kommer att vara helt borta från samtliga 

Nordea-kontor inom 3-5 år. 

 

5.3.3 Problem i relationen 

“Tidigare såg vi kundcenter som b-laget. Dit vill man ju inte gå. Vi kunde spy rätt 

mycket galla på möten när kundcenter gjort fel. Det har blivit bättre dock, jag tycker 

vi är mer hjälpsamma i kontakterna med kundcenter idag.” - Lokalkontorschef, 

Västerås (2012) 

 

“Relationen har blivit bättre. Tidigare kändes det som att lokalkontoren tyckte att 

kundcenter, dom gör skitgöran. Ringde man ned till lokalkontoren ville dom nästan 

dumförklara en. Det har blivit bättre men det finns fortfarande vissa lokalkontor som 

tycker kundcenter är en riktig skitavdelning.” - Medarbetare, kundcenter (2012) 

 

Relationen mellan lokalkontoren och kundcenter har varit kantad av “vi och dom”-

tänk, något som framgick tydligt av samtliga våra intervjuer. En klar förbättring har 

skett de senaste 3-5 åren, mycket tack vare utbyten. Med utbyten menas att 

lokalkontoren besöker kundcenter under en dag, sitter med arbetarna och faktiskt kan 

se hur det dagliga arbetet går till. Verksamhetschefen för kundcenter (2012) menar att 

efter dessa besök så har relationen till lokalkontoret ifråga blivit oerhört mycket 

bättre. Även om förståelsen från lokalkontoren ökat för kundcentersverksamhet så 

finns det enligt regionschefen (2012) en del kvar att jobba på:  

 

“Jag önskar att vi såg kundcenter som ett annat bankkontor, men jag måste vara 

ärlig, vi har en bit kvar där. Men i och med det som händer, att kunderna letar sig 

och vill ha den här typen av tjänst, samtidigt som vi jobbar mer ihop idag så tror jag 

att man ser att dom är jätteduktiga på kundcenter också, att man har samma 

kompetens, minst. ..Kundcenter kommer att bli en oerhört viktig spelare för alla. Det 

är den enda möjligheten för oss att klara av de mål vi har i framtiden och då gäller 

det att samarbetet fungerar.” – Regionschef (2012) 

 

I intervjuerna framgår det att kundcenter har fått jobba hårt för att marknadsföra sin 

kompetens och funktion internt, och känslan är att de har fått jobbat mycket i 

uppförsbacke genom åren, men att enheten de senaste åren fått rejält fäste i 
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organisationen, även om det fortfarande finns en hel del att jobba på. En region där 

problemen i relationen har minskat rejält är framförallt Uppsala-Stockholm, där 

många kundcentermedarbetare gått vidare för att arbeta på lokalkontor och därmed 

tagit med sig och spritt sina erfarenheter från kundcenter till sina kollegor 

(Lokalkontorschef Uppsala, 2012; Personlig bankman Uppsala, 2012). 

 

5.3.4 Motstånd till förändring 

“I och med att vi lade ned kontanthanteringen 15/11 så ville inte två av våra 

anställda hålla på med försäljning och rådgivning. Dom vill fortsätta med 

kassarelaterade ärenden. Dom blev omplacerade till Dragarbrunn där vi fortfarande 

har kontanter.” - Lokalkontorschef, Uppsala (2012) 

 

“Vi lade ned ett kontor i Rättvik under året, dom stod verkligen inte och hoppade..” – 

Regionschef (2012) 

 

Både kontorschefen i Uppsala och regionschefen (2012) vittnar om att viss personal 

på lokalkontoren inte accepterat den pågående förändringen. Lokalkontorschefen i 

Uppsala (2012) tror delvis att det kan relatera till åldersstruktur hos de som står i 

kassan, då det ofta är gamla “uvar” i banken som har svårare att acceptera nya 

arbetsuppgifter och roller. Även om det är lokalkontoren som främst påverkas av 

förändringen har även viss förändring skett hos kundcenter, där nya kanaler (e-post 

och Facebook) och därmed nya arbetsuppgifter har tillkommit. Här menar bl a 

gruppchefen på kundcenter (2012) att de anställda tycker att det är en stor förbättring 

och att det i praktiken innebär ett mer stimulerande och kompetenshöjande arbete med 

fler arbetsuppgifter. 

 

5.4 Status- och maktindikationer genom förändringen av resursen, 

kunden 
 

5.4.1 Kundcenters nya roll som ansiktet utåt för Nordea 

“I och med att vi ansvarar för bankens hantering av sociala medier förstärks bilden 

av kundcenter som bankens ansikte utåt.” - Verksamhetschef, Kundcenter Uppsala 

(2012) 
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“I och med att de sociala medierna går framåt så mycket så innebär det att vår roll 

blir större och viktigare som Nordeas ansikte utåt.” - Medarbetare, kundcenter (2012) 

 

I och med det tilltagande användandet av sociala medier, något kundcenter ansvarar 

för, så menar de personer vi intervjuat att kundcenter tillskrivs en allt större och 

viktigare roll som bankens ansikte utåt. Verksamhetschefen för kundcenter (2012) 

menar på att kundcenter även får en större och viktigare roll inom organisationen i 

och med att kunderna förändrat sitt beteende i grunden och idag använder sig av 

tekniska tjänster såsom Internetbanken och mobilappen. Kundcenter kan ses som 

spindeln i nätet i bankens IT-lösningar och har även en viktig supportfunktion för 

Internetbanken. 

 

5.4.2 Beroendeförhållande 

“Vi är oerhört beroende av kundcenter. Skulle vi få in alla kunder.. Vi skulle inte 

överleva.” - Lokalkontorschef, Västerås (2012) 

 

“De 3,5 åren som jag varit här tycker jag att jag ser en förändring. Synen på 

kundcenter har varit en telefonväxel, men det har förändrats och vi har jobbat 

jättemycket internt med att få kontoren att förstå vilken kompetens som finns här och 

hur mycket vi kan göra så dom ser oss som hjälp. Vi pratar med 3,5 miljoner kunder 

på ett år. Jag tror inte kontoren skulle vilja ha in dom..” – Verksamhetschef 

kundcenter (2012) 

 

Att lokalkontoren anser sig beroende av kundcenter framgår tydligt av intervjuerna. 

Lokalkontorsmedarbetarna vi intervjuat menar att utan kundcenter skulle inte 

lokalkontoren kunna operera överhuvudtaget. Den personliga bankmannen i Uppsala 

(2012) menar att det hade varit praktiskt omöjligt att hantera de stora kundstockarna, i 

genomsnitt 1100 kunder per personlig bankman, utan kundcenters existens. När det 

gäller kundcenters beroende till lokalkontoren säger medarbetaren på kundcenter 

(2012) att lokalkontoren fyller vissa luckor i det praktiska arbetet hos 

kundcentermedarbetare, såsom kontanter. I och med att kontanterna försvinner 

sakteliga minskas beroendeförhållandet från kundcenters sida till lokalkontoren. 

Vidare menar verksamhetschefen (2012) att kundcenter är beroende av lokalkontoren 

för de lite större affärerna, man jobbar ju inom samma bank, och att det skulle bli 
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svårt rent praktiskt att genomföra de lite längre, högkvalificerade rådgivningarna, via 

inkommande telefoni på kundcenter. Där fyller lokalkontoren en viktig roll för 

kundcenter. 

 

5.4.3 Inflytande 

“Jag tror alltid det kommer att finnas behov av kontor. Men sen kan det ju vara större 

eller mindre. Jag tror att resurserna kommer att omfördelas dock, mer till 

kundcenter.” – Lokalkontorschef, Västerås (2012) 

 

“Jag tror att lokalkontorens inflytande skulle vara på en lägre nivå om vi lät kontoren 

vara kvar som dom har varit. Där vi har två-tre personer på vissa ställen. I och med 

att vi gör större enheter och färre lokalkontor blir kvar så blir dom ändå en spelare 

som blir viktiga för oss. Så jag tror om vi centraliserar dom till lite större enheter då 

försvinner dom inte helt.” – Regionschef (2012) 

 

“Man lyssnar mycket, mycket på kundcenter idag. Vi har ett jättebra samarbete med 

vår kommunikationsavdelning idag. Vi är ju dom som drabbas när Internetbanken 

går ned eller när media skriver något negativt om Nordea. Man har förstått att vi 

måste ha informationen först. Tidigare kändes det som att det var genom kunderna vi 

fick reda på någonting. Det fungerade sisådär tycker jag.” – Verksamhetschef 

kundcenter (2012) 

 

Att kunden alltmer styrs mot kundcenter upplever verksamhetschefen som något som 

bidragit till att man satsar och lyssnar mer på kundcenter från ledningshåll idag, ett 

inflytande som lokalkontorschefen i Uppsala (2012) tror kommer att förstärkas de 

närmsta åren. Intervjuerna med kundcenteranställda visar på att man både från kunder 

och övriga Nordea-anställdas håll idag har betydligt bättre koll på att kundcenter kan 

utföra väldigt många olika typer av ärenden och att man är kompetenta och kunniga. 

Medarbetaren på kundcenter (2012) exemplifierar att man tidigare aktivt fick sälja in 

vad kundcenter faktiskt kunde göra i samtal med kunder och kollegor, medan 

lokalkontoren idag kan ringa kundcenter för att få hjälp med en kund som har ett 

ärende på lokalkontoret. Lokalkontorschefen i Uppsala (2012) upplever att den 

pågående förändringen har höjt statusen för de rådgivningsbaserade lokalkontoren, 

men förändringen samtidigt har inneburit att man från lokalkontoren måste jobba mer 
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aktivt för att komma i kontakt med kunder och hitta affärstillfällen. 

 

5.4.4 Upplevd kompetens och utbildning 

“Det är klart att det finns ett kompetensglapp. Framförallt tror jag bilden av 

kompetensglappet finns fram tills att vi på lokalkontoren besöker kundcenter och 

faktiskt ser vad dom gör.” – Regionschef (2012) 

 

“Jag helt övertygad om att vi har en högre kompetens på kundcenter. Den normala 

utbildningen på ett kontor för dom som går in i en kassa är max en dag om, ens det. 

På kundcenter är det tre veckors utbildning, hela dagarna. Det är som att sitta i 

skolbänken igen egentligen. Det är också ett bra exempel: kontoren har börjat skicka 

anställda till oss för utbildningen. Många personliga bankmän kommer till oss först 

för utbildningen och sen kommer dom ut på kontoren. Så absolut har vi en högre 

kompetens!” - Medarbetare, kundcenter (2012) 

 

Som citaten ovan gör gällande så råder det klart delade meningar mellan 

lokalkontoren och kundcenter i frågan vart den största kompetensen finns, kundcenter 

eller lokalkontor. Kundcenter har ett rigoröst utbildningspaket för sina nyanställda där 

man genomför en tre veckor lång utbildning, där man lär sig både produkter och 

system, för att senare sakta fasas in i arbetet, något som skiljer sig från kontoren där 

det bara är “in och köra” direkt (Verksamhetschef kundcenter, 2012; 

Lokalkontorschef, Uppsala, 2012). Av intervjuerna framgår det att lokalkontoren inte 

alltid haft en tydlig bild av vilken kompetens kundcenter faktiskt sitter på, något som 

idag blivit bättre överlag även om det fortfarande finns mycket att arbeta på 

(Lokalkontorschef Uppsala, 2012). Verksamhetschefen för kundcenter (2012), som 

har en bakgrund som lokalkontorschef, är övertygad om att den största kompetensen 

finns hos kundcenter, vilket är kopplat till utbildningen de nyanställda genomgår. Just 

utbildningen har visat sig mycket populär internt i banken, bland annat skickades 

nyligen 13 nyanställda personliga bankmän till kundcenter Uppsala för att genomgå 

kundcenters treveckorsutbildning (Verksamhetschef kundcenter, 2012). För att 

illustrera hur synen på kompetensskillnaden mellan enheterna kunnat te sig berättade 

lokalkontorschefen i Västerås (2012) att man från kontorets sida varit missnöjd med 

rådgivningar utförda av kundcenter, detta trots att kundcenter utfört rådgivningarna 

efter bankens mall om placeringsrekommendationer. Vidare har man samma 
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certifieringar på lokalkontor och kundcenter, placering och försäkring. Något som 

efter årsskiftet kommer att omvandlas till en Swedsec-licensiering med ett 

inträdesprov (Verksamhetschef kundcenter, 2012; Regionchef, 2012). En fråga som vi 

tog upp i samtliga intervjuer var lönefrågan: vart tjänar man bäst, lokalkontor eller 

kundcenter? Samtliga intervjurespondenter var eniga om att det bör vara lika lön, då 

man utför samma jobb. Uppgifterna gick dock isär om man tjänade lika mycket eller 

om ingångslönen var generellt högre hos lokalkontoren. Dock framkom det att 

snittlönen generellt är högre för lokalkontorsmedarbetare. 

 

5.4.5 Bilden av respektive medarbetare 

 

Bilden av kundcentermedarbetare 

“Dom som vet vad vi kan göra har en väldigt positiv bild, men det händer fortfarande 

att vår personal får höra “jaha, det är ni som är växeln i Uppsala, ja”. Det är dock 

mycket mindre idag än för några år sedan.” - Verksamhetschef, kundcenter (2012)  

 

“Jag har en misstanke om att den kan vara ganska nedsvärtat pga de tidigare 

fördomarna mot kundcenter och bilden av att sitta och slava i telefonen. Kompetensen 

kan variera mycket på dom som sitter i telefonen, speciellt nyutbildade som ringer 

ned till kontoret och vet inte ens vad kontoret gör. Bilden är nog fortfarande lite 

skadad av det. Men jag tror generellt att den är betydligt bättre än den varit och att 

bilden om oss är bra.” - Medarbetare, kundcenter (2012) 

 

Bilden av lokalkontorsmedarbetare 

“Gamla uvar som inte vill förändra sig. Lite pensionärsstuket. Svarar aldrig i 

telefon.” - Lokalkontorschef, Uppsala (2012) 

 

“Erfaren personal som ibland kan vara lite översittartyper och mästrande, och som 

kanske inte alltid har förståelse” – Regionchef (2012) 

 

Citaten talar här i klarspråk. Att statusen för callcenteryrket överlag har en påverkan 

hur man från lokalkontorens sida ser på den gemene kundcentermedarbetaren framgår 

av samtliga våra intervjuer. Regionschefen (2012) berättar att man aktivt jobbar för att 

förhindra att attityder av karaktären “de är sämre än oss” sprids. Man har bland annat 
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pushat för att de personliga bankmännen ska använda “kollega” som benämning vid 

hänvisning av kunder till kundcenter, och inte som tidigare, “kundcenter”. 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta avsnitt analyserar vi och diskuterar våra resultat och kopplar dessa till teorierna, 

organisationsförändring, motstånd till förändring, makt och status, som vi presenterade i 

vårt teoriavsnitt. 

 

6.1 Organisationsförändring och motstånd till förändring 
I teorin tog vi upp organisationsförändring och motstånd till förändring. Här kopplar 

vi detta till hur dessa aspekter upplevts från lokalkontoren och kundcenters sida. För 

att erhålla en mer överskådlig bild delar vi in enheterna i underrubrikerna, lokalkontor 

och kundcenter. 

6.1.2 Lokalkontor 

Att Nordea genomgår en organisationsförändring är tydligt enligt resultaten från 

intervjuerna. Lokalkontorsanställda talar om den nya pågående och framtida rollen 

som mer rådgivningsbaserade. Det många definierat som bank, kontanthanteringen, 

kommer att vara historia inom kort och samtliga respondenter är medvetna om att IT-

tjänster, likt Internetbanken och kundcenter numera är där första kontakten med en 

kund initieras. Det i grunden förändrade kundbeteendet har redan börjat leda till 

centralisering av kontorsrörelsen där man satsar på större lokalkontorslandskap med 

fler anställda samtidigt som man aktivt arbetar med att minska sin lokala närvaro 

genom att stänga ned de mindre kontoren. Vi ställde oss frågan hur detta mottagits av 

lokalkontorspersonalen, om något motstånd till denna förändring uppstått, och 

resultatet visar på att flera kassa/kundtjänst-medarbetare på två av de lokalkontor vi 

har genomfört intervjuer har svårt att acceptera de nya tiderna där rådgivning och 

inkomstbringande affärer för banken är fokus. Detta har bland annat lett till 

omplacering för två lokalkontorsmedarbetare på lokalkontoret i Bolandsgatan, 

Uppsala. Vad som händer med dessa medarbetare när kontanthanteringen försvinner 

är svårt att svara på, då kontanterna inte är helt utfasade, än.  

6.1.3 Kundcenter 

Organisationsförändringen påverkar främst lokalkontoren då det är verksamheten 

inom denna enhet som omorganiseras i grunden. Samtidigt som lokalkontoren läggs 

ned så förflyttas och öppnas nya funktioner och kanaler inom kundcenter. Kundcenter 

har de senaste åren fått ett större ansvar inom organisationen, exempelvis genom att 

hantering av sociala medier tillkommit. Detta ökar intrycket av kundcenter som 

bankens nya ansikte utåt, en roll som lokalkontoren tidigare har haft. Det nya sättet att 
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hantera kunder har lett till att kundcenter nyrekryterar och att man nu har telefoni, e-

post och Facebook öppet för sina kunder dygnet runt, vilket är en följd av att möta 

kravet på tillgängligheten från kunderna. Kundcenter beskrivs även som navet av 

bankens IT-lösningar, där man agerar som en viktig kontroll- och supportfunktion. 

 

6.2 Makt- och statusbalans mellan enheterna 

I denna analys- och diskussionsdel diskuterar vi våra resultat i förhållande till teorier 

om makt och status. 

6.2.1 Makt 

Tittar vi på hur situationen ser ut idag så har kundcenter växt sig resursstarkt i tal om 

kund som resurs, medan lokalkontoren fått minskade antal kunder. Det är via 

kundcenter som de flesta har sin första kontakt med banken och banken styr aktivt 

mot kundcenter vid frågor och ärenden. Av intervjuerna framgick att kundcenter ses 

som en viktig funktion i bankens IT-lösning vilket Jacobsen & Thorsvik (2008) även 

teoretiserar kring då den part som kontrollerar IT tillskrivs makt, något som alltså är 

fallet i Nordea. Resultaten av intervjuerna vittnar om att kundcenters inflytande inom 

organisationen har ökat på senare år, exempelvis säger verksamhetschefen för 

kundcenter Uppsala (2012) att man idag lyssnar på kundcenter mer än tidigare på 

ledningsnivå. Detta är alltså en naturlig utveckling enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) 

och Börjesson och Rehn (2009), då den som innehar kontrollen över IT, som 

kundcenter kan sägas ha i en större utsträckning än lokalkontoren, tillskrivs ett större 

inflytande något som nu alltså är en pågående process inom organisationen. I 

teoriavsnittet om makt nämnde vi att kunskap kan ses som makt i ett förhållande 

(Alvesson, 2002). I våra intervjuer framkommer två bilder av var den främsta 

kompetensen finns, lokalkontoren eller kundcenter. Rent formellt så har man samma 

typ av bankcertifieringar, placering och försäkring, på båda ställen, men via 

kundcenter genomgår man som nyanställd en tre veckor lång introduktionsutbildning 

- en utbildning som inte existerar på lokalkontoren. Samtliga respondenter från 

kundcenters sida är övertygade om att den främsta kompetensen finns hos kundcenter, 

medan exempelvis regionschefen (2012) menar att man från lokalkontorens sida har 

en bild av sig som mer kompetenta. Detta tyder på att lokalkontoren har ansett sig ha 

en högre maktställning gentemot kundcenter tidigare, vilket bland annat har 

manifesterats i ett överlägset beteende där anställda på lokalkontoren sett sig själv 

som bättre än medarbetare på kundcenter, något som framkommer tydligt i 
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beskrivningen av "bilden av en lokalkontorsmedarbetare”. Detta har dock utvecklats 

till det positivare med tiden då det överlägsna och mindre hjälpsamma beteendet har 

minskat och relationen har blivit bättre. Detta indikerar att lokalkontoren har insett 

vilken kompetens och kunskap kundcenter innehar och därmed börjat behandla dem 

som mer jämlika. Detta går hand i hand med Bruzelius och Skärvads (2011) argument 

om motstånd till förändring, där man har accepterat kundcenter som ett naturligt 

organ i organisationen. En av anledningarna till att attityderna från lokalkontoren 

förändrats är besöken hos kundcenter där anställda från lokalkontoren får sitta med en 

dag och faktiskt se vilken kunskap kundcenter innehar. Just dessa utbyten är den stora 

nyckeln till att attitydsförändringen från lokalkontoren gentemot kundcenter med 

tiden har utvecklats positivt. Samtliga respondenter berättar om tidigare problematik i 

relationen, något som enligt resultaten verkar ha grundat sig i en skev maktbalans 

mellan enheterna, eller som regionschefen (2012) uttrycker sig, "ogenorisitet" från 

lokalkontoren. Att det fortfarande finns en del att arbeta på visar 

medarbetarundersökningen, ESI:n, från lokalkontoren som vi presenterar i empirin, 

där låga poäng på samarbete mellan andra enheter erhålls. 

Emerson (1962) talar om beroendeförhållanden och att makten alltid strävar efter 

balans, men att detta är svårt att uppnå. I och med att kundcenter fått fler uppgifter 

och större befogenheter på senare tid så har även lokalkontorens beroendeförhållande 

till kundcenter ökat, något som resulterat i en förskjutning av ”makten”, från 

lokalkontoren till kundcenter. Respondenterna från lokalkontoret är överens om att 

beroendeförhållandet till kundcenter är extremt och att lokalkontoren och dess 

rådgivare aldrig skulle klara av att hantera den mängd kunder som det i praktiken 

skulle innebära utan ett opererande kundcenter. En konsekvens av att kunden styrs 

mot kundcenter idag är att lokalkontoren får svårare att komma i kontakt med kunder. 

Precis som Emerson (1962) skriver så måste den resurssvagare hitta alternativa 

sökvägar för att komma nå kunderna. I och med att kundernas förändrade beteende så 

har kundcenter blivit mer resursstarkt, i tal om kunder, medan lokalkontoren blivit 

aningen svagare. Detta har medfört att lokalkontoren mer aktivt börjat söka upp 

kunder i sina databassystem för att hitta nya affärer, något som kom "gratis" tidigare i 

och med fler kunder på kontoret. Vidare hanterar kundcenter i stort sett samma flora 

av ärenden som lokalkontoren, alltifrån bolån till rådgivningar och tillhandahåller 

även personliga bankmän på telefon för sina kunder. Detta tyder på att kundcenter 

inte alls har samma beroendeförhållande gentemot lokalkontoren som lokalkontoren 
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har mot kundcenter då man förutom kontanter erbjuder kunderna samma service som 

lokalkontoren. Emerson (1962) talar om att den svagare parten försöker göra sig mer 

attraktiv mot den maktstarkare parten. I vårt undersökningsfall skulle exempelvis den 

markanta förbättringen i relationen mellan lokalkontoren och kundcenter vara ett 

resultat av maktförskjutning, att kundcenter med resurserna, kunden, och den högre 

makten får ett bättre bemötande och mer hjälp från medarbetare på lokalkontoren då 

dessa tvingas acceptera kundcenter som en viktig avdelning med inflytande inom 

organisationen och därmed anpassa sig och sitt bemötande därefter. Ett ytterligare 

tecken på lokalkontorens beroende av kundcenter är att all merförsäljning kundcenter 

inbringar tillfaller lokalkontoren. Av intervjuerna har det framkommit att kundcenter 

står för mycket av lokalkontorens försäljning, vilket alltså adderar till det redan starka 

beroendeförhållandet. 

 

6.2.2 Status 

I empiriavsnittet beskrev vi problem i relationen mellan enheterna. Där framgår det 

tydligt att tidigare problem i relationen verkar statusbetingade. Lokalkontoren har 

tidigare sett kundcenter som en "telefonväxel" eller som avdelning dit man ”kastar 

skräpet” (Verksamhetschef kundcenter, 2012; Medarbetare kundcenter, 2012). 

Förståelsen för verksamheten har varit begränsad och man har helt enkelt från 

lokalkontoren sett sig som bättre, mer kompetenta än kundcenter. Trots att det av 

intervjuerna framgått att tillsynes samma kompetens råder hos medarbetarna på de 

respektive enheterna så har det mellan enheterna blivit accepterat att lokalkontoren 

har en högre status. Detta trots att man i intervjuerna säger att det skall råda samma 

kompetens på medarbetarna. Kundcenter har dessutom ett större utbildningspaket som 

på sistone givit eko internt inom banken. I problematiseringen skrev vi att lönen 

generellt är låg för kundcenterarbetare överlag. Av intervjuerna framgick att 

snittlönen på lokalkontoren är högre, men detta menade vissa respondenter kunde 

bero på åldersstrukturen på lokalkontoren, och svaren var för spridda i de olika 

intervjuerna för att ha möjlighet att dra några större växlar av lönebilden.  

Kundcenter innehar idag den största resursen i grunden, kunden, något som enligt 

både Weber (1970) och Ridgeway och Correll (2006) borde ge en högre status. En 

anledning till att kundcenter, trots sin ökade maktposition inte åtnjuter en högre 

statusposition, är som Berger et al (1977) skriver att strukturen som en gång bildats 

mellan två parter är bestående och bestämmer strukturen av efterföljande 
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interaktioner. Att således lokalkontoren, med en lång historia av hög social ställning, 

där det ansetts vara fint att jobba på bankkontor, fortfarande har en högre status är 

därmed förklarbart. Kundcenter, med sin korta historia, är en relativt ny gren inom 

organisationen och det tar tid att förändra statusförhållanden, trots att man i praktiken 

borde ha lika hög status. En anledning till att lokalkontoren måste besöka kundcenter 

för att inse medarbetarnas kompetens torde vara den låga statusen för 

kundcenter/callcenters och dess medarbetare överlag. Av intervjuerna framgick det att 

samtliga respondenter tror att statusen för kundcenter-/callcenteryrket som helhet kan 

ha inverkan på hur man ser på kundcenter, även inom sin egen organisation. Detta 

sammanfaller med Ridgeway och Corrells (2006) statusövertygelser där de menar att 

personer formerar sin övertygelse efter vad de tror att de flesta andra tror och 

uppfattar som statusbetingat. Dessa ömsesidiga övertygelser tenderar att bli 

självuppfyllande till den mån att de blir verklighet. I och med att kundcenterenheter 

överlag har ett lägre socialt anseende, speciellt i jämförelse med lokalkontoren, så 

sprids denna statusövertygelse, medvetet eller omedvetet, bland de anställda på 

respektive enhet. 
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7. SLUTSATSER 

Vår undersökning visar på att den pågående förändringen av privatverksamheten, med 

en allt mer centraliserad lösning inom Nordea påverkat båda enheterna, lokalkontor 

och kundcenter. Statusen för kundcenter och dess medarbetare har genom åren varit 

låg men har successivt förbättrats, dock kvarstår en del innan man betraktar 

kundcenteryrket med en högre status. Flertalet av intervjurespondenterna ansåg att det 

fanns en koppling mellan den låga statusen och den generella uppfattningen om 

kundcenter-/callcenteryrket. Då kundcenter initierades under tidigt 1990-tal upplevde 

många av våra respondenter att relationen blivit bättre främst tack vare att fler 

personer ur lokalkontorspersonalen besökt kundcenter och fick se vad de faktiskt 

kunde göra. En omfördelning av makten inom organisationen är pågående där 

kundcenter får mer uppgifter, fler anställda och större befogenheter. Det finns ett 

tydligt beroende från lokalkontoren till kundcenter men inte vice versa. Vår 

uppfattning är att det motstånd som för några år sedan fanns inom banken mot 

kundcenter och dess växande roll främst återfanns hos den äldre personalen, något 

som intervjurespondenterna inte uppfattade i lika stor utsträckning bland de yngre. 

Det troliga är att problematiken som funnits mellan enheterna kommer att lösas med 

tiden ju mer inflytande och fotfäste kundcenter får inom organisationen, en process 

som alltså är pågående. Framtiden för bankernas kundcenter i allmänhet och Nordeas 

kundcenter i synnerhet ser ljus ut. Rekrytering, kompetens och ansvar växer och det 

finns inga tecken på att utvecklingen för Nordea och andra bankers kundcenterenheter 

är på väg att stagnera. För lokalkontoren väntar däremot en mer oviss framtid. 

Lokalkontoren har redan börjat anpassa sig till samhällsutvecklingen och kundernas 

förändrade beteende och håller på att omdefiniera sin roll mot mer renodlad 

rådgivningsverksamhet. Utvecklingen leder troligtvis till att lokalkontoren i framtiden 

söker upp sina kunder mer aktivt och försöker boka in dem på rådgivningsmöten 

medan kundcenter i första hand fungerar som support och tilldelas sina kunder per 

automatik, eftersom det är dit kunderna hänvisas i första hand. Nyckeln till att 

relationen mellan lokalkontoren och kundcenter ska fungera är att lokalkontoren i 

större utsträckning besöker kundcenter och faktiskt får möjlighet att se vad 

kundcenter kan göra. De negativa upplevelserna av kundcenter grundar sig främst i en 

bristande insikt och förståelse från lokalkontoren. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 
Fortsatt forskning bör följa den här utvecklingen närmare. Vad händer med 

lokalkontoren om 10 år? Enligt några av våra intervjusvar kommer det endast att 

finnas ett tiotal kvar i Sverige då! Att de svenska storbankerna lägger ned sina 

lokalkontor i allt större utsträckning är ett faktum, men hur ser andra bankers 

kundcenterverksamhet ut och har det funnits problematik i relationen mellan 

gammalt, lokalkontoren och nytt, kundcenter även där? För att kunna dra allmänna 

slutsatser vore det därför nödvändigt att utveckla studien och genomföra den på andra 

banker. Ytterligare förslag på vidare forskning inom området är att genomföra en 

studie på internationell nivå. Ett förslag är hur bankutvecklingen fortskrider i USA, 

där kontorsverksamheten fortfarande får anses som stor och där man i stor 

utsträckning använder checkar som betalnings- och överföringsmetod. Ett ämne som 

även är intressent att undersöka är huruvida samhällsutvecklingen är bestående. Det 

finns indikationer på att den yngre generationen också har ett behov av att få träffa 

sina bankmän och hämta ut pengar, men vart ska de gå när lokalkontoren lagts ned? 

Och hur slår utvecklingen mot den äldre generationen som inte lärt sig hantera IT-

lösningar? Ett sista förslag på ämne skulle kunna vara hur banker blir alltmer mobila. 

Under skrivandet av detta arbete lanserade flera storbanker mobiltjänsten ”SWISH”, 

en tjänst som möjliggör direktöverföringar genom mobilnumret till andra kunder i 

andra banker, någonting som tidigare varit förenat med minst en bankdag. Hur 

påverkar samhällsutvecklingen bankernas produktflora framöver? Om 20 år kanske 

inte banker är banker längre, i den mening vår och tidigare generationer definierar en 

bank. 
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BILAGOR 
 
1. Frågeunderlag intervjuer 
 
Lokalkontor 
 
Regionschef, Nerike/Västmanland/Dalarna, 2012-12-05, personlig intervju, 
Stockholm 
 
Allmänna frågor: 

• Hur länge har du arbetat som regionschef? 
o Vad har du arbetat som i banken innan din nuvarande roll? 

• I korthet: vad ingår i arbetsuppgifterna som regionschef? 
 
Organisationsförändring: 

• Lokalkontoren läggs ju ned i större utsträckning, vad beror detta på? 
o Vad var lokalkontorens tidigare roll och hur den förändrats av den 

tekniska utvecklingen?     
• Hur märks den teknologiska förändringen i termer av utveckling av 

organisationen? 
o Upplever att du att kundcenter idag har fått en större roll än tidigare? 

Om ja: Vad beror detta på? 
• Vilken funktion fyller lokalkontoren idag? 
• Skulle du säga att banken genomgår en organisationsförändring i och med 

nedläggningen av flera lokalkontor? Om ja, beskriv gärna hur du ser på denna 
organisationsförändring. 

• På vilket sätt påverkar den teknologiska förändringen arbetssättet för 
lokalkontoren? 

• Innebär nedläggningen av lokalkontoren att lokalkontorens inflytande inom 
organisationen minskar? 

• Innebär den teknologiska förändringen att lokalkontoren kommer i kontakt 
med färre kunder? 

• Vet du hur privatkunder kontaktade banken innan kundcenterenheter fanns? 
Ringde man då direkt till lokalkontoren om man hade en fråga? 

 
Medarbetarnas reaktion på förändring 

• Hur upplever du att medarbetare på lokalkontoren (alla medarbetare) reagerar 
på att kunder hänvisas till kundcenter vid frågor? 

o Hur har relationen mellan lokalkontoren och kundcenter tagit sig i 
uttryck och ändrats med anledning av lokalkontorens förändrade roll? 

o Har du upplevt några problem i relationen? Om inte nu, så tidigare? 
 Ifall problem upplevts: Hur har dessa hanterats? 

• Förändras lokalkontorens sätt att arbeta när kassa/kundtjänsverksamheten 
avvecklas? 

 
Relationsorienterade frågor (lokalkontorens relation med kundcenter) 

• Vad tjänar en kontorsmedarbetare i genomsnitt (kassa/kundtjänst och 
personlig bankman?) 

o Vet du om detta skiljer sig från vad en heltidsanställd 
kundcentermedarbetare tjänar? 
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• Vilka utbildningar certifieringar har en personlig bankman och 
kassa/kundtjänstmedarbetare? 

o Vet du om detta skiljer sig från vad kundcentermedarbetare har för 
utbildning och certifiering? 

• Hur gör lokalkontoren idag för att komma åt resursen, kunderna, och vara 
fortsatt attraktiva med tanke på att merparten av kunderna idag ringer 
kundcenter i första hand? 

• På vilket sätt kommer du i kontakt med kundcenter i ditt arbete som 
regionschef? 

• Vad präglar relationen mellan lokalkontoren och kundcenter med avseende av 
exempelvis ansvarsfördelning, befogenheter och kundhantering? 

• Hur skulle du beskriva lokalkontorens generella attityd mot kundcenter? 
• Tror du att statusen för callcenter-yrket (kundcenter-yrket) generellt påverkar 

hur man ser på kompetensen hos en kundcentermedarbetare? 
• Upplever du att relationen och attityderna mellan enheterna har förändrats 

efter att nedläggningen av lokalkontoren började? 
• Hur tycker du bilden av en kundcentermedarbetare är inom Nordea? 

o Hur tycker du att bilden av en lokalkontorsmedarbetare är inom 
Nordea? 

• Skulle du säga att lokalkontoren och kundcenter är beroende av varandra? 
o Hur ter sig detta? 

 
 
 
Personlig bankman, rådgivningskontor, 2012-12-06, personlig intervju, Uppsala 
 
Allmänna frågor 

• Hur länge har du arbetat som personlig bankman? 
o Vad arbetade du som innan du fick anställning som personlig 

bankman? 
• Hur gammal är du? 
• Vad har du för utbildning? 

o Har du en bättre inkomst på lokalkontoret än på kundcenter? 
• I korthet: vad ingår i arbetsuppgifterna som personlig bankman? 

 
Organisationsförändring 

• Upplever du att banken genomgår en organisationsförändring i och med 
nedläggningen av flera lokalkontor? 

• Påverkar den pågående avvecklingen av lokalkontor din roll som 
lokalkontorsmedarbetare? 

o Hur då? 
o Sparar du arbetstid på att kundcenter finns tillhands? 

• På vilket sätt upplever du att den teknologiska förändringen påverkar ditt 
arbete? 

• Hur upplever du att förändringen påverkar lokalkontorens ställning inom 
organisationen? 

o Hur påverkar detta lokalkontorens inflytande inom organisationen? 
 
Medarbetarnas reaktion till förändring 

• Hur ser du på att Nordea hänvisar kunder till kundcenter exempelvis via 
hemsidan 
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o Hur har relationen mellan lokalkontoren och kundcenter tagit sig i 
uttryck och ändrats med anledning av lokalkontorens förändrade roll? 

o Har du upplevt några problem i relationen? Om inte nu, så tidigare?  
 Ifall problem upplevts: Hur har dessa hanterats? 

• Förändras lokalkontorens sätt att arbeta när kassa/kundtjänstverksamheten 
avvecklas? 

 
• Underlättar kundcenters roll ditt arbete? 

 
Relationsorienterade frågor (lokalkontorens relation med kundcenter) 

• Hur sker kontakten mellan kundcenter och lokalkontor? 
• Beskriv det generiska ärendet kundcenter har när de kontaktar lokalkontoren? 
• Hur ofta kommer du i kontakt med kundcenter per dag? 
• Hur skulle du beskriva dina kontakter med kundcenter? 
• Hur upplever du att relationen med kundcenter ser ut? 

o Hur upplever du att samarbetet mellan enheterna fungerar? 
o Hur gör lokalkontoren idag för att komma åt resursen, kunderna, och 

vara fortsatt attraktiva med tanke på att merparten av kunderna idag 
ringer kundcenter i första hand 

• Hur uppfattade du relationen mellan lokalkontoren och kundcenter när du 
arbetade på kundcenter? Har ditt synsätt förändrats av att du nu arbetar på 
lokalkontor? 

• Hur skulle du beskriva dina lokalkontorsmedarbetares generella attityd mot 
kundcenter? 

• Tror du att statusen för call center-yrket (kundcenter-yrket) generellt påverkar 
hur man ser på kompetensen hos kundcentermedarbetare? 

• Hur tycker du bilden av en kundcentermedarbetare är inom Nordea? 
o Hur tycker du att bilden av en lokalkontorsmedarbetare är inom 

Nordea? 
• Existerar ett beroende mellan lokalkontoren och kundcenter? Hur ter sig detta? 

 
 
Lokalkontorschef, Servicekontor, 2012-12-12, personlig intervju, Uppsala 
 
Allmänna frågor 

• Hur länge har du arbetat som kontorschef? 
o Vad arbetade du som innan du fick anställning som kontorschef? 

• I korthet: vad ingår i arbetsuppgifterna som kontorschef? 
 
Organisationsförändring 

• Lokalkontoren läggs ju ned i större utsträckning, hur på verkar detta er? 
o Har er roll förändrats av den pågående nedläggningen? Arbetssätt etc? 
o Hur upplever du att den pågående avvecklingen påverkar 

lokalkontorens ställning och inflytande inom organisationen? 
• Hur upplever du att många kunder använder självservicetjänster och 

kundcenter som primärkontakt? 
o Hur påverkar detta er på lokalkontoren? 
o Sparar ni på lokalkontoren tid på att kundcenter finns tillhands? 
o Innebär detta även att ni kommer i kontakt med mindre kunder än 

förut? 
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o Skulle du säga att detta är en organisationsförändring? 
• På vilket sätt upplever du att den teknologiska förändringen påverkar ditt 

arbete som kontorschef? 
 
Medarbetarnas reaktion till förändring 

• Hur ser du på att Nordea hänvisar kunder till kundcenter exempelvis via 
hemsidan 

o Hur har relationen mellan lokalkontoren och kundcenter tagit sig i 
uttryck och ändrats med anledning av lokalkontorens förändrade roll? 

o Har du upplevt några problem i relationen? Om inte nu, så tidigare?  
 Ifall problem upplevts: Hur har dessa hanterats? 

• Upplever du en oro hos dina anställda med anledning av förändringen och 
avvecklingen av flera lokalkontor? 

o Annelie Andersson tror att kontanthanteringen kommer att vara borta 
helt inom 10 år, till och med 5. Hur påverkar detta er på lokalkontoren? 
Vad är det troliga framtida scenariot? 

• Underlättar kundcenters närvaro och roll ert arbete på lokalkontoren? 
 
Relationsorienterade frågor 

• Hur ofta kommer gånger per dag/vecka kommer lokalkontor i kontakt med 
kundcenter 

o Hur skulle du beskriva dessa interaktioner? 
o Hur tror du att det påverkar att du kommer från kundcenter? 

• Beskriv det generiska ärendet kundcenter har när de kontaktar lokalkontoren? 
• Hur upplever du att relationen med kundcenter ser ut? 

o Hur upplever du att samarbetet mellan enheterna fungerar? 
• Vad tjänar en lokalkontorsmedarbetare (kassa/kundtjänst och personlig 

bankman) i genomsnitt? 
o Vet du om detta skiljer sig mellan lokalkontoren och kundcenter? 

• Vilka certifieringar och utbildningar har en lokalkontorsmedarbetare 
(kassa/kundtjänst och personlig bankman)? 

o Vet du om detta skiljer sig från kundcenter? 
o Skulle du säga att man göra samma jobb på lokalkontoren och 

kundcenter? 
• Anser du att det finns ett kompetensglapp mellan lokalkontorsmedarbetare och 

kundcenter? Hur ter sig detta? 
• Hur gör lokalkontoren idag för att komma åt resursen, kunderna, och vara 

fortsatt attraktiva med tanke på att merparten av kunderna idag ringer 
kundcenter i första hand? 

• Hur ställer man sig från er sida till att kundcenter tar rådgivningar? Finns det 
någon “smärtgräns” när ni vill ta det själva? 

• Hur uppfattar du relationen mellan kundcenter och lokalkontoren? 
o Hur upplever du att den utvecklats med tiden? 
o Vad tror du man kan göra för att relationen ska bli ännu bättre? 
o Har man förståelse för vad den andre gör? 
o Tror du att relationen är bättre just i Uppsala för att det är fysiskt 

närmre mellan KC och kontoren? 
• Hur skulle du beskriva dina lokalkontorsmedarbetares generella attityd mot 

kundcenter? 
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• Tror du att statusen för call center-yrket (kundcenter-yrket) generellt påverkar 
hur man ser på kompetensen hos kundcentermedarbetare? 

• Hur tycker du bilden av en kundcentermedarbetare är inom Nordea? 
o Hur tycker du att bilden av en lokalkontorsmedarbetare är inom 

Nordea? 
• Skulle du säga att lokalkontoren och kundcenter är beroende av varandra? 

o Hur ter sig detta? 
 
 
Lokalkontorschef, Servicekontor, 2012-12-18, personlig intervju, Västerås 
 
Allmänna frågor 

• Hur länge har du arbetat som kontorschef? 
o Vad arbetade du som innan du fick anställning som kontorschef? 

• I korthet: vad ingår i arbetsuppgifterna som kontorschef? 
 
Organisationsförändring 

• Lokalkontoren läggs ju ned i större utsträckning, hur på verkar detta er? 
o Har er roll förändrats av den pågående nedläggningen? Arbetssätt etc? 
o Hur upplever du att den pågående avvecklingen påverkar 

lokalkontorens ställning och inflytande inom organisationen? 
• Hur upplever du att många kunder använder självservicetjänster och 

kundcenter som primärkontakt? 
o Hur påverkar detta er på lokalkontoren? 
o Sparar ni på lokalkontoren tid på att kundcenter finns tillhands? 
o Innebär detta även att ni kommer i kontakt med mindre kunder än 

förut? 
o Skulle du säga att detta är en organisationsförändring? 

• På vilket sätt upplever du att den teknologiska förändringen påverkar ditt 
arbete som kontorschef? 

 
Medarbetarnas reaktion till förändring 

• Hur ser du på att Nordea hänvisar kunder till kundcenter exempelvis via 
hemsidan 

o Hur har relationen mellan lokalkontoren och kundcenter tagit sig i 
uttryck och ändrats med anledning av lokalkontorens förändrade roll? 

o Har du upplevt några problem i relationen? Om inte nu, så tidigare? 
 Ifall problem upplevts: Hur har dessa hanterats? 

• Upplever du en oro hos dina anställda med anledning av förändringen och 
avvecklingen av flera lokalkontor? 

o Annelie Andersson tror att kontanthanteringen kommer att vara borta 
helt inom 10 år, till och med 5. Hur påverkar detta er på lokalkontoren? 
vad är det troliga framtida scenariot? 

• Underlättar kundcenters närvaro och roll ert arbete på lokalkontoren? 
 
Relationsorienterade frågor (lokalkontorens relation med kundcenter) 

• Hur ofta kommer gånger per dag/vecka kommer lokalkontor i kontakt med 
kundcenter? 

o Hur skulle du beskriva dessa interaktioner? 
o Hur tror du att det påverkar att du kommer från kundcenter? 
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• Beskriv det generiska ärendet kundcenter har när de kontaktar lokalkontoren? 
• Hur upplever du att relationen med kundcenter ser ut? 

o Hur upplever du att samarbetet mellan enheterna fungerar? 
• Vad tjänar en lokalkontorsmedarbetare (kassa/kundtjänst och personlig 

bankman) i genomsnitt? 
o Vet du om detta skiljer sig mellan lokalkontoren och kundcenter? 

• Vilka certifieringar och utbildningar har en lokalkontorsmedarbetare 
(kassa/kundtjänst och personlig bankman)? 

o Vet du om detta skiljer sig från kundcenter? 
o Skulle du säga att man göra samma jobb på lokalkontoren och 

kundcenter? 
• Anser du att det finns ett kompetensglapp mellan lokalkontorsmedarbetare och 

kundcenter? Hur ter sig detta? 
• Hur gör lokalkontoren idag för att komma åt resursen, kunderna, och vara 

fortsatt attraktiva med tanke på att merparten av kunderna idag ringer 
kundcenter i första hand? 

• Hur ställer man sig från er sida till att kundcenter tar rådgivningar? Finns det 
någon “smärtgräns” när ni vill ta det själva? 

• Hur uppfattar du relationen mellan kundcenter och lokalkontoren? 
o Hur upplever du att den utvecklats med tiden? 
o Vad tror du man kan göra för att relationen ska bli ännu bättre? 
o Har man förståelse för vad den andre gör? 

• Hur skulle du beskriva dina lokalkontorsmedarbetares generella attityd mot 
kundcenter? 

• Tror du att statusen för callcenter-yrket (kundcenter-yrket) generellt påverkar 
hur man ser på kompetensen hos kundcentermedarbetare? 

• Hur tycker du bilden av en kundcentermedarbetare är inom Nordea? 
o Hur tycker du att bilden av en lokalkontorsmedarbetare är inom 

Nordea? 
• Skulle du säga att lokalkontoren och kundcenter är beroende av varandra? 

o Hur ter sig detta? 
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Kundcenter 
 
Gruppchef, Kundcenter, 2012-12-11, personlig intervju, Uppsala 
 
Allmänna frågor: 

• Hur länge har du arbetat som gruppchef på kundcenter? 
o Vad har du arbetat som i banken innan din nuvarande roll? 
o Vad har du för utbildning? 

• I korthet: vad ingår i arbetsuppgifterna som gruppchef? 
• Hur många anställda har du i din grupp? 
• Hur upplever du att kundcenter har utvecklats under din tid som anställd på 

kundcenter? 
 
Organisationsförändring: 

• I och med den teknologiska utvecklingen och att kunderna väljer självservice-
tjänster i större utsträckning, inklusive kundcenter. På vilket sätt blir 
kundcenters roll förändrad med bakgrund av detta? 

o Upplever du att kundcenter fått en större roll i organisationen? 
o Upplever du att man “satsar” på kundcenter uppifrån? 
o Hur påverkar detta kundcenters inflytande inom organisationen? 

• Hur ser du på att lokalkontoren läggs ned i större utsträckning? 
o Annelie Andersson, Regionschef Västmanland/Dalarna/Närke tror att 

kontanterna på bankkontor möjligtvis är helt försvunna inom 5 år, 
garanterat 10 år. Vad är din åsikt? 

o Skulle du säga att detta är en organisationsförändring? 
• Vilken funktion skulle du säga att kundcenter fyller? 
• I jämförelse mot andra banker, hur långt fram ligger Nordea i sin 

kundcenterutveckling? Är man en av de banker som är mest aktiva i att styra 
kunder mot kundcenter? Vad är din uppfattning? 

• Är det fler kunder som ringer in till kundcenter idag än för säg, 5 år sedan? 
o Vilka konsekvenser/effekter får det för er på kundcenter? 

• Det skrivs ofta att storbankerna är ledande i centralisering av sin verksamhet, 
Annelie berättade för oss att man aktivt försöker jobbar för större lokalkontor 
med fler medarbetare och de mindre läggs ned.. Existerar detta på 
kundcenternivå också? 

• Är kundcenterverksamheten en kostnad för banken eller genererar det mer 
intäkter än kostnader? 

• Kundcenter ses ju många gånger även som en säljfunktion.. Hur fungerar det i 
praktiken? 

 
Medarbetarnas reaktion till förändring 

• Hur upplever du att medarbetare hos er (kundcenter) reagerar på att kunder 
hänvisas i större utsträckning till kundcenter (mail, Facebook etc)? 

o Hur har relationen mellan lokalkontoren och kundcenter tagit sig i 
uttryck och ändrats med anledning av lokalkontorens förändrade roll? 

o Har du upplevt några problem i relationen? Om inte nu, så tidigare? 
 Ifall problem upplevts: Hur har dessa hanterats? 

• Förändras kundcenters sätt att arbeta när lokalkontoren blir färre? 
 
Relationsorienterade frågor (kundcenters relation med lokalkontoren) 
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• Hur mycket kontakt har kundcenter med lokalkontoren? 
• Beskriv det generiska ärendet som kundcenter har med lokalkontoren. 
• På vilket sätt är kundcenter viktigt för lokalkontoren 

o På vilket sätt är lokalkontoren viktiga för kundcenter? 
• Vad tjänar en heltidsanställd kundcentermedarbetare i genomsnitt 

(medarbetare och personlig bankman) 
o Vet du om detta skiljer sig från vad en motsvarande heltidsanställd 

lokalkontorsmedarbetare tjänar? 
• Vilka utbildningar och certifieringar har en medarbetare? 

o Vet du om detta skiljer sig från vad lokalkontorsmedarberare har för 
utbildning och certifiering? 

o Skulle du säga att man gör samma jobb på lokalkontor och 
kundcenter? 

• Hur uppfattar du relationen mellan kundcenter och lokalkontoren? 
o Hur upplever du att den utvecklats med tiden? 
o Vad tror du man kan göra för att relationen ska bli ännu bättre? 
o Har man förståelse för vad den andre gör? 

• Hur ser ni på det här med rådgivningar, när “får” kundcenter genomföra en 
rådgivning och när vill ni att lokalkontor genomför rådgivningen? 

• Hur kommer du i kontakt med lokalkontoren i ditt arbete som gruppchef på 
kundcenter? 

• Hur skulle du beskriva kundcenters attityd mot lokalkontoren och vice versa? 
o Uppfattar du ett kompetensglapp mellan kundcenter och lokalkontor? 
o Annelie talade om utbyte.. Är det något som förekommer mellan 

kontoren och kundcenter? 
• Tror du att statusen för callcenter-yrket (kundcenter-yrket) generellt påverkar 

hur man ser på kompetensen hos en kundcentermedarbetare? 
• Hur tycker du bilden av en kundcentermedarbetare är inom Nordea? 

o Hur tycker du att bilden av en lokalkontorsmedarbetare är inom 
Nordea? 

• Skulle du säga att lokalkontoren och kundcenter är beroende av varandra? 
o Hur ter sig detta? 

 
 
Verksamhetschef, Kundcenter, 2012-12-12, personlig intervju Uppsala 
 
Allmänna frågor: 

• Hur länge har du arbetat som verksamhetschef på kundcenter? 
o Vad har du arbetat som i banken innan din nuvarande roll? 

• I korthet: vad ingår i arbetsuppgifterna som kundcenterchef? 
• Beskriv kundcenterverksamheten, vad ingår? 
• Hur ser det ut med antal anställda på respektive avdelning? 
• Hur har kundcenter utvecklats de senaste 2-3 åren? 
• När startade kundcenter? 

o Om du kan, beskriv Nordea kundcenters expansion och organisation 
med tiden: sammanslagningar, nya avdelningar etc. 

 
Organisationsförändring: 
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• I och med den teknologiska utvecklingen och att kunderna väljer självservice-
tjänster i större utsträckning, inklusive kundcenter. På vilket sätt blir 
kundcenters roll förändrad med bakgrund av detta? 

o Upplever du att kundcenter fått en större roll i organisationen? 
o Upplever du att man “satsar” på kundcenter uppifrån? 
o Hur påverkar detta kundcenters inflytande inom organisationen? 

• Hur ser du på att lokalkontoren läggs ned i större utsträckning? 
o Annelie Andersson, Regionschef Västmanland/Dalarna/Närke tror att 

kontanterna på bankkontor möjligtvis är helt försvunna inom 5 år, 
garanterat 10 år. Vad är din åsikt? 

o Skulle du säga att detta är en organisationsförändring? 
• Vilken funktion skulle du säga att kundcenter fyller? 
• I jämförelse mot andra banker, hur långt fram ligger Nordea i sin 

kundcenterutveckling? Är man en av de banker som är mest aktiva i att styra 
kunder mot kundcenter? Vad är din uppfattning? 

• Är det fler kunder som ringer in till kundcenter idag än för säg, 5 år sedan? 
o Vilka konsekvenser/effekter får det för er på kundcenter? 

 
• Det skrivs ofta att storbankerna är ledande i centralisering av sin verksamhet, 

Annelie berättade för oss att man aktivt försöker jobbar för större lokalkontor 
med fler medarbetare och de mindre läggs ned. Existerar detta på 
kundcenternivå också? 

• Är kundcenterverksamheten en kostnad för banken eller genererar det mer 
intäkter än kostnader? 

• Kundcenter ses ju många gånger även som en säljfunktion.. Hur fungerar det i 
praktiken? 

 
Medarbetarnas reaktion till förändring 

• Hur upplever du att medarbetare hos er (kundcenter) reagerar på att kunder 
hänvisas i större utsträckning till kundcenter (mail, Facebook etc)? 

o Hur har relationen mellan lokalkontoren och kundcenter tagit sig i 
uttryck och ändrats med anledning av lokalkontorens förändrade roll? 

o Har du upplevt några problem i relationen? Om inte nu, så tidigare? 
 Ifall problem upplevts: Hur har dessa hanterats? 

• Förändras kundcenters sätt att arbeta när lokalkontoren blir färre? 
 
Relationsorienterade frågor (kundcenters relation med lokalkontoren) 

• Hur mycket kontakt har kundcenter med lokalkontoren? 
• På vilket sätt är kundcenter viktigt för lokalkontoren 

o På vilket sätt är lokalkontoren viktiga för kundcenter? 
• Vad tjänar en heltidsanställd kundcentermedarbetare i genomsnitt 

(medarbetare och personlig bankman) 
o Vet du om detta skiljer sig från vad en motsvarande heltidsanställd 

lokalkontorsmedarbetare tjänar? 
• Vilka utbildningar och certifieringar har en medarbetare? 

o Vet du om detta skiljer sig från vad lokalkontorsmedarbetare har för 
utbildning och certifiering? 

o Skulle du säga att man gör samma jobb på lokalkontor och 
kundcenter? 

• Hur uppfattar du relationen mellan kundcenter och lokalkontoren? 



 47 

o Hur upplever du att den utvecklats med tiden? 
o Vad tror du man kan göra för att relationen ska bli ännu bättre? 
o Har man förståelse för vad den andre gör? 

• Hur ser ni på det här med rådgivningar, när “får” kundcenter genomföra en 
rådgivning och när vill ni att lokalkontor genomför rådgivningen? 

• Hur kommer du i kontakt med lokalkontoren i ditt arbete som 
verksamhetschef på kundcenter? 

• Hur skulle du beskriva kundcenters attityd mot lokalkontoren och vice versa? 
o Uppfattar du ett kompetensglapp mellan kundcenter och lokalkontor? 
o Annelie talade om utbyte, är det något som förekommer mellan 

kontoren och kundcenter? 
• Tror du att statusen för callcenter-yrket (kundcenter-yrket) generellt påverkar 

hur man ser på kompetensen hos en kundcentermedarbetare? 
• Hur tycker du bilden av en kundcentermedarbetare är inom Nordea? 

o Hur tycker du att bilden av en lokalkontorsmedarbetare är inom 
Nordea? 

• Skulle du säga att lokalkontoren och kundcenter är beroende av varandra? 
o Hur ter sig detta? 

 
 
Medarbetare, Kundcenter, 2012-12-14, personlig intervju, Uppsala 
 
Allmänna frågor: 

• Hur länge har du arbetat som medarbetare på kundcenter? 
o Vad har du arbetat som i banken innan din nuvarande roll? 
o Vad har du för utbildning? 

• I korthet: vad ingår i arbetsuppgifterna som medarbetare? 
• Hur många anställda är det i ditt team? 
• Hur upplever du att kundcenter har utvecklats under din tid som anställd på 

kundcenter? 
 
Organisationsförändring: 

• I och med den teknologiska utvecklingen och att kunderna väljer självservice-
tjänster i större utsträckning, inklusive kundcenter. Upplever du att detta 
påverkat kundcenter? 

o Upplever du att kundcenter fått en större roll i organisationen? 
o Upplever du att man “satsar” på kundcenter uppifrån? 
o Hur upplever du att detta påverkar kundcenters inflytande inom 

organisationen? 
• Hur ser du på att lokalkontoren läggs ned i större utsträckning? 

o Annelie Andersson, Regionschef Västmanland/Dalarna/Närke tror att 
kontanterna på bankkontor möjligtvis är helt försvunna inom 5 år, 
garanterat 10 år. Vad är din åsikt? 

o Skulle du säga att detta är en organisationsförändring? 
• Vilken funktion skulle du säga att kundcenter fyller? 
• Är det fler kunder som ringer in till kundcenter idag än för säg, 5 år sedan? 

o Vilka konsekvenser/effekter får det för er på kundcenter och dig som 
medarbetare? 

• Kundcenter ses ju många gånger även som en säljfunktion. Är detta något du 
märker av i din roll som medarbetare? 
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o Är man från ledningsnivå hårt drivande med försäljningen? 
 
Medarbetarnas reaktion till förändring 

• Hur upplever du att man från bankens sida hänvisar kunder i större 
utsträckning till kundcenter (mail, Facebook etc)? 

o Hur har relationen mellan lokalkontoren och kundcenter tagit sig i 
uttryck och ändrats med anledning av lokalkontorens förändrade roll? 

o Har du upplevt några problem i relationen? Om inte nu, så tidigare? 
 Ifall problem upplevts: Hur har dessa hanterats? 

• Med tanke på att lokalkontoren avvecklas. Upplever du någon förändring i ditt 
dagliga arbete med anledning av detta? 

 
Relationsorienterade frågor (kundcentersrelation med lokalkontoren) 

• Hur mycket kontakt har du med lokalkontoren? 
• Hur skulle du beskriva din kontakt med lokalkontoren? 
• Beskriv det generiska ärendet som du har med ett lokalkontor. 
• På vilket sätt är kundcenter viktigt för lokalkontoren? 

o På vilket sätt är lokalkontoren viktiga för kundcenter? 
• Vilka utbildningar och certifieringar har du? 

o Vet du om detta skiljer sig från vad lokalkontorsmedarberare har för 
utbildning och certifiering? 

o Skulle du säga att man gör samma jobb på lokalkontor och 
kundcenter? 

• Hur uppfattar du relationen mellan kundcenter och lokalkontoren? 
o Hur upplever du att den utvecklats med tiden? 
o Vad tror du man kan göra för att relationen ska bli ännu bättre? 
o Har man förståelse för vad den andre gör? 

• Hur ser du på det här med rådgivningar, när tar du en rådgivning och när 
“passar” du vidare till lokalkontor? 

o Om så, varför passar du då vidare? 
• Hur skulle du beskriva kundcenters attityd mot lokalkontoren och vice versa? 

o Uppfattar du ett kompetensglapp mellan kundcenter och lokalkontor? 
o Tror du man från lokalkontoren ser sig som mer kompetenta än 

kundcenter? 
o Annelie talade om utbyte.. Vet du om det är något som förekommer 

mellan kontoren och kundcenter? 
• Tror du att statusen för callcenter-yrket (kundcenter-yrket) generellt påverkar 

hur man ser på kompetensen hos en kundcentermedarbetare? 
• Hur tycker du bilden av en kundcentermedarbetare är inom Nordea? 

o Hur tycker du att bilden av en lokalkontorsmedarbetare är inom 
Nordea? 

• Skulle du säga att lokalkontoren och kundcenter är beroende av varandra? 
o Hur ter sig detta? 

 


