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Abstract 
The purpose of this paper was to primarily identify espoused values with conventional content 

analysis using official documentation from four Swedish banks through the years 2006 to 2015 

each third year. This was done in combination with quantitative content analysis to examine 

how espoused values are expressed within the industry, if any value changes during the period 

could be identified and if espoused values differ notably across the banks. I was able to identify 

17 uniquely espoused values in 2006, 18 uniquely espoused values in 2009, 14 uniquely 

espoused values in 2012 and 19 uniquely espoused values in 2015. Furthermore, changes in 

value statements were identified and the results conveyed among others large decreases in 

business-related values and large increases in relational-related values for all four banks. Many 

similarities between the espoused values of the different banks were identified, which concurred 

with institutional theory stating that companies that act under similar market and environmental 

constraints become more homogenous over time. Lastly, at the end of the period the banks had 

a more even combination of espoused values than in the beginning, signalling efforts of 

balancing from the organisations consistent with institutional theory. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund och problematisering 
Forskningen kring företagskultur och värderingar var gles och knapphändig innan 1980-talet, 

därefter har intresset för ämnet tilltagit bland forskare (Smircich, 1983; Guiso, Sapienza & 

Zingales, 2015) och följaktligen chefer i västvärlden (Alvesson, 2002). Rowlinson och Procter 

(1999) förklarar det plötsliga intresset för företagskultur som ett resultat av Japans ekonomiska 

framgångar under tidsperioden vilka ansågs vara sammanlänkade med kulturella attribut, främst 

värderingar (Bourne, Jenkins & Parry, 2017). Företagskultur var och är ett begrepp med ett 

flertal formella definitioner, där de flesta definitioner beskriver fenomenet som en samling 

antaganden vilka uppfattas vara giltiga eller sanna inom en grupp, organisation eller samhälle 

(Schein, 1984; Schwartz, 2006). Forskare har utforskat fenomenet sedan tidigt 1980-tal för att 

kunna identifiera vilka element som företagskulturen består av och de flesta forskare inom 

området argumenterar för att just värderingar är djupt rotade och har en framstående roll inom 

företagskultur (Bourne, Jenkins & Parry, 2017; Hofstede & Minkov, 2010; Schein, 1984; 

Schwartz, 2006). Schein (1984) var en av de första inom forskningsämnet som gav 

kulturbegreppet en formell definition, vilket bestod av tre element: artefakter, värderingar och 

grundläggande antaganden. Värderingar återspeglar enligt författaren företagets syn på vad som 

upplevs vara gott och ont med hänsyn till organisationen och dess medlemmar. Vidare beskrivs 

värderingar som mer stabila i relation till andra element inom företagskulturen och som en 

avgörande faktor till hur organisationens medlemmar väljer att agera (Hofstede & Minkov, 

2010; Kabanoff & Daly, 2002; Howell, Kirk-Brown & Cooper, 2012). 

 

”To analyze why members behave the way they do, we often look for the values that govern 

behavior… (Schein, 1984, s.3).” 

Värderingar beskriver Schein (1984) som beteendestyrande men svårobserverade och för att 

kunna identifiera företagsvärderingar krävs därför intervjuer med organisationens medlemmar 

eller innehållsanalyser av organisationens officiella dokumentation. Detta antyder att 

värderingar kan analyseras på ett flertal sätt, däribland med fokus på medlemmarnas eller 

företagets värderingar. Det bör noteras att ett huvudmål för organisationer är att sammanfoga 

de värderingar som företaget står för och uppvisar genom kontakt med omvärlden med de 

värderingar som den enskilde organisationsmedlemmen besitter. Dessa förstnämnda 

företagsvärderingar uttrycks genom artefakter (Schein, 1984) och kan identifieras i intern eller 

extern företagsdokumentation (Bourne & Jenkins, 2013), årsredovisningar, 

hållbarhetsrapporter och likartade dokument, till skillnad från den uppsättning värderingar som 

organisationsmedlemmarna har. Dessa benämns som uttalade1 värderingar enligt Schein (1984) 

och uppfattas ofta vara de styrande värderingarna inom organisationen enligt 

organisationsmedlemmarna. Schein (1984) beskriver att dessa uttalade företagsvärderingar är 

medvetna, medan organisationsmedlemmarnas värderingar beskrivs som omedvetna och 

förgivet tagna sanningar hos individen.  

 

                                                           
1 Uttalade värderingar och förespråkade värderingar behandlas hädanefter som synonyma. 
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Likt Schein (1984) argumenterar Kabanoff och Daly (2002) för att de uttalade 

företagsvärderingarna till stor del är medvetna samt att de verkliga anledningarna till agerandet 

i den dagliga verksamheten således är omedvetna och förblir dolda. Schein (1984) antyder att 

uttalade värderingar kan omvandlas till omedvetet individuella om agerandet accepteras och 

uppmuntras på arbetsplatsen under en längre tidsperiod.  

 

Diskussionen ovan signalerar att oavsett hur värderingar identifieras eller manifesteras så har 

dessa värderingar en beteende- och handlingsstyrande effekt på organisationsmedlemmarna, 

oberoende om värderingarna faktiskt omedvetet anammas av individerna eller ej. Vidare 

argumenterar vissa författare för att en diskrepans mellan uttalade värderingar och 

beteendestyrande värderingar i många fall existerar, vilket innebär att uttalade värderingar inte 

behöver signalera vad som styr handlingarna i den dagliga verksamheten (Daly, Pouder & 

Kabanoff, 2004; Howell et al., 2012; Grogaard & Colman, 2016). De uttalade 

företagsvärderingarna är uppsatta av företagsledningen och sägs representera samtliga 

medlemmar inom organisationen även om detta inte behöver vara fallet, då varje individ har en 

egen uppsättning värderingar som manifesteras i den dagliga verksamheten och kan vara mer 

eller mindre lik de uttalade värderingar som företagsledningen förespråkar (Kabanoff & Daly, 

2002; Bourne & Jenkins, 2013). Denna frånkoppling antyder att uttalade värderingar inte är en 

fullständig förklaring till organisationsmedlemmarnas agerande i den dagliga verksamheten.  

 

Uttalade värderingar uttrycker vad företagsledningen anser nödvändigt för verksamheten (Shuh 

& Miller, 2006) och har som syfte att underlätta medlemmarnas beslutsfattande genom att 

signalera vad som bör beaktas oavsett situation (Howell et al., 2012). Forskare benämner de 

uttalade värderingar som ligger till grund för beteende i praktiken för faktiska värderingar och 

framställs av Howell et al. (2012) som de värderingar organisationens medlemmar besitter. 

Faktiska värderingar omfattar de värderingar som ligger till grund för beslutsfattandet hos 

organisationens medlemmar i praktiken och kan vara mer eller mindre kongruenta med de 

uttalade värderingar som förespråkas av företagsledningen. Vidare beskriver Shuh och Miller 

(2006) faktiska värderingar som underlag för beslutsfattandet inom organisationen. Detta 

antyder att faktiska värderingar har en tydligare koppling till den dagliga verksamheten och vad 

som sker inom organisationen än vad andra ej anammade uttalade värderingar har.  

 

Därför bör dessa ej anammade uttalade värderingar inte ignoreras. Värderingar som förespråkas 

av företagsledningen behöver inte nödvändigtvis vara frånkopplade från vad som pågår i den 

dagliga verksamheten och ifall frånkopplingen existerar kan uttalade värderingar fungera som 

ett integrerande verktyg som vägleder olika grupperingar inom organisationen genom att 

balansera lokala och globala kulturer (Grogaard & Colman, 2016). Bourne och Jenkins (2013) 

argumenterar för att uttalade värderingar ger en godtagbar bild som till viss del representerar 

organisationens och medlemmarnas värderingar och i förlängning agerandet som följer. 

Uttalade värderingar är ofta partiellt överensstämmande med faktiska värderingar och 

signalerar även ett framtida eftersträvansvärt tillstånd för organisationen (Kabanoff & Daly, 

2002; Jonsen, Galunic, Weeks & Braga (2015).  
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Vidare använder nästintill varje stort och modernt företag implicit eller explicit uttalade 

värderingar i sin företagsdokumentation (Bourne & Jenkins, 2013; Klemm, Sanderson, & 

Luffman, 1991). Anledningen till att moderna företag använder sig av dessa är enligt Van 

Rekom, Van Riel, Cees och Wierenga (2006) ett försök till att upprätthålla samt kommunicera 

företagsledningens värderingar till intressenter, vilket även kan motivera och vägleda för 

organisationens medlemmar, särskilt under osäkra förhållanden där företagsledningen bör 

betona värderingarna istället för att förlita sig på byråkratiska kontrollmekanismer (Ibid, 2006). 

Vissa företag har även ett stort inflytande på samhället, vilket kan innebära en närvaro av 

inflytelserika intressenter och dessa företag måste då vara särskilt noga med att försäkra att 

deras värderingar överensstämmer med intressenternas värderingar.  

 

Organisationer vill att dessa värderingar ska överensstämma med intressenternas förväntningar 

för att skapa en överensstämmelse mellan faktiska och uttalade värderingar så att 

organisationens medlemmar förblir engagerade och agerar enligt företagsledningens önskan 

(Howell et al., 2012) samt för att legitimera sin verksamhet och för undvika legala sanktioner 

(Browley & Powell, 2012). Uttalade värderingar uppfyller funktionen att få medlemmar inom 

organisationen att agera på ett visst sätt utifrån uppfattningar om goda och onda handlingar 

(Schein, 1984; Kabanoff & Daly, 2002), vilket innebär att organisationers agerande på olika 

marknader och i förlängning mot samhället delvis är en följd av organisatoriska värderingar.  

 

Eftersom att organisationer vill att deras värderingar skall överensstämma med intressenternas 

och vidare samhällets förväntningar är det ytterst intressant att observera hur organisationer 

som har en stor sammankoppling med samhället formulerar och uttrycker sina värderingar, 

förslagsvis internationella storföretag eller banker. I den här uppsatsen kommer den svenska 

banksektorn vara i fokus tack vare god tillgänglighet av information samt ökad jämförbarhet 

mellan företag inom samma sektor. Banksektorn har under en lång tid haft en betydande roll i 

samhället, Tartakovsky och Cohen (2014) argumenterar för att banker spelar en väsentlig roll i 

det moderna samhället eftersom att de bland annat hanterar besparingar, kontrollerar 

företagsaffärer och påverkar inrikespolitiska beslut samt internationella relationer.  

 

Den svenska banksektorn under 2000-talet består till stor del av de fyra svenska storbankerna 

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank som gemensamt ansvarar för cirka 60 procent av 

den totala inlåningen från den svenska allmänheten under senare år (Svenska Bankföreningen, 

2015). Dessa fyra storbanker erbjuder de allra flesta typer av finansiella tjänster och har en 

övergripande kraftfull marknadsposition på den svenska finansmarknaden trots variationer på 

delmarknader, däremot har dessa storbanker en helt åtskild historik som bör beaktas trots deras 

nutida likheter. 

 

”Det finns många likheter mellan de stora bankerna men också olikheter. Det är exempelvis 

stor skillnad i typ av kunder, prissättning av tjänster och distributionssätt. (Svenska 

Bankföreningen, 2015, s.1)” 
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Handelsbanken grundades år 1871 och är den överlägset äldsta svenska storbanken med en 

starkt decentraliserad verksamhet och djupa svenska rötter (SHB, 2012). Nordea är en storbank 

med nordiska rötter och ett nordiskt släktträd som omfattar runt 300 banker. Nordea grundades 

slutligen genom en sammanslagning av fyra stora bankverksamheter i Sverige, Finland, 

Danmark och Norge (Nordea, 2014). Vidare grundades SEB år 1972 genom en 

sammanslagning av den Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank som hade starka 

anknytningar till familjen Wallenberg (SEB, 2015b). Avslutningsvis grundades Swedbank år 

1997 genom en sammanslagning av Sparbanken Sverige och Föreningsbanken och är en 

nybliven storbank med tydliga rötter i den svenska sparbanksrörelsen och kopplingar till cirka 

350 lokala föreningsbanker som existerande under 1900-talet (Swedbank, 2016). 

 

Eftersom att banker tillsynes har en betydelsefull roll i dagens samhälle påverkas de inte endast 

av interna påtryckningar men även till stor del av externa påtryckningar, vilket innebär att 

uttalade värderingar inte endast används som ett sätt för företagsledningen att kommunicera 

signaler om korrekt eller inkorrekt agerande till organisationens medlemmar utan även som ett 

legitimeringsförsök gentemot externa intressenter. Därmed kan det finnas en bristande 

överensstämmelse mellan vad organisationers uttalade värderingar står för och vad de faktiska 

värderingarna resulterar i. Bromley och Powell (2012) argumenterar för att fortsatta externa 

påtryckningar från intressenter leder till ytterligare frånkoppling mellan formellt uttalade 

grundprinciper och vad som faktiskt sker, de handlingar som utförs, i den dagliga verksamheten.  

 

En fråga som ofta dyker upp gällande uttalade värderingar är om dessa bör betraktas som ett 

strategiskt verktyg vilket företagsledningen använder för att kontrollera medlemmarnas 

handlingar och för att erhålla legitimitet gentemot omvärlden, eller om dessa uttalade 

värderingar även ger en sanningsenlig bild av organisationens agerande i den dagliga 

verksamheten. Enligt diskussionen som framförts ter det sig mindre väsentligt att bestämma 

ifall uttalade värderingar är en fullständig reflektion av organisationsmedlemmarnas personliga 

värderingar och att förkasta dessa om en diskrepans återfinns.  

 

Författare inom området (se Bourne & Jenkins, 2013; Browley & Powell, 2012; Grogaard & 

Colman, 2016; Howell et al., 2012; Kabanoff & Daly, 2002) argumenterar för att uttalade 

värderingar uppfyller ett flertal funktioner i en verksamhet. Uttalade värderingar uppfattas 

främst som en representation av organisationsmedlemmarnas värderingar men kan även 

fungera som handlingsstyrande för organisationsmedlemmarna oberoende av individuella 

värderingar. Dessutom kan uttalade värderingar vara ett verktyg som sammanför olika 

individuella värderingar genom organisatorisk tolkningsfrihet eller som ett legitimeringsförsök 

hos interna och externa intressenter. Oavsett vilka funktioner dessa uttalade värderingar 

egentligen uppfyller uppfattas dessa funktioner vara handlingsdrivande.  
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Uttalade värderingar som uppfattas vara handlingsdrivande inom organisationer är ett 

kontroversiellt men relativt outforskat område. De fåtal studier som fokuserar på att undersöka 

dessa värderingar har överlag använt innehållsanalyser av officiell företagsdokumentation som 

huvudsaklig analysmetod. En inflytelserik forskare inom området vid namn Boris Kabanoff 

studerade uttalade värderingar i australiensiska organisationer under 1990-talet (Kabanoff & 

Holt, 1996). Författaren beräknade hur frekvent organisationerna uttryckte nio stycken 

generiska värderingar i sin officiella företagsdokumentation och jämförde sedan resultatet 

sinsemellan organisationerna. Den deduktiva ansatsen innebar att endast frekvensen av 

förutbestämda värderingar beräknades och ingen hänsyn togs således till att organisationer 

förslagsvis förespråkar förhållandevis unika uppsättningar värderingar som skiljer sig ifrån 

andra organisationer (Howell et al., 2012). I sin studie beskriver Kabanoff et al. (1996) att 

urvalet omfattade 85 stycken välkända australiensiska företag från de flesta branscher, vilket 

antyder att urvalet var brett och saknade branschfokus. 

 

”The organizations were a broad cross-section of both private and non-for-profit organizations 

including publicly-listed companies (N = 48); unlisted, overseas or privately owned, or mutual 

companies (N = 15), government departments (N = 6), universities (N = 8), and government 

owned businesses (N = 8) (Kabanoff & Holt, 1996, s.207f).” 

De flesta studier inom området har genomförts under liknande termer, det vill säga utan 

branschfokus och med en riktad innehållsanalys som använder förutbestämda värderingar för 

att underlätta jämförelsen sinsemellan organisationerna. Detta kan eventuellt förenkla 

jämförelsen men genom att generalisera uttalade värderingar bortses det från att varje 

organisation kan eller till och med förväntas förespråka idiosynkratiska värderingar till en viss 

grad, vilket innebär att resultatet inte beskriver situationen i de enskilda organisationerna. Det 

bristfälliga med de flesta befintliga studier som undersöker uttalade värderingar är att de 

slumpmässigt väljer ut företag utan att fokusera på en specifik bransch och dessutom att ingen 

genomför en explorativ undersökning där värderingarna identifieras utifrån företagens 

dokumentation istället för att mäta frekvensen på redan förutbestämda värderingar. 

Det finns ett värde i att mäta förutbestämda värderingar för organisationer inom en specifik 

bransch, men när ett flertal branscher förmodas dela och förespråka samma 

värderingsuppsättningar uppstår det en viss tveksamhet till metoden. Exempelvis har Howell et 

al. (2012) likt tidigare studier inom området fokuserat på att beräkna frekvensen av generiska 

och förutbestämda värderingar istället för att utforska vilka uttalade värderingar som 

förespråkas av ett specifikt företag eller inom en specifik bransch. Författarna ser detta som en 

brist eftersom att varje organisation förväntas förespråka en unik uppsättning värderingar som 

bara delvis liknar organisationer inom samma bransch och särskilt inte utanför den specifika 

branschen.  

”The current research may be extended by addressing the idiosyncratic values likely to be 

endorsed by an organization and comparing the nature and range of idiosyncratic values 

across organizations (Howell et al., 2012, s.743)” 
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Ovan antyds en rådande kunskapsbrist om hur uttalade värderingar uttrycks i officiell 

företagsdokumentation av olika organisationer inom samma bransch, en studie som undersöker 

uttalade värderingar med en konventionell innehållsanalys kan således bidra med ökad 

förståelse för hur uttalade värderingar implicit och explicit förespråkas inom organisationerna. 

Explicit förespråkade värderingar förekommer ofta inom avsnitt tillägnade företagens 

värderingar och identifieras enkelt utan krav på vidare tolkning medan implicit förespråkade 

värderingar återfinns genomgående i den officiella företagsdokumentationen genom tolkning 

och identifikation. Vidare beskriver Kabanoff och Holt (1996) att tidigare studier av uttalade 

värderingar med hänsyn till förändringar över tid är fåtaliga och att longitudinella studier krävs 

inom området, även Jonsen et al. (2015) beskriver situationen som problematisk och 

argumenterar för att uttalade värderingar sällan studeras överhuvudtaget. Anledningen till det 

begränsade antalet studier inom området kan vara på grund av att uttalade värderingar tidigare 

har uppfattats som ett strategiskt verktyg för att uppnå legitimitet och ej representativa för 

medlemmarnas värderingar eller organisationens agerande (Bromley & Powell, 2012). Bourne 

och Jenkins (2013) argumenterar för att uttalade värderingar fortfarande används i 

legitimeringssyfte och att de ibland inte är fullständigt överensstämmande med medlemmarnas 

värderingar som endast låtsas anamma företagsvärderingarna för att få stanna kvar i 

organisationen.   

 

Grogaard och Colman (2016) beskriver en potentiell diskrepans mellan uttalade värderingar 

och faktiska värderingar inom organisationer vars verksamhet sträcker sig över ett flertal 

geografiska platser – exempelvis regioner eller länder – vilket leder till ytterligare frånkoppling 

mellan uttalade och faktiska värderingar. De fyra svenska storbankerna som tidigare nämnts 

bedriver alla verksamhet i ett flertal länder och samtliga banker är även fullt etablerade i den 

svenska finansbranschen, vilket innebär att frånkopplingen även kan uppstå som ett resultat av 

geografiska placeringar och även på grund av institutionella påtryckningar. Detta då DiMaggio 

och Powell (1983) argumenterade för att väletablerade företag inom samma bransch vanligtvis 

uppvisar en homogenitet som ett resultat av att företagen är verksamma inom samma 

organisationsfält där produkter, tjänster samt intressenter är likartade och denna homogenitet 

förklaras med konceptet isomorfism. 

 

”… isomorphism is a constraining process that forces one unit in a population to resemble the 

other units that face the same set of environmental conditions (DiMaggio & Powell, 1983, 

s.149).” 

Påtryckningar från konkurrenskraftig och institutionell isomorfism – vilket innebär att 

företagen tävlar om resurser, kunder och legitimitet – leder till att företag inom samma marknad 

eller bransch över en längre tidsperiod blir mer homogeniserade. Däremot argumenterar 

Beckert (2010) för att de mekanismer som DiMaggio och Powell (1983) beskrev som 

gynnsamma för homogenitet under vissa förutsättningar, exempelvis konkurrens mellan 

storföretag, kan leda till viss institutionell avvikelse istället för konformitet och därmed 

olikheter i värderingar sinsemellan företagen.  
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När företagen söker efter legitimitet uppmärksammar de och förhåller sig till institutionella 

ramverk (Morris, 2007), vilket kan innebära att externa påtryckningar leder till påskyndade 

anpassningar av uttalade värderingar som skapar en frånkoppling till den dagliga verksamheten 

(Bromley & Powell, 2012). Bromley och Powell (2012) argumenterar för att frånkopplingen är 

verklighet i de flesta organisationer och beskriver det som en diskrepans mellan vad företaget 

säger pågår i verksamheten och vad medlemmarna faktiskt gör.  

Trots att en diskrepans ofta återfinns mellan vad som benämns uttalade och faktiska värderingar 

behöver detta inte underminera funktionen av uttalade värderingar inom moderna 

organisationer. Uttalade värderingar har observerats fylla ett flertal funktioner i en organisation 

och fungerar därmed inte endast som en återspegling av organisationsmedlemmarnas 

värderingar. Exempelvis fungerar enligt Jonsen et al. (2015) uttalade värderingar som en 

tillförlitlig representation av vad som händer i den dagliga verksamheten eftersom att dessa 

värderingar ger tydliga signaler till nuvarande och framtida medlemmar om vad som har 

betydelse inom organisationen, vilket bör vägleda beteendet inom organisationen. Författarna 

antyder att uttalade värderingar inte endast bör uppfattas som ett strategiskt verktyg för att 

uppnå legitimitet utan även som ett beteende- och förändringsstyrande verktyg.  

 

Vidare argumenterar Bourne och Jenkins (2013) för att uttalade värderingar verkligen kan och 

bör ses som representativa för de faktiskt beteendestyrande värderingar som återfinns hos 

organisationens medlemmar. Författarna beskriver att företagsledningen har tillräckligt med 

auktoritet för att kontrollera och styra beteendet med uttalade värderingar genom social 

kontroll, att uttalade värderingar från företagsledningen har påvisat ett större inflytande på 

företagets resultat än värderingar från andra medlemsgrupper och att uttalade värderingar 

förstärker makten och inflytandet som förespråkaren har inom organisationen. 

 

Även Kabanoff och Daly (2002) beskriver uttalade värderingar som representativa för 

organisationen och att dessa värderingar i de flesta situationer reflekterar vad företagsledningen 

tror att organisationen är eller vad organisationen borde vara. Grogaard och Colman (2016) 

argumenterar för att uttalade värderingar även kan fungera som en effektiv mekanism för att 

sammankoppla separata avdelningar eller organisationsgrupper. Lokala anpassningar till 

uttalade värderingar kan inträffa och vidare vara framgångsrika trots att dessa inte fullständigt 

speglar företagsledningens uttalade värderingar.  

 

Frånkopplingen mellan uttalade värderingar och lokala anpassningar bör därför inte enbart 

uppfattas som ett implementeringsmisslyckande utan kan istället indikera en tolkningsfrihet 

inom organisationen. Bromley och Powell (2012) menar även att frånkopplingen mellan 

uttalade och faktiska värderingar sker i mindre utsträckning i dagens granskningssamhälle utan 

att den ökande frånkopplingen istället sker mellan vad organisationen faktiskt gör och det 

faktiska utfallet. Författarna argumenterar samtidigt för att frånkopplingen huvudsakligen sker 

bortom organisationens kontroll och att deras undersökning talar för att uttalade värderingar, 

faktiskt agerande och faktiskt utfall alla tre oberoende av varandra påverkas till stor del av 

omgivningen. 
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Det bör noteras att de flesta författare som har studerat uttalade värderingar haft som mål att 

identifiera, mäta och jämföra uttalade värderingar för att sedan kunna utgöra om det finns några 

skillnader i de uttalade värderingar som organisationer uttrycker, se Kabanoff och Daly (2002) 

m.fl. Detta för att observera om det exempelvis finns gemensamheter på branschnivå, vilket 

skulle ge stöd åt argumentet angående homogenisering i organisationer som är verksamma inom 

samma bransch av DiMaggio och Powell (1983). Vidare har författare inom ämnet använt 

uttalade värderingar för att bestämma organisationstyper, vilka definieras genom identifierade 

värderingar organisationerna förespråkar och frekvenser av dessa (Kabanoff och Daly, 2002). 

Vidare går det, genom att skapa förståelse för vilka värderingar som förekommer inom 

organisationer och till vilken grad de förespråkas, att förstå vilken värderingstyp som är mest 

förekommande och i förlängning bättre balansera värderingar inom organisationer. Att 

balansera värderingstyper är enligt ett flertal författare önskvärt då denna balans har blivit 

associerad med effektiva, välfungerande och lönsamma organisationer (Malbasic, Rey & 

Potocan, 2014). 

Den genomgående argumentationen under det här avsnittet antyder att uttalade värderingar inte 

bör fastställas som en intetsägande och önsketänkande målsättning, vars existens endast söker 

legitimering av verksamheten hos interna och externa intressenter. Uttalade värderingar ter sig 

istället att fungera som ett dynamiskt verktyg i moderna organisationer, där värderingarna inte 

enbart anpassas efter omvärlden utan även representerar och styr organisationsmedlemmarnas 

handlingar mot förutsatta mål med dess multifunktionalitet. Genom att, med innehållsanalyser 

av officiell företagsdokumentation, analysera uttalade värderingar över tid ur branschspecifik 

kontext med hänsyn till idiosynkratiska egenskaper erhålls kunskap om hur dessa värderingar 

förändras och ger även möjlighet till god jämförbarhet inom branschen, vilket inte har varit 

möjligt i tidigare studier. Detta innebär en utökad förståelse för hur uttalade värderingar inom 

svenska storbanker förekommer och särskiljer sig från varandra.  

Huvudintresset är därför inte endast att undersöka vilka specifika uttalade värderingar som 

identifieras utan även hur dessa avviker från andra banker inom den svenska bankbranschen 

och vidare hur dessa förändras under en tidsperiod. Då det i föregående avsnitt framkommit att 

uppfattningen som en del forskare har, att uttalade värderingar är frånkopplade organisationerna 

utan någon vidare funktion, är felaktig borde nyttan att lära sig om uttalade värderingar bli mer 

uppenbar än någonsin. Oavsett vilket funktion uttalade värderingar fyller inom organisationer 

verksamma i det moderna samhället bör dessa studeras genom mer detaljrika studier än de som 

existerar i skrivande stund. Uttalade värderingar är intressanta och bör studeras vidare då det 

exempelvis blir intressant att förstå hur uttalade värderingar framstår inom en specifik bransch 

och förändras över tid. Uttalade värderingar ger oss, oavsett vilken tidigare nämnd funktion vi 

fokuserar på, indikationer om vad samhället, branschen och organisationerna strävar efter. Detta 

kan befästa sig genom att organisationer inom specifika branscher börjar förespråka mer 

gemensamma värderingar efter omvärldshändelser som resultat av anpassning och 

institutionella påtryckningar, exempelvis efter finanskriser eller jämställdhetsrörelser. Det är 

även möjligt att observera hur eller om organisationer som under längre perioder är verksamma 

inom samma bransch blir mer homogeniserade i form av uttalade värderingar enligt DiMaggio 

och Powell (1983) m.fl.  
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Lärdomarna som kan erhållas från studier likt denna blir därför allt tydligare, särskilt då vi vet 

att dessa multinationella banker förekommande som studieobjekt i denna studie agerar inom 

samma bransch och står inför likartade utmaningar från omvärlden. Genom denna vetskap går 

det inte bara att observera vilka uttalade värderingar som existerar inom organisationer i denna 

bransch över tid utan även om värderingarna förändras likt vad som kan förväntas enligt 

presenterad teori. Det vill säga, förändras uttalade värderingar vid omvärldspåfrestningar eller 

enligt branschrestriktioner som leder till homogenisering för organisationer som agerar utifrån 

likartade förhållanden? 

1.2 Syfte 
Syftet med den här studien är att identifiera uttalade värderingar med konventionell 

innehållsanalys på officiell företagsdokumentation från de fyra svenska storbankerna för att 

undersöka hur uttalade värderingar uttrycks inom branschen och om några 

värderingsförändringar har skett under tidsperioden med hjälp av kvantitativ innehållsanalys. 

Studien har som mål att generera kunskap om hur uttalade värderingar skiljer sig åt inom den 

svenska bankbranschen och även att kartlägga deras utveckling över tid, vilket leder till en ökad 

förståelse för branschspecifika värderingar, värderingsförändringar och agerande inom den 

svenska bankbranschen. Denna ökade förståelse hjälper oss att ta lärdom om hur uttalade 

värderingar i praktiken förhåller sig till teorier om homogenisering, institutionell anpassning 

och idiosynkratiska värderingar som uppges existera för varje enskild organisation.  

1.3 Frågeställning 
Vilka uttalade värderingar kan identifieras hos de svenska storbankerna under tidsperioden?  

Har storbankernas uttalade värderingar förändrats under tidsperioden? 

Vilka likheter och skillnader i uttalade värderingar uppvisar de svenska storbankerna 

sinsemellan? 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsas genom att enbart undersöka den svenska banksektorn och inom denna de 

fyra svenska storbankerna. Studien är av longitudinell karaktär för att kunna observera 

förändringar i uttalade värderingar över en åttaårig tidsperiod och studien undersöker de fyra 

bankernas implicit och explicit uttalade värderingar som återfinns i den officiella 

företagsdokumentationen. Tidsperioden är avgränsad mellan årtalen 2007 och 2015 med 

hänsyn till tillgängligheten av officiell företagsdokumentation, vidare kommer antalet 

mätpunkter att vara fyra stycken för att underlätta identifikationen av potentiella 

värderingsförändringar under den åttaåriga tidsperioden. 
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1.5 Bidrag 
Den här studien bidrar med en ökad förståelse kring uttalade värderingar inom en 

branschspecifik kontext och hur dessa uttrycks i officiell företagsdokumentation genom att ta 

hänsyn till att uttalade värderingar kan skilja sig åt mellan organisationer trots att dessa tillhör 

samma bransch. Tidigare studier har generaliserat uttalade värderingar i ett företag till hela 

branscher vilket inte nödvändigtvis ger en rättvis avbild av organisationernas dagliga 

verksamhet. Den här studien antar inte att samtliga värderingar är gemensamma för alla 

organisationer och bidrar därför med ytterligare kunskap om värderingar är idiosynkratiska och 

därmed unika inom en organisation eller om dessa kan generaliseras på branschnivå. Vidare 

bidrar studien med kunskap om uttalade värderingars utveckling över tid och hur dessa 

förändras, vilket potentiellt ger insikter om branschtendenser som kan vara värdefullt för 

storbankerna vid utformning av mål och strategier.  

Slutligen ger insikterna om branschspecifika värderingar och värderingsförändringar inom den 

svenska bankbranschen lärdomar om den teoretiska förankringen bakom uttalade värderingar, 

vilket tidigare studier inte har utforskat i nämnvärd utsträckning. Detta omfattar specifikt 

lärdomar om hur praktiska observationer svarar mot den teoretiska bilden av homogenisering, 

institutionell anpassning och idiosynkratiska värderingar inom organisationer. 

1.6 Disposition 
Vidare följer kapitel två som redogör för det teoretiska ramverket och tidigare forskning 

relaterad till uttalade värderingar och närliggande koncept, vilket följaktligen kommer att 

fungera som ett underlag för analys- och diskussionsmomenten senare i arbetet. Under kapitel 

tre diskuteras de metodologiska överväganden som har gjorts samt studiens tillvägagångssätt, 

detta för att skapa transparens och även replikerbarhet. Främst ligger fokus på arbetsprocessen 

vid innehållsanalyserna. Fortsättningsvis presenteras det empiriska materialet i kapitel fyra som 

ligger till grund för analys- och resultatmomentet i kapitel fem genom två innehållsanalyser – 

en kvalitativ för att identifiera uttalade värderingar och en kvantitativ för att beräkna frekvensen 

av dessa under åren – av officiell företagsdokumentation som finns tillgänglig för allmänheten 

på organisationernas hemsidor. Avslutningsvis återkopplas resultatet från det tidigare avsnittet 

till undersökningsfrågorna i kapitel sex och en diskussion följer kring resultatet och arbetet i 

det avslutande sjunde kapitlet. 
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2. Uttalade värderingar 

2.1 Värderingars betydelse inom organisationer 
Företagskultur har sedan 1980-talet argumenterats vara en nyckeldel för framgångsrika 

organisationer (Alvesson, 2002; Schein, 1984) och uppfattas i modern tid som en naturlig del i 

arbetet med organisationer. Fortado och Fadil (2012) beskriver företagskultur som komplext 

med ett flertal perspektiv, där samtliga perspektiv antyder att organisationers prestation och 

konkurrenskraft kan förbättras genom kulturstyrning. Trots att definitioner och aspekter av 

företagskultur varierar argumenterade Alvesson (1989) för att de flesta definitioner beskrev 

företagskultur som en samling värderingar, betydelser och trosföreställningar inom en grupp 

eller organisation. Denna beskrivning återges i liknande form av många andra forskare som 

studerar företagskultur, där Schein (1984) beskrev företagskultur som en samling antaganden 

som uppfattas vara giltiga eller sanna inom en grupp, en organisation, eller ett samhälle. Denna 

konsensus verkar inte ha förändrats då exempelvis Schwartz (2006) beskriver kulturfenomenet 

som en kombination av trosföreställningar, praktiker, normer och värderingar mellan individer 

i ett samhälle.  

 

Fortado och Fadil (2012) redogör för ett antal perspektiv på företagskultur, ett av dessa 

framfördes av Geert Hofstede som argumenterade att kulturfenomenet omfattar ett flertal nivåer 

där individuella värderingar var en grundläggande aspekt och vidare socialt konstruerad av 

omgivningen. Enligt författaren bestod företagskulturen till stor del av praktiker som 

reflekterade företagsledningens värderingar istället för de individuella värderingarna som 

återfanns hos organisationens medlemmar eftersom att det dagliga arbetet var lättare att påverka 

än grundläggande värderingar (Fortado & Fadil, 2012; Hofstede & Hofstede, 2005). Ett annat 

perspektiv beskrev företagskultur som en samling fördelaktigt delade värderingar inom 

organisationen vilket bland annat kunde resultera i skapandet av en företagsidentitet, en stark 

medarbetar- och kundlojalitet samt en gemensam målinriktning för organisationsmedlemmarna 

(Fortado & Fadil, 2012). De andra perspektiven betonade ofta vikten av den interna 

företagskommunikationen medan detta perspektiv även förespråkade extern kommunikation 

som inkluderade företagskunder, konsumenter och övriga intressenter. Diskussionen antyder 

att värderingar har en central roll inom företagskulturen oavsett vilket perspektiv eller vilken 

definition som används för att beskriva den. Schwartz (2006) framför värderingar som ett 

väsentligt element inom företagskulturen och många forskare argumenterar för att värderingar 

är djupt rotade inom detta fenomen (Hofstede & Minkov, 2010; Schein, 1984; Schwartz, 2006). 

Det som tydliggör kopplingen mellan värderingar och företagskultur ytterligare är att begreppen 

behandlas som synonyma av många forskare inom ämnet. Detta kan delvis bero på att 

värderingar upplevs vara drivkraften bakom individernas handlingar (Schein, 1984), vilket 

antyder att värderingarna slutligen fungerar som en kontrollmekanism vilket påverkar hur 

individerna väljer att agera. 
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I företagsmiljö benämns värderingar ibland som organisatoriska värderingar2 och det finns en 

definitionsskillnad mellan värderingar och OV där det förstnämnda begreppet är personligt och 

tillhörande individer till skillnad från OV som istället omfattar en samling accepterade och 

delade värderingar sinsemellan organisationsmedlemmarna (Malbasic, Rey & Potocan 2015). 

Detta innebär att OV utan deltagande medlemmar i organisationen inte skulle kunna förekomma 

eftersom att juridiska organisationer inte anses vara levande, däremot är definitionen av 

enskilda värderingar fortfarande densamma inom och utanför företagsmiljön3.  

”OV explain what the organization stands for, what the organization believes, and as such 

they guide organizational behavior and decisions (Malbasic, et al., 2015, s.438).” 

OV beskrivs av Bourne och Jenkins (2013) som ett jämförbart alternativ till byråkratisk 

kontroll. Chtioui och Thiery-Dubuisson (2011) beskriver att den byråkratiskt formella 

kontrollen utövas inom organisationer genom formella regler och praktiska begränsningar 

medan den informella kontrollen sker genom OV och oskrivna traditioner. Vidare argumenterar 

författarna för att formell och informell kontroll kan fungera som substitut eller komplement, 

men att den formella kontrollen endast är tillämpbar vid säkra och förutsägbara situationer. 

Detta innebär att informell kontroll sträcker sig bortom den specifika kontexten och är därför 

tillämpbar i fler situationer. OV en stor betydelse för organisationer, förutom den centrala roll 

inom företagskulturen som tidigare beskrivits har OV även en betydande roll för skapandet och 

förstärkandet av företagsidentiteten, matchningsprocessen mellan individ och organisation samt 

socialiseringsprocessen (Bourne & Jenkins, 2013; Schein, 1984).  

Bourne och Jenkins (2013) beskriver att värderingar inom organisationer representerar en sorts 

konsensus beträffande vissa värderingar som upplevs vara betydelsefulla för gruppens eller 

organisationens gemensamma måluppsättning och kollektiva nytta. Författarna påpekar att OV 

kan förändras under en längre tidsperiod och att dessa som koncept vanligtvis hänvisar till en 

mindre samling värderingar som tillsammans utgör ett rangordningssystem där samtliga 

värderingar är rangordnade efter betydelse. Denna samling av värderingar är till för att vägleda 

organisationsmedlemmarna i deras val och utvärdering av handlingar. OV skulle exempelvis 

kunna beträffa miljö- eller säkerhetsaspekter inom organisationen eftersom att värderingar 

inom dessa områden kan vägleda organisationens medlemmar och förmå dem att endast 

genomföra affärer med miljövänliga leverantörer eller agera försiktigt i osäkra situationer och 

undvika risktagande.  

Malbasic et al. (2015) antyder att det trots ett flertal begreppsförklaringar för OV finns en 

enighet kring deras betydelse för organisationer. Författarna argumenterar för att OV skapar 

företagskultur, ger personlighet till företaget, styr prioriteringar inom organisationen och är 

kärnan i matchningsprocessen mellan individ och organisation. Slutligen argumenteras det för 

att företag som visar hängivenhet till OV och följaktligen arbetar med dessa är mer 

framgångsrika än företag som bortser från detta (Jonsen et al., 2015; Malbasic et al., 2015).   

                                                           
2 Hädanefter kommer organisatoriska värderingar att förkortas OV för att förbättra läsupplevelsen. 
3 Hädanefter kommer begreppen OV och värderingar att handla om värderingar i den organisatoriska 
kontexten om inget annat nämns. 
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Schwartz (2006) sammanfattar den rådande konsensus angående värderingar från tidigare 

forskning och beskriver sex stycken egenskaper som definierar värderingar: (1) värderingar är 

trosföreställningar sammankopplade med verkliga känslor, (2) värderingar hänvisar till önskade 

mål som motiverar handling, (3) värderingar överstiger specifika handlingar och situationer 

vilket särskiljer dessa från smalare koncept som normer eller attityder, (4) värderingar fungerar 

som standarder som styr valet eller utvärderingen av människor och handlingar, (5) värderingar 

klassificeras efter betydelse och kännetecknas därmed av ett hierarkiskt system, och (6) 

värderingar styr handlingar genom sin relativa betydelse gentemot andra värderingar. Dessa 

punkter som hänvisar till konsensus inom forskningsområdet fastställer den dynamiska 

betydelse som värderingar har och med stöd från tidigare diskussion kommer OV i den här 

studien att betraktas som en uppsättning vägledande trosföreställningar som till viss del styr 

organisationsmedlemmarnas beteende och handlingar mot det som uppfattas vara betydelsefullt 

för den gemensamma målinriktningen. 

2.2 Uttalade och faktiska värderingar 
Vissa forskare uppfattar och behandlar OV som ett enhetligt koncept för hela organisationen, 

men Bourne och Jenkins (2013) beskriver detta som felaktigt och presenterar fyra aspekter av 

värderingar inom organisationer: uttalade värderingar som ska representera organisationen och 

förespråkas av företagsledningen genom officiell företagskommunikation, tillskrivna 

värderingar som representerar det som organisationsmedlemmarna anser styr deras handlingar, 

delade värderingar som representerar konsensus för de aggregerade värderingarna hos 

organisationsmedlemmarna, och framtida värderingar som representerar de värderingar som 

medlemmarna anser att organisationen bör anamma i framtiden. Författarna antyder att dessa 

aspekter till viss del förklarar handlingar inom organisationer men att de enskilt är ofullständiga 

och bör uppfattas som komplement till varandra för att förstå helheten av OV.  

Andra forskare beskriver förhållandet mellan OV och individuella värderingar som medvetet 

uttalade värderingar4 och omedvetna faktiska värderingar5. Detta talar inte emot Bourne och 

Jenkins (2013) fyra aspekter av OV utan beskriver istället en skillnad mellan vad organisationen 

förespråkar som önskvärda handlingar, framtida tillstånd och vad som faktiskt sker i den dagliga 

verksamheten (Bromley & Powell, 2012). Howell et al. (2012) beskriver att FV styr handlingar 

och beteenden hos de anställda inom organisationen likt Shuh och Miller (2006) som också 

argumenterar för att FV är den verkliga anledningen till handlingarna inom organisationen. 

Grogaard och Colman (2016) menar att FV kännetecknas som värderingar manifesterade i 

handlingar under den dagliga verksamheten. Begreppet UV används istället ofta för att beskriva 

de värderingar som en individ eller organisation uttrycker (Jonsen et al., 2015), vilka kan vara 

mer eller mindre överensstämmande med FV. Kabanoff och Daly (2002) beskriver att UV till 

en viss grad reflekterar den dagliga verksamheten, vilket inkluderar FV som ligger till grund 

för alla handlingar i verksamheten. Författarna menar att UV även reflekterar vad 

företagsledningen tror eller vad de vill att betydelsefulla intressenter ska tro om den dagliga 

verksamheten.  

                                                           
4 Hädanefter kommer uttalade värderingar att förkortas UV för att förbättra läsupplevelsen. 
5 Hädanefter kommer faktiska värderingar att förkortas FV för att förbättra läsupplevelsen. 
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Många författare beskriver, likt ovan, UV som offentligt förespråkade värderingar av 

företagsledningen vilket signalerar vad som är betydelsefullt inom organisationen och till viss 

del hur detta påverkar det dagliga arbetet (Daly et al., 2004; Grogaard & Colman, 2016; Howell 

et al., 2012; Shush & Miller, 2006). Eftersom att FV styr faktiska handlingar inom 

organisationen är det av intresse för företagsledningen att förändra dessa genom UV. Många 

forskare menar att det är betydelsefullt för organisationers framgång att FV och UV är 

någorlunda överensstämmande och vidare att företagsledningen bör använda UV för att uppnå 

en förändring eller förstärkning av FV (Burnes & Jackson, 2011; Lamm, Gordon & Purser, 

2010; Marginson, 2009).  

Den tidigare diskussionen om UV och FV framställer FV som anledningarna till det faktiska 

beteendet och de handlingar som utförs av organisationsmedlemmarna i den dagliga 

verksamheten medan UV som ett sätt för företagsledningen att signalera önskvärt beteende och 

legitimera sig gentemot omvärlden. Det finns viss kritik gentemot UV från forskare som hävdar 

att dessa inte kan återspegla de faktiska handlingarna i den dagliga verksamheten på grund av 

en frånkoppling mellan UV och FV vilket försämrar överensstämmelsen och därmed 

representativiteten. UV har även hävdats vara ett försök till ’window-dressing’ av 

företagsledningen, som innebär avsiktliga lögner om värderingar för att erhålla legitimitet och 

resurser utan några planer på att implementera dessa UV i den dagliga verksamheten (Bourne 

& Jenkins, 2013; Bromley & Powell, 2012; Velma, 2009).  

Däremot finns det ett flertal forskare som bemöter kritiken och beskriver UV som en tillförlitlig 

representation av den dagliga verksamheten. Bourne och Jenkins (2013) beskriver UV som ett 

beteende- samt förändringsstyrande verktyg genom förespråkarnas maktposition medan 

Kabanoff och Daly (2002) menar att UV i de allra flesta fall beskriver vad företagsledningen 

tror att organisationen är eller borde vara. Vidare beskriver Grogaard och Colman (2016) att en 

eventuell frånkoppling mellan UV och FV kan signalera en tolkningsfrihet för medlemmarna 

inom organisationen som inte nödvändigtvis behöver upplevas som negativ. Verma (2009) 

menar att uppfattningen om avsiktliga lögner och ’window-dressing’ hör till det förflutna och 

att 80 procent de anställda som blev intervjuade upplevde en överensstämmelse mellan UV och 

FV samt att över 60 procent inte alls upplevde att UV användes för ’window-dressing’. Även 

Bromley och Powell (2012) argumenterar för att denna frånkoppling sker i betydligt mindre 

omfattning än förut och att frånkopplingen som eventuellt existerar sker bortom 

företagsledningens kontroll som ett resultat av institutionella påtryckningar.  

Tidigare diskussioner likt ovanstående antyder att UV inte behöver vara helt överensstämmande 

med FV för att anses vara betydelsefull då detta endast är en av de många påvisade funktioner 

som UV uppfyller i en modern organisation. För att sammanfatta argumentationen fungerar 

UV: som ett legitimerings- och informationsverktyg för att återspegla hur organisationen 

arbetar genom att fungera som ett filter för FV, som ett styrverktyg för önskvärt beteende och 

framtida tillstånd inom organisationen samt som en formgivare för företagskulturen och FV då 

UV bland annat är betydelsefulla i matchningsprocessen mellan individ och organisation. 
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2.3 Värderingsförändringar inom organisationer 

En tidigare nämnd anledning till frånkoppling mellan UV och FV är att UV ofta används som 

ett styrverktyg av företagsledningen. Genom att företagsledningen bland annat använder UV i 

ett förändrande och utvecklande syfte ökar frånkopplingen mellan värderingar som förespråkas 

inom organisationen och värderingar som faktiskt praktiseras eftersom att det tar tid för nya UV 

att accepteras och vidare implementeras i den dagliga verksamheten. Utöver detta sker även 

frånkoppling på grund av institutionella påtryckningar vilket till stor grad framstår vara bortom 

kontroll för företagsledningen som istället anpassar sig – medvetet eller omedvetet –  till dessa 

påtryckningar för att legitimera sin verksamhet gentemot omvärlden.  

Bromley och Powell (2012) argumenterar för att organisationer är lyhörda och utvecklar 

verksamheten som svar på institutionella krav eller påtryckningar i en rationell process. 

Författarna beskriver att rationaliseringsprocessen inledningsvis omfattar det symboliska 

anammandet av föreslagna praktiker, men om dessa externt begärda praktiker går emot 

produktionens kärnaspekter agerar organisationen rationellt och undviker implementering i stor 

utsträckning. Däremot blir den begärda överensstämmelsen mellan UV och FV en moralisk 

plikt som inte går att ignorera, särskilt eftersom att implementeringsprocessen ofta bevakas med 

hjälp av lagar och bokföringsverktyg. Bromley och Powell (2012) hänvisar även till studier som 

visar att värderingar eller policys som endast betraktades som symboliska tillslut kan integreras 

i organisationens dagliga praktiker, även utan implementeringsåtgärder. Detta sker när 

organisationen försöker anpassa verksamheten till omgivningens krav för att erhålla legitimitet 

och resurser för att kunna fortsätta bedriva och utveckla verksamheten. Bourne och Jenkins 

(2013) beskriver denna anpassning av OV som ett bevis på organisationers strävan efter 

legitimitet och menar att en kongruens mellan OV och institutionella värderingar6 leder till stöd 

från omgivningen och tillgång till resurser som är väsentliga för verksamhetens överlevnad. 

Detta krav på kongruens mellan OV och IV för framgångsrika organisationer motsvarar kravet 

på kongruens mellan UV och FV, vilket ytterligare fastställer rollen för värderingar i moderna 

organisationer. 

Mattingly och Westover (2015) argumenterar för att organisationer till stor del är beroende av 

interna och externa intressenter för överlevnad och söker legitimitet mot dessa parter för att 

erhålla stöd och resurser, vilket resulterar i en konformitet gentemot samhällets normer och 

värderingar. Brandau, Endenich, Trapp och Hoffjan (2013) menar att denna strävan efter 

legitimitet från omvärlden ofrånkomligen resulterar i isomorfism. Enligt DiMaggio och Powell 

(1983) existerar en homogenitet mellan organisationer som under längre tid har varit 

verksamma i samma bransch eller marknad. Författarna menar att institutionell isomorfism 

beskriver varför organisationerna blir homogeniserade, där processen omfattar att 

organisationer med samma miljömässiga förutsättningar tvingas efterlikna varandra.  

 

 

                                                           
6 Hädanefter kommer institutionella värderingar att förkortas IV för att förbättra läsupplevelsen. 
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Vidare beskriver forskare att isomorfism har tre huvudmekanismer som ger drivkraft åt 

homogeniseringsprocessen: (1) tvingande isomorfism som innebär påtvingade förändringar 

genom sociala normer och värderingar som utövas av internationella eller statliga 

organisationer, (2) härmande isomorfism som innebär imitation av praktiker, processer, eller 

strukturer från framgångsrika företag för att motverka osäkerhet eller ge gensvar till socialt 

konstruerade förväntningar, och (3) normativ isomorfism som handlar om skapandet av 

standarder inom professionella yrken som förespråkar efterlikning enligt beprövade metoder 

exempelvis bokföringspraxis (Brandau et al., 2013; DiMaggio & Powell, 1983). Isomorfism 

beskriver därmed homogeniseringsprocessen där organisationer bland annat efterliknar 

varandras värderingar inom ett organisationsfält eftersom att de konkurrerar om samma resurser 

och kunder men strävar även efter legitimitet från deras gemensamma omgivning. 

”By organizational field, we mean those organizations that, in the aggregate, constitute a 

recognized area of institutional life: key suppliers, resource and product consumers, regulatory 

agencies, and other organizations that produce similar services or products (DiMaggio & 

Powell, 1983, s.148).” 

DiMaggio och Powells (1983) definition av organisationsfält omfattar företag inom samma 

bransch, vilket antyder att företag som är verksamma inom samma bransch efter anpassning 

blir homogena eftersom att de står inför samma miljömässiga förutsättningar och säljer likartade 

produkter eller tjänster. Vidare beskriver Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) att 

organisationsfält karakteriseras av en direkt interaktion och betydelsefull påverkan sinsemellan 

organisationerna inom branschen. För att erhålla legitimitet inom ett organisationsfält behöver 

organisationerna förhålla sig till två aspekter, medlemskapsaspekten som bestämmer vilken 

position organisationen har i branschen och praktikaspekten som dikterar hur organisationen 

bör agera inom branschen genom praxis, lagar eller normer (Lawrence, 1999). DiMaggio och 

Powell (1983) argumenterar för att företag inom ett organisationsfält inledningsvis uppvisar en 

heterogenitet men efter att organisationsfältet blir etablerat inleder homogeniseringsprocessen 

och organisationerna börjar efterlikna varandra. 

2.4 Identifiering av uttalade värderingar 
Oavsett vilken funktion uttalade värderingar anses uppfylla är antalet studier om dessa 

begränsade och de fåtal studier som har undersökt UV använder kvalitativa eller kvantitativa 

innehållsanalyser för att identifiera UV och deras relativa betydelse för organisationen. UV 

kommuniceras till interna och externa intressenter, vilket forskare beskriver sker implicit eller 

explicit genom officiell företagsdokumentation som oftast innebär årsredovisningar (Bourne & 

Jenkins, 2013; Jonsen et al., 2015; Kabanoff & Holt, 1996). Den explicita kommunikationen av 

UV innebär att företagen beskriver värderingarna som företaget står bakom, ofta under ett 

avsnitt eller rubrik i den officiella dokumentationen vid namn värderingar. Vidare sker istället 

den implicita kommunikationen i löpande text och omfattar värderingar andra värderingar som 

inte blev explicit uttrycka under det dedikerade avsnittet eller rubriken. Detta kan exempelvis 

innebära att ett företag tillägnar ett helt avsnitt till att prata om deras miljöansvar utan att 

uttryckligen fastslå att miljöansvar är en värdering företaget står bakom.   
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Malbasic et al. (2014) fann att cirka 70 procent av företagen från Fortune 100 explicit 

förespråkade tre till fem UV och att endast några förespråkade över sju UV, vilket 

genomsnittligen gav 4,74 identifierade UV per företag. De flesta studier som undersöker UV 

utgår från en deduktiv ansats som utvärderar betydelsen av uttalade värderingar för 

organisationerna, vilket innebär att författarna i identifikationsprocessen använder flera 

nyckelord som anses vara representativa för dessa värderingar och betydelsen mäts genom 

frekvensberäkning, något som beskrivs under metodavsnittet i denna studie. Kabanoff och Daly 

(2002) tillämpar denna deduktiva ansats med exempelvis nyckelord som chef, direktör eller 

ledare för värderingen auktoritet. Nyckelord fungerar som indikatorer, vilket är synonymer eller 

närliggande ord för värderingar, då implicita värderingar inte uttryckligen återfinns i den 

löpande texten. Indikatorer används sedan för antalsberäkning i den kvantitativa 

innehållsanalysen och förklaras i detalj under metodavsnittet. Antalsberäkningarna uppskattar 

betydelsen som en värdering har för organisationen genom att ställa värderingsfrekvensen för 

denna gentemot andra värderingar i den officiella företagsdokumentationen. 

Däremot beskriver Howell et al. (2012) att organisationer ofta har en unik uppsättning OV eller 

UV, särskilt om organisationerna tillhör separata branscher. Författarna påvisar kritik mot att 

analysera UV med hjälp av riktade innehållsanalyser som söker efter generiska variabler och 

argumenterar istället för att forskare bör adressera den någorlunda unika uppsättning OV som 

återfinns inom varje organisation. Det är därför intressant att analysera UV med hjälp av en 

konventionell innehållsanalys för att ta hänsyn till säregna UV inom varje organisation. 

Malbasic et al. (2014) beskriver att både kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys kan utnyttjas 

vid studier av UV, där den kvalitativa analysen identifierar ett antal enskilda UV och den 

kvantitativa analysen beräknar, likt Kabanoff och Daly (2002) m.fl., frekvensen av dessa UV 

med hjälp av synonymer eller nyckelord vilket mäter betydelsen värderingarna har för 

organisationen.  

Den kvantitativa analysen är något mer pålitlig och objektivt orienterad då beräkningar och 

identifikation sker med hjälp av ett datorprogram, däremot sker identifikationen av de enskilda 

värderingarna genom grundlig inläsning av den officiella företagsdokumentationen. Detta ger 

upphov till en subjektivitet vid identifikationsprocessen som är utmanande att bemöta. För att 

hantera denna subjektivitet används definitionen av värderingar från Schwartz (2006) som 

vägledning under identifikationsprocessen, med särskild hänsyn till: att värderingar hänvisar 

till önskade mål som motiverar handling, att värderingar överstiger specifika handlingar eller 

situationer och sträcker sig bortom kontexten vilket särskiljer dessa från smalare koncept som 

normer eller attityder vilka ofta är begränsade till vissa objekt, handlingar eller situationer, och 

att värderingar fungerar som standarder som styr valet eller utvärderingen av människor och 

handlingar.  

Anledningarna till att UV identifieras är flertaliga då det ibland handlar om att pröva 

lämpligheten av värderingsmodeller som Malbasic et al. (2014) eller i andra fall ofta handlar 

om att kunna observera branschspecifika tendenser och förändringar över tid genom 

kategorisering med hjälp av värderingsmodeller som Kabanoff och Holt (1996), Bourne och 

Jenkins (2013) eller Jonsen et al. (2015). 
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Vidare handlar slutsatserna från dessa ovan nämnda studier om att praktiska resultat återkopplas 

mot en teoretiska grund som ofta omfattar institutionell teori om institutionella påtryckningar 

och legitimering men därtill även teori om UV som styrmedel och målbild. I sina slutsatser 

beskriver Kabanoff och Holt (1996) organisationers benägenhet till förändring och faktiska 

värderingsförändringar i relation till dominant värderingstyp, vilket ger indikationer om 

exempelvis institutionella påtryckningar då företag som ligger i linje med samhällets normer 

och krav förändrar sina värderingar mindre än företag som har en tydlig frånkoppling från 

samhällets värderingar på grund av omvärldshändelser. Vidare sammankopplar Bourne och 

Jenkins (2013) värderingar till institutionella påtryckningar och antyder att UV som identifieras 

är de värderingar som är framträdande inom institutionerna, exempelvis specifika branscher 

eller samhällsnormer. Det gäller därför att vara noga med återkopplingen mellan det praktiska 

resultatet och den teoretiska grunden. Oavsett vilken anledning som resulterar i att UV 

identifieras finns det alltid en bakomliggande frågeställning, vilket det även gör i denna studie. 

Att identifiera UV är endast ett förstasteg där de identifierade UV fortsättningsvis används till 

analys av branschspecifika förändringar över tid och jämförelser av storbankernas värderingar 

sinsemellan. Avslutningsvis återkopplas praktiska resultaten till den teoretiska bakgrunden.  

2.5 Kategorisering av uttalade värderingar 
När identifikationsprocessen av UV anses vara färdig har ett obestämt antal enskilda 

värderingar erhållits, ofta fler än vad som är behändigt att hantera. Exempelvis om ett företag, 

i dess officiella företagsdokumentation, förespråkar en enskild värdering någon procent mer 

eller mindre vid nästkommande mätpunkt säger denna förändring nästintill ingenting om 

företagets eller branschens värderingar i helhet. Därför bör en annan metod tillämpas vid 

fortskridande analys av hur dessa identifierade UV har förändrats över tid inom företaget och 

vidare med avseende till branschutvecklingen. För att förbättra överskådligheten och 

jämförbarheten tillämpas därmed en kategoriseringsmetod av dessa UV genom en 

samlingsmodell för värderingar. Malbasic et al. (2014) argumenterar för att framgångsrika 

organisationer utgår efter en balans i alla dess områden, där OV inte är ett undantag. De 

uttrycker att en balans i värderingar markant påverkar företagets framgång och resultat. Enligt 

Gregory, Harris, Armenakis och Shook (2009) hjälper ett ramverk av balanserade OV 

organisationer med att prioritera målsättningar och att uthärda under osäkra förhållanden eller 

miljömässiga förändringar. Det innebär att metoden som används vid kategorisering bör ta 

hänsyn till detta. 

En balans av uttalade värderingar innebär att en organisation exempelvis uppvisar ett jämnt 

antal mjuka och hårda värderingar eller att en organisation har sina värderingar jämnt fördelade 

över ett antal värderingskategorier beroende på modellval. Denna balans är en grundläggande 

förutsättning för välfungerande och lönsamma organisationer enligt Gregory et al. (2009) och 

Malbasic et al. (2014). Malbasic et al. (2014) baserar detta på resultatet av sin studie som tydligt 

indikerar att organisationerna inom Fortune 100 uppvisar en balans av värderingar, vilket 

författarna argumenterar är ett bevis då dessa organisationer är de mest framgångsrika inom 

modern tid. Författarna argumenterar vidare för att en balanserad organisation är 

eftersträvansvärd då det exempelvis finns ett påvisat starkt samband mellan god balans av 

finansiella och operationella mått tack vare genomslaget av det balanserade styrkortet.  
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“The question of balance is one of those that seems very logical in practically all fields of life, 

and especially in private life. Hardly anyone will rate as successful a person who achieves 

outstanding business results, but who does not have family, true friends, vacation time, or any 

hobbies. But such a person cannot be regarded as successful, despite having an enviable 

professional career (Malbasic et al., 2014, s.439).” 

 

Det finns ett antal modeller och ramverk som utgår från ett samförstånd om att balanserade 

värderingar leder till organisatorisk framgång. Dessa modeller används för att sammankoppla 

varje identifierad UV med en övergripande kategori, exempelvis det välkända Competing 

Values Framework från Quinn och Rohrbaugh (1983) som består av fyra övergripande 

kategorier vid namn klan-, entreprenörs-, byråkrati- och marknadskultur. Kategoriseringen i 

detta ramverk sker utifrån antagandet att dessa kategorier anses vara uteslutande motsatser och 

konkurrerande sinsemellan. Detta innebär att en enskild värdering endast kan återfinnas inom 

en av de fyra kategorierna. CV-ramverket kan användas som ett strategiskt verktyg att utveckla 

organisationen med eller för diagnostisering av organisationskultur genom värderingar. Vidare 

går det inte att tala om balanserade modeller eller ramverk för värderingar utan att inkludera 

Schwartz. Schwartz (1992) modell för värderingar tar likt CV-ramverket hänsyn till det 

psykosociala perspektivet och består av fyra dimensioner vid namn self-transcendence, 

conservation, self-enhancement och openness to change där OV uteslutande kategoriseras.  

Enligt Malbasic et al. (2014) har dessa två modeller och ramverk blivit ifrågasatta med kritik 

mot CV-ramverkets initiala fokus på prestationer och Schwartz modellens 

appliceringssvårigheter inom organisatorisk kontext. Dessutom återfinns en tydlig frånkoppling 

mellan den balans ramverket och modellen sägs eftersträva och resultat från analyser av 

värderingar hos framgångsrika organisationer i skrivande stund, vilket antyder att CV-

ramverket och Schwartz modell ej har åldrats väl. Detta innebär att både CV-ramverket och 

Schwartz modell inte har konstruerats med moderna organisationer i åtanke, vilket innebär en 

otillräcklig anpassning gentemot balansaspekten. Om det finns en frånkoppling mellan 

organisationerna som modellerna ursprungligen har konstruerats för och organisationerna i 

dagens samhälle riskerar tillämpning av modellerna vid analys att leda till felaktiga eller 

missvisande slutsatser. Anledningen till att välbalanserade modeller föredras är inte endast på 

grund av det organisatoriska klimatet i dagens samhälle utan även tack vare underlättandet att 

identifiera förändringar mellan olika företag eller vid ett företag över tid som medföljer.  

Det blir lättare att identifiera förändringar inom ett företag om modellen som används är 

välbalanserad, vilket är ett koncept som är viktigt att förstå. Exempelvis, föreställ er en modell 

med fyra värderingskategorier. Om 90 procent av alla organisatoriska värderingar omfattas 

under en kategori blir det svårare att upptäcka förändringar oavsett förändringsfrekvens av 

värderingarna inom den kategorin. Detta eftersom att förändringar som sker inom en bred 

kategori är mer benägna att inte lämna den kategorin på grund av omfattningen, vilket innebär 

att siffran 90 procent sannolikt kvarstår trots den möjliga interna rörligheten. Föreställ er istället 

återigen en modell med fyra värderingskategorier, där 25 procent av alla värderingar täcks inom 

varje värderingskategori. När det sedan sker förändringar är det mer troligt att förändringarna 

identifieras då det uppstår mer rörlighet mellan värderingskategorierna istället för inom samma. 

Argumentationen ovan antyder att mer balanserade modeller som tar hänsyn till den moderna 

organisationen behövs för bättre precision, definition och identifikation.  
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En balanserad modell för värderingar har under senare tid uppmärksammats och kommer ifrån 

Cardona och Rey (2008) vid namn ’Management by Missions’-modellen7. MBM-modellen 

inkluderar inte endast ett psykosocialt perspektiv likt tidigare modeller utan anpassar sig till 

moderna organisationer genom att även konstrueras utifrån antropologiska grunder ur ett 

företagsperspektiv till skillnad från exempelvis Schwartz (2006) modell som var 

svårapplicerbar inom organisationsperspektiv på grund av sitt individfokus. 

MBM-modellen är nära anknuten till måluppfyllnad, tar hänsyn till samtliga företagsnivåer och 

är bättre balanserad än de två förstnämnda koncepten. Rent praktiskt innebär detta att MBM-

modellen är konstruerad med moderna organisationer i åtanke vilket kommer att resultera i en 

mer verklighetsförankrad och rättvisande analys. Vidare bör det noteras att MBM-modellens 

anknytning till måluppfyllnad är nära sammankopplad med tidigare argumentation som antyder 

att moderna organisationer anses använda uttalade värderingar ur ett målperspektiv som en 

styrmekanism, som ett legitimeringsverktyg eller i anpassningssyfte m.m. Anledningen till 

detta är att uttalade värderingar anses spela en stor roll i företagets måluppfyllelse, vilket 

innebär att kategorierna i en värderingsmodell bör representera unika och ibland oförenliga 

värderingar som används för att uppfylla organisationens målsättning (Malbasic et al., 2014). 

Huvudpoängen med ovanstående argumentation är att uttalade värderingar har en närliggande 

koppling med organisationens målsättning, vilket MBM-modellen tar hänsyn till. För bättre 

överskådlighet återfinns en självkonstruerad illustration över MBM-modellen nedan. 

Figur 1. Visualisering av MBM-modellen. 

 
 

MBM-modellen används, likt de två föregående modellerna, för att sammankoppla olika och 

oförenliga OV med en av sina fyra kategorier som ska samla och representera ett balanserat 

ramverk av OV som återfinns explicit eller implicit i officiell företagsdokumentation.  

 

 

                                                           
7 MBM är en förkortning för ’Management by Missions’ och kommer fortsättningsvis att användas. 
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MBM-modellens fyra kategorier är: (1) företagsvärderingar som berör organisationens 

vinstskapande och affärsmässiga aktiviteter (uthållighet, professionalism, effektivitet eller 

resultatorientering), (2) relationsvärderingar som berör kvalitet i personliga relationer 

(teamwork, kommunikation eller respekt), (3) utvecklingsvärderingar som berör kontinuerlig 

förbättring inom verksamheten och differentiering (lärande, innovation, kontinuerlig 

förbättring eller kreativitet), och (4) mervärdesvärderingar som berör skapandet av ett mervärde 

för intressenter och ägare utöver vad som krävs av företagsrelationen (socialt ansvar, genuint 

individintresse eller kundnöjdhet) vilka tillsammans utgör MBM-modellen (Malbasic et al., 

2014).  

 

Då organisationer enligt Malbasic et al. (2014) antas sträva efter en balans som genomsyrar 

verksamheten är uttalade värderingar inget undantag. Eftersom att uttalade värderingar även 

antas vara nära sammankopplade med organisationernas målsättning bör balansen som 

eftersträvas återspeglas i MBM-modellen med en jämn fördelning av uttalade värderingar för 

att kunna bistå till en ofta bred och krävande målsättning. MBM-modellen används därför både 

som ett sätt att kategorisera uttalade värderingar för att erhålla en god överblick över 

organisationens värderingsramverk och dessutom för att binda samma organisationers 

målsättning med en uppsättning värderingar som leder till uppfyllelse. För denna studie används 

modellen endast i kategoriseringssyfte och inte som ett verktyg för att undersöka kongruens 

mellan målsättning och uttalade värderingar (Malbasic et al., 2014; Azzolini, 2011). Det 

huvudsakliga syftet med MBM-modellen är att den används som stöd- och 

kategoriseringsverktyg, vilket underlättar för vidare analys och återkoppling med den teoretiska 

bakgrunden. Mer information om kategoriseringsarbetet återfinns under nästkommande 

metodavsnitt. 

 

Malbasic et al. (2014) jämförde vilken av CV-ramverket, Schwartz’ modell och MBM-

modellen som var mest passande för att analysera moderna organisationer genom kvalitativ och 

kvantitativ innehållsanalys av företag på ’Fortune 100’-listan vilka enligt författarna anses på 

många sätt vara de största och mest framgångsrika organisationerna i världen. Resultaten av 

studien visade att MBM-modellen var mer representativ för den balans av värderingar moderna 

och framgångsrika organisationer anses eftersträva.  

 

Antalet studier inom ämnet uttalade värderingar är fåtaliga, vilket innebär att den 

nykonstruerade MBM-modellen som presenteras av Malbasic et al. (2014) ännu inte är 

beprövad till skillnad från det välkända CV-ramverket och Schwartz’ modell. Däremot har 

MBM-modellen i enighet med ovanstående diskussion visat sig vara mer lämplig för analys av 

moderna organisationer än de andra två modellerna, därför är det MBM-modellen som används 

för kategorisering av värderingar i denna studie. Jag anser att MBM-modellen kommer att ge 

en bättre överblick av representerande värderingar genom kategoriseringsvalet, vilket 

underlättar förståelsen för om dessa samlingar av värderingar skiljer sig åt mellan företag samt 

förändras över tid. MBM-modellen kommer att användas för förtydligande av 

värderingsförändringar och branschjämförelser, som annars skulle vara svårobserverade på 

grund av den mängd UV som förväntas identifieras under processen och erbjuder därmed en 

god kategoriserings- och tolkningsmöjlighet för en annars stor mängd svårtolkade UV.  
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Avslutningsvis kommer MBM-modellen att fungera som ett kategoriserings- och stödverktyg 

under analysarbetet främst för att underlätta tolkning och jämförelser inom och mellan 

storbankerna, då det är betydligt lättare att observera och kommentera förändringar av 

kategorier istället för enskilda uttalade värderingar. MBM-modellen samlar upp enskilda 

uttalade värderingar i ömsesidigt uteslutande kategorier och används som stöd vid fråga två 

samt tre i frågeställningen, där kategorierna från modellen används som underlag för mätning 

och jämförelse. Vidare är modellen ett stöd vid återkopplingen från det praktiska resultatet till 

den teoretiska grunden, framförallt gällande teorier om homogenisering, legitimering och 

institutionell anpassning. Slutsatsen från Malbasic et al. (2014) löd att MBM-modellen var den 

mest passande värderingsmodellen att använda för undersökning och vidare analys av uttalade 

värderingar inom moderna organisationer. Avsnitt två har påvisat detsamma, därför kommer 

modellen att användas i nästkommande avsnitt vilket sker på grund av den förtydligande 

återkopplingen som möjliggörs mellan praktiska resultat och teoretisk grund.  
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3. Metod 

3.1 Förarbete 
I studiens inledande fas genomfördes en övergripande litteraturgenomsökning av ämnet 

företagskultur för att erhålla en övergripande bild över ämnet värderingar inom organisationer. 

Litteraturen som används i denna studie utgörs främst av vetenskapliga artiklar som handlar om 

UV, identifikation och analys av dessa samt studier som beskriver institutionell teori inom den 

organisatoriska kontexten. Dessa artiklar har erhållits genom databaser som är tillgängliga 

genom Örebro universitetsbibliotek. Söktjänsterna Summon och Google Scholar har 

huvudsakligen använts för litteraturgenomsökningen med hjälp av sökord som ”organizational 

values”, ”espoused values”, ”institutional theory”, ”organizational legitimacy”, ”organizational 

isomorphism” och ”content analysis”. Alla teoretiska referenser i detta arbete är vetenskapligt 

granskade och både äldre och nyare forskning är inkluderad för att skapa ett djup och en 

nyansering i teoridiskussionen. Även tillgängligheten av det empiriska datamaterial 

kontrollerades. Eftersom att tidigare studier hade undersökt UV med hjälp av innehållsanalyser 

var det underförstått att officiell dokumentation från företagen krävdes för 

identifikationsprocessen. Inledningsvis granskades även mindre banker men där var 

datamaterialet knapphändigt. De fyra svenska storbankerna hade all önskvärd 

företagsdokumentation tillgänglig – årsredovisningar, delårsrapporter, riskhanteringsrapporter 

och hållbarhetsredovisningar –  för ett flertal år tillbaka, vilket behövdes för analys av hur UV 

har förändrats över tid. Den officiella företagsdokumentationen återfinns på storbankernas 

hemsidor. 

För att undvika under- eller överskattning av tidsåtgången vid kvalitativ samt kvantitativ 

innehållsanalys prövades det empiriska materialet för att uppskatta tidsgången och vidare 

konstruera en tidsram som passade studiens omfattning. Företaget som testades var SEB och 

mätpunkten var året 2015. Analysprocessen inleddes med den kvalitativa innehållsanalysen och 

det gick att identifiera uttalade värderingar implicit och explicit genom att utgå ifrån den 

teoretiska definitionen av värderingar. Innehållsanalyserna av en mätpunkt för SEB tog cirka 

en halv arbetsdag där även den kvantitativa innehållsanalysen var inräknad i tidsåtgången. Efter 

det här empiritestet ansågs det vara lämpligt att begränsa antalet mätpunkter till fyra, vilket 

totalt blir 16 stycken kvalitativa respektive kvantitativa innehållsanalyser. 

3.2 Undersökningsdesign 
Den här studien ämnar identifiera UV från de fyra svenska storbankerna, som enligt tidigare 

forskning återfinns i företagsdokumentation, för att sedan undersöka hur dessa förändras under 

tidsperioden. Det är därför betydelsefullt att undersökningsdesignen är anpassad till en studie 

som analyserar empiriskt material över en längre tidsperiod. Enligt Bryman och Bell (2013) 

används en longitudinell undersökningsdesign vid studier som undersöker förändringar över 

tid. Bansal (2005) beskriver att longitudinella studier måste baseras på detaljerade och 

kontinuerliga rapporter, vilket är en anledning till att mindre företag med sämre tillgänglighet 

av dokumentation valdes bort. Bryman och Bell (2013) beskriver ett antal svårigheter som kan 

uppstå vid longitudinella studier, där ett problem är förändringar under analysprocessen. Detta 

problem är inte relevant för denna studie då undersökningsmaterialet endast består av 

företagsdokumentation som inte kan påverkas och således förändras vid hantering eftersom 

dessa redan är skrivna och offentligt publicerade.  
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Ett annat problem som kan uppstå är urvalsbortfall, vilket proaktivt har hanterats tack vare den 

genomförda tillgänglighetskontrollen för datamaterialet. Denna genomfördes för att verifiera 

att all önskad företagsdokumentation fanns tillgänglig under vald tidsperiod för samtliga 

storbanker som dessutom insamlades under en dag för att undvika bortfall. Enligt Bryman och 

Bell (2013) finns det ofta svårigheter med en avsaknad av tydliga riktlinjer för lämpliga 

tidsintervall för mätpunkter vid longitudinella studier. Eftersom studiens syfte är att identifiera 

UV samt analysera hur dessa förändras över tid istället för att identifiera orsaker till 

förändringarna, uppstår det därmed inga direkta problem med kausalitet. Studien ämnar 

analysera hur UV förändras över tid, vilket innebär att kvalitativ innehållsanalys av 

storbankernas dokument är lämpligt för att skapa en kontextuell och djupare inblick i 

datamaterialet. Den kvalitativa forskningsstrategin är enligt Bryman och Bell (2013) vanligt 

förekommande vid studier som är tolkande och induktiva i sin natur, vilket enligt Guercini 

(2014) innebär att författare inte åtskiljer analysen med sina subjektiva uppfattningar. Den 

kvalitativa innehållsanalysen beskrivs djupgående under ett senare avsnitt tillsammans med den 

kvantitativa innehållsanalysen som används för att beräkna ordfrekvenser, vilket avgör 

betydelsen UV har inom organisationen och underlättar identifiering av förändringar. 

3.3 Undersökningsobjekt 
Valet av undersökningsobjekt baserades på studiens syfte och frågeställning, detta för att 

identifiera de mest lämpliga företagen för undersökningen vilket Bryman och Bell (2013) 

beskriver som en nödvändighet och vidare att företagen som valts ut bör kunna återge den 

information som forskaren vill erhålla. Christensen (2010) argumenterar för att ett urval kan 

klassificeras som strategiskt ifall forskaren själv har bedömt och valt ut vilka företag som ska 

delta i undersökningen. Detta stämmer då de fyra svenska bankerna valdes eftersom att alla 

agerar inom samma eller snarlika marknader och klassificeras som storbanker. Swedbank, 

Handelsbanken, Nordea och SEB stod för totalt 70 procent av in- och utlåningen i Sverige år 

2015 (Swedbank, 2015), vilket antyder att storbankerna har en stark marknadsposition i den 

svenska marknaden till skillnad från andra mindre banker. Ytterligare en anledning till urvalet 

var dessutom informationstillgången, då det var och förblir svårare att erhålla dokumentation 

från mindre företag – i det här fallet banker – än från multinationella organisationer som bör 

tillhandahålla all möjlig information för att uppfattas som legitima (Albu & Wehmeier, 2014.).  

Därmed ansågs dessa fyra storbanker vara lämpliga som underlag för att kunna besvara 

undersökningsfrågorna. Trots att storbankerna anses vara kontextuellt likartade vid mättillfället 

har varje storbank något av en unik historia som bör noteras, då detta har en påverkan på 

bildandet av företagskultur och därmed värderingar, vilket kan uppenbaras vid identifikations- 

eller kategoriseringsprocessen.  Handelsbanken är den äldsta av de fyra storbankerna då den 

grundades år 1871 och har ett rikstäckande kontorsnät i hela Skandinavien samt i Nederländerna 

och Storbritannien. I dag är Handelsbanken arbetsgivare åt cirka 12 000 medarbetare och är 

verksam i 25 länder (SHB, 2015). Nordea är den största av de fyra storbankerna och uppkom 

genom en sammanslagning av fyra mindre banker och bildades år 2001. Nordea är i dag den 

största finanskoncernen i Norden samt Östersjöregionen med ungefär 650 kontor på åtta 

hemmamarknader och arbetsgivare åt cirka 32 300 medarbetare (Nordea, 2014; Nordea, 2015).  
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Skandinaviska Enskilda Banken är den storbank som är störst inom företagssektorn men 

tillhandahåller även banktjänster till privatpersoner och uppkom likt Nordea från en 

sammanslagning av två mindre banker som ett resultat av internationella påtryckningar år 1972. 

Den skandinaviska enskilda banken är i dag främst verksam i Sverige och Baltikum, men 

bedriver även verksamheten i resten av Skandinavien och Tyskland. Banken är vidare 

arbetsgivare åt cirka 15 500 medarbetare (SEB, 2015a; SEB, 2015b). Slutligen har den yngsta 

banken Swedbank likt Nordea och SEB uppkommit från en sammanslagning av ett flertal 

sparbanker men detta har skett under flera årtionden och under en årsstämma i april 2006 

beslutades det att koncernen skulle gå under det gemensamma namnet Swedbank. Storbanken 

har i dag 13 542 medarbetare och 420 kontor i Baltikum och Sverige (Swedbank, 2016). 

3.4 Datamaterial och insamling 
Det empiriska datamaterialet är i den här studien officiell företagsdokumentation. 

Innehållsanalyser beskrivs enligt Bryman och Bell (2013) som en metod för att analysera 

dokument och texter vilket också de forskare som studerar UV gör (se exempelvis Bourne & 

Jenkins, 2013; Kabanoff & Holt, 1996). Det ter sig logiskt och naturligt att analysera UV utifrån 

officiell företagsdokumentation då det lämnar mer eller mindre tydliga spår av värderingar, då 

UV antingen kan vara explicit nedskrivna eller implicit uttryckta i meningar eller stycken. Den 

officiella företagsdokumentationen samlades in från bankernas hemsidor och laddades ner för 

att undvika potentiellt bortfall om det exempelvis skulle uppstå tekniska problem som 

påverkade åtkomsten. Den sekundärdata som fanns tillgänglig på hemsidorna var 

årsredovisningar, delårsrapporter, riskhanteringsrapporter och hållbarhetsredovisningar. 

Datamaterialet insamlades under en dag genom nedladdning för att undvika risken för bortfall 

och säkerställa att underlaget fanns tillgängligt under hela analysprocessen. 

Den företagsdokumentation som används klassificeras som sekundärdata, vilket är information 

som inte har samlats in eller sammanställts av forskaren själv utan av andra och är inte heller 

specifikt framtaget för forskningsfrågan (Harris, 2001). Bryman och Bell (2013) argumenterar 

för att analys av sekundärdata har ett flertal fördelar. Exempelvis sparar dessa analyser tid och 

pengar, är ofta av hög kvalitet och det uppstår en bättre möjlighet att genomföra longitudinella 

analyser. Enligt Bryman och Bell (2013) är tolkningsmöjligheterna vid analystillfället även en 

stor fördel med sekundärdata. Officiell företagsdokumentation har tidigare använts för att 

studera uttalade värderingar med hjälp av innehållsanalyser, men inte genom en induktiv ansats 

utan istället genom en deduktiv ansats där författarna har förutbestämda koder som 

datamaterialet analyseras med. Vid nästkommande avsnitt kommer en diskussion föras kring 

fördelarna med en konventionell innehållsanalys i förhållande till den deduktiva 

innehållsanalysen och varför den förstnämnda är vald.  
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3.5 Innehållsanalys 
Hsieh och Shannon (2005) beskriver den kvalitativa innehållsanalysen som en av de vanligaste 

analysmetoderna för textanalys med fokus på kontext där datamaterialet kan vara verbalt, 

skriftligt eller i elektronisk form. Det innebär att datamaterialet exempelvis erhålls genom 

intervjuer, observationer eller tryckta dokument. Den här studien kommer framförallt att 

använda en konventionell innehållsanalys med en induktiv ansats vilket Hsieh och Shannon 

(2005) anser vara lämpligt när kategorier skall växa fram ur datamaterialet. Anledningen till att 

en induktiv ansats valdes framför en deduktiv ansats, som används av bland annat Kabanoff 

och Holt (1996), är kopplad till studiens syfte. Då syftet är att identifiera UV, vilka uppfattas 

som unika för varje organisation, och observera eventuella förändringar av dessa över tid anses 

det vara motsägelsefullt att innan kontakt med datamaterialet ha förutbestämda värderingar 

redo. 

”The advantage of the conventional approach to content analysis is gaining direct information 

from study participants without imposing preconceived categories or theoretical perspectives 

(Hsieh & Shannon, 2005, s.1280).”  

Det anses därför inte vara särskilt lämpligt att observera värderingsförändringar om forskaren 

redan inledningsvis bestämt vilka UV som ska analyseras. Detta låser forskaren och materialet, 

vilket kan resultera i att vissa värderingar överrepresenteras, underrepresenteras eller förloras 

på grund av urvalet. UV kan dessutom vara explicita eller implicita inom 

företagsdokumentation, där de förstnämnda tenderar att skrivas ut under specifika avsnitt 

medan de sistnämnda istället identifieras med hjälp av definitioner och forskarens subjektiva 

uppfattning. Enligt Elo och Kyngäs (2007) har innehållsanalyser ofta en förberedelsefas där 

forskaren inledningsvis väljer analysenheten för att genomföra en inläsning av datamaterialet 

för att först bilda sig en uppfattning och sedan fördjupa sig i texten. När den kvalitativa 

innehållsanalysen har genomförts och UV är identifierade kommer följaktligen en kvantitativ 

innehållsanalys användas, detta för att kunna uppskatta frekvensen och i förlängning betydelsen 

av de identifierade värderingarna för de enskilda bankerna och om förespråkade värderingar 

förändras under tidsperioden vilket enligt Bryman och Bell (2013) går att observera med en 

kvantitativ innehållsanalys. Betydelsen mäts genom att beräkna frekvenser med ett 

datorprogram med hjälp av likartade ord, den värdering som har högst frekvens tilldelas en 

förstaplats i rangordningen. 

Under det resterande metodavsnittet kommer kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys 

fortsättningsvis att diskuteras där det framförallt kommer att fokuseras på tillvägagångssätt, 

både teoretiskt och praktiskt. Det bör även noteras att dessa analysmetoder kan kombineras utan 

vidare problematik eller utan att förminska resultatet. MBM-modellen kommer också att 

inkluderas i diskussionen, mer specifikt hur denna ska integreras i analysprocessen och hur 

programvaror används för att förenkla och förbättra analysmetoderna. Avslutningsvis används 

Figur 2 för att lättare förklara arbetsprocessen, där inledningsvis uttalade värderingar 

identifieras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. När dessa värderingar är identifierade vid 

varje mätpunkt återstår det att beräkna frekvenser med hjälp av kvantitativ innehållsanalys. Det 

sista steget i arbetsprocessen med innehållsanalyser är att sammanfoga de enskilda 

värderingarna med de fyra kategorierna från MBM-modellen. 
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Figur 2. Visualiserad arbetsprocess. 

 

För att kort sammanfatta arbetsprocessen med innehållsanalyserna sker inledningsvis en 

identifiering av implicit och explicit uttalade värderingar följt av beräkningar för frekvenserna 

av dessa uttalade värderingar där sedan varje enskild värdering sammankopplas med 

kategorierna från MBM-modellen. När detta är avklarat genomförs vidare analys av resultatet 

från mätpunkterna, vilket innebär att resultatet sammankopplas med den teoretiska bakgrund 

som använts och tidigare studier. Vidare sker även jämförelserna av uttalade värderingar mellan 

bankerna och över tid i samma skede.   

3.5.1 Identifierande kvalitativ innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen kommer som tidigare nämnt att användas för att identifiera 

uttalade värderingar i den officiella företagsdokumentationen. Elo och Kyngäs (2007) menar 

att det finns ett specifikt tillvägagångssätt vid en induktiv ansats, vilket syftar till en process där 

forskaren öppet bearbetar materialet för att skapa koder och abstraktion av datamaterialet. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att öppen kodning inleds med att föra anteckningar 

av meningsenheter vilket sker löpande under genomläsningen och datamaterialet studeras ett 

flertal gånger tills forskaren har identifierat alla aspekter av innehållet. Författarna beskriver 

meningsenheter som ord eller fraser vilka omfattar aspekter relaterade till texten och sedan 

fortskrider analysprocessen genom att forskaren kondenserar meningsenheterna, vilket innebär 

att förkorta meningsenheten utan att förlora den väsentliga betydelsen. Kondenseringen 

genomförs för att få en tydligare överblick över datamaterialet. Hsieh och Shannon (2005) 

beskriver nästa steg i processen som kategoriseringen, där de kondenserade meningsenheterna 

organiseras beroende på hur dessa är relaterade med varandra. Författarna berättar att vid behov 

kan ytterligare kategorisering genomföras ifall de nuvarande kategorierna inte är ömsesidigt 

uteslutande och att samtliga kategorier slutligen definieras med hänsyn till deras innehåll. 

Graneheim och Lundman (2004) antyder att kategoriseringen är den mest betydelsefulla delen 

av innehållsanalysen och beskriver kategorier som internt homogena och externt heterogena. 

Detta innebär att kategorierna måste vara ömsesidigt uteslutande och att ingen kondenserad 

meningsenhet eller delkategori borde passa in i mer än en delkategori respektive huvudkategori. 

Slutligen skapar forskaren ett tema från kategorierna som enligt Graneheim och Lundman 

(2004) bör uttrycka innehållet av texten. Målet med den induktiva innehållsanalysen är enligt 

Elo och Kyngäs (2007) att finna en slutgiltig abstraktionsnivå som är rimlig utifrån innehållet i 

datamaterialet. Figuren nedan illustrerar analysprocessen för en induktiv ansats, med 

inspiration från Graneheim och Lundman (2004).  

Figur 3. Analysprocess för en induktiv innehållsanalys 
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Praktiskt innebär identifieringen av uttalade värderingar med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

att explicita uttalade värderingar identifieras direkt från officiell företagsdokumentation genom 

läsning. Explicita uttalade värderingar var ofta förekommande som tidigare nämnt under 

särskilda avsnitt eller rubriker med benämningen värderingar, vilket var enklare att identifiera 

än implicita uttalade värderingar. Vidare tillämpas stora delar av den kvalitativa 

innehållsanalysen uteslutande vid identifieringen av de implicita uttalade värderingarna. Rent 

praktiskt innebär detta att meningsenheter inledningsvis identifierades i den officiella 

företagsdokumentationen vid samtliga mätpunkter, för att sedan kondenseras och kategoriseras 

för att skapa ömsesidigt uteslutande värderingar. Ett visuellt exempel på hur detta har skett ges 

i bilaga ett. Själva identifikationen av meningsenheter och värderingar är subjektiv vilket är 

karakteristiskt för konventionella innehållsanalyser.  

För att underlätta vid identifikationsprocessen användes en ordbok över värderingar likt 

Kabanoff och Holt (1996) samt Schwartz (2006) definitioner av värderingar som stöd. Från 

Schwartz (2006) kom stödet främst från definitionerna att värderingar fungerar som standarder 

som styr utvärderingen av människor eller handlingar och att värderingar hänvisar till önskade 

mål som motiverar handling. Notera att ordboken endast användes som ett stödverktyg, detta 

då denna studie till skillnad från Kabanoff och Holt (1996) tillämpar en induktiv ansats för att 

tillåta identifikation av idiosynkratiska värderingar inom organisationerna. Därmed har det 

främst skett en växelverkan mellan subjektiv identifikation och uppslag i ordboken. Notera att 

ordboken även används som stöd vid den kvalitativa innehållsanalysen för indikatorer. 

De kvalitativa innehållsanalyserna genomfördes med hjälp av NVivo, vilket är en speciellt 

framtagen programvara för att underlätta och effektivisera vid främst kvalitativ dataanalys. De 

identifierade värderingarna återfinns nedan i Tabell 1. När de uttalade värderingarna var 

identifierade med hjälp av kvalitativa innehållsanalyser för varje företag och mätpunkt 

genomfördes beräkningar av frekvensen för att lättare kunna uppfatta värderingsförändringar 

och jämförelser mellan bankerna vid fortsatt analys. 

Tabell 1. Unika uttalade värderingar per storbank 

  Handelsbanken   Nordea   SEB   Swedbank   

  Ansvarstagande Ansvarstagande Professionalism Innovation 

 Engagemang Prestation Enkelhet  Enkelhet  

 Prestation Engagemang Prestation Kommunikation 

 Kommunikation Riskhantering Hållbarhet Prestation 

 Hållbarhet Hållbarhet Ömsesidig respekt Öppenhet 

 Samarbete Samarbete Samarbete Engagemang 

 Utveckling Individfokus Riskhantering Resultatinriktning 

 Riskhantering Kundfokus Kommunikation Riskhantering 

 Kundfokus Laganda  Engagemang Kundfokus 

 Initiativtagande Utveckling Utveckling Ansvarstagande 

 Mångfald  Snabbhet  Ansvarstagande Omtanke  

 Inkluderande Prestation Kontinuitet Samarbete 

 Jämställdhet   Kundfokus Hållbarhet 

 
      Utveckling 
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Ovanstående tabell innehåller alla unika värderingar per storbank för samtliga mätpunkter och 

ger en god överblick om likheter och skillnader mellan storbankerna, vilket kommer att 

diskuteras mer detaljerat under analysavsnittet. Vid intresse återfinns alla värderingar som 

identifierades per mätpunkt för varje storbank i under avsnitt 4.1. 

3.5.2 Beräknande kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen undersöker frekvenser av uttalade värderingar som redan 

har identifierats i ett tidigare skede med hjälp av exempelvis kvalitativa innehållsanalyser. 

Malbasic et al. (2014) kombinerade likt denna studie kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys 

genom att beräkna frekvenserna av de identifierade värderingarna som skrivs ut i procent. Detta 

innebär att den totala summan uppgår till hundra procent och sammantaget presenteras dessa 

värderingar genom MBM-modellens fyra kategorier, där kategoriseringen diskuteras i 

nästkommande avsnitt.  

Nedanstående Tabell 2 illustrerar hur en färdig kvantitativ innehållsanalys ser ut, där varje unik 

värdering sammankopplas med ett antal referenser till värderingen. Referenserna, inhämtade 

från den officiella företagsdokumentationen, ligger till grund för frekvensberäkningen och 

används som indikatorer för den faktiska värderingen i fråga. Exempelvis återfinns värderingen 

ömsesidig respekt i nedanstående tabell med indikatorer som bland annat omtanke eller hänsyn 

enligt ordböcker och subjektiv uppfattning utifrån den officiella företagsdokumentationen. 

Användningen av indikatorer för att beräkna frekvenser är introducerat av Kabanoff och Holt 

(1996), framstående forskare av uttalade värderingar inom organisationer vilket har lett till att 

metoden tillämpas av de flesta forskare inom ämnet. Vidare summeras antalet träffar, där 

totalsumman motsvarar frekvensen för den värderingen. Detta upprepas tills alla 

värderingsfrekvenser är beräknade. Notera gärna att antalet referenser signalerar hur många 

gånger indikatorerna har dykt upp i dokumenten och den totala ordfrekvensen skrivs slutligen 

ut som relativ procentenhet gentemot de andra värderingarna.  

Tabell 2. Värderingsfrekvenser för SEB 2009. 

SEB 2009 

Development values Business values Relational values Contribution values 

Utveckling 82 Prestation 3 Kommunikation 15 Kundfokus 28 

Kontinuitet 2 Riskhantering 176 Ömsesidig respekt 43 Ansvarstagande 26 

    Professionalism 2     Engagemang 24 

            Hållbarhet 5 

 

Däremot kommer inte värderingarnas enskilda frekvenser att presenteras, utan frekvenserna för 

de enskilda värderingarna summeras ihop för varje av de fyra kategorierna i MBM-modellen. 

Den kategori som uppvisar högst aggregerad frekvens anses vara mest betydelsefull under 

tidsperioden. Även Daly et al. (2004) använder kvantitativ innehållsanalys för att beräkna 

frekvenser och genomförde ordsökningen med synonymer och fraser som behandlade 

värderingen i fråga. 
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Praktiskt sett används synonymer och närliggande ord som indikatorer till de tidigare 

identifierade värderingarna för att beräkna frekvenser för varje enskild värdering. Detta sker 

genom att exempelvis frekvensen för värderingen enkelhet beräknas genom synonymer och 

närliggande ord vilka identifierades under den kvalitativa innehållsanalysen som förenkla, 

enkel och underlätta m.m. Beräkningarna sker inte manuellt utan med hjälp av datorprogrammet 

NVivo, vilket är fördelaktigt då frekvenserna beräknas enkelt och fort. Dessa frekvenser 

summeras sedan med hänsyn till de fyra kategorierna i MBM-modellen. Sammankopplingen 

mellan de enskilda uttalade värderingarna och de fyra kategorierna redogörs för nedan.  

3.5.3 Sammanfattande MBM-modellen. 

När de uttalade värderingarna har identifierats och beräkningar av frekvenser har skett 

sammankopplas samtliga värderingar med en av fyra ömsesidigt uteslutande kategorier från 

MBM-modellen. Detta sker för att underlätta jämförelser och observationer över 

tidsförändringar. Sammankopplingen sker genom en slutgiltig kategoriseringsprocess, där varje 

enskild identifierad värdering endast kan sammankopplas med en av fyra ömsesidigt 

uteslutande kategorier. De fyra kategorierna relational values, business values, development 

values och contribution values i MBM-modellen illustrerades och förklarades vid Figur 1. 

Dessa kategorier är ömsesidigt uteslutande, vilket innebär att en värdering endast passar in 

under en kategori och inte vid flera. Kategoriseringen sker genom att sammankoppla 

värderingarna till deras samlingskategori, exempelvis genom att värderingar som berör 

organisationens vinstskapande och affärsmässiga aktiviteter (exempelvis uthållighet, 

professionalism, effektivitet eller resultatorientering) sammankopplas med kategorin business 

values i MBM-modellen. Ett grafiskt exempel på denna kategorisering återfinns i nedanstående 

Tabell 3, där sammankopplingen mellan de fyra kategorierna i MBM-modellen och de 

identifierade värderingarna vid mätpunkten 2015 för SEB illustreras. Resterande 

innehållsanalyser från andra årtal kommer inte att tillgängliggöras, vid intresse kontakta 

författaren. 

Tabell 3. Sammankoppling mellan MBM-modellen och identifierade värderingar 

Development values   Business values   Relational values   Contribution values   

Utveckling Prestation Samarbete Kundfokus 

  Riskhantering Kommunikation Hållbarhet 

      Ansvarstagande 

      Engagemang 

            Enkelhet 

 

Fortsättningsvis kommer samtliga resultat att presenteras i stapeldiagram med procenttecken 

för att underlätta förståelse, tolkning och jämförelse vid fortsatt analys. Efter dessa tre 

övergripande steg i analysprocessen kommer de erhållna resultaten vid fortskridande analys att 

analyseras genom observation och jämförelse för att identifiera förändringar över tid hos de 

enskilda bankerna och skillnader eller likheter bankerna sinsemellan. Slutligen kommer 

resultatet att återkopplas till den teoretiska bakgrunden som bland annat omfattar 

homogenisering, anpassningar efter institutionella påtryckningar och idiosynkratiska 

värderingar. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Inledningsvis presenteras resultaten från den kvalitativa innehållsanalysen, där uttalade 

värderingar identifierades i officiell företagsdokumentation med hjälp av programvaran NVivo, 

uppslagsverk för värderingar och Schwartz’ definitioner av värderingar inom den 

organisatoriska kontexten. Resultaten ifrån den kvalitativa innehållsanalysen används sedan för 

att besvara fråga ett i frågeställningen som lyder ”Vilka uttalade värderingar kan identifieras 

hos de svenska storbankerna under tidsperioden?”. Fortsättningsvis används det erhållna 

resultatet för frekvensberäkningar och jämförelser med stöd från kvantitativ innehållsanalys. 

Först presenteras de identifierade uttalade värderingarna för Handelsbanken och sedan följer 

resterande storbanker, där resultatet för varje mätpunkter presenteras för att förtydliga 

informationen som erhållits från den kvalitativa innehållsanalysen.  

Tabell 4. Identifierade värderingar för Handelsbanken, årsvis 

Handelsbanken 

2006 2009 2012 2015 
Kundfokus Kundfokus Kundfokus Kundfokus 

Ansvarstagande Initiativtagande Initiativtagande Initiativtagande 

Samarbete Ansvarstagande Ansvarstagande Ansvarstagande 

Utveckling Riskhantering Riskhantering Jämställdhet 

  Kommunikation Kommunikation Mångfald 

  Utveckling Samarbete Inkluderande 

  
  Hållbarhet Riskhantering 

  
  Prestation Kommunikation 

  
  Utveckling Samarbete 

  
  

  Hållbarhet 

  
  

  Prestation 

  
  

  Engagemang 

      Utveckling 

 

I Tabell 4 som presenterar resultatet vid alla mätpunkter för Handelsbanken går det att observera 

en trend, vilket är att antalet unika uttalade värderingar som Handelsbanken förespråkar i sin 

officiella företagsdokumentation har ökat markant vid varje mätpunkt från endast fyra uttalade 

värderingar år 2006 till tretton uttalade värderingar år 2015. Notera även att Handelsbanken 

inte har bytt ut sina fyra initiala uttalade värderingar som identifierades år 2006: kundfokus, 

ansvarstagande, samarbete och utveckling. Storbanken har enligt resultatet istället förespråkat 

ytterligare nya uttalade värderingar och behållit de gamla, vilket ger en antydan om att banken 

endast använder uttalade värderingar som ett sätt att legitimera och anpassa verksamheten i 

kristider. Begreppet kristider omfattar här den stora finanskrisen som påbörjades år 2007, vilket 

slår hårt mot bankerna och ökar omvärldens skepsis och krav gentemot storbankerna. Enligt 

institutionell teori försöker organisationer vid sådana situationer att legitimera verksamheten 

gentemot omvärlden, vilket kan ske genom anpassning av organisationens uttalade värderingar 

till samhällets värderingar.   
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I nedanstående tabell presenteras resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen gällande 

Nordea för samtliga fyra mätpunkter inom perioden 2006 till 2015. Nordea, till skillnad från 

Handelsbanken, har inte ändrat antalet uttalade värderingar som storbanken förespråkar någon 

gång under perioden 2006 till 2015 med nio uttalade värderingar vid samtliga mätpunkter.   

Tabell 5. Identifierade värderingar för Nordea, årsvis 

Nordea 

2006 2009 2012 2015 

Kundfokus Individfokus Individfokus Individfokus 

Snabbhet Kundfokus Kundfokus Kundfokus 

Prestation Laganda Laganda Laganda 

Utveckling Prestation Prestation Prestation 

Riskhantering Utveckling Utveckling Utveckling 

Hållbarhet Riskhantering Riskhantering Riskhantering 

Ansvarstagande Hållbarhet Hållbarhet Hållbarhet 

Samarbete Ansvarstagande Ansvarstagande Ansvarstagande 
Engagemang Engagemang Engagemang Engagemang 

 

Vidare har inte de uttalade värderingarna förändrats avsevärt, då sju av nio värderingar är lika 

vid första mätpunkten år 2006 och vid sista mätpunkten år 2015. Detta antyder att Nordea inte 

har blivit påverkade av varken institutionella påtryckningar eller genomfört anpassningar till 

konkurrenter i branschen, vilket kan bero på att Nordea är en ung bank som bildades år 2001 

och att de uttalade värderingar som storbanken förespråkar inte har frånkopplats avsevärt 

gentemot samhällets värderingar efter finanskrisen år 2007. Behovet av värderingsförändringar 

verkar helt enkelt inte ha funnits för Nordea. 

Tabell 6. Identifierade värderingar för SEB, årsvis 

SEB 

2006 2009 2012 2015 

Professionalism Professionalism Professionalism Enkelhet 

Ömsesidig respekt Ömsesidig respekt Ömsesidig respekt Samarbete 

Engagemang Engagemang Engagemang Engagemang 

Kontinuitet Kontinuitet Kontinuitet Kundfokus 

Utveckling Utveckling Utveckling Utveckling 

Prestation Prestation Prestation Prestation 

Riskhantering Riskhantering Riskhantering Riskhantering 

Ansvarstagande Ansvarstagande Ansvarstagande Ansvarstagande 

Kundfokus Hållbarhet Hållbarhet Hållbarhet 

  Kommunikation Kommunikation Kommunikation 

  Kundfokus Kundfokus   
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I ovanstående tabell 6 presenteras resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen med hänsyn 

till storbanken SEB. Antalet uttalade värderingar som SEB har förespråkat fluktuerade under 

perioden men däremot verkar sex av åtta uttalade värderingar från den första mätpunkten år 

2006 varit inkluderade vid den sista mätpunkten år 2015. Dessutom förespråkar SEB likt 

Handelsbanken fler värderingar vid slutet av perioden, vilket antyder en möjlig anpassning till 

konkurrenter och institutionella påtryckningar.  

Till sist återfinns resultaten från den kvalitativa innehållsanalysen för Swedbank i nedanstående 

tabell. Swedbank har redan från den första mätpunkten år 2006 förespråkat fler uttalade 

värderingar än de andra storbankerna, vilket eventuellt hänger ihop med bankens historia. 

Swedbank är den yngsta av de fyra storbankerna med en lång historia av sammanslagningar 

mellan sparbanker, vilket innebär att Swedbank måste tillgodose och representera samtliga 

mindre organisationer i den nya verksamheten till skillnad från de andra bankerna med betydligt 

färre sammanslagningar. Som Handelsbanken och SEB förespråkar även Swedbank fler 

uttalade värderingar vid den sista mätpunkten år 2015 jämfört med den första mätpunkten år 

2006, vilket antyder anpassningar för institutionella påtryckningar och gentemot konkurrenter. 

Tabell 7. Identifierade värderingar för Swedbank, årsvis 

Swedbank 

2006 2009 2012 2015 

Innovation Enkelhet Enkelhet Enkelhet 

Öppenhet Öppenhet Öppenhet Öppenhet 

Engagemang Omtanke Omtanke Omtanke 

Resultatinriktning Hållbarhet Riskhantering Riskhantering 

Riskhantering Riskhantering Kommunikation Kommunikation 

Kommunikation Kommunikation Hållbarhet Hållbarhet 

Hållbarhet Samarbete Utveckling Utveckling 

Utveckling Utveckling Prestation Prestation 

Samarbete Engagemang Ansvarstagande Ansvarstagande 

Ansvarstagande Ansvarstagande Samarbete Samarbete 

Kundfokus Kundfokus Engagemang Engagemang 

    Kundfokus Kundfokus 

 

Trenderna som tillsynes är gemensamma för storbankerna är att de förespråkar lika många eller 

fler värderingar vid den sista mätpunkten i jämförelse med den första mätpunkten och att 

storbankerna behåller de flesta uttalade värderingar från den första mätpunkten år 2006. Detta 

antyder att samtliga storbanker har en lång historia som inte försvinner under ett årtionde trots 

omorganisationer, omvärldsförändringar och finanskriser. Dessutom antyder trenderna att 

tillskottet av fler uttalade värderingar inom organisationerna kan vara svar på institutionella 

påtryckningar och anpassning gentemot konkurrenterna, då de uttalade värderingarna som 

förespråkas under år 2015 i jämförelse med år 2006 är mjukare och gäller för samtliga 

storbanker efter finanskrisen. Nedan följer resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen 

och siffrorna som ligger till grund för denna återfinns i Tabell 1 under metodavsnitt 3.5.1. 
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4.2 Kvantitativ innehållsanalys 
De kvantitativa innehållsanalyserna används för att beräkna frekvenser av värderingar, då detta 

ger underlag för att kunna besvara forskningsfrågorna två och tre som lyder ”Har storbankernas 

uttalade värderingar förändrats under tidsperioden?” och ”Vilka likheter och skillnader i 

uttalade värderingar uppvisar de svenska storbankerna sinsemellan?” Beräkningarna 

genomfördes med hjälp av programmet NVivo och sökordsfunktionen, där officiell 

företagsdokumentation bearbetades ytterligare utifrån tidigare identifierade uttalade 

värderingarna. För att förbättra illustrering och överskådlighet har värderingarna som 

sammankopplats med en av fyra ömsesidigt uteslutande kategorier i MBM-modellen: business 

values, contribution values, development values eller relational values. I tabellen nedan 

återfinns det sammanställda resultatet från dessa beräkningar uppdelat efter bank och år. De 

fyra kategorierna summeras till 100 procent för varje enskilt år och företag. 

Tabell 8. Frekvenser av uttalade värderingar 

    2006 2009 2012 2015 

Handelsbanken     

Business  36% 43% 37% 24% 

Contribution 23% 16% 27% 44% 

Development 38% 36% 23% 18% 

Relational 3% 6% 13% 14% 
      

Nordea      

Business  55% 45% 32% 48% 

Contribution 28% 32% 19% 19% 

Development 18% 19% 22% 30% 

Relational 0% 3% 4% 3% 
      

SEB      

Business  42% 45% 37% 39% 

Contribution 26% 20% 24% 24% 

Development 25% 21% 24% 26% 

Relational 6% 14% 15% 10% 
      

Swedbank     

Business  60% 53% 41% 46% 

Contribution 11% 19% 32% 20% 

Development 21% 21% 20% 21% 
Relational 8% 8% 8% 12% 

 

Från ovanstående tabell erhålls information om hur stor andel av exempelvis affärsrelaterade 

värderingar som är representerade i den officiella företagsdokumentationen över tid. En större 

procentuell andel innebär en högre betydelse för organisationen, exempelvis verkar de 

affärsrelaterade värderingarna vara viktigast, eller åtminstone representeras mest, för Nordea, 

SEB och Swedbank. Däremot har frekvensen av dessa värderingar i den officiella 

företagsdokumentationen minskat markant under tidsperioden för samtliga företag. Vidare 

verkar den överlägset minsta kategorin för samtliga storbanker vara den som omfattar 

relationsrelaterade värderingar, däremot har dessa stadigt ökat i representation för samtliga 

storbanker trots att dessa fortfarande är överlägset minst representerade.  
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Tabell 5 illustrerar även att värderingskategorierna som omfattar hårdare värderingar, 

development och business, antingen står stilla eller stadigt minskar i betydelse för samtliga 

storbanker medan de värderingskategorierna som omfattar mjukare värderingar, contribution 

och relational, stadigt ökar i betydelse under tidsperioden vilket antyder att storbankerna har 

genomfört värderingsförändringar.  

Vidare visar resultatet att samtliga storbanker går mot en mer balanserad uppsättning uttalade 

värderingar, från att nästan uteslutande förespråka värderingskategorier som omfattar hårda 

värderingar till att förespråka mjukare värderingar några år efter finanskrisen. En mer 

balanserad uppsättning uttalade värderingar är enligt teori eftersträvansvärt och något som 

fångas upp av den tillämpade MBM-modellen. Vidare är resultatet ett tecken på anpassning för 

institutionella påtryckningar, där samhället efter finanskrisen valt värderingar som omtanke och 

respekt framför värderingar som prestation och affärsmässighet. Fortsättningsvis analyseras de 

uttalade värderingarna för storbankerna separat då mindre förändringar blir uppfattas tydligare. 

4.2.1 Handelsbanken 

I delavsnitten 4.2.1 till 4.2.4 presenteras detaljerade resultat för varje storbank. I nedanstående 

tabell återfinns information om de identifierade värderingarna för Handelsbanken under 

tidsperioden 2006 till 2015. 

Tabell 9. Identifierade uttalade värderingar för Handelsbanken 

      2006 2009 2012 2015 

  Unika värderingar 0 1 1 4 

  Totalt antal värderingar 4 6 9 13 

    Likhet med de andra bankerna 100% 83% 89% 69% 

 

Här observeras att Handelsbanken inledningsvis förespråkade samma värderingar som 

konkurrenterna men under tidsperioden syns en tydlig nedåtgående trend. Informationen från 

denna tabell antyder att Handelsbanken har differentierat sig med hänsyn till uttalade 

värderingar jämfört med de andra storbankerna, vilket fortfarande är kongruent med 

institutionell teori och homogenisering. Under teoriavsnittet framkom det att företag enligt 

DiMaggio och Powell (1983) inom en bransch inledningsvis uppvisar en heterogenitet mer 

utefter att organisationsfältet blir etablerat inleder homogeniseringsprocessen och 

organisationerna börja efterlikna varandra. Eftersom att bankbranschen blivit utsatt för en 

finanskris och kraftiga institutionella påtryckningar från samhället har organisationsfältet blivit 

allt annat än etablerat. Vidare har storbankerna endast varit verksamma inom samma bransch i 

deras nuvarande form i ett par år innan finanskrisen, vilket vidare förslår att branschen var allt 

annat än etablerat.  

4.2.2 Nordea 

I nedanstående tabell återfinns information rörande de identifierade uttalade värderingarna för 

Nordea. Organisationen är tillsynes mest stabil i jämförelse med de andra storbankerna sett till 

antalet unika och totalt förespråkade värderingar, då Nordea under tidsperioden växlat mellan 

två till tre unika värderingar och haft totalt nio stycken som identifierats vid varje mätpunkt.  
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Tabell 10. Identifierade uttalade värderingar för Nordea 

      2006 2009 2012 2015 

  Unika värderingar 2 3 2 3 

  Totalt antal värderingar 9 9 9 9 

    Likhet med de andra bankerna 78% 67% 78% 67% 

 

Nordea har enligt de erhållna resultaten inte påverkats av branschkonkurrenter eller 

omvärldsförändringar som finanskriser under år 2007, utan uppvisar likartade siffror med 

hänsyn till både totalt antal värderingar, unika värderingar och likheter med de andra 

storbankerna. Därför antyder resultatet att Nordea var utan påverkan från institutionella 

påtryckningar och homogeniseringseffekter.   

4.2.3 SEB 

Vidare är SEB enligt nedanstående tabell relativt stabil och har under tidsperioden blivit mer 

lik de andra storbankerna med hänsyn till uttalade värderingar. Vid den sista mätpunkten år 

2015 förespråkade inte SEB några unika värderingar vid jämförelse med de tre andra 

storbankerna. SEB är en relativt gammal bank i den svenska bankbranschen då den uppstod 

genom en sammanslagning av två mindre banker, vilket kan innebära att inträdet av Swedbank 

och Nordea i branschen vid början av 2000-talet gav upphov till homogenisering och 

anpassningar från SEB. 

Tabell 11. Identifierade uttalade värderingar för SEB 

      2006 2009 2012 2015 

  Unika värderingar 3 3 3 0 

  Totalt antal värderingar 9 11 11 10 

    Likhet med de andra bankerna 67% 73% 73% 100% 

 

4.2.4 Swedbank 

Slutligen återfinns nedanstående tabell som innehåller information rörande de identifierade 

uttalade värderingarna för Swedbank. Storbanken har som SEB kontinuerligt ökat i likhet 

gentemot de andra storbankernas uttalade värderingar. Swedbank förespråkar enligt den 

kvantitativa innehållsanalysen ett mindre antal unika värderingar vid varje mätpunkt och 

samtidigt förespråkat samma antal eller fler värderingar i den officiella 

företagsdokumentationen. Detta antyder att storbanken verkar anpassa uttalade värderingar 

efter de andra storbankerna och på grund av institutionella påtryckningar. Swedbank är den 

yngsta storbanken i sammanhanget och har därför mer skäl att behöva legitimera sig i den 

svenska bankbranschen. 

Tabell 12. Identifierade uttalade värderingar för Swedbank 

      2006 2009 2012 2015 

  Unika värderingar 5 4 3 2 

  Totalt antal värderingar 11 11 12 12 

    Likhet med de andra bankerna 55% 64% 75% 83% 
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Sammanfattningsvis erhölls med tillämpning av kvantitativ innehållsanalys resultatet att 

Handelsbanken tillsynes blir mindre lik sina konkurrenter medan Swedbank och SEB 

efterliknar de andra storbankerna med hänsyn till uttalade värderingar över tid i deras officiella 

företagsdokumentation. Nordea var däremot den mest stabila av de fyra storbankerna med 

hänsyn till anpassning, antal unika och totala förespråkade värderingar. Fortsättningsvis 

återfinns en sammanfattande tabell under avsnitt 4.3 likt tabellerna nio till tolv i ovanstående 

delavsnitt fast med hänsyn till den svenska bankbranschen i helhet. 

4.3 Värderingsförändringar och jämförelser 
Uttalade värderingarna storbankerna sinsemellan är inte helt överensstämmande utan skiljer sig 

åt. Detta kan vara resultatet av den subjektiva bedömningen som ligger till grund för 

innehållsanalyserna eller att idiosynkratiska värderingar identifierades med hjälp av en induktiv 

ansats till skillnad från tidigare studier som Kabanoff och Holt (1996) som tillämpat en deduktiv 

ansats. Vidare, trots att bankerna agerar på snarlika marknader och geografiska områden skiljer 

sig deras historik ut avsevärt och de fyra storbankerna har i sin nuvarande form endast varit 

verksamma inom samma bransch från tidigt 2000-tal. Däremot observeras det att storbankerna 

har många gemensamma värderingar då alla lägger stor vikt på värderingar som utveckling, 

riskhantering, ansvarstagande och kundfokus. En sammanfattande tabell likt tabellerna nio till 

tolv i föregående avsnitt återfinns nedan där antalet gemensamma och unika värderingar 

redovisas vilket bygger på siffror från den kvantitativa innehållsanalysen. Procenttalet som 

återfinns längst ner i tabellen för varje mätpunkt illustrerar att antalet gemensamma värderingar 

ökar och antalet unika minskar under mätperioden. Detta antyder att storbankerna överlag blir 

mer lika varandra över tid sett till uttalade värderingar än vad tabellerna nio till tolv indikerade.  

Tabell 13. Identifierade uttalade värderingar 

      2006 2009 2012 2015 

  Unika värderingar 10 10 6 9 

  Totalt antal värderingar 17 18 14 19 
    Likheter mellan bankerna 41% 44% 57% 53% 

 

Att storbankernas uttalade värderingar blir mer likartade är kongruent med den institutionella 

teorin, främst förespråkad av DiMaggio och Powell (1983) som antyder att företag som är 

verksamma i en bransch med likartade utmaningar och påfrestningar uppvisar en större grad av 

homogenitet. Storbankerna utsattes troligtvis för likartade om inte snarlika institutionella 

påtryckningar från omvärlden under och efter finanskrisen år 2007. Den senaste finanskrisen 

bidrog med ökad skepticism mot finansvärlden och är en betydelsefull händelse för samtliga 

svenska storbanker. Den uppmärksamme läsaren noterar att denna homogenisering även 

observeras genom vilka värderingar storbankerna väljer att uttrycka, då de anammade mer 

mjuka värderingar åren efter finanskrisen enligt Tabell 8. Mjuka värderingar omfattar 

värderingar med icke-mätbara egenskaper som respekt eller professionalism medan hårda 

värderingar omfattar värderingar med mätbara egenskaper som prestation. För att sammanfatta 

föregående delavsnitt antyder det sammanslagna resultatet för identifierade uttalade värderingar 

i Tabell 13 att storbankerna blev mer homogeniserade överlag under mätperioden med hänsyn 

till uttalade värderingar, vilket stöds av institutionell teori där företag som är verksamma inom 

samma bransch anpassar sig till omvärldskrav och konkurrenter för legitimitet.  
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För att förmedla en tydligare bild över värderingsförändringarna för de fyra storbankerna 

återgår analysen nu till resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen i relation till MBM-

modellen och dess fyra värderingskategorier. I nedanstående grafer återfinns procentuella 

förändringarna av de fyra värderingskategorierna i MBM-modellen för de fyra storbankerna i 

diagramform. Siffrorna presenteras för att återge en tydligare bild över 

värderingsförändringarna, detta genom att de procentuella förändringarna mellan mätpunkterna 

används istället för de faktiska siffrorna. Detta för att tydliggöra värderingsförändringar över 

tid för samtliga storbanker.  

Figur 4. Procentuella förändringar för business values. 

 

I ovanstående figur har de procentuella förändringarna plottats för de fyra storbankerna med 

hänsyn till kategorin företagsvärderingar, där serier endast inkluderar den procentuella 

förändringen mellan mätpunkterna. Notera gärna att siffrorna i y-axeln representerar positiva 

eller negativa procentuella förändringar i samtliga grafer under delavsnitt 4.3, vilket exempelvis 

innebär att 0.05 representerar en positiv förändring på fem procent. Figuren ger information om 

att affärsrelaterade värderingar nedprioriterades under finanskrisens värsta år men 

representativiteten ökade vid den sista mätpunkten. Trenden stämmer överens med institutionell 

teori som lyder att organisationer tillfälligt anpassar sig till institutionella påtryckningar från 

omvärlden av legitimeringsskäl utan att behöva göra några faktiska ändringar i den dagliga 

verksamheten. Tre av storbankerna banker verkar röra sig åt samma håll när det gäller 

förändringarna, undantaget är Handelsbanken som blir mer differentierad från andra 

storbankerna med hänsyn till uttalade värderingar över tid.  

Figur 5. Procentuella förändringar för contribution values. 
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Detta diagram visar de procentuella förändringarna mellan mätpunkterna för respektive 

storbank med hänsyn till mervärdesvärderingar vilket omfattar värderingar som rör 

samhällsansvar och kunder. Här noteras också att Nordea, Swedbank och SEB ungefär följer 

samma trend medan Handelsbanken inte efterliknar de tre storbankerna. Återigen stämmer 

trenden överens med institutionell teori där Nordea, Swedbank och SEB på kort sikt anpassar 

sina uttalade värderingar efter institutionella påtryckningar från samhället för att sedan 

långsamt återvända till sina ursprungsvärderingar innan finanskrisen. Anledningen till varför 

Handelsbanken avviker från detta mönster kan vara storbankens anrika och långa historia. Som 

överlägset äldsta storbank är dess uttalade värderingar troligtvis svårare att förändra på grund 

av trögrörlighet inom organisationskulturen.  

Figur 6. Procentuella förändringar för development values. 

 

Diagrammet illustrerar de procentuella förändringarna för utvecklingsvärderingar och återigen 

genomgår Nordea, Swedbank och SEB liknande förändringar medan Handelsbanken uppfattas 

förändras betydligt mer negativt. Detta innebär att Handelsbanken förespråkade värderingar 

kopplade till förändring och utveckling betydligt mindre än resterande storbanker, vilket ger 

indikationer på att Handelsbanken inte förespråkade förändring under tidsperioden och 

samstämmer gentemot diskussionerna förda vid figurerna fyra och fem.  

Figur 7. Procentuella förändringar för relational values. 
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Det sista diagrammet presenterar de procentuella förändringarna för relationsvärderingar, där 

samtliga storbanker inledningsvis har ökat representativiteten av dessa värderingar i sin 

officiella företagsdokumentation efter finanskrisen för att sedan minska förespråkandet av 

relationsvärderingar. Återigen är detta ett praktiskt exempel på organisationers kortsiktiga 

anpassningar på grund av institutionella påtryckningar för att söka legitimitet gentemot 

omvärlden. 

Ovanstående figurer erbjuder visuell information för att enkelt observera de procentuella 

värderingsförändringarna under mätperioden. Dessvärre tillhandahåller dessa diagram inga 

konkreta siffror för observation av slutresultatet. Därför kompletteras figurerna med 

nedanstående tabell som innehåller information om de relativa förändringarna för storbankerna, 

där siffrorna representerar skillnaden mellan den första och sista mätpunkten i tidsperioden. 

Tabell 14. Relativa förändringar i uttalade värderingar för storbankerna. 

   Handelsbanken  Nordea SEB Swedbank 
      

Development -53% 69% 5% 0% 

Business  -33% -12% -7% -23% 

Relational 400% 176% 63% 52% 

Contribution 89% -31% -8% 90% 

 

Denna tabell presenterar tydlig information över förändringarna av representationen för de fyra 

värderingskategorierna och även vad storbankerna har förändrat mest under tidsperioden. 

Tabellen visar att den överlägset största förändringen för Handelsbanken, Nordea och SEB var 

relationsvärderingarna. Detta antyder att organisationer är lyhörda och utvecklar verksamheten 

som svar på institutionella påtryckningar där uttalade värderingar endast kortsiktigt anammas 

för att söka legitimitet mot omvärlden (Bromley & Powell, 2012; Bourne & Jenkins, 2013). Att 

kategorin som omfattar relationsvärderingar har förespråkats betydligt mer efter finanskrisen år 

2007 är ett tydligt tecken av storbankernas svar på institutionella påtryckningar. Swedbank har 

markant förändrat förespråkandet av mervärdesvärderingar och relationsvärderingar under 

tidsperioden, vilka är de två kategorierna som omfattar mjukare värderingar. Detta ger stöd åt 

föregående argumentation gällande kortsiktig anpassning på grund av legitimeringsskäl. Från 

tabellen observeras också att alla storbanker uppvisade en negativ utveckling för 

representativiteten av affärsvärderingar. Även denna trend indikerar att storbankerna anpassade 

uttalade värderingar efter institutionella påtryckningar som resultat av finanskrisen. 

Vidare är samtliga storbanker mer balanserade i förespråkandet av uttalade värderingar vid den 

sista mätpunkten i jämförelse med den första mätpunkten. Malbasic et al. (2014) beskrev 

balansen av uttalade värderingar som eftersträvansvärd och hänvisade till ’Fortune 100’-listan 

där de största och mest framgångsrika organisationerna i världen uppvisade en balanserad 

uppsättning uttalade värderingar. Däremot indikerar resultat och analysavsnittet att 

värderingsförändringarna som fick storbankerna att bli mer balanserade i förespråkandet av 

uttalade värderingar var ett svar på institutionella påtryckningar från omvärlden. Detta behöver 

inte vara negativt, då organisationer som behärskar konsten att hantera omvärldens krav 

troligtvis går mot en balanserad uppsättning uttalade värderingar och i förlängning en 

kontinuerlig strävan efter förbättringar.   
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5. Slutsats 
I detta avsnitt sammankopplas resultatet och diskussioner från föregående avsnitt med 

frågeställningen. Vidare sker det en återkoppling mellan det praktiska resultatet och den 

teoretiska grunden. Slutligen presenteras en kortare diskussion om praktiska och teoretiska 

lärdomar som denna studie bidrar med. 

 

Vilka uttalade värderingar kan identifieras hos de svenska storbankerna under tidsperioden?  

För att besvara detta utfördes kvalitativa innehållsanalyser med induktiv ansats på officiell 

företagsdokumentation insamlad från samtliga storbanker. Vid den första mätpunkten år 2006 

identifierades 17 stycken unika värderingar varav tio stycken endast tillhörde en enskild 

storbank. Vid den andra mätpunkten år 2009 identifierades 18 stycken unika värderingar varav 

tio stycken endast tillhörde en enskild storbank. Vidare identifierades 14 stycken unika 

värderingar vid mätpunkt tre år 2012, varav sex stycken endast tillhörde en enskild storbank. 

Slutligen identifierades 19 stycken unika värderingar vid den sista mätpunkten år 2015, varav 

nio stycken endast tillhörde en enskild storbank. Varje unik identifierad uttalad värdering 

tillhandahålls för samtliga mätpunkter genom att observera Tabell 1 under avsnitt 3.5.1, där 

resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen är sammanställt i tabellform.  

Den kvalitativa innehållsanalysen identifierade 35 unika värderingar som endast återfanns inom 

en av fyra storbanker, vilket visar att hänsyn vid identifiering av uttalade värderingar genom 

innehållsanalys måste ges till att organisationer som även är verksamma inom samma bransch 

med likartade utmaningar tenderar att uppvisa unika uttalade värderingar sinsemellan, som 

endast är förekommande inom den specifika organisationen (Howell et al., 2012). Dessa siffror 

gällande unika uttalade värderingar antyder att om istället en deduktiv ansats hade tillämpats 

då hade ungefär hälften av alla identifierade uttalade värderingar inom organisationerna riskerat 

att bli exkluderade.  

 

Har storbankernas uttalade värderingar förändrats under tidsperioden? 

För att besvara detta användes de uttalade värderingar som identifierats med hjälp av kvalitativa 

innehållsanalyser till att genomföra kvantitativa innehållsanalyser för antalsberäkningar. Detta 

genom att bearbeta officiell företagsdokumentation med ordbehandlingsprogrammet NVivo, 

där frekvenser för värderingar beräknades. Storbankernas uttalade värderingar har förändrats 

markant under tidsperioden, särskilt med hänsyn till värderingskategorierna 

relationsvärderingar och affärsrelaterade värderingar. Resultatet presenteras kortfattat, men 

återfinns sammanställt i Tabell 8. Handelsbankens värderingskategorier förändrades enligt 

följande: affärsrelaterade värderingars frekvens sjönk med 12 procent, mervärdesvärderingars 

frekvens ökade med 21 procent, utvecklingsvärderingars frekvens sjönk med 20 procent och 

relationsvärderingars frekvens ökade med 11 procent.  
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Nordeas värderingskategorier förändrades enligt följande: affärsrelaterade värderingars 

frekvens sjönk med 7 procent, mervärdesvärderingars frekvens sjönk med 9 procent, 

utvecklingsvärderingars frekvens ökade med 12 procent och relationsvärderingars frekvens 

ökade med 3 procent. Vidare förändrades SEB:s värderingskategorier enligt följande: 

affärsrelaterade värderingars frekvens sjönk med 3 procent, mervärdesvärderingars frekvens 

sjönk med 2 procent, utvecklingsvärderingars frekvens ökade med 1 procent och 

relationsvärderingars frekvens ökade med 4 procent. Slutligen förändrades Swedbanks 

värderingskategorier enligt följande: affärsrelaterade värderingars frekvens sjönk med 21 

procent, mervärdesvärderingars frekvens ökade med 9 procent, utvecklingsvärderingars 

frekvens var oförändrad och relationsvärderingars frekvens ökade med 4 procent. 

Om vi återgår till det sammanställda resultatet i Tabell 8 presenterades tydlig information över 

förändringarna av uttalade värderingar över mätperioden. Den överlägset största positiva 

förändringen för storbankerna var gällande värderingskategorier som omfattar mjukare 

värderingar än vad som tidigare har förespråkats. Förändringarna antyder att organisationer är 

lyhörda och utvecklar verksamheten som svar på institutionella påtryckningar där uttalade 

värderingar endast kortsiktigt anammas för att söka legitimitet mot omvärlden (Bromley & 

Powell, 2012; Bourne & Jenkins, 2013). Andra förändringar som leder till samma slutsats var 

den gemensamma minskningen av förespråkandet av affärsrelaterade värderingar mellan 

storbankerna. Trenderna som observerades i Tabell 8 antyder att storbankerna gjort 

förändringar i förespråkandet av uttalande värderingar på grund av institutionella påtryckningar 

i samband med finanskrisen år 2007. Detta resultat om värderingsförändringar bidrar till ökad 

teoretisk förståelse om organisatorisk anpassning av uttalade värderingar utifrån ett 

legitimeringsperspektiv, där organisationerna kortsiktigt tenderar att förändra verksamheten för 

att erhålla legitimitet från omvärlden. Vidare bidrar resultatet även med lärdomar om 

branschtendenser för värderingsförändringar, då tendenser har observerats för samtliga 

storbanker. Slutligen gav detta resultat lärdomen att när organisationer förändrar verksamheten 

på grund av institutionella påtryckningar, då tenderar uttalade värderingar att balanseras med 

hänsyn till MBM-modellen. 

 

Vilka likheter och skillnader i uttalade värderingar uppvisar de svenska storbankerna 

sinsemellan? 

För att besvara detta används resultatet från de kvantitativa innehållsanalyserna som underlag. 

Det fanns ett antal likheter och skillnader mellan storbankerna som identifierades under 

analysprocessen. Först och främst blev storbankernas uttalade värderingar mer likartade med 

en kontinuerligt minskande andel unika värderingar som uppvisades under tidsperioden. 

Swedbank och SEB uppvisade en kontinuitet av att efterlikna konkurrenternas förespråkade 

värderingar, medan Handelsbanken istället uppvisade en motsatt utveckling där storbanken blev 

mindre lik sina konkurrenter under tidsperioden. Trots att det fanns skillnader i storbankernas 

utveckling av uttalade värderingar under perioden observerades det att samtliga hade en likhet 

i uttalade värderingar på över 70 procent.  
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DiMaggio och Powell (1983) beskrev att organisationer som under längre tid är verksamma i 

samma bransch eller marknad uppvisar homogenitet då de utsätts för samma miljömässiga 

förutsättningar, vilket stämmer överens med hur storbankerna tillsynes efterliknade varandra 

mer och mer under tidsperioden. Vidare uppfattades det att värderingskategorierna prioriterades 

på ett snarlikt sätt av storbankerna under tidsperioden, där värderingskategorierna som 

omfattade mjukare värderingar ökade för samtliga. Alla storbanker nedprioriterade även de 

affärsrelaterade värderingarna i sin officiella företagsdokumentation, där frekvensen minskade 

för samtliga. Slutligen observerades samtliga storbanker att uppnå en bättre balans i sina 

värderingskategorier vid den sista mätpunkten år 2015 jämfört med den första mätpunkten år 

2006. Denna balans anses vara eftersträvansvärd av Malbasic et al. (2014), då de största och 

mest framgångsrika moderna organisationer uppvisar en balans av bland annat uttalade 

värderingar.  

Det fullständiga resultatet som behandlar likheter och skillnader mellan de svenska 

storbankerna återfinns sammanfattat i Tabell 13 under analysavsnittet. Detta resultat som har 

erhållits med hjälp av kvantitativ innehållsanalys bidrar med ökad teoretisk förståelse om 

branschtendenser och i förlängning homogeniseringsprocessen där organisationer som är 

verksamma inom samma bransch tenderar att efterlikna varandra (DiMaggio och Powell, 1983). 

Vidare bidrar resultatet även med lärdomar om institutionell anpassning då storbankerna 

troligtvis utsattes för samma institutionella påtryckningar, vilket leder till att samtliga företag 

väljer att öka förespråkandet av godtagna värderingar och minska förespråkandet av oönskade 

värderingar.  
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6. Diskussion 
Inledningsvis bör det noteras att analysmetoden som tillämpas i denna studie är högst subjektiv, 

vilket innebär mer risk för partiskhet och försvårande av replikering. Mina rekommendationer 

är att innehållsanalyser bör genomföras i par eller mer för att undvika att en forskare endast 

tolkar materialet ur sitt eget perspektiv. Två eller fler forskare bör arbeta med 

innehållsanalyserna, dels för att minimera partiskheten och dels för att undvika att information 

förloras på grund av otillräcklig inläsning (Hsieh & Shannon, 2005; Graneheim & Lundman, 

2004). Graneheim och Lundman (2004) beskriver verkligheten som subjektiv men försvarar 

”… the value of dialogue among co-researchers. The intent here is not merely to verify that data 

are labelled and sorted in exactly the same way, but to determine whether or not various 

researchers and experts would agree with the way those data were labelled and sorted (Ibid, 

2004, s.110).” 

Fortsättningsvis vill jag rekommendera andra forskare inom ämnet att kombinera detta 

subjektiva tillvägagångssätt med enklare statistisk metod för att förslagsvis kunna statistiskt 

säkerställa förändringar och resultat. Detta skulle bidra med bättre replikerbarhet och 

transparens, vilket enligt Bryman och Bell (2013) alltid är eftersträvansvärt oavsett om studien 

är av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. 

Jag skulle vilja rekommendera andra forskare att djupgående utforska hur uttalade värderingar 

förändras inom organisationer. Exempelvis undersökningar om hur enstaka händelser påverkar 

förändringar i uttalade värderingar. Detta kan vara hur organisationer reagerar på finanskriser 

och vilka implikationer enstaka händelser likt dessa har på uttalade värderingar för 

organisationer med både liten och stor kontakt med omvärlden.  

Vidare vore det intressant att undersökning hur uttalade värderingar förändras vid fusioner eller 

förvärv och vad som styr förändringarna. Det vore även intressant att i en studie av mer 

kvantitativ karaktär undersöka vad som påverkar uttalade värderingar inom organisationer 

mest, är det organisationsledningen, branschförhållanden eller påtryckningar från samhället? 

De två sistnämnda förslagen för vidare studier är uppfattningsvis relativt outforskade och 

resultaten skulle tillhandahålla bättre insikt om hur uttalade värderingar fungerar i moderna 

organisationer. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Kvalitativ innehållsanalys 
I denna bilaga presenteras exempel för den kvalitativa innehållsanalysen som genomfördes vid 

mätpunkt 2015 för SEB. Resterande kvalitativa innehållsanalyser från andra årtal kommer inte 

att tillgängliggöras under bilagor. 

Tabell 15. Exempel på identifieringsprocessen av uttalade värderingar. 

SEB 2015 

Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Underkategori Huvudkategori Tema 

"Vi strävar efter att 
förenkla det som är 

komplext." 

Strävar efter 
förenklingar. 

Enkelhet inom arbetet 

Enkelhet 

Värderingar 

"SEB strävar efter att 
göra det enkelt för 

kunderna att hantera 
ekonomin och planera 

framtiden – med 
särskilt fokus på 

sparande." 

Vill förenkla 
hanteringen av 

ekonomi för kunderna. 

Enkelhet för kunderna 

"En mobil plånbok, 
Master Pass, där 

handel online sker på 
ett enkelt och säkert 
sätt från valfri mobil 

enhet lanserades 
också." 

Onlinehandel via ny 
mobilapp sker på ett 

enkelt sätt. 

"Vi uppnår mer genom 
att arbeta 

tillsammans." 

Fler bedrifter genom 
samarbete. 

Samarbete med 
omvärlden 

Samarbete 
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"Genom ett antal 
samarbeten verkar SEB 

för att framtida 
generationer – barn, 

ungdomar och 
entreprenörer – ska 

kunna växa och i sin tur 
bidra till ett långsiktigt 

hållbart samhälle." 

Samarbete resulterar i 
att framtida 

generationer kan bidra 
till ett hållbart 

samhälle. 

"SEB stödjer innovation 
och entreprenörskap, 

både på egen hand och 
i breda samarbeten 
med organisationer 
som verkar för att 

främja företagsamhet." 

Stödjer 
samhällsutveckling i 

samarbete med 
organisationer som 

främjar företagsamhet. 

"SEB fokuserar på att 
utveckla och stärka 

team och 
gränsöverskridande 

samarbete inom 
banken." 

Fokus på utveckling och 
förstärkning av 

samarbete inom 
banken. 

Samarbete inom 
verksamheten 

"Vi är personligen 
måna om våra kunders 
framgång och tar eget 

ansvar för hur vi 
agerar." 

Bryr sig ansvarsfullt om 
kundernas framgång. 

Engagemang till kunder Engagemang 

"Med 15 500 djupt 
engagerade 

medarbetare 
arbetar vi tillsammans 
som ett team för att 

betjäna våra kunder." 

Engagerade 
medarbetare som 

arbetar tillsammans för 
kunden. 
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"Ett tydligt bevis för att 
SEB:s medarbetare vill 

engagera sig är en 
insamling till förmån 
för flyktingar i början 

av september via 
Rädda Barnen." 

Bevis på engagemang 
genom insamling för 

flyktingar. 

Engagemang till 
samhället 

"Våra kunders behov 
kommer först och 

vi utgår alltid ifrån hur 
vi kan skapa 

verkligt värde för dem." 

Kundernas behov 
viktigast och de vill 
alltid skapa verkligt 
värde för kunderna. 

Störst fokus på kunden 

Kundfokus 

"Verkligt kundfokus i 
en digitaliserad värld." 

Verkligt kundfokus i en 
digitaliserad värld. 

Verkligt kundfokus 

"Vår vision återspeglar 
vår syn på vikten av 

ökad kundorientering 
och digitalisering." 

Ökad kundorientering 
och digitalisering är 

betydelsefullt. 

Förbättrad 
kundorientering 
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"Att leverera service i 
världsklass 

till våra kunder." 

Service i världsklass till 
kunderna. 

"SEB tar aktiv del i 
utvecklingen av de 

samhällen där banken 
är verksam." 

En aktiv del i 
utvecklingen av vissa 

samhällen. 
Samhällsutveckling 

Utveckling 

"Utveckla långsiktiga 
kundrelationer 

baserade på 
förtroende." 

Utveckla långsiktiga 
kundrelationer. 

Kundutveckling 

"SEB:s vision kommer 
gradvis att leda till ett 
kompetensskift där de 

kundansvarigas roll 
breddas och där 

kunskap inom design, 
dataanalys 

och IT-utveckling ökar." 

Visionen leder gradvis 
till ett kompetensskift 

där rollen för 
kundansvariga breddas. 

Kompetensutveckling 

"SEB erbjuder 
möjligheter till 
utveckling i en 

Utvecklingsmöjligheter 
i en stimulerande miljö. 
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stimulerande 
arbetsmiljö." 

"Hållbarhet i 
finansiering 

och investeringar" 

Hållbara finanseringar 
och investeringar. 

Ekonomisk hållbarhet 

Hållbarhet 

"Bland institutionella 
kunder finns ett starkt 

ökat intresse för att 
integrera hållbarhet i 

investeringsprocessen." 

Starkt ökat intresse för 
hållbarhet i 

investeringsprocessen. 

"Våra nya fonder med 
positivt urval, till 

exempel SEB 
Hållbarhetsfond 

Global." 

Hållbarhetsfonder med 
positivt urval. 

"Vi driver 
hållbarhetsfrågor som 

är relevanta och viktiga 
för oss som bank och 

för de marknader där vi 
är verksamma." 

Lyfter hållbarhetsfrågor 
som är relevanta för 
bank och marknad. 

Integrerad hållbarhet 

"Hållbarhet är en 
integrerad del i SEB:s 
affärsverksamhet." 

Hållbarhet tillhör 
affärsverksamheten. 

"UNDER MÅNGA ÅR 
har vi arbetat med att 
integrera hållbarhet i 

vår verksamhet." 

Har länge arbetat med 
integration av 

hållbarhetsarbete. 

"SEB shall strive to 
mitigate operational 
risks in all business 

activities and maintain 
the bank’s excellent 

reputation." 

Försöker förmildra 
verksamhetsrisken i alla 

affärsaktiviteter. 

Hantering av 
verksamhetsrisk 

Riskhantering 
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"At the same time, 
SEB must balance the 

trade-off between 
financial reward and 

overall risk tolerance." 

Måste balansera 
utbytet mellan 

finansiell vinst och 
risktolerans. 

"SEB’s stress testing 
framework covers all 

main risk 
types." 

Stresstester täcker alla 
huvudsakliga risktyper. 

"SEB shall have a 
soundly structured 
liquidity position" 

Ha en förnuftig 
likviditetsposition. 

Hantering av 
likviditetsrisk 

 

Bilaga 2: Kvantitativ innehållsanalys 
I denna bilaga presenteras resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen, med hänsyn till 

kategoriseringen med MBM-modellen. 

Figur 8. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, Handelsbanken 2006 
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Figur 9. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, Handelsbanken 2009 

 

Figur 10. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, Handelsbanken 2012 

 

Figur 11. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, Handelsbanken 2015 
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Figur 12. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, Nordea 2006 

 

Figur 13. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, Nordea 2009 

 

Figur 14. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, Nordea 2012 
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Figur 15. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, Nordea 2015 

 

Figur 16. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, SEB 2006 

 

Figur 17. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, SEB 2009 
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Figur 18. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, SEB 2012 

 

Figur 19. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, SEB 2015 

 

Figur 20. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, Swedbank 2006 
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Figur 21. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, Swedbank 2009 

 

Figur 22. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, Swedbank 2012 

 

Figur 23. MBM-kategorisering av uttalade värderingar, Swedbank 2015 
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