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Abstract 
 
Titel: En Fusions Påverkan  
          -en fallstudie av Nordea 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Jonas Dahlgren 
 
Handledare: Aihie Osarenkhoe 
 
Datum: 2008 januari 
 
Syfte: Tanken med detta arbete har varit att se hur en fusion med företag i fyra olika länder 
som deltagare påverkat en stor organisation som Nordea, undersöka vilka skillnader de olika 
kulturerna för med sig och vilka problem de orsakat i integrationsprocessen. Jag ville även 
jämföra vilka olika ledarstilar som existerade i de olika länderna och ta reda på om det 
påverkat chefernas ledarstil i Sverige. Även massmedians bevakning under 
integrationsprocessen undersöks för att se deras inställning till sammanslagningen.     
 
Metod: I denna uppsats har både sekundär- och primärdata använts. Jag har studerat vad 
andra skrivit om fusioner, kulturens påverkan och olika ledarstilar men jag har även samlat in 
egen primärdata genom intervjuer med två personer från Nordea. Sedan har jag jämfört 
resultatet av intervjuerna med teorin för att få en bra bild om hur fusionen och 
integrationsprocessen fungerat i Nordea.    
 
Resultat & slutsats: De olika kulturerna inkluderade olika ledarstilar i fusionen och en viss 
anpassning har krävts av cheferna för att samarbetet ska fungera. Det finns stora skillnader 
bland chefernas sätt att leda och detta har bekräftats i både teorin och empirin. Nordea har 
med sammanslagningen blivit en stor och attraktiv bank bland de svenska storföretagen, 
eftersom de nu och kan hantera nordiska affärer bättre än andra banker.  
 
Förslag till fortsatt forskning: En fusion mellan SEB och Nordea har diskuterats i media 
och det skulle ha varit kul att göra en jämförelse hur väl de två bankerna passar ihop och se 
vad resultatet visar. Att jämföra Nordeas sammanslagning med en annan större fusion skulle 
också vara kul för att verkligen se vad som gjorts bra respektive mindre bra i Nordeas fusion.    
 
Uppsatsens bidrag: Denna uppsats ger en förklaring till hur viktigt det är att ta hänsyn till 
kulturen i det andra företaget i en fusion. Att båda parter lär sig hur och varför de andra 
ledarna agerar som de gör. Detta är värdefullt för att kunna utveckla eller modifiera sitt eget 
beteende för att underlätta samarbetet.  
 
Nyckelord: Fusion/sammanslagning, organisationskultur/företagskultur, ledarstil, motivation 
och integrationsprocess. 
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Abstract 
 
Title: A Mergers Affect  
          -a case study of Nordea  
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in business Administration 
 
Author: Jonas Dahlgren 
 
Supervisor: Aihie Osarenkhoe 
 
Date: 2007 January 
 
Aim: The purpose with this assignment was to see how a merger with four different 
participants in four countries has affected a large organisation as Nordea. To see the 
differences in the culture and the problems they caused in the integration process. I also 
wanted to compare the different manager styles in the different countries and find out if they 
had an impact on the leadership style in Sweden. Even the mass medium survey during the 
integration process will be investigated to see their attitude towards the merger. 
      
Method: Both secondary- and primary data has been used in this paper. I have studied what 
other has written about the merger, culture affect and different managerial style which are 
secondary data. I have also collected my own primary data through interviews with two 
persons from Nordea. Afterwards I compared the results from the interviews with the theory 
to get a good understanding how the merger and integration process worked in Nordea.    
 
Result & Conclusions: The different cultures included different managerial styles into the 
merger and a certain adaptation was needed by the managers to make the cooperation work. 
There are big differences in the way managers leads and that has been confirmed in both 
theory and empirical studies. Nordea has by the merger grown and are now a big bank and 
attractive among the big Swedish companies, because they are now can handle Nordic affairs 
better then others banks. 
 
Suggestions for future research: A merger between SEB and Nordea has been discussed in 
media and it would be interesting to compare the two banks and see how well they fit each 
other and what the result could turn out to be. Comparing the Nordea merger with another big 
fusion would be interesting and make it possible to see what was made good and bad in the 
Nordea merger.    
 
Contribution of the thesis: This assignment gives an explanation on how important it is to 
consider the culture in the other company in a merger. It is important for both parts to learn 
how and why the managers’ act in the way they do, to be able to modify and develop their 
own behaviour to facilitate the collaboration.   
 
Key words: Merger/fusion, organisational culture/company culture, managerial style, 
integration process and motivation.  
 
 



 5

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning............................................................................................................... 5 

1. Inledning................................................................................................................................. 7 
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 7 
1.2 Nordea .............................................................................................................................. 7 

1.2.1 Historia ...................................................................................................................... 7 
1.2.2 Nordea Idag ............................................................................................................... 8 

1.3 Problemdiskussion ........................................................................................................... 8 
1.3.1 Problemformulering ................................................................................................ 10 

1.4 Syfte ............................................................................................................................... 11 
1.5 Avgränsning ................................................................................................................... 11 
1.6 Disposition ..................................................................................................................... 12 

2. Metod ................................................................................................................................... 13 
2.1 Val av metod .................................................................................................................. 13 
2.2 Datainsamling................................................................................................................. 13 

2.2.1 Intervjuprocess ........................................................................................................ 14 
2.2.2 Val av respondenter................................................................................................. 14 

2.3 Genomförande och frågor .............................................................................................. 14 
2.4 Validitet och reliabilitet.................................................................................................. 15 
2.5 Analys av data ................................................................................................................ 16 
2.6 Källkritik ........................................................................................................................ 17 

3. Teori ..................................................................................................................................... 18 
3.1 Litteratur......................................................................................................................... 18 

3.1.1 Fusionens påverkan ................................................................................................. 18 
3.1.2 Kulturens betydelse ................................................................................................. 19 
3.1.3 Kulturens och fusionens påverkan på ledarna......................................................... 21 
3.1.4 Ledarstilar i norden ................................................................................................. 23 
3.1.5 Ledarnas påverkan i fusionen.................................................................................. 24 
3.1.6 Effekten på övriga ................................................................................................... 26 
3.1.7 Övrigt intressant ...................................................................................................... 27 

4. Empiri................................................................................................................................... 28 
4.1 Intervju ........................................................................................................................... 28 

4.1.1 Anna-Lena Wikgren................................................................................................ 28 
4.1.2 Kultur påverkan....................................................................................................... 28 
4.1.3 Underlättande .......................................................................................................... 28 
4.1.4 Påverkan på ledarstil ............................................................................................... 28 
4.1.5 Kultur förståelse ...................................................................................................... 29 
4.1.6 Motivation ............................................................................................................... 29 
4.1.7 Toppchefernas agerande.......................................................................................... 29 
4.1.8 Olika ledarstilar ....................................................................................................... 30 
4.2.1 Peter Forsblad.......................................................................................................... 30 
4.2.2 Sammanslagningens påverkan ................................................................................ 30 
4.2.3 Underlättande .......................................................................................................... 31 
4.2.4 Påverkan på ledarstil ............................................................................................... 32 
4.2.5 Kultur förståelse ...................................................................................................... 33 
4.2.6 Motivation ............................................................................................................... 34 
4.2.7 Toppchefernas agerande.......................................................................................... 34 
4.2.8 Olika ledarstilar ....................................................................................................... 34 

4.3 Massmedia i Sverige ...................................................................................................... 35 
4.3.1 Olikheter: Danmark och Norge ............................................................................... 35 



 6

4.3.2 Nya Varumärket Nordea ......................................................................................... 35 
4.3.3 Nordea ett europabolag ........................................................................................... 36 
4.3.4 Beslutsfattande och Fördelar................................................................................... 37 
4.3.5 Nära men olika Grannar .......................................................................................... 38 

4.4 Massmedia i Norge......................................................................................................... 39 
4.4.1 Fusioner och Marknadsandelar ............................................................................... 39 
4.4.2 Integrationsprocessen .............................................................................................. 39 

4.5 Massmedia i Danmark.................................................................................................... 39 
4.5.1 Framtida Fusioner ................................................................................................... 39 
4.5.2 Krav för att Lyckas.................................................................................................. 40 
4.5.3 Interna Konflikter .................................................................................................... 40 

4.6 Vetenskapliga Artiklar ................................................................................................... 40 
4.6.1 Identitetsbyggande genom Metaforer och språk ..................................................... 40 
4.6.2 Skapande av europabolag........................................................................................ 41 
4.6.3 ICT Integration........................................................................................................ 42 
4.6.4 Skapandet av HR..................................................................................................... 42 
4.6.5 Jämställdhet i Nordea .............................................................................................. 43 
4.6.6 Mellanchefers Agerande i Integrationsprocessen ................................................... 45 

5. Analys................................................................................................................................... 47 
5.1 Fusionens påverkan ........................................................................................................ 47 
5.2 Kulturens påverkan ........................................................................................................ 47 
5.4 Fusionens påverkan på ledarstilen.................................................................................. 48 

5.4.1 Motivations påverkan.............................................................................................. 49 
5.5 Påverkan på övriga ......................................................................................................... 49 
5.6 Underlättande ................................................................................................................. 49 
5.7 Vetenskapliga artiklar .................................................................................................... 50 

6. Slutsatser .............................................................................................................................. 51 
6.1 Massmedias bevakning .................................................................................................. 51 
6.2 Påverkan i Nordea .......................................................................................................... 52 
6.3 Utgångspunkt ................................................................................................................. 54 
6.4 Vad som kunnat gjorts bättre i Nordea........................................................................... 54 

7. Fortsatt forskning ................................................................................................................. 56 
9. Källförteckning..................................................................................................................... 57 

9.1 Litteraturlista .............................................................................................................. 57 
9.2 Muntliga källor ........................................................................................................... 57 
9.3 Vetenskapliga artiklar ................................................................................................ 57 
9.4 Elektroniska källor ..................................................................................................... 58 

10. Bilaga ................................................................................................................................. 61 
10.1 Intervju frågor .......................................................................................................... 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

1. Inledning 
Inledningen ger en inblick i arbetet och visar tanken bakom arbetet, syftet, bakgrund, en 
presentation av det involverade företaget, problemformulering, och vilka avgränsningar som 
gjorts för att få en välskriven uppsats. Inledningen avslutas med en disposition som visar 
uppsatsens upplägg.  

1.1 Bakgrund 
Mitt val av uppsats grundas på min osäkerhet om vad jag skulle skriva om samtidigt som jag 
återvänt till högskolan från ett sommarjobb på Nordea. När jag sedan fick höra att det pågick 
forskning om Nordea på högskolan blev jag intresserad. Efter att blivit introducerad i ämnet 
kände jag att det skulle vara intressant och lärorikt, men även också ett svårt ämne att skriva 
om.   
 
Den här uppsatsen ska undersöka vilka synpunkter massmedia har på det integrationsarbete 
som pågått i Nordea sedan sammanslagningen eller fusionen som det också kallas. De 
involverade är fyra banker med fyra nationaliteter. De länder som berörs är: Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. Enligt Söderberg & Vaara (2003) är det inte bara språkliga skillnader 
som berörs utan även stora skillnader i organisationskulturer och ledarstilar som ska passas in 
för att få organisationen att fungera. För att se om ledarstilen och kulturen har påverkats i 
Nordea i Sverige, har jag valt att intervjua två ledare inom Nordea för att få deras syn på 
integrationsarbetet och resultatet av det.  
 
I hänvisning till Internet källa visas en siffra i parantes denna siffra återges i bilaga framför 
rätt adress, vilket gör det lättare att läsa den artikeln som önskas.     

1.2 Nordea 

1.2.1 Historia 
En kort förklaring hur historian i norden sett ut ger möjlighet till att se den komplexitet som 
föreligger ett samarbete mellan de nordiska länderna följt av Nordeas historia. År 2002 hade 
Sverige nästan 9 miljoner invånare medan Danmark hade 5.37 miljoner, Norge 5.19 miljoner 
och Finland lägst med 4.53 miljoner invånare enligt Söderberg & Vaara (2003). Sverige och 
Danmark är gamla nationer medan Norge och Finland fick deras självständighet 1905 
respektive 1917. Norge tillhörde dessutom Sverige, dock med en egen konstitution fram till 
1905. Under båda världskrigen förblev Sverige neutrala medan Danmark och Norge var 
ockuperade av Tyskland under andra världskriget. Finland stred mot Sovjetunionen två 
gånger under andra världskriget och en gång mot Tyskland. Andra gången mot Sovjetunionen 
ingick de en allians med Tyskland för att sedan i slutet av andra världskriget tvinga ut 
tyskarna ur landet.   
 
Nordea har rötter från 1820-talet i Danmark och sedan dess har 250 banker slagit ihop sig och 
bildat dagens Nordea (www.nordea.com (1.)). Lite intressant kuriosa är att författaren HC 
Andersen var en av Nordeas första kunder, eller dåtidens namn på banken: Sparekassen for 
Kjøbenhavn og Omegn. Den första kunden som lånade pengar på kreditkassen lämnade 3 862 
liter vodka i säkerhet.     
 
En kort tillbaka blick över det senaste decenniet kan göra det enklare att följa med i arbetet 
och skaffa sig en förståelse för de implikationer som lätt uppstår vid en fusion. 
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År 1998 slog sig svenska Nordbanken ihop sig med finska banken Merita och bildade 
MeritaNordbanken. Ett år senare slog sig två bolag ihop sig i Danmark nämligen Unidanmark 
och TRYG, för att sedan bli påökat av ytterliggare ett nämligen Vesta strax därpå. Nordic 
Baltic Holding bildades år 2000 när Danska Unidanmark fusionerades med 
MeritaNordbanken enligt Jacobson (2007). När det fjärde landet, nämligen Norge och banken 
Kreditkassen kom till 2001 fick hela koncernen namnet Nordea, som står för for Nordic Ideas 
(www.nordea.com (2.)). Se Figur 1 nedan för att få en klarare överblick över de senaste årens 
fusioner. Figuren visar även sammanslagningar efter bildandet av Nordea. Detta kan vara lite 
intressant att veta, dock inget som jag kommer att ta upp i denna uppsats. Det lämnar lite 
utrymme åt tanken hur dessa ytterligare sammanslagningar påverkat Nordea.  

1.2.2 Nordea Idag 
I augusti 2007 rankades Nordea som den främsta banken i Norden av finanstidningen The 
Banker (www.nordea.com (3.)) och ligger nu rankad som nummer 39 i världen. Med hela 4.8 
miljoner Internet kunder av de totala 10 miljoner kunderna har Nordea en ledande ställning 
bland Internet bankerna (www.nordea.com (4.)). Nordea har en position som nummer ett eller 
två på de flesta marknader i Norden och har ett stort antal kontor, hela 1 200 stycken och 30 
000 heltidsanställda.        
 
Nordea - recent years 

 
 
Figur 2.Visar de senaste årens fusioner.  Källa www.nordea.com (2.)  
 

1.3 Problemdiskussion 
En bra början är att definiera ordet fusion i samband med näringslivet som kommer att 
användas mycket i denna uppsats. En fusion är enligt (www.ne.se (5.))en sammanslagning 
mellan två eller flera företag med syfte att samordna och förändra, ägande och kontroll över 
ekonomiska resurser.   
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Incitamenten till en fusion kan vara många, bland annat enligt Söderberg & Vaara (2003) ges 
möjligheter till: rationalisering, synergieffekter, kunskap eller möjligheter och lärande, men 
även möjligheter till tillväxt (då den egna marknaden saknar den möjligheten), synergieffekter 
som uppstår vid rörelse till andra länder, samt berömmelse, makt, prestige och finansiella 
belöningar. 
 
Fusioner ger enligt Söderberg & Vaara (2003) synergieffekter i form av expertis, företagen 
kan alltså dra nytta av det andra företagets kunskap. Ytterligare anledningar finns för de 
företag som fusioneras med företag utomlands. En anledning kan vara mättade 
hemmamarknader. För att kunna växa ytterligare söker de sig utomlands, där de kan finna 
redan etablerade företag som de kan få nytta av och de synergieffekter som uppstår när 
företagen slås samman. Det finns även ytterligare motiv för en fusion, nämligen att skapa sig 
ett starkare varumärke genom att finas på en större yta, att vara stor ger en viss prestige som 
är svårt att uppnå i annat fall.  
 
I Nordeas fall är följande det som diskuterats och ligger som underlag för en 
sammanslagning1. Globaliseringen av kapitalmarknader påverkar konkurrensen. Den 
ytterligare internationaliseringen som pågår ökar efterfrågan på mer sofistikerade och 
specialiserade finansiella lösningar. Med hjälp av EU har nya möjligheter visat sig genom 
avregleringar av finansiella tjänster samt av den nya gemensamma valutan euro. Det har nu 
blivit lättare att samarbeta med andra länder och den snabba utvecklingen av Internet ligger 
bakom sammanslagningar av bank och försäkringsbolag. Aktieägarna ligger också bakom 
anledningarna till fusionen av den orsaken att de behövde sänka kostnaderna, öka 
produktiviteten och öka intäkterna för att tillgodose aktieägarvärde.  
 
Enligt Alvesson & Björkman (1992), existerar nackdelar vid fusioner och omorganiseringar. 
Vid integrationsarbetet kan personalen känna sig oroliga, vilsna och en viss nedslagenhet. 
Personalen kan känna sig omotiverade och engagemanget i jobbet minskas. Till viss del kan 
även lojaliteten minskas mot arbetsgivaren av vissa i personalen. De fördelar som förutsägs 
och som man vill uppnå genom en fusion med ett företag utomlands kan vara felaktiga och 
företagen får andra konsekvenser. Exempel på konsekvenser kan enligt Söderberg & Vaara 
(2003) vara sociala och kulturella problem.  
 
En av huvudanledningarna till att fusioner misslyckas är enligt DePamphilis (2005) dåliga 
strategier. Studier visar även att en del chefer får sluta men det är svårt att avgöra om det är 
nyckelpersoner eller mindre viktiga ledare. Faktum är att enligt Cartwright & Cooper (1996) 
misslyckas mellan en tredjedel och hälften av alla fusioner på grund av individer. Det ställer 
höga krav på att cheferna är väl insatta och kan hantera de konflikter som uppstår vid en 
sammanslagning.    
 
Vid en fusion som sker mellan företag i olika länder bör enligt Cartwright & Cooper (1996) 
organisationerna undersöka och förstå den andra organisationens kultur. Alla parter måste se 
på de andra parternas synsätt på världen. Finns inte förståelse för de olika synsätt som 
existerar kan det bli svårt att få sammanslagningen att fungera. Det är även viktigt att man ser 
på de olika ledarstilar, belöningssystem och beslutsfattande som finns i de olika länderna. För 
att förstå de olika organisationsstilarna bör företagen innan sammanslagningen forska och läsa 
om den andra partens historia. Uppfatta vilka värderingar som finns gemensamt, vilka de 
anställda är och så vidare. Det är viktigt att försöka passa ihop med den man planerat att slå 

                                                 
1 Merger Prospectus Relating to the proposed merger of MeritaNordbanken and Unidanmark, 23 march 2000 
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sig samman med. Att det är svårt nog att planera en fusion med ett annat företag ger ett 
intressant perspektiv på hur det skulle vara att slå samman fyra olika företagskulturer med 
fyra olika ledarstilar. Det är fallet för Nordea. Trots att alla länder ligger i Norden föreligger 
ändå vissa kulturella skillnader och skillnader på att leda och fatta beslut enligt Söderberg & 
Vaara (2003).  
 
När diskussioner kring kulturella skillnader uppstår talas det även om stereotyper vilket är en 
rekonstruktion av image bland en själv samt andra enligt Söderberg & Vaara (2003). Dessa 
kulturella stereotyper spelar stor roll vid en sammanslagning eftersom de involverade 
personerna känner av en ny situation, identitet och roller av dem själva, andra och framtida 
organisations förändringar. Stereotyperna representerar i vissa tidpunkter och sammanhang 
delade meningar och därmed representerar de även preferenser, attityder och fördomar.                
 
De kända stereotyperna bland de berörda ländernas sätt att fatta beslut är enligt Jacobson 
(2007) följande: svenskar ser sig ha en öppen dialog där alla vinklar på ett problem undersöks 
och allt övervägs noga. De nordiska länderna ser det som om svenskarna har en lång 
diskussion till allt motstånd är borta och när väl beslutet tas vet man knappt vad som har 
beslutits. Danskar är enligt dem själva snabba, flexibla och affärsorienterade. De påstår sig 
ställa frågor hela tiden för att veta anledningen till att ett beslut tagits. Nordens syn på danskar 
är att de är individer och förhandlar hela tiden. De påstår även att det inte går att lita på att de 
kommer att acceptera och implementera de beslut som fattats. Norskar anser att de fattar 
beslut på en gång och direkt efter beslutsfattandet börjar diskussionerna. Detta anser de vara 
bra för kreativiteten. Resterande i Norden ser norska ledare som lätta att föra en diskussion 
med och de delar genast med sig av sina idéer och åsikter. Deras nackdel ligger i bristen på 
diplomati. Finländare ser sig själv vara handlingskraftiga, starka och effektiva. Norden ser på 
de finländska ledarna som att de inte är särskilt förtjusta i att diskutera, de är även formella, 
hierarkiska och auktoritära.  
 
Ovanstående redovisning visar de skillnader som finns mellan ledarna i de olika länderna och 
deras sätt att se på sig själva. Att försöka få dessa olika individer med olika egenskaper och 
kännetecken att samarbeta kan vara besvärligt eftersom de bär alla med sig sina kulturella 
värderingar som kännetecknar de olika parterna enligt Jacobson (2007). Dessa egenskaper kan 
både vara en tillgång och en belastning i integrationsprocessen.  
            

1.3.1 Problemformulering 
Ovanstående redogörelse leder fram till nedanstående problemformulering: 
 

• Hur har olika massmedier behandlat Nordea i det integrationsarbete som pågått sedan 
Nordbanken blev Nordea, samt hur fusionen har påverkat Nordea i Sverige och 
ledarnas tidigare ledarstil?  

 
• Hur ser organisationen och ledarstilen ut idag i Nordea jämfört med innan 

sammanslagningen, samt om och hur de anställdas motivation har påverkas av 
sammanslagningen?   
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1.4 Syfte 
Syftet är dels att se hur massmedia har nyhetsbevakat Nordeas sammanslagning och det 
integrationsarbete som pågått i och med fusionen av de fyra företagen. Syftet är även att se 
om det uppkommit många dispyter om hur cheferna ska leda och vad som gjorts för att 
underlätta samarbete mellan länderna. Jag vill se om Nordeas ledare har förståelse för andra 
länders företagskulturer.  
 
Det ska även bli intressant att se om chefernas ledarstil inom Nordea i Sverige har påverkats 
och se hur det såg ut före respektive efter sammanslagningen. Jag vill även ta reda på om det 
orsakat eller påverkat svenska chefer att handla på ett annat sätt, till exempel om det påverkat 
sättet att fatta beslut och leda. Jag vill även se om motivationen påverkats bland cheferna. 
 
Jag vill även se om det finns något som saknats i Nordea för att genomföra fusionen på ett 
smidigare tillvägagångssätt. Detta för att undersöka vilken eventuell förbättring som kunnat 
gjorts för att sammanslagningen skulle gått smidigare.                    
 

1.5 Avgränsning 
Trots att det är fyra länder som påverkas av fusionen, har jag bestämt att främst se på de 
eventuella effekterna det har fått på Nordea och deras anställda i Sverige. Detta på grund av 
att det skulle ta för lång tid och kosta för mycket att granska alla länder. Tyvärr kommer inte 
Finlands massmedias synpunkter att tas upp på grund av språkliga orsaker. De 
sammanslagningar som skett efter att Nordea bildades kommer inte att omfattas av denna 
uppsats eftersom de inte är lika stora. Primärdata som inhämtas i empiri delen kommer enbart 
att innehålla svar ifrån svenska ledare på grund av tidsbrist.  
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1.6 Disposition  
Uppsatsen är uppbyggd på följande sätt:  
 
Den börjar med en introduktion, som ger en god inblick i 
ämnet och bygger en grund för bra förståelse i ämnet.   
 
 
 
Sedan följer metod. Där redovisas vilka metoder som kan 
och bör användas. Jag tar även upp vilka för- och nackdelar 
som medföljer mitt val av metod. 
 
 
 
Teorin tar upp författares syn på Nordeas integrationsarbete 
och det som medföljer en fusion. Jag kommer att följa en 
modell för att redovisa de problem och lösningar som finns 
vid en sammanslagning av företag med olika kulturer. 
 
 
Denna del visar Nordeas syn på hur det har gått till när 
sammanslagningen ägde rum samt vilka konsekvenser det 
fick. Empirin kommer även att innehålla två intervjuer med 
chefer från Nordea samt massmedias syn på 
integrationsprocessen. 
 
Efter fältstudien (empirin) är det analys av materialet som 
står på ordningen. I analysen framkommer vad som sagts i 
intervjuerna och hur väl det stämmer överrens med teorin. 
 
 
 
Denna del innehåller mina slutsatser från analysen och från  
empirin. Denna del tycker jag är den mest intressanta då det 
är här resultatet av studien visar sig. Här kommer jag även 
framföra de förslag på vad jag upplever kunnat gjorts bättre 
i Nordea. 
 
Under uppsatsskrivandet uppkommer flera intressanta 
frågor som jag själv inte hinner forska om men här kommer 
jag ge förslag på intressanta frågor och problem som 
uppkommit och som kan vara intressant för andra studenter 
eller intresserade att fortsätta studera. 
 
 
Till sist kommer en framställning på var jag fått all min 
information, vilket gör det lättare för läsaren att hitta 
information i ett speciellt intressant ämne. Här redovisas 
även när och vilka som deltog i intervjuerna.  
 

 
Empiri 

 
Analys  

Fortsatt 
forskning 

Källför-
teckning 

Intro-
duktion 

 
Metod 

 
Teori 

 
Slutsatser 
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2. Metod 
Metodkapitlet kommer att innehålla en vetenskaplig syn på olika metodteorier. Den teori jag 
kommer att använda i min uppsats kommer att beröras mer genomgående. Även en förklaring 
till mitt val av intervju subjekt kommer att lämnas samt intervjuprocessens genomförande.       

2.1 Val av metod      
Vid val av metodologiskt tillvägagångssätt studerade jag hermeneutik och positivism. Sedan 
övervägde jag vad det är jag ska få svar på, samt vilken metod som passar mina intentioner 
med detta arbete bäst.  
 
Hermeneutik och positivism är enligt Lundahl & Skärvad (1999) två vetenskapsteoretiska 
plattformar som avgör vilka spelregler som gäller för allt vetenskapligt arbete. Dessa två 
teorier rättfärdigar och legitimerar de valda spelreglerna. Positivism är grunden för kvantitativ 
metodteori vars huvudteser är att ta avstånd från allt som inte är verkligt och iakttagbart, allt 
vetenskapligt arbete kan och bör drivas efter en och samma metod, vetenskapens mål är att 
förklara genom att söka orsakssamband, generalisera orsakssambanden och skilja på fakta och 
värderingar kan och måste göras. Forskningsprocessen kännetecknas av observationer och 
insamlande av fakta om verkligheten. Tillräckligt mycket fakta visar ett mönster och 
regelbundenheter samt att vetskapen växer genom att allt mer fakta samlas in.  
 
Hermeneutik är grunden för kvalitativ metodteori, detta alternativa forskningsideal är mera 
heterogen och svårfångade än det ovannämnda positivistiska. Huvudsyftet med hermeneutik 
är att tolka och förstå. Några kännetecken av det hermeneutikiska forskningsidealet kommer 
att ges för ytterligare förståelse: när forskning kring sociala och mänskliga förhållanden sker 
kan det bara leda till kunskap som är bunden i tid och rum. Detta innebär snabb 
kunskapsförslitning och begränsade möjligheter till generaliserbarhet. Målet med denna 
forskning är att förstå och tolka hur andra människor upplever sin situation och vad detta 
innebär för handlingar och beslut.      
     

2.2 Datainsamling 
Det finns två olika typer av datainsamlingsmetoder. Den ena är primärdata och den andra är 
sekundärdata, ibland även kallat desk research (en.wikipeida.org (6.)). För att inte förvirra 
läsaren ska begreppen redas ut. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är primärdata det material 
som utredaren samlar in själv, medan sekundärdata är den redan befintliga data som blivit 
insamlad av någon annan. Desk research eller som det heter på svenska skrivbords 
undersökning riktar in sig lite mer på att undersöka elektroniska artiklar och databaser på 
nätet (www.b2binternational.com (7.)).  Vid val av att samla in data själv (primärdata) finns 
det enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) i huvudsak två olika val, nämligen att göra 
enkätundersökningar eller intervjuer. 
 
I mitt val av datainsamling har jag valt att använda desk research, primär- och sekundärdata. 
När jag studerar massmedias artiklar om Nordeas integrationsarbete kommer jag arbeta med 
metoden desk research eftersom det är skrivna artiklar på Internet som jag kommer att 
behandla. Genom mina intervjuer i mitt empiriska arbete kommer jag att få skapa egen 
primärdata eftersom jag kommer att studera vad teorin säger om fusioner kommer jag att 
studera sekundärdata. Vid användande av massmedia som källa är det enligt Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2006) viktigt att tänka kritiskt när man läser artiklarna. Jag ska försöka att 
tänka kritiskt när jag läser både vetenskapliga och vanliga artiklar. Jag kommer också att 
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studera integrationsprocessen i vanlig litteratur. Genom studien i både media och i litteratur 
hoppas jag kunna få fram en rättvis och bra bild om Nordeas integrationsarbete och de 
eventuella problem som uppstått.      
 

2.2.1 Intervjuprocess 
Jag ska börja med att förklara ordet definition då detta kommer att användas i texten för att 
förklara vissa begrepp. Definition är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) ett begrepp 
som är mer än ett ord, den inkluderar den verklighet som är ordets innebörd. Det är denna 
begreppsliga innebörd som ordet definiera vill precisera. Ett exempel kan vara på plats för 
ytterligare förståelse. Till ordet kultur lägger vi en innebörd som är begreppsligt. Det är detta 
begrepp som ska preciseras med hjälp av en definition. Anledningen till att definiera kan 
enligt Lundahl & Skärvad (1999) vara att sträva efter entydighet och exakthet. Definitionen 
av intervju är: en metod att samla in data genom att en intervjuare ställer frågor eller för en 
dialog med intervjupersoner, eller som det enligt Lundahl & Skärvad (1999) kallas inom 
vetenskapliga sammanhang respondenter.  
 
I brist av erfarenhet av intervjuer har jag sökt upp några viktiga förberedelser som jag ska 
följa i syfte att få en givande intervju. Viktiga saker som ska förberedas är enligt Wengraf 
(2006) följande: en bandspelare som kan spela in samtalet med tillhörande extra batterier och 
band, anteckningsblock och extra pennor, vatten och frågorna i en bra strukturerad form som 
är lätta att läsa. Det är även väldigt viktigt att en tids beräkning av intervjun görs noggrant. En 
intervju som tros pågå i fyrtiofem minuter kräver tre timmars boknings tid. I den tidsramen 
inkluderas förberedelse, intervjun och efterarbete. Jag kommer även att maila frågeformuläret 
i förhand till respondenterna det ger dem en chans att förbereda sig, vilket jag tror kommer att 
öka kvaliteten på svaren.  
        
Mitt huvudval av intervju teknik är personliga intervjuer. Tyvärr finns det vissa avgörande 
betydelser när man samlar in data, en avvägelse mellan kostnad, kvalitet och tillgänglighet 
måste enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) göras. Det finns naturligtvis nackdelar med 
att inte ha besöksintervjuer nämligen att utnyttjandet av kroppsspråk försvinner, användandet 
av visuella hjälpmedel går förlorad och det blir svårare att ställa komplicerade frågor. Jag 
kommer dock att använda mig av personliga intervjuer för att hålla en hög kvalitet på 
intervjun. 
 

2.2.2 Val av respondenter 
Jag har valt att intervjua två chefer inom Nordea. Mina kriterier på respondenterna är att de 
ska ha jobbat inom Nordea i tillräckligt tid för att ha kunnat få en uppfattning av 
sammanslagningen och dess process vilket troligtvis är omkring tio år. Det svåra enligt 
Lundahl & Skärvad (1999) med att intervjua de högt uppsatta experterna är att de inte gärna 
deltar i intervjuer om det inte sker mot betalning. Det finns dock dem som gärna ställer upp 
när det sker i forsknings eller utbildningssyfte.    
 

2.3 Genomförande och frågor  
Intervjuerna kommer jag om tillåtelse ges att banda, för att kunna lyssna på dem igen och på 
sätt undvika missförstånd samt för att kunna ge citat i empirin. Respondenterna kommer att 
återges vid namn om de ger mig tillstånd till det. För att ge respondenten en inblick i mitt 
arbete och ge honom en känsla av förtroende och personlig kontakt kommer jag att ge en kort 
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introduktion i ämnet om detta önskas. Den del som involverar respondenterna kommer att 
skickas ut till dem innan uppsatsen lämnas in. Detta har till syfte att ge respondenterna en 
chans och möjlighet att läsa igenom texten och meddela felaktigheter och missförstånd. Det 
har ytterligare ett syfte och det är att genom att läsa texten kan det ge dem fler idéer om vad 
som hänt och det kan öka kvaliteten på uppsatsen genom att den blir mer sanningsenlig.  
 
För att intervjuprocessen ska vara givande kontrollerade jag noggrant vad det är jag ska få 
reda på. Detta kollade jag i syftet med denna uppsats samt genom att studera relevant litteratur 
för att veta vad som sker i en fusion.  
 
Jag vill fråga cheferna jag om det uppstått konflikter och vad som gjorts för att kontrollera 
och underlätta samarbetet. Jag ska fråga om de har märkt någon kulturell skillnad och i sådana 
fall hur det påverkat dem. Ett intressant ämne är ledarstilar. Jag ska undersöka om mina 
respondenter har märkt någon skillnad på ledarstilar i de olika nordiska länderna samt om det 
påverkat dem och deras ledarstil. Fler frågor kommer att uppkomma allt efterhand men detta 
är de huvudsakliga frågorna jag vill undersöka.    
 
Frågorna kommer att vara semistrukturerade, det vill säga öppna. Detta på grund av att jag vill 
ge respondenten utrymme att utveckla sina svar, vilket jag tror leder till mer förståelse och 
bättre insikt till vad som verkligen skett. Det ger även respondenterna möjlighet att framföra 
viktiga saker som de anser att jag inte tar upp i frågorna men som ändå bör eller kan användas 
i denna uppsats. Jag kommer endast att fråga sju frågor för jag vill att respondenten ska känna 
ett lugn och inte bli stressad över mängden frågor. Frågorna kommer ändå att täcka de 
områden jag vill ha svar på. 
 

2.4 Validitet och reliabilitet  
För att få en bra kvalitet på mina undersökningar studerade jag validitet och reliabilitet. Enligt 
Lundahl & Skärvad (1999) kan validitet delas in två delar, yttre och inre. När mätinstrumentet 
mäter vad det avses att mäta föreligger inre validitet. Till exempel om jag mäter motivationen 
hos cheferna ska utredningen senare ge besked om detta. Yttre validitet är överensstämmelsen 
mellan svaret och det förhållande vi försökte bedöma. Om svaret på frågan inte stämmer 
överens med det problem som förekom kan reliabiliteten på undersökningen granskas. 
 
Att ha en hög reliabilitet är viktigt i en undersökning. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) 
påverkas inte undersökningen i hög grad av tillfälligheter och slumpmässiga fel om bra 
reliabilitet existerar. Detta kan göras genom att standardisera undersökningen så att mätningen 
blir lika i alla situationer. Är reliabiliteten dålig spelar det ingen hur bra mätinstrumentet är. 
Har man bra reliabilitet ska undersökningens resultat enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2006) inte påverkas om andra utför samma undersökning vid ett annat tillfälle med ett annat 
urval.     
 
Med tanke på vad jag studerat ovan, känner jag att jag vill hålla i mina intervjuer i en lugn 
lokal. Det kommer att ligga en stor tanke bakom frågorna i de intervjuer jag kommer att hålla 
i empirin för att få ett bra utgångsläge till min analys. Intervjuerna kommer att ske enskilt, för 
jag vill att de intervjuade ska känna sig trygga i situationen och inte känna att 
arbetskamraterna lyssnar på intervjun. Jag tror även att svaren kommer att bli mer 
sanningsenliga om intervjun sker i enrum.  
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Eftersom mina intervjuer enbart kommer att innehålla ledarna i Sveriges åsikter och syn på 
historian påverkar det min syn att se resultatet, detta på grund av att de övriga länders ledare 
inte får ge sin förklaring och synvinkel på den process som genomförts under senare tid. 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) kan fallstudier inte generaliseras att gälla en hel population 
i mitt fall hela Nordea koncernen. Detta kan istället användas som en referenspunkt i den jag 
kan jämföra min teori. Det som dock kan höja min generaliseringsgrad något är faktumet att 
en stor del av sekundärdata kommer ifrån hela norden. Det gör att jag kan se om det finns 
några märkbara skillnader mellan mina respondenters svar och sekundärdatan.    
 

2.5 Analys av data  
Bearbetning av materialet som uppstår kommer att ske omgående efter intervjun, eftersom 
detta anses enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) vara det mest effektiva. Litteraturen 
anger även att det kan vara effektivt att arbeta efter en modell när man analyserar data. 
Nedanstående modell är den jag tänkt följa och använda som utgångspunkt vid analys av data 
ifrån intervjuerna. Det är även dessa delar jag kommer att undersöka och få svar på med hjälp 
av teorin.  
 

 
 
 
Figur 2. Visar vilka områden empirin och teorin innehåller. Egen Modell. 
 
Mina frågor kommer att kretsa kring utgångspunkten från fusionen och det är de frågor som 
jag avser att besvara genom denna uppsats. Denna modell ska vägleda mig i teorin. Jag ska 
fokusera på hur en sammanslagning av företag påverkat kulturen bland företagen. Jag ska 
försöka i den mån det går att fokusera på internationella sammanslagningar men även 
nationella kommer att användas på grund av svårigheter att enbart hitta internationella 
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fusioner. Som pilarna visar vill jag se orsakssambandet åt båda hållen alltså även 
kulturskillnadernas inverkan på fusionen. Inom norden har ledarna olika ledarstilar (se 
problemdiskussionen) och jag vill med hjälp av teorin och empirin se hur dessa skillnader 
påverkar både kulturen och ledarna samt deras stil i övriga länder. Med påverkan på de övriga 
menar jag de anställda, kunder och övriga externa. Denna del tänker jag inte gå in djupt på 
men det kan vara intressant att se om och hur dessa påverkas av ovanstående.  
 

2.6 Källkritik 
Att vara kritisk till texter jag läser anser jag vara en naturlig del när man skriver uppsats. 
Slarvas det med kritiken mot källorna riskerar arbetet bli felaktigt och kan leda till svårigheter 
i analyseringen av materialet. 
 
Denna uppsats består av både primärdata, den information jag samlade ihop själv och 
sekundärdata, befintlig information skrivna av andra. Att vara kritisk till båda faktakällorna är 
betydelsefullt för att få en rättvis och riktig studie.       
 
Ett problem som kan förekomma vid tolkande av personliga intervjuer är följande: att 
respondenterna har blivit påverkade av någon samt att det har förflutit för lång tid för att 
respondenten ska minnas korrekt enligt Alvesson & Sköldberg (1992). Jag tror även att 
lojalitet mot företaget kan förekomma vilket kan göra att sanningen blir förvriden en aning. 
Det är ett stort område jag skriver om och det kan vara svårt att finna en respondent som har 
kunskap om alla områden, dock hoppas jag att de båda intervjuerna kommer att komplettera 
varandra vilket leder till ett bättre resultat.  
 
Massmedians pålitlighet är självfallet inte given, utan kommer att beaktas genom arbetet. Att 
läsa artiklar på ett språk jag inte är van kan orsaka misstolkningar. Det är tyvärr inte mycket 
jag kan göra något åt, men det kan vara bra att ha det i tanke när man läser om de norska och 
danska massmedierna.   
 
Tyvärr har jag inte kunnat granska författarna till litteraturen på annat sätt än genom mitt 
omdöme. Jag fick tag på litteraturen genom att söka i biblioteket på högskolan i Gävle eller 
genom referenser i andra böcker. Jag har även letat i olika databaser genom Högskolan i 
Gävles bibliotek. Denna litteratursökning bör vara godkänd eftersom litteraturen fanns på 
kvalificerat område.   
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3. Teori 
Teorin bygger på min egen modell (se figur 2) och ska visa fusionens och kulturskillnadernas 
påverkan på varandra samt hur ledarstilar kan påverka och påverkas av kultur. Litteraturen 
ska visa hur de anställdas motivation samt situation påverkas i av en sammanslagning. Det 
finns även en hel del intressant litteratur som ligger utanför min modell men kommer ändå att 
beskrivas i slutet av kapitlet. I slutet av varje rubrik redovisas särskilt det som var involverat i 
Nordeas arbete.   

3.1 Litteratur 
Vid en sammanslagning då de två organisationerna är aktiva inom samma industri kallas det 
för horisontella sammanslagningar enligt Cartwright & Cooper (1996) vilket är fallet i 
Nordea. Upplägget i denna del kommer att fokusera på de olika delarna i modellen som jag 
beskrivit i metodavsnittet, med början uppifrån och ned i den mån det är möjligt eftersom till 
exempel kultur troligen kan påverka övriga och inte bara sammanslagningen och ledarna. 
Jag kommer kort inleda varje del med en förklaring till den delen för att det ska bli lättare för 
läsaren att förstå innehållet. 

3.1.1 Fusionens påverkan  
Denna del kommer att innefatta hur en sammanslagning kan påverka kulturen som finns i 
olika företag. Detta behöver nödvändigtvis inte innefatta företag i olika länder utan även 
företag i samma land.  
 
Enligt Cartwright & Cooper (1996) finns det två viktiga aspekter som kan vara avgörande för 
en sammanslagning nämligen strategisk och organisatorisk anpassning. Med strategisk 
anpassning menas att de delar samma affärsstrategi och har likartade mål. Med organisatorisk 
anpassning syftar de på hur väl anpassade de olika organisationerna är för varandra vid 
jämförelser av: administrativa system och procedurer, beslutsfattande, ledarstil, prefererad 
kommunikation och kontrollmönster.  
 
En sammanslagning är enligt Cartwright & Cooper (1996) den största förstöraren av det 
kulturella lugnet som existerar i en organisation. En fusion resulterar i kulturkrockar och desto 
större skillnader mellan organisationerna desto större kulturkrockar. Vad gäller internationella 
fusioner är komplikationerna ännu större på grund av skillnaderna i nationella kulturer och 
ledarstilar.  
 
En fusion är intressant ur ett politiskt perspektiv enligt Söderberg & Vaara (2003) eftersom 
det involverar idén om balanserad makt genom delat ägarskap, huvudkontorslokalisering och 
delade toppchefspositioner med flera. Denna grundidé förhindrar dominans och att eventuella 
konflikter kommer att uppstå. Denna princip symboliserar och manifesterar en jämn 
fördelning av viktiga tjänster samt kan vara effektiv när företaget presenterar en 
sammanslagning för att få interna och externa positiva till idén. Den kan även vara ett 
effektivt verktyg för toppchefer att hantera och lösa problem under integrationsprocessen.  
 
Merita och Nordbanken delade på makten och chefspositionerna när de slog sig samman 
enligt Söderberg & Vaara (2003). När sedan Unidanmark slog sig samman med 
MeritaNordbanken år 2000 kom de överens om att de skulle dela på makten samtidigt som de 
tre nationerna skulle bli behandlade som jämlikar. Senare under samma år köptes norska 
Christiana Bank og Kreditkasse och idén om en rättvis och jämn maktbalans fortsatte. Det var 
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efter detta som företaget fick namnet Nordea och denna maktbalans underlättade 
sammanslagningen samt uppbyggandet av organisationen.      
 
När Merita-Nordbanken och Unidanmark presenterade deras sammanslagning i mars 2000 
presenterade de också ett gemensamt dokument som visade den nya organisationens vision, 
mål, finansiella mål, allmänna värderingar och affärs mål enligt Söderberg & Vaara (2003). 
Denna presentation var ny för såväl allmänheten som de anställda i de delaktiga länderna. 
Toppcheferna uppfattade denna presentation som en formulering av gemensamma mål och 
som ett verktyg för att vara säkra på att alla insett, förstått och accepterat den nya 
organisationen som skulle uppstå i och med fusionen. Däremot gjordes inte många försök i att 
kommunicera innehållet av de delade uttalandena inom organisationen. Krarup som var 
koncernchef vid denna tidpunkt fokuserade på företagets värderingar och använde dessa som 
en grund för utvecklandet av företagets identitet och varumärke istället för att nyttja kulturella 
träningsprogram. 
                                                                                                   
Enligt Söderberg & Vaara (2003) var det otänkbart för både Nordbanken och Merita att sälja 
organisationen till det andra av flertalet anledningar, bland annat på grund av Nordbankens 
högre marknadsvärde och att sälja till ett utländskt bolag. Det var även viktigt för alla 
toppchefer att få inflytelsefulla och höga poster i och med sammanslagningen. För 
försäkringssidan i Unidanmark var det en garanti för dem när dansken Thorleif Krarup blev 
koncernchef i Nordea att få en viktig roll i den nya gruppen.     
 

3.1.2 Kulturens betydelse  
Denna del kommer att innehålla en förklaring till kultur och betydelsen av kulturen i ett 
företag. Här kommer det även presenteras olika åtgärder för att klara av en fusion med ett 
företag med en annan kultur samt visa vad som kan hända om fel kulturer sammanslås. 
 
Kärnan i kultur är enligt Cartwright & Cooper (1996) delade värderingar. De företag som inte 
delar kulturella värderingar har inte heller samma uppfattning om verkligheten vilket betyder 
att de inte kan anta verkligheten tillsammans. Kultur som har med affärsaktiviteter att göra 
kan delas upp i två delar, nationella och organisatoriska. Nationella kulturer har formats efter 
social och ekonomisk historia, traditioner, klimat med flera. Detta har påverkat 
organisationens sätt att arbeta. Detta medför även att olika nationer därmed har olika kulturer. 
Med organisatorisk kultur menas hur organisationen formats av flertalet faktorer för att bli 
den de är, det vill säga dess: storlek, historia, ägarskap, teknologi, ledarskap, grundare, extern 
miljö, produktmarknad och dess affärsaktiviteter. Den nationella kulturen avser vad vi finner 
rättvist, orättvist, fel, acceptabelt oacceptabelt och så vidare enligt Gancel, Raynaud & 
Rodgers (2002). En företagskultur är mera ytligt än nationella värderingar på grund av att de 
ser mer till företagets utveckling och överlevnad och inte till individens eller samhällets. 
Gancel, Raynaud & Rodgers (2002, sid.10) definierar begreppet företagskultur som:”the 
values, beliefs, norms and traditions within an organisation that influence the behaviour of its 
member”. Genom att fokusera på att skapa en gemensam företagskultur möjliggör ett sätt att 
få ihop människor. Genom att se på organisationskulturen är det lättare att lösa problem 
eftersom det inte är lika känsloladdat som nationella värderingar. Genom att se hur beslut 
fattas, hur problem löses, lagarbete genomförs och vilka kriterier som finns på chefer, kan det 
vara lättare att motivera folk att anta en vision av företagets syfte.    
 
När det kommer till internationella fusioner, det vill säga sammanslagningar mellan företag i 
olika länder är det viktigt att se på det andra företagets kultur enligt Cartwright & Cooper 
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(1996). Till att börja med är det viktigt att förstå de olika kulturerna som existerar i de olika 
nationerna. Det är viktigt att uppskatta och förstå de olika synsätt och tolkningar som länderna 
har på resterande världen. Fattas denna vetskap blir det omöjligt att ens börja förstå specifika 
beteenden inom organisationen. Genom vissa jämförelser av bland annat beslutsfattande och 
ledarstilar kan viss förståelse för skillnader visa sig. Ett sätt att skaffa sig denna kunskap om 
kultur är genom internträning och forskning, detta är använt av många internationella företag 
och har visat sig lyckosamt. Detta är framförallt viktigt för förhandlare och chefer som 
kommer att arbeta med fusionen och integrationen.     
 
De olika organisationskulturerna i företagen är nu använt ofta som anledning för att förklara 
varför fusioner misslyckats. Cartwright & Cooper (1996) förklarar att det är naivt att tro att 
företag grundar sina beslut om sammanslagningar enbart på att de har samma kultur. Det är 
dock viktigt att ha kunskap och uppfattning om sin egen kultur och även om den nya eller 
potentiella partnern för att kunna bedöma hur väl de passar ihop i framtiden, samt för att det 
ska flyta på i början av processen. Denna uppfattning kan göras genom bedömningar om det 
andra företagets kultur och jämförelser mellan likheter och skillnader baserat på bland annat 
rykte och erfarenheter. Det är dock inte empiriskt bevisat att likartade företag avseende deras 
kultur har helt lyckade och oproblematiska sammanslagningar.  
 
En organisation kan enligt Cartwright & Cooper (1996) ses som små samhällen med en egen 
kultur. Kulturen har ett stort inflytande på individens beteende och kan bli betraktad som 
mäktig, genomgripande och varaktig. Genom den socialiserings process som sker inom en 
kultur lär sig individerna förväntningarna och normerna i medlemskapet i organisationen, det 
rätta sättet och det felaktiga sättet att agera, acceptabla och oacceptabla beteenden, språk med 
flera. Detta betyder att det är genom kulturen som samhällena bibehåller ordning och 
regelbundenhet.  
 
När två företag går samman byggs en ny kultur upp, denna kan enligt DePamphilis (2005) ta 
två olika former, konkreta och abstrakta. Den konkreta kulturens kännetecken kan vara tavlor 
på väggen som visar företagets uttalanden om principer och uppdrag, det kan även vara 
upptrappningar av makt och status bland chefernas kontor och privata parkeringar. Abstrakta 
kulturkännetecken kan vara uttalade meddelanden om normer och förväntningar om folks 
beteenden. Abstrakt kultur är viktigare än den konkreta när en ny kultur byggs upp på grund 
av att det visar genom chefernas beteende som motsvarar de givna normerna hur personalen 
ska bete sig. Detta är speciellt viktigt att det följs av ledare med makt att belöna och straffa 
olämpligt beteende.    
 
Vid internationella sammanslagningar är det enligt Gancel, Raynaud & Rodgers (2002) mer 
realistiskt att bygga broar mellan kulturerna och inte sammanslå dem (se 3.1.7). Anledningen 
till detta är att integrera kulturer över gränserna är oönskat och orealistiskt. Att ha skilda 
kulturer leder till en klar och öppen organisationskultur och ger utrymme för nationella 
kulturer som kan uttryckas i ett kreativt, motiverande och konstruktivt sätt. 
 
En anledning enligt DePamphilis (2005) för två företag att ha gemensamma mål, tjänster, 
standarder, och utrymme efter en sammanslagning är att det kan vara effektivt för att integrera 
de olika företagskulturerna. Att dela mål kan också få de olika enheterna inom företaget att 
samarbeta till exempel vid utvecklingen av en ny produkt där det krävs att flera enheter 
arbetar tillsammans.  
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Olika kulturer har olika sätt att se på hur man får folkets förtroende för framtiden enligt 
Gancel, Raynaud & Rodgers (2002). Det finns tre olika kultursätt nämligen genom 
organisations struktur, strategiska målsättning och genom arv. Jag ska kort förklara vad 
författarna menar med dessa tre begrepp och vilka implikationer det kan få för olika företag. 
 
 
                                       Organisational Structure 
                                                         By getting the organisation right 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Heritage                       Strategic Objectives 
                                By keeping our core values                  By clearing communicating 
                                and corporate identity alive                    where we want to go 
 
 
Figur 3. Visar tre alternativ till en organisations struktur. Källa Gancel, Raynaud & Rodgers 
(2002, sid.95) 
 
De företag som nyttjar en organisations struktur för att fokusera på framtiden tror att om 
företaget är uppbyggt på rätt sätt och medarbetarna förstår respektive roller kommer detta att 
leda till ett bra utgångsläge till att svara på marknadens behov. De företag som använder sig 
av strategisk målsättning är övertygade om att personalen känner sig mest säkra när de förstår 
organisationens mål och strategier samt vad organisationen förväntar sig av dem som 
anställda för att företaget ska nå sitt mål. De som använder sig av detta sätt är väldigt 
inriktade på praktisk nytta i sin stil. Det tredje synsättet arv är uppbyggt på organisationens 
värderingar och traditioner och deras sätt att använda dem i framtiden. Arv kulturen är starkt 
om företaget har haft en framgångsrikt förflutet. 
 
Även om företagen har lika kulturer krävs ändå ett visst samarbete om det ska fungera enligt 
Gancel, Raynaud & Rodgers (2002). Antag att två strategiskt inriktade företag slås samman, 
då är det viktigt att cheferna kommer överrens om vad det nya konceptet kommer att innehålla 
eftersom de två tidigare kulturerna har haft olika syn. När det gäller två arvs företag som är 
involverade är det den svåraste typen av fusion trots att de kan ha blandade arvs kulturer. 
Detta på grund av ändringen det blir i känslan av stoltheten av att tillhöra en viss organisation.      
 

3.1.3 Kulturens och fusionens påverkan på ledarna 
Denna del kommer att innehålla potentiella problem och vad Nordea gjort för att påverka 
ledarna och deras anställda i en positiv riktning. Ett misstag som Nordea gjorde vid val av 
språk kommer att beskrivas. 
 
Vid en sammanslagning av två företag med olika kulturer kan det påverka de anställda att de 
inte längre känner att de passar och kan resultera i en ansenlig påverkan enligt Cartwright & 
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Cooper (1996). Detta påverkar de anställda i form av: konflikter, otydliga arbetsmiljöer, stress 
och missförhållanden.  
  
När det uppkommer problem vill parterna gärna inte ta ansvar och det börjar med att de 
skyller ifrån sig och avsäger sig allt ansvar enligt Gancel, Raynaud & Rodgers (2002). Detta 
beror på att det är mer tillfredsställande att skylla på andra och det lättar på skuldkänslorna. 
Vilket ger signaler till att det kommer att leda till en ond spiral som kommer att innebära stora 
problem för den nya enheten. Ett exempel på detta är när en sammanslagning misslyckats att 
nå sina uppsatta mål när de satt samman sina kulturer, då kommer vanligtvis den större parten 
att börja dominera och trampa ned den mindre partnern. Ett exempel från Gancel, Raynaud & 
Rodgers (2002, sid. 15) kommer nu att användas för att visa vad som hände när tre lika stora 
företag slogs samman. Ett företag var dominant, det andra hade likartade grunder och kände 
sig bekväma medan det tredje företaget blev frustrerat, besviken och förbittrad: 
 

“When we joined together, we were amazed at how badly we were treated. From 
being market leader in our segment we were suddenly the poor relation in the new 
company. It felt as if company A were in the driver’s seat, company B were in the 
passenger seat, and we were in the trunk!” 
 

Det är viktigt att ledningen känner igen och hanterar detta annars kan det resultera i att det 
blir ännu värre enligt Gancel, Raynaud & Rodgers (2002). Det som kan inträffa är bland 
annat: ökad negativ press, nyckelpersoner kan sluta för att de ser inget ljus i slutet av tunneln, 
minskad försäljning och minskat förtroende hos aktieägarna.  
 
I integrationsprocessen av de olika delarna i organisationen i Nordea användes konceptet 
”best practices” enligt Söderberg & Vaara (2003, sid. 120). Detta användes till att 
implementera förändringar i Nordea samt som en modell för beslutsfattande. Detta 
uppfattades som positivt trots att det fanns personer som var kritiska. 
 
Nordeas koncernchef Krarup koncentrerade sig på varumärkes och identitets byggande. 
Nordeas externa marknadsföring inriktades på ”Nordic modesty” och ”Nordic clarity” som 
visade vackra bilder av obebodda landskap enligt Söderberg & Vaara (2003, sid. 153). Denna 
annonsering ökade vetskapen om detta nya företag och spelade en viktig roll i positioneringen 
av företaget i en internationell marknad. Extern kommunikation fungerar även som en slags 
automatisk kommunikation, med detta menas att de interna medarbetarna och cheferna 
uppfattar och reflekterar på deras egen identitet och del i den nya organisationen. I Nordea 
uppfattade vissa en känsla av stolthet att vara en del av företaget eftersom de visades 
professionellt i media. Andra uppfattade inte nordiska idéer som passande som identitets 
verktyg. En toppchef ansåg att kampanjen och de produkter och tjänster som erbjöds var 
opassande därför att internationella finansiella företag erbjuder detsamma oavsett om de är 
nordiska eller ej.  
 
Frågan om språket i Nordea behandlades av Gancel, Raynaud & Rodgers (2002) och i en 
intervju med Torben Lausten ’Head of Group Identity and Communications’ i Nordea (se 
även 3.1.4) berättar Lausten att svenska valdes som koncernspråk i början när Merita och 
Nordbanken slogs samman eftersom många finländare förstår och talar svenska, trots det 
uppfattade flertalet finnar det som ett nederlag. Söderberg & Vaara (2003) förklarar att 
svenska som koncernspråk ställde till besvär internt i Finland. Flertalet chefer och anställda 
kände sig handikappade av sina begränsningar i språket och detta gjorde att de kände 
maktobalans och underlägsenhet i deras sociala interaktion inom företaget. Detta kan också 
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vara en av nyckelanledningarna till att några nyckelpersoner från den finländska sidan slutat i 
banken. Efter att Nordea skapades i samband med de övriga fusionerna valdes engelska som 
koncernspråk för att ge alla fyra länderna samma förutsättningar och för att det är mer 
internationellt enligt Gancel, Raynaud & Rodgers (2002). Det blev en utmaning i Nordea att 
tala på engelska eftersom detta är ett utländskt språk och detta leder till långsammare 
förändringsprocesser och för många även till en barriär och känslan av utanförskap av 
processen. 
 
Under fusionen mellan Merita och Nordbanken fick många chefer inte den tjänst de ville, 
detta fick följden att somliga slutade när möjligheten gavs och andra accepterade situationen 
och förblev lojala mot företaget enligt Söderberg & Vaara (2003). Det fanns även de fall där 
motsatsen existerade och den efterlängtade tjänsten tillgavs och detta skapade engagemang 
och acceptans. 
 
När Nordea bildades var initiativet enligt Söderberg & Vaara (2003) att ha en social kulturell 
integrations process genom att bygga broar (se 3.1.7 för ytterligare förklaring) över uppfattade 
skillnader mellan företagskulturer, nationella kulturer samt professionella kulturer som finns i 
multinationella företag.    
 

3.1.4 Ledarstilar i norden 
Denna del kommer att förklara vilka olika ledarstilar för att sedan konkret visa de olika 
ledarstilarnas kännetecken i Nordea. 
 
Ledarstilen och deras beteende påverkas enligt Cartwright & Cooper (1996) av en fusion, 
detta avser både under och efter integrationsprocessen. Chefer har även en egen attityd mot 
fusioner med andra länder. Svenskar vill gärna ingå i en sammanslagning med USA, 
anledningen till detta ligger i deras professionella inställning. Däremot vill inte svenska chefer 
ingå samarbete med italienare på grund av svårigheter i att veta var de står. Den mest 
passande ledarstilen för Sverige är den tyska ledarstilen på grund av deras klara beslutsamhet. 
Danskarna föredrar Storbritannien som fusions partner, detta på grund av britternas positiva 
attityd. Däremot vill danskarna inte ingå i en sammanslagning med Italien. Anledningen till 
detta är att språket passar väldigt dåligt ihop. Danskarnas mest passande land vad gäller 
ledarstilar är Storbritannien. Tyvärr inkluderade inte undersökningen Finland och Norge 
vilket hade varit intressant att se hur deras förhållande till andra länder varit.        
 
Söderberg & Vaara (2003) förklarar att vid samtal om kulturella skillnader involverar detta 
även stereotyper som är en rekonstruktion av bred image om andra och en själv. De fyra 
nordiska länderna ser skillnader på de olika nationella kulturerna medan för en utomstående ses 
de som ganska homogena, det vill säga likadana. I intervjuer som de gjorde visade det sig att 
chefer i alla länder använde sig av stereotyper för att beskriva dem själva och de andra som var 
involverade. Stereotyperna som representerade nationerna var som sådan: 
 

• Svenskarna ville uppnå konsensus. 

• Finländarna ville agera. 

• Danskarna var diskuterare. 

• Norskarna var de som ville gå direkt till poängen i beslutsfattandet. 
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Gancel, Raynaud & Rodgers (2002) har i slutet av sin bok genomfört intervjuer med olika 
chefer och däribland Torben Lausten ’Head of Group Identity and Communications’ i Nordea. 
Lausten förklarar skillnaderna i ledarstilen bland de fyra olika länderna. Svenskar och danskar 
är lika, båda vill uppnå konsensus. Båda förväntar sig att involvera de aktieägare som blir 
påverkade av beslutet för att få dem känna sig delaktiga i beslutet. Svenskarna har en tendens 
till att dra ut på besluten för att alla ska känna sig delaktiga och nöjda medan danskarnas 
beslutsfattande går snabbare men kan leda till förändringar senare i processen. Finnarnas 
ledarstil är mer hierarkisk och ledare tar ofta beslut utan att rådfråga alltför många personer. 
Norskars ledarstil påminner mycket om danskarnas. Dessa skillnader visade sig för Lausten i 
hans egen organisation när en finsk mellanchef implementerade ett beslut som de diskuterat 
men i Laustens ögon inte fattat än. Den finska chefens svar när han blev konfronterad var att 
han trodde att Lausten föredrog det alternativet. Lausten svarade då att han ville ha underlag 
för beslutet beträffande den lokala marknaden för att förhindra att felaktiga beslut tas.   
 

3.1.5 Ledarnas påverkan i fusionen 
Denna del innehåller hur en ledare kan agera i fusionen och hur ledarna kan inverka i 
byggandet av en kultur. Den visar även ledarnas betydelse för en lyckosam fusion och 
kulturell integrationsprocess. Den avslutas med i att visa hur Nordea genom att ge ut en bok 
som ett andra steg i den kulturella integrationsprocessen försökte påverka de anställda.  
 
Enligt Söderberg & Vaara (2003) är motstånd innan sammanslagningen vanligt på grund av 
att flertalet chefer inte får den tjänst de strävar efter och att en fusion ofta bidrar till 
rationaliseringar i form av uppsägningar för vissa anställda.  
 
Det första steget i att bygga en företagskultur är enligt DePamphilis (2005) att bygga en 
kulturprofil från de båda företagen. Denna profilinformation kan erhållas genom intervjuer 
och observationer av chefer genom att se på deras stil och praktiska beteende. Därefter 
används information som samlats in för att se vilka jämförbara styrkor och svagheter samt 
vilka likheter och skillnader de båda företags kulturer innehar. Vanliga kulturskillnader är att 
ha en kultur för enskilt arbete och en kultur för lagarbete. Kulturella skillnader kan bli 
kategoriserade i form av företagsstorlek, mognad (antal år i branschen), industri, geografiska 
och internationella bedömningar.          
 
För att en fusion ska bli framgångsrik krävs enligt DePamphilis (2005) att ledarna och 
ledningens färdigheter används i en bra blandning. Det är skillnad på ledare och ledning på 
detta sätt: ledarna ska sätta riktlinjer och se till att saker och ting sker medan ledningen 
övervakar och försäkrar sig om att aktiviteterna fortskrider. Ledarskapet inkluderar även 
entusiasm, pådrivning, visioner och starka säljegenskaper. Ledningens egenskaper 
karakteriseras av involvering i planering, kommunikation, koordination, problemlösning, 
dirigerande, klargörande av ansvarstagande och beslutsfattande. Som tidigare nämnt ska 
denna blandning innehålla att ledarna ger värderingar, beteenden och klara direktiv för att 
skapa en kultur som fokuserar på företagets strategiska objektiv. Ledningen främjar ett 
lagarbete och är för ett långsiktigt samarbete i en delad miljö.    
 
Att ha en lyckosam kulturell integrationsprocess är en avgörande del om en sammanslagning 
ska bli framgångsrik enligt Söderberg & Vaara (2003). Det är viktigt att göra interaktionen 
och samarbetet lätt mellan arbetsgrupper, detta gäller speciellt när integrationen är 
omfattande. Ledarna som är ansvariga för integrationsprocessen i sammanslagningar måste 
klara av att hantera de anställdas tidigare kulturella identiteter som kan ha blivit förstärkt i 
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och med fusionen. Ett sätt för ledarna att hantera negativa uppfattningar av 
samarbetspartnern är att skapa en ny kulturell plattform vars syfte är att ge en attraktiv syn på 
den nya organisationen. Ett sätt är att skapa nya företagsvärderingar och symboler.  
 
Vid en sammanslagnings integrationsprocess uppkommer enligt Gancel, Raynaud & Rodgers 
(2002) frågor av cheferna som till exempel: vilken kultur är rätt för det nya företaget? Är det 
bättre att skapa en ny kultur, och i så fall hur? Den rätta kultur som ska användas är den kultur 
som bäst svarar mot externa hot medan personernas historia och värderingar beaktas.    
 
I december 2001 gavs Nordeaboken ”Making it possible” ut till alla anställda för att verka 
som ett nästa steg i den kulturella integrationsprocessen enligt Söderberg & Vaara (2003, sid. 
157). Denna bok visualiserade det nya företagets uppdrag, vision, personlighet och 
värderingar i form av bilder av bland annat nordiskt landskap, personer och hus i nordiskt 
utseende. I förordet i denna bok förklarar Krarup viktigheten av ett starkt varumärke för både 
externa och interna syften. Fokus i denna bok ligger i att berätta för de anställda vilka beslut 
toppcheferna redan tagit angående företagets värderingar och personlighet. I boken motsäger 
sig Nordea sig själva när de refererar till de nordiska idéer som föreligger angående 
demokrati, entreprenörskap, frihet och samma möjligheter samtidigt som de säger till de 
anställda att fullfölja chefernas visioner. Nedanstående citat visar följden av detta budskap 
(Söderberg & Vaara (2003, sid. 158). 
 

”The employees are expected to accept an already fixed Nordic way of thinking 
and to act according to Nordea’s personality in order to make the corporate 
vision possible, even though Nordea’s espoused core values of ‘being innovative’ 
and ‘empowering’ obviously contradict this message.” 
 

Denna bok innehåller Nordeas vision av att vara nummer ett eller två, eller visa en överlägsen 
vinst och tillväxt i alla de marknader de valt att konkurrera i. De hinder som uppstår är inte 
nämnda i boken, dock refererar den till flertalet resor som till exempel ”a thousand-mile 
journey starts with one step. And we have already taken many” (Söderberg & Vaara (2003, sid. 
159). Dessa historier ses som smaklösa och banala eftersom de inte baseras på en identifierbar 
utmaning eller konflikt. Den innehåller inte heller några handlingar som i verkligheten kan 
användas för att reda ut kritiska händelser. Detta kan leda till att läsaren ignorerar detta därför 
att den inte anses som tilltalande eller övertygande. Boken var planerad att fungera som en 
plattform för diskussioner bland olika affärsenheter och sektioner i företaget i den interna 
kultur- och värderingsprocessen men som tidigare nämnt öppnade nödvändigtvis inte den till 
diskussioner om företagets framtida och aktuella utmaningar.  
 
Senare i uppsatsen under empiri avsnittet kommer mellanchefernas roll i integrationsprocessen 
att diskuteras men redan här kommer jag att ta upp intressant fakta om mellancheferna 
agerande. Enligt Söderberg & Vaara (2003) utgavs boken till alla medarbetare och några 
anställda berättade för Söderberg & Vaara att en genomgång gjordes på Nordea boken i form 
av för tryckta power point bilder som visade Nordeas mål, vision, idéer och värderingar. Det 
gjordes inga försök av mellancheferna att översätta de abstrakta koncepten och orden in i 
avdelningens uppgifter. Det fördes inte likaså några diskussioner kring presentationen och 
denna enkla presentation och kommunikationsstil ledde till att några anställda kände sig stötta 
eftersom de ansåg att detta inte passade deras intellektuella nivå.  
 
Efter att denna bok utgavs gjordes en undersökning angående anställdas personliga syn på 
olika påståenden om Nordeas värderingar och om boken. Det visade sig att både chefer och 
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anställda starkt stöttade Nordeas nya värderingar, ”’we create value’, ’we are innovative’, and 
’we are empowering’” enligt ” (Söderberg & Vaara (2003, sid. 163). Dock diskuterades 
empowering något bland de anställda.     
 

3.1.6 Effekten på övriga 
Liksom titeln anger påverkas andra än ledarna av en fusion och nu redovisas deras intryck av 
sammanslagningen. Den handlar om hur individer besvarar på fusionen och deras personliga 
oro för framtiden.  
 
Att vara med om en sammanslagning kan vara påfrestande för individen, det kan kräva mer 
anpassning och är omständligare än att bli satt i konkurs enligt Cartwright & Cooper (1996). 
En fusion kräver även mer social anpassning än stora förändringar som till exempel ett köp av 
ett hus. Att chefer är en källa till problem vid en sammanslagning är välkänt men även om de 
högsta cheferna är väl förstående för integrationsprocessen är det ändå otillräckligt om de 
lägre cheferna samt arbetskraften inte är samarbetsvilliga. Detta kräver alltså inte att alla i 
organisationen ska vara med i förhandlingar och delaktiga i integrationsprocessen för att 
känna sig delaktiga. Senare beskrivs personalens reaktioner i fyra steg: 
 

1. Misstro och vägran att inse att det är ett faktum att avtalet är signerat. 
 
2. Ilska genom utbrott och förbittring tar över efter misstron när de förstår att 

sammanslagningen är riktig. 
 

3. Känslosamma förhandlingar, börjar i ilska och slutar i depressioner, detta på grund att 
den anställda fruktar för sitt jobb och sin karriär. Senare ångrar de att de inte varit 
delaktiga i händelserna och detta orsakar att de blir deprimerade. 

 
4. Sist kommer acceptans, nu förstår de att det som skett har skett och nu gäller det att 

acceptera den nya situationen och blicka framåt.  
 
För att verkligen förstå innebörden av dessa steg har jag valt att citera denna berättelse av 
Cartwright & Cooper (1996, sid. 41) för att verkligen visa betydelsen för den enskilda 
individen.  

 
“I’ve been here 20 years. When I heard the news I was devastated. I was like that 
all weekend. I kept thinking why me? What am I going to do? It was like hearing 
someone you knew had just died. Mr … (the owner) was in his seventies. He was 
old, we knew that this would happen but not so soon. It was still a shock that this 
can happen and your life can change; everything is turned upside down and there 
is nothing you can do about it but wait and see.” 

 
Senare förklarar författarna att inom bankfusioner är yngre medarbetare oftast mer missnöjda 
än de äldre medarbetarna. Detta beror på att de yngre ser sina chanser minska för möjliga 
befordringar. Inom en kort tidsaspekt är det de som varit i företaget längst som reagerar 
kraftigast men i längden är acceptansen högre bland de erfarna.  
 
Vid en sammanslagning uppkommer orosmoment för framtiden, det kan vara frågor om till 
exempel personliga mål och motivation för att nå dit enligt Gancel, Raynaud & Rodgers 
(2002). Arbetskraften får i början av en sammanslagning en massa frågor som uppkommer 
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och en massa orosmoment angående deras egna behov för överlevnad, detta även kallat 
Maslows behovs pyramid. De frågor som uppkommer kan vara följande: kommer jag att få 
behålla mitt jobb? Vad betyder detta för min framtid? Hur kommer detta att påverka mig? 
Kommer jag att bli framgångsrik i den nya miljön? Kommer jag att kunna prestera det de 
förväntar sig av mig? I dessa fall är det viktigt att cheferna kan förklara hur detta kommer att 
påverka dem och hur det kommer att fungera i framtiden. Tyvärr tillhör det inte vanligheten 
att ledarna förklarar detta för de anställda, faktum är att den lilla information de förmedlar till 
de anställda påverkar dem ännu mera negativt på grund av att det ökar deras frågor ytterligare.    
 
Vid integrationsarbetet kan personalen känna sig oroliga, vilsna och en viss nedslagenhet 
enligt Alvesson & Björkman (1992). Personalen kan känna sig omotiverade och 
engagemanget i jobbet minskas. Till viss del kan även lojaliteten minskas mot arbetsgivaren 
av en del i personalen. 
 

3.1.7 Övrigt intressant  
Avslutningsvis tar jag upp ett avsnitt som jag fann väldigt intressant och viktigt att veta för att 
skapa en företagskultur. Detta avsnitt förklarar även vad som menas med att Nordea byggde 
broar (under avsnitt 3.1.3). 
 
Som tidigare nämnt är det viktigt att bygga broar mellan företagen för en ökad 
kulturförståelse. Det finns tre verktyg som Gancel, Raynaud & Rodgers (2002) nämner i sin 
bok:  
 

1. Ett diagnos verktyg som ger en strukturerad ram för att analysera kulturerna i sin egen 
och sin partners organisation. Därefter är det möjligt att bestämma kulturella 
skillnader och likheter.  

 
2. En generell integrationsprocess som bygger på kultur brobyggande principen, som 

tillåter att ledarna använder den och inte blir påverkade av processen. 
 

3. En serie av kultur bro kompetenser, nämligen attityder beteenden och skicklighet som 
gör det möjligt för ledarna att arbeta effektivt över gränserna och skilja mellan 
mediokra och bra chefer. 

 
Vid en internationell sammanslagning är det viktigt att se till de utmaningar som existerar 
ytterligare i att integrera företagskultur enligt DePamphilis (2005). Det finns många barriärer 
vid en internationell fusion såsom: språket, olika seder, arbetsmiljöer, arbetsetik och lagar. 
Vid stora skillnader mellan företagen kan det vara olämpligt att försöka integrera ny kultur i 
organisationen utan istället bevara den rådande kulturen.   
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4. Empiri 
Empiri delen innehåller två ledares inom Nordea syn på sammanslagningen och de problem 
som uppstått, vad massmedia och forskare skrivit om Nordea, samt hur de ser på fusionens 
påverkan på Nordea i de olika länderna. Intervjuerna är gjorda i Stockholm respektive Gävle.      

4.1 Intervju 
Både intervju ett och två kommer att utgå helt från respondentens svar, om någon avvikelse 
sker kommer så att anmärkas. Båda intervjuerna är grundade på samma frågor. 
Frågeformuläret finns bifogat i bilagan i slutet av denna uppsats.   

4.1.1 Anna-Lena Wikgren 
Intervjun gjordes den 6 december med Anna-Lena Wikgren ansvarig för HRIT i Stockholm 
och pågick i en timme.  

4.1.2 Kultur påverkan 
Anna-Lena berättade lite om Nordeas historia. Att Nordea tidigare var Nordbanken i Sverige 
och bestod av ett antal banker som slagit sig samman. I inledningen nämner jag att Nordea 
består av 250 sammanslagna banker. Detta bidrog till kulturskillnader inom banken redan 
innan Nordea bildades. Ett exempel för att visa på kulturskillnader kan nämnas köpet av 
postgirot som var väldigt statligt. I och med köpet slogs Nordeas och Postgirots kulturer 
samman. Det fanns både gemensam kultur och olika kulturer mellan parterna. Det 
gemensamma var en lång tradition till att vara trogen på arbetsplatsen, kanske till och med 
ännu trognare på Postgirot. Skillnader fanns också i inställningen till jobbet. Det kan nämnas 
att det du blir anställd för i Nordea är inte säkert att det är det man arbetar med resten av tiden 
eftersom arbetsuppgifterna inom Nordea kommer med största sannolikhet att ändras.  
 
Det finns även geografiska skillnader inom landet i hur arbetar sker, tempot är till exempel 
inte detsamma i Piteå som i Stockholm. Sammanhållningen kan vara olika i olika städer inom 
Sverige, i mindre städer kan arbetskamraterna även vara ens privata vänner medan i 
Stockholm har de anställda vänner utanför banken.  
 

4.1.3 Underlättande 
Nordea har nordisk organisation där medarbetare kan ha en chef som inte är av samma 
nationalitet som en själv för att underlätta samarbetet. Till exempel genom att en dansk 
arbetar som chef i Sverige. Nordea har genom att ha likartade processer i alla länder skapat ett 
enigt Nordea och detta har lyckats bra. I början fanns denna ”vi och dem” kultur men denna 
har nu arbetats bort och det är nu en ”Nordea känsla” en ”vi-känsla” berättar Anna-Lena.  
 

4.1.4 Påverkan på ledarstil 
Anna-Lenas egen ledarstil har inte påverkats vid arbete i Sverige men eftersom de har 
medarbetare i andra länder är det viktigt för Anna-Lena att anpassa sig till rådande kultur. I 
exempelvis Danmark är det viktigt att veta att de är väldigt prestationsinriktade och kraven är 
stora, de mäts på prestation och kompetens. Även Finland har höga prestationskrav. I Finland 
var personalen ovana att ge feedback till chefen, positiv som negativ. I både Finland och 
Danmark är det väldigt månt om att följa upp vad som presterats.  
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Det finns stora likheter rent juridiskt sett mellan Finland och Danmark, där finns det både lika 
och olika lagar gällande till exempel anställningstrygghet. I Sverige och Norge är det lite 
mjukare och avskedning undviks. I Sverige försöker Nordea att omplacera den anställda 
istället och lönen sänks inte lönen utan den hängs på den nya arbetsuppgiften. Omplaceringen 
av anställda har i syfte att finna en position som passar de anställda.  
 

4.1.5 Kultur förståelse 
Det är viktigt att förstå kulturskillnaderna i de olika länderna och det är även intressant. En 
anledning till att det är viktigt är förståelsen för varför de uttrycker sig på vissa sätt. Jag 
uppfattade det som att Anna-Lena anpassar sitt ledarskap efter den kultur som finns i varje 
land och följande beskrivning ger ytterligare en inblick i hur de andra länderna fungerar. 
Finländarna har mognat sedan sammanslagningen, det fanns förr en ”storebrorskänsla” över 
Sverige men denna har nu försvunnit. Det är viktigt att anpassa sitt tillmötessätt efter de andra 
kulturerna. Till exempel under independence day som var nu i Finland under intervjun samt 
under 17 maj störs inte respektive lands personer under deras firande. I Sverige under 6 juni är 
det inte alls lika speciellt. 
 

4.1.6 Motivation  
För de äldre chefer som inte talade god engelska, påverkade sammanslagningen dem negativt, 
eftersom det var svårt för dem att hänga med kunde deras motivation sjunka på grund av 
dessa språksvårigheter. Bildandet av Nordea gav möjligheter för dem som ville jobba och bo i 
andra länder, vilket var väldigt positivt för dem och ökade deras motivation. Ett annat 
exempel som Anna-Lena nämnde var att de som bodde i Malmö fick större möjlighet att 
jobba i Köpenhamn. Det fanns dock många som inte alls påverkades av sammanslagningen 
vilket inte får glömmas bort. Till exempel de som sitter och registrerar någonstans, för dem 
blev det inte några större förändringar. I dagsläget är man stolt över Nordea och har fått nya 
värderingar med den nya koncernchefen Christian Clausen.  
 

4.1.7 Toppchefernas agerande 
Eftersom Anna-Lena inte har jobbat mer än 7 år inom Nordea har hon svårt att uttala sig om 
Thorleif Krarups agerande. Lars G Nordström var kostnadsfokuserad och lyckades bra med 
det. Lars G Nordström använde tre viktiga ledord enligt Anna-Lena, nämligen: focus, speed 
och performance vilket betyder:  
 

”Vilket betyder att fokusera på det man ska fokusera på, håller inte på med en 
massa saker och vi har lite fart och vi presterar” 

 
Om någonting kunnat göras ytterligare kunde de försökt att vara mer ”visuabla”. Detta har 
den nya koncernchefen Christian Clausen gjort genom att resa runt mycket. Anna-Lena anser 
också att det fattades en person ifrån HR i ledningen vilket det numera finns. Med den nya 
organisationen i Nordea har ett nytt affärsområde bildats kallat people and identity. Vidare 
uppfattade Anna-Lena att Krarup inte var koncernchef där så länge efter att Nordbanken blev 
Nordea och under sin tid som anställd i Nordea, vilket innebär svårigheter att förklara Krarups 
agerande under den tiden. Vidare beskrivs Nordströms arbete av Anna-Lena som följande: 
”tänk dig ett stort skepp, eller fartyg som ska vända det tar sin tid och det har han gjort bra” 
Lars G Nordström gjorde grovjobbet och han gjorde det väldigt bra.   
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4.1.8 Olika ledarstilar 
Nedanstående del visar hur Anna-Lena ser på de olika ledarstilarna som finns i de olika 
nordiska länderna.  
 
Dansk ledarstil: ”Danskarna var generellt sett väldigt proaktiva och har många egna idéer” 
 
Svensk ledarstil:  

 
”Vi svenskar har en förmåga att hela tiden ska diskutera och egentligen kanske 
aldrig komma framåt. Utan alla ska vara, det ska vara konsensus precis hela 
tiden och alla ska vara involverade och det ska vara majoritetsbeslut och jag 
menar det tillhör kanske att processerna blir lite långsammare” 

 
Norsk ledarstil:  
 

”Med hänsyn till att Norge är minst så kan det finnas signaler av att känna sig lite 
isolerade inom vissa områden” 

 
Finsk ledarstil:  

 
”Finnarna, har generellt sett en mer hierarkisk organisation jämfört med om man 
nu tänker på de övriga nordiska länderna och där är det chefen som bestämmer” 

 
Som avslutning på denna del vill jag redovisa lite kuriosa som framkom genom denna 
intervju. Danmark och Norges språk bygger på samma grund och det finns väldigt många ord 
som är lika i de båda språken. De båda nationerna räknar även på lika sätt. Inom en snar 
framtid kommer en ny slogan ut på marknaden, nämligen: ”People make it possible”, i denna 
nya reklam är det de anställda som medverkar. Detta är en markering som visar att det är 
medarbetarna som gör det möjligt. Det bör nämnas att den tidigare sloganen var: ”make it 
possible” eller på svenska ”Gör det möjligt”.  
 

4.2.1 Peter Forsblad 
Denna intervju gjordes i Gävle den 4 januari 2008 och pågick i ungefär en timme. Peter 
Forsblad startade sin karriär i Nordbanken 1991, men är numera pensionär sedan ett år 
tillbaka. Peter var senast chef för Human Resources i Nordea.  

4.2.2 Sammanslagningens påverkan 
Fusionen har inte påverkat hela företaget likadant utan vissa verksamheter mer än andra, 
främst stor företags sidan och Asset management eller kapitalförvaltningen som det även 
heter. Kapitalförvaltning handlar mycket om volymer på det kapital som förvaltas och desto 
större kapital desto mer intressant blir banken. Genom fusionen blev Nordea en av de större 
kapitalförvaltningsaktörerna i Europa.  
 
Nordea blev en helt annan aktör i Sverige genom tillgång till internationell cash management 
och en mängd filialer runt om i världen vilket möjliggjorde för Nordea att serva svenska 
storföretag bättre än tidigare. Många svenska företag har ett ganska stort nordiskt fokus och 
bildandet av Nordea gav en bank som kunde hantera deras nordiska affärer mer effektivt än 
andra banker. Peter berättar att sammanslagningen gett Nordea ett stort kontorsnät i Norden 
och många filialer kan vara en stor fördel. 



 31

Vanlig retail verksamhet är väldigt lokal till sin karaktär och fortsätter vara lokal. Därmed 
påverkas enheten mindre och integrationen har gått långsammare inom det området. 
Ledningsstrukturen har förändrats ganska mycket, organisationen har blivit större och även 
svårare att ha grepp om. Detta är både positivt och negativt enligt Peter det ger möjligheter till 
karriär, utveckling och resande. Det negativa är att ledningen kommer längre bort och 
svårigheten att påverka ökar. Hierarkistrukturen ökar även i och med sammanslagningen, 
även om bank alltid varit en väldigt hierarkisk verksamhet. 
 
Stabsarbetet har blivit mera komplext då hanteringen av fyra nationella traditioner och 
regelsystem med bland annat fyra lagstiftningar att ta hänsyn till och förstå. Det finns många 
skillnader mellan de nordiska länderna bland annat rent juridiskt, affärsjuridiken, arbetsrätten, 
men också traditionen gällande ledning och arbetsfördelning är olika. Komplexiteten har ökat 
i hela organisationen men den egna positionen måste vara en bit upp i organisationen för att 
detta ska märkas tydligt. De som jobbar mer specialiserat som de flesta gör har inte påverkats 
lika mycket.    
 
Nordbankens dåliga rykte från finanskrisen i början på 90-talet försvagades vid bildandet av 
Nordea, för att koncernen ses som en ny organisation och därmed inte längre som 
Nordbanken.     
 

4.2.3 Underlättande  
Det har gjorts väldigt mycket eftersom Nordea från början bestämde sig för att inte vara en 
koncern med fyra olika nationella banker utan att de skulle vara ett integrerat företag med en 
gemensam organisation. Svårigheten har varit att förstå hur man bygger en sådan organisation 
och att genomföra förändringarna 
 
I början var tanken att överföra de starkaste delarna från de olika bankerna för att därmed 
bygga upp den nya banken, men man märkte snart att detta inte fungerade. Nordea visade sig 
vara en helt ny bank och borde byggas från grunden kring vad som är ”best practise” i 
världen. 
 
När Merita och Nordbanken slogs samman genomfördes kulturseminarier där personer på 
ledande nivå försökte lära sig varandras nationella kulturer och historia. Under seminarierna 
visade det sig att finländarna var medvetna om den svenska historian och kulturen medan 
svenskarna inte alls var lika kunniga om den finska kulturen och historian. När Danmark 
involverades fanns det redan en etablerad organisation och arbetet kring att bygga vidare på 
den existerande organisationen fortsatte. Då användes inte kulturseminarierna, vilket det 
kanske borde tycker Peter. Danskarna skiljer sig mer från finländare och svenskar och detta 
kan bero på att de ligger närmre kontinenten och har andra traditioner, medan Sverige och 
Finland har en lång gemensam historia i relativ närtid. 
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En förklaring som Peter gav till att sammanslagningen av bankerna blev lyckosam har jag valt 
att citera för jag tycker den innehåller väldigt intressanta tankar och idéer:  
 

”En viktig aspekt tror jag var att man inte försökte fusionera genom 
projektorganisationer, vilket är väldigt vanligt. För att åstadkomma förändring 
tillsattes inte projekt, i stället försökte man från dag ett att bygga den ordinarie 
organisationen och låta den genomföra förändringar. Man bestämde vilka som 
skulle leda juridiken eller vilka som skulle leda kapitalförvaltningen och sen fick 
de i den ”stående” organisationen börja jobba med förändringar och integration 
och vad som nu behövdes, det tror jag varit ett framgångskoncept”  

 
Detta uttalande visar hur Nordea byggde upp sin organisation. Anledningen till detta 
har jag valt att citera även det: 

 
”Därför att då är det inte människor som ska göra något under viss tid och sen 
lämna över ansvaret till någon annan, utan då är det de som ska ta ansvar för att 
det funkar, som också ska driva förändringar, bestämma prioritetsordning det ska 
vara och hur saker och ting ska göras ” 

 
Svenska valdes som språk i början, eftersom det var det språk ledningen behärskade bäst. 
Detta kan ha varit ett misstag, eftersom det uppfattades som ett språkligt övertag för Sverige 
av vissa utanför ledningen. Finländarna kunde inte argumentera lika bra på svenska som på 
sitt modersmål. Sedan valdes engelska till koncernspråk, vilket gav en bättre balans. Idag 
gäller det språk som deltagarna i ett möte behärskar bäst. Norskar, danskar och svenskar 
förstår varandra i huvudsak bra på ”skandinaviska”.  
 
För att underlätta sammanslagningarna skulle alla vara med på samma villkor, vilket var 
viktigt för att det skulle fungera, så kallad ”merger of equals”. Trots att norska Christiana 
köptes och inte fusionerades var de också med på samma villkor. På de olika 
chefsbefattningarna försökte man ha en allsidig sammansättning, detta gav en balans av chefer 
från de olika länderna och underlättade samarbetet. Inte alla delar dock har varit 
framgångsrika i detta. Asset management är mer dominerat av Danmark, men placeringen av 
kapitalförvaltningen har mindre betydelse då den är en global verksamhet.     
 

4.2.4 Påverkan på ledarstil 
Peter såg sig själv bli en mera nordisk chef efter sammanslagningen med Finland. För att 
ledarskapet skulle fungera fick han modifiera sitt ledarskap genom att: lära sig mer, vara 
tydligare med mål, vad som förväntades och med att följa upp olika saker.  
 
När Peters reflekterar tillbaka på sitt ledarskap tror han att ledarskapet uppfattades av 
finländare och danskar som svagt eftersom Peter var konsensusdriven av svensk tradition och 
ville resonera och komma fram till gemensamma lösningar. Medan svenskarna uppfattade att 
han blivit mer auktoritär i sin ledarstil än tidigare. Förklaringen till detta ligger i Peters ökade 
tydlighet som är ett måste i de andra länderna för att förhindra missuppfattningar om saker vi i 
Sverige tar för givna, vi i Sverige kan även tyda varandras signaler bättre och saker som är 
underförstådda, dessa saker måste påpekas för att undvika missförstånd i de andra länderna.  
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Det bör nämnas att Peter har styrt specialist organisationer där det specifika kunnandet är 
viktigt och inte affärsorganisationer där han behövt anpassa sig till marknaden. När Peter 
sedan blev HR chef fick han lära sig lagstiftningen i de fyra länderna, bland annat arbetsrätt 
och hur de fackliga organisationerna fungerar.  
 

”Mycket av förändring handlar nog om att skaffa sig ny kunskap och låta den 
kunskapen influera hur man gör saker och ting, därför att allt måste göras med 
hänsyn till de nationella traditionerna och regelsystemen”  

 
I Nordbanken var Peter en ”större” chef i den meningen att han satt närmre VD:n. Peter satt i 
koncernledningen och var även med i den verkställande ledningen. Följden av den större 
organisationen medförde att Peter blev en ”lägre” chef, eftersom han hade mindre tillgång till 
information och inte var lika central.  
 
Inplacering i hierarkin påverkar ledarstilen, både positivt och negativt. Det är lättare att 
koncentrera sig på de tilldelade uppgifterna i mellanchefspositioner. Negativt, överblicken blir 
mer begränsad, man ser inte sammanhangen riktigt och påverkansmöjligheterna minskar. När 
fyra kompletta banker slås samman uppstår det en konkurrens mellan fyra chefer om en tjänst, 
vilket leder till ett hårdare konkurrensklimat, vilket i sin tur leder till mer motarbete och 
mindre samarbete för att cheferna ska försöka hålla ställningarna. Detta tror Peter kan vara en 
”Funktion av fusion i allmänhet”.  
 

4.2.5 Kultur förståelse 
Peter berättar att vid diskussioner med andra länder om deras ledarskap eller vad som format 
det, finns det mycket olika uppfattningar. Detta medför att det är viktigt att vara försiktig med 
att uttala uppfattningar om hur det är i de andra länderna; ”man får nöja sig med att de är 
olika och man får försöka lära sig agera inom de ramarna”. 
 
Det är viktigt att lära sig agera efter de andra normerna och förväntningarna säger Peter. I 
Finland är det viktigt med självständighet efter att landet bara varit självständigt i ca åttio år, 
vilket vi svenskar inte alls tänker på. Finland är ett klassamhälle, de har en liten elit samlad i 
Helsingfors där alla känner alla och det är där besluten tas. Sverige däremot har många eliter 
och maktbaser. Sverige är mer jämlikt med konsensus ledarskap, rättvisare lönestrukturer, få 
överheter och mer fackligt samarbete än både Finland och Danmark.  
 
Danmark har två starka traditioner, det agrara jordbrukslandet och internationell handel. 
Danmark är mera av ett klassamhälle uppfattar Peter och det är stor skillnad på att vara chef 
och att inte vara det. Detta illustreras av de nedanstående två citaten:  
 

”Det chefen säger, det gör man” 
 
”Det verkar väldigt gemytligt och sådär på ytan, de är väldigt trevliga och glada, 

men det är ett ganska hårt stratifierat samhälle” 
 
Norge ligger lite mittemellan, de verkar inte bry sig lika mycket, det är viktigt att ha ett 
hyggligt jobb, de är lite mer ”tillbakalutade”. Norrmännen känner sig lite som lillebror och tar 
inte gärna en strid i onödan, till skillnad mot finländarna som också är lillebror, men de vill ta 
upp kampen mer.  
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4.2.6 Motivation  
Vissa personers motivation påverkas av fusioner och andras inte. De vars motivation påverkas 
mest, är de vars positioner förändras mest. Det kan dock vara både negativa som positiva 
motivationsförändringar, positiva för dem som ser möjligheter och merparten blir positivt 
påverkade enligt Peter. Några som kan ha tappat motivation var de mellanchefer som efter 
fusionen fann att de blivit lägre chefer med mindre ansvar. Det är väldigt individuellt vilken 
påverkning som blir resultatet, även vilken fas i karriären en person är i har betydelse. Peters 
personliga uppfattning är att:  
 

”de flesta människor både mår bra av och svarar upp bra mot förändringar, 
förutsatt att det finns en positiv riktning i förändringarna. Här var det ändå en 
organisation som stärkte sig på marknaden, som expanderade, som utvecklades, 
och det tycker folk är kul” 

 
Peter avslutar med att förklara att det kan vara lite problematiskt att avgöra om det är fusionen 
som påverkar motivationen, eftersom medarbetarnas motivation fluktuerar över tiden även 
beroende på faktorer som inte har med företaget att göra.    
 

4.2.7 Toppchefernas agerande 
När MeritaNordbanken bildades var Hans Dalborg VD i Nordbanken och fortsatte som VD i 
MeritaNordbanken. Dalborg var humanist snarare än teknokrat, han tyckte om människor. 
Svenskarna uppfattade att finländarna inte deltog i ledningsarbetet fullt ut, de ville fatta beslut 
direkt och finländarna tyckte att svenskarna diskuterade hela tiden. Hade inte Dalborg haft 
förmågan att överbrygga dessa skilda förhållningssätt, hade det kunnat bli väldigt svårt.  
 
Dalborgs efterträdare hade mindre framgång på grund av svåra omständigheter. Han lyckades 
inte överbrygga de motsättningar som lätt uppstår i fusioner och hans prioriteringar var i viss 
utsträckning felaktiga. Han misslyckades med att prioritera vad som var viktigast och 
fokusera och hantera detta först. Han försökte snarare göra allting på en gång. Gör man inte 
prioriteringar när det finns mycket att förändra blir det otroligt svårt berättar Peter.   
 
Nordea har haft tur som haft bra och kompetenta toppchefer förklarar Peter annars hade 
fusionen inte blivit lika lyckosam, detta var dock kanske mer tur än skicklighet. Styrelsen 
gjorde väldigt klart att fusionen var ett faktum och att det bara fanns en väg framåt och att den 
var gemensam.   
 
Toppcheferna som var 50-55 årsåldern förstod att deras alternativa karriärer på marknaden var 
begränsade. Detta kan ha influerat deras vilja att samarbeta. Erfarenheten och allsidigheten 
hos toppcheferna hjälpte till mycket, de kunde verksamheten och de uppskattade varandras 
professionalism. Kunskapen och erfarenheten var viktigt för att få det att fungera.  
 

4.2.8 Olika ledarstilar 
Svenskar uppfattar ibland finska chefer som svåra att arbeta med. Anledningen till detta är att 
finska chefer innehåller information i större utsträckning än vad som är vanligt i Sverige. Det 
finns naturligtvis undantag där också med bland annat finska chefer som jobbat i London och 
skaffat sig andra erfarenheter och en bredare beteende bas.  
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I Sverige delar ledarna med sig av information de har till samtliga inblandade. Peter förklarar 
att ledarstilen jämkas med tiden vilket betyder att skillnaderna mellan ledarstilarna krymper. 
Sveriges ledarstil blir mindre svensk och finländarnas stil blir mindre finsk. Följden av detta 
har blivit att ledarna antagit en sorts Nordeastil i sitt ledarskap.  
 
Detta bekräftas av att när Peter berättar att hans egen ledarstil påverkades genom att han blev 
mer tydlig för att undvika missförstånd i de övriga länderna, samtidigt som denna nya 
egenskap följde med i arbetet även med svenskarna.  
 
Norges chefskap är en kombination av svenskt, danskt och finskt, som Peter uppfattar det.  
 
Nordbankens fusion med Merita var det första samgåendet över nationsgränser inom 
bankbranschen. När Peter berättade detta på stora bankkonferenser ibland annat i New York 
visades det ett stort intresse för detta. Kort efter denna fusion kom ytterligare fusioner mellan 
banker över landsgränser i Europa.      
 

4.3 Massmedia i Sverige  
Denna del kommer att innefatta vad svensk massmedia skrivit om Nordea, de problem som 
funnits i fusionen samt den integrationsprocess som medföljt sammanslagningen. Sedan följer 
Norges och Danmarks medias synpunkter.  

4.3.1 Olikheter: Danmark och Norge 
Denna första del skildrar olikheter mellan Nordea i Danmark och Nordea i Norge beträffande 
deras syn på fondavgifter. År 2001 tillkom den norska banken Kreditkassen och Nordea 
bildades då. Redan under början av samma år skiljde Norge och Danmark sig åt. Nordea i 
Norge startade fonden K-Trend, det speciella med denna fond är att avgiften är relaterad till 
prestationen och detta används som ett försäljningsargument (www.di.se (8.)). De har även 
ytterligare nio fonder som på olika sätt är prestationsrelaterade. Den danske koncernchefen 
Thorleif Krarup vill inte att Nordea ska ha prestationsrelaterade avgifter för sina fonder och 
ställer sig helt emot detta.  
 
Artikeln behandlar även Norska kredittillsynet, som är emot denna typ av 
prestationsrelaterade avgifter som höjder avgiften för konsumenten när fonden går bra utan att 
minska den motsvarande när den går dåligt. I USA till exempel finns endast fondavgifter som 
är symmetriska till hur bra respektive dåligt de går. Norska kredittillsynet vill ha likadant i 
Norge och ett förbud mot asymmetriska avgifter kommer att inskaffas. Dock får Nordea 
behålla sin K-Trend mot Thorleif Krarups önskan. Nordea i Norge har även generellt högre 
sett högre avgifter än Nordea i Sverige.  

4.3.2 Nya Varumärket Nordea  
Nordea fick sitt nya namn 2001 och under 2002 startade man den nya reklamkampanjen med 
sloganen ”Gör det möjligt” (www.pinknews.com (9.)). Det nya konceptet visade sig vara en 
bra idé och visar ett bra resultat med potential till ökning. Artikeln nämner också att det varit 
ett tidskrävande arbete att förena de fyra olika länderna under samma varumärke. Nordea 
skiljer sig åt jämfört med sina konkurrenter, då konkurrenterna siktar in sig på 
pensionssparande och rådgivning medan Nordea riktar in sig på förverkligande av sina 
drömmar. Det tog tid för Nordea att utforma ett produktutbud som passar alla fyra länder 
eftersom de var väldigt olika med skillnader på positionen på vardera hemma marknader 
gällande företagssidan. 
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Namnet Nordea fick personer att diskutera ett evigt kompromissande och trögrörlighet 
(www.affarsvarlden.se (10.)). Det ökar även misstanken om att det ska uppstå nationella 
revirstrider och rivalitet. Detta skrevs under år 2002 och de närmsta åren beskrivs som kritiska 
när nästa fas i integrationsprocessen ska implementeras och få synergieffekter samt 
skalfördelar genom att arbeta över gränserna som en integrerad koncern. Vägen dit skall 
genomföras med hjälp av projekt.   
 
Fackförbunden har fått inflytande inom Nordea på koncernnivå. Nordea blir det första 
storföretaget som ger arbetstagarna verklig makt. De anställda ska få verklig inflytande över 
Nordea. Kanske är det just Nordeas betydelse nämligen Nordic Ideas som ger de anställda en 
möjlighet att nu få delge sitt tycke. Det är lyckosamt att det finns en tradition i alla inblandade 
nordiska länder som ger möjlighet till medbestämmande (www.finansforbundet.se (11)). När 
Merita och Nordbanken slog sig samman tillkom koncernrådet. Koncernrådet är med och 
behandlar frågor angående hela organisationen. Detta sker genom dialoger och samråd med 
Nordeas ledning. I detta nu när artikeln skrevs vilket var i slutet av 2001 slöts ett avtal mellan 
koncernen och sju fackliga organisationer i fyra länder och de genomför ett möte fyra gånger 
per år.  
 
Det incitaments program som Nordea har kritiserades i denna artikel, ger cheferna inom 
Nordea närmare en miljard att dela på. Nordeas koncernchef Thorleif Krarup hänvisar till att 
det var styrelsens beslut och inte ledningens. Thorleif vill även i framtiden se ett incitaments 
program som riktar sig till alla anställda inom Nordea. Thorleif inser även att det ett problem 
att det inte existerar några kvinnor i styrelsen, han vill gärna se fler kvinnor där eftersom han 
uppfattar att besluten blir bättre i blandade styrelser.      
 
Allt detta ovan tog en lång tid att få att fungera. Anledningarna till detta var att det tog tid att 
lära känna varandra och respektive kultur, både fackligt och nationellt. De olika 
fackförbunden är olika uppbyggt och fungerar olika organisatoriskt. De jobbar även olika 
inom respektive land. Att människorna är olika i de fyra länderna påpekas också. Till exempel 
är svenska de som är mest avvikande. Svenskar anses vara noga med att planera och att beslut 
skall fattas demokratiskt. Vi undviker gärna konflikter och aggressioner och så vidare. I 
Finland är det till exempel chefen som bestämmer och pekar med hela handen. Norrmän vill 
ha regler, rutiner och normer. Till sist danskar, de uppfattas som individualister och 
handlingskraftiga.  
 

4.3.3 Nordea ett europabolag 
Det finns svårigheter med att fusionera företag i norden. Bildandet av Nordea visade sig ha 
skillnader i kultur i grunden (www.svd.se (12.)). Höga kostnader har gjort att 
integrationsarbetet på lägre nivåer har blivit mindre angeläget och Danmark är det land som är 
minst angelägna av att anpassa sig.    
 
Nordea ses i en annan artikel som en föregångare i skapandet av ett europabolag eftersom de 
är den första bank som aktivt överväger att omforma verksamheten till ett europabolag 
(www.newsdesk.se (13.)). Nordea blir då den första bank som tar nytta av de fördelar som den 
nya gemensamma marknaden för finansiella tjänster erbjuder.  
 
Nordeas eventuella omformning till ett europabolag ses som ett sista steg i den 
integrationsprocess som pågått i Nordea under de senaste sex åren och som innehöll flera 
fusioner. Syftet med att bli ett europabolag är att öka den operativa effektiviteten genom att 
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komma förbi de hinder som den nuvarande regleringen skapade. Den nuvarande regleringen 
medförde att Nordea är underställt fyra olika nationella regelverk, samt fyra olika nationella 
tillsynsmyndigheter och frågor kring moms på koncerninterna transaktioner.  
 

4.3.4 Beslutsfattande och Fördelar 
I en intervju med den svenske koncernchefen Lars G Nordström berättar han om hans vilja att 
se mer beslutsfattande ifrån chefen (www.dn.se (14.)). Han diskuterar även begreppet 
integrera som han anser vara farligt att använda i syfte att blanda lite av alla länder och kallar 
det integrerat. Nordström anser att det är bättre att besluts följs upp av ledningen och sker 
något fel får man justera eller byta ut chefen. 
 
Nordström berättar att tidningen Harvard Business Review hävdar en bank behöver ha för att 
bli framgångsrika, nämligen följande tre saker: ett bra distributionsnät, kunna utnyttja sina 
stordriftsfördelar, samt ha en stor kundbas. Nordea chefen anser att de har två av de tre 
kraven. Den de saknar är utnyttjandet av stordriftsfördelar men där har de bara börjat. 
Exempel på stordriftsfördelar som Nordea skärpt sig på är inköpsrutiner. De upphandlar 
numera åt hela koncernen på en gång, vilket har givit lägre inköpspriser. 
 
En fusion i framtiden är ett måste om Nordea på lång sikt ska växa sig större (www.di.se 
(15.)). Problemet ligger i att det tyvärr inte finns många passande banker Europa att samgå 
med.  
 
Nordea har utökat sitt befintliga avtal med TietoEnator och omfattar numera alla Nordeas 
verksamhetsländer (www.newsdesk.se (16.)). Detta avtal grundar sig på ett framgångsrikt 
samarbete som varit mellan TietoEnator och Nordea i Sverige och Norge. För Nordea innebär 
det att de kan erbjuda alla sina företagskunder en rad komplexa och innovativa cash 
management produkter. Det nya avtalet kan leda till att Nordea kan stärka sina kundrelationer, 
reducera ledtiden för driftskostnader och lanseringen av nya produkter. Enligt Morten Holter, 
’Functional Manager vid Cash Pool Services’ i Nordea, kommer avtalet att hjälpa Nordea att 
genomföra sin affärsstrategi och stärka ställningen som den ledande leverantören av tjänster 
och ge företagskunderna högt mervärde.   
     
Lars G Nordström tillträdde som ny koncernchef år 2002 (www.nordea.com (17.)) Detta efter 
att fusionsarbetet misslyckats under förre vd:n Thorleif Krarup (www.affarsvarlden.se (18.)). 
Detta ses som ett desperat försök att få organisationen att fungera, genom att anställa en 
pensionärsmässig vd. Nordström vill att det ska gå snabbt och för att få upp tempot tillsattes 
fyra landschefer i högsta ledningen för att övervaka att tempot hölls. Analytikerna ser nu 
positivt på fusionen och tror på synergieffekter i och med centraliseringen av verksamheterna.      
 
Den ovannämnde Lars G Nordström avgick i april 2007 och Nordeas näst största ägare, 
Nordea Danmark-fonden vill inte ha Nordström i styrelsen (www.e24.se (19)). Detta av 
principiella skäl, eftersom i Danmark sitter aldrig en tidigare vd i styrelsen. Dock, vill den 
största ägaren, svenska staten och de svenska institutionerna behålla Nordström i styrelsen. 
Det har även visat sig i andra fall att ha en före detta vd i styrelsen inte blir lyckat. Inom 
Nordea blir det extra komplicerat, då en före detta Nordbanken redan sitter i styrelsen.  
 
I svensk media ses bland annat nedläggningskostnader och engångskostnader för 
integrationerna i norden som imageförstörande (www.affarsvarlden.se (20.)), detta var under 
2003. Tre år senare skriver ekonominyheterna hur den fula bankungen växer sig allt 
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glansfullare (www.ekonominyheterna.se (21.)). Detta efter att Nordea har haft en bra 
utveckling de senast två åren där synergieffekterna och stordriftsfördelarna utnyttjats bra, 
samt tystat kritikerna mot sammanslagningen. Nordbanken var en svag aktör på de flesta 
marknaderna i Sverige, men som Nordea och med stöd ifrån de övriga länderna har 
framgångarna ökat i Sverige.    
    

4.3.5 Nära men olika Grannar  
I norden skiljer sig värderingar och attityder i arbetslivet (www.svd.se (22.)). Dessa skillnader 
ställer krav på ledarrollen. Denna artikel innehåller en intervju med svensken Thomas 
Ericson, chef för ’Nordea Contact Center’ och det är hans uttalanden denna del grundar sig 
på. I Finland blev Ericson förvånade över den kultur som rådde där. Finländarna var väldigt 
plikttrogna, respektfulla och gjorde som chefen sa, oavsett egna åsikter.  
 
Det finns vissa likheter men även olikheter, dessa kan vara svåra att vara bekanta med och de 
kan mycket väl överraska senare. De mer kända olikheterna är kollektivavtal, fackliga 
traditioner och arbetslagstiftning. Den svenske Nordea chefen måste vara bekant med de 
utländska värderingarna och hur de fattar och följer upp beslut, hur man agerar kring och med 
chefen.  
 
En historia som Ericson berättar är väldigt intressant och bildar förståelse:  
 

”Om jag och mina nordiska chefer i ledningsgruppen fattar ett beslut så går 
finnen omedelbart hem och verkställer det, svensken går hem och berättar om 
vilket trevligt möte vi haft, dansken går hem och gör någonting helt annat än 
beslutet och norrmannen varken gör eller säger något på hemmaplan”.    

 
En annan historia är när en ny policy för kundkontakter inom Nordea skulle presenteras i 
Norge. Den nya policyn skulle innebära vissa negativa konsekvenser, men reaktionen som 
kom var frågan om detta var ett beslut som svenskarna fattat. Detta visar på Norges 
inställning om storebror Sverige. Ericson fortsätter senare att berättar att norrmännen är lätta 
att jobba med, att de är öppna och vill prestera bra och de inte alls är lika konflikträdda och 
gnälliga som svenskar. Danskarna är de som drar ut mest på diskussionerna.  
 
En olikhet som förekommer är språket. Detta orsakar främst problem i Finland, där språket 
skiljer sig som mest mot de övriga. I alla andra länder kan Ericson få återkoppling av vilken 
medarbetare som helst. För att samtliga chefer ska känna varandra anordnades en träff, vars 
syfte var att lära känna varandra.   
 
I en annan artikel beskrivs hur svenskarna orsakat frustration i Finland genom att prata 
mycket och agera lite, motsatta situationen ligger finländarnas auktoritära stil 
(www.affarsvarlden.se (23.)).  
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4.4 Massmedia i Norge  

4.4.1 Fusioner och Marknadsandelar 
Detta stycke kommer att handla om kritiken mot norska staten som aktieägare och myndighet 
i sammanhanget där MeritaNordbanken har lagt ett bud på Kreditkassen. Banken har en viktig 
roll i norskt finansliv (www.vg.no (24.)). Den dragkamp som vittnas i denna process som 
sätter inflytelse före hänsyn till landets bankkunder. Detta visar hur fel det kan gå när staten är 
inblandade på flera sätt. Det ger oklara signaler till utlandet hur norsk politik fungerar på 
området. En försäljning av Kreditkassen anses vara den bästa lösningen utifrån ett konkurrens 
perspektiv. Sker detta uppköp kommer en stor nordisk enhet att bildas och kan ge starkt skydd 
mot utländsk konkurrens.      
 
När Kreditkassen fick fusionen mellan MeritaNordbanken och Unidanmark bekräftad blev de 
positiva till en fusion med dem (www.vg.no (25.)). Detta ses som en spännande och bra 
lösning för den norska banken. Detta trots att vetskapen om en sammanslagning med den 
danska banken var okänd. Affären skulle också vara bra för kunderna, konkurrensen och 
marknaden i Norge. Mot kritiken att Nordea skulle köra över Kreditkassen, svarar man att 
Nordea vill växa i Norge och en sådan expansion kommer att göras med hjälp av den norska 
banken.      
 
De norska bankerna tappar marknadsandelar till utländska banker (www.e24.no (26.)). Detta 
har pågått sedan slutet av 1990-talet och detta skylls till stor del på Nordea och Danske Bank 
som båda köpt upp norska banker. De norska kunderna har inga problem att välja de utländskt 
ägda bankerna och njuta av den hårda konkurrensen på marknaden. 
 

4.4.2 Integrationsprocessen 
Det har varit lyckad men omfattande process sedan kreditkassen blivit Nordea (www.tb.no 
(27.)). Banken är nu i ett offensivt skede och är en tung aktör på både privat som på 
företagssidan i Vestfold, som är en del av Norge. Ett bevis för detta är den 25 procentiga 
ökningen av verksamheten under pågående 2004 som var tidpunkten artikeln skrevs, samt att 
marknadsandelen ökar hela tiden.  
 
Samma artikel inkluderar en intervju med Tom Ruud som sitter i koncernledningen nämner 
journalisten att Nordea är svenskt ägt. Då fnyser Ruud och säger att Nordea är norskt i Norge 
och har samma uppgift som förr, nämligen att betjäna kunderna. Han erkänner att det har varit 
kulturskillnader men att de nu är lösta. Han fortsätter senare med att berätta att han anser att 
det blivit en bättre bank, eftersom Nordea är en stor internationell bank med ett brett utbud av 
produkter och bra priser.  
     

4.5 Massmedia i Danmark 

4.5.1 Framtida Fusioner  
För att bevara konkurrenskraften och växa till en europeisk storbank kan det vara aktuellt för 
Nordea att i framtiden fusionera med två eller tre banker inom fem till tio år enligt Lars G 
Nordström (www.business.dk (28.)). Sker en fortsatt tillväst som den visat de senaste 5-10 
åren kommer en sammanslagning med två eller tre andra banker att ge en väldigt bra tillväxt. 
Det är viktigt att den andra storbanken är med på idén om en sammanslagning för att det ska 
bli lyckat.  
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4.5.2 Krav för att Lyckas 
Det som krävs för att en bank idag ska lyckas är kombinationen av att vara lokal och stor 
(www.business.dk (29.)). Med det menas att det är ett krav att vara stor för att ha 
utlåningsmöjligheter till stora verksamheter. Det är viktigt att vara lokal för de privata 
kunderna och för cash management. De måste ha möjlighet att kunna besöka banken. En stor 
kundbas förbättrar markant möjligheterna till intäkter. Ytterligare en fördel i att ha en stor 
kundbas är att kunderna är kända, vilket ger mindre omkostnader. Att vara en stor bank ger 
även synergieffekter. Till exempel kan en produkt som lyckats i ett land kopieras till ett annat 
och det kan ge stora besparingar inom till exempel IT.  
 

4.5.3 Interna Konflikter   
Integrationsprocessen i Nordea har kantrats av konflikter och nu har den nytillträdda 
koncernchefen Christian Clausen konstaterat att det interna kriget nu är över 
(www.business.dk (30.)). Detta efter att den starkt svenskt dominerade styrelsen valt honom 
som ny koncernchef. Under de senaste åren har det varit en kamp mellan norskar, danskar, 
svenskar och finnar om var mötena skulle vara när beslut skulle fattas. Rykten i Danmark om 
Nordea speglar sig i att de ser banken som en ogenomskådlig organisation där beslut om 
utlåning tas av en maskin eller av en person i Stockholm. Detta har gett fördel till de små 
bankerna i Danmark.            
 

4.6 Vetenskapliga Artiklar 
Denna del kommer att visa de vetenskapliga artiklar som behandlar Nordeas fusion. Detta för 
att jag senare kommer att jämföra mitt resultat av min studie med andra forskares resultat. 
Dessa vetenskapliga artiklarna kommer också att förbättra kunskapen om vad som pågått i 
Nordea de senaste åren.    

4.6.1 Identitetsbyggande genom Metaforer och språk 
I samband med sammanslagningen var oron redan hög gällande utmaningen av de kulturella 
skillnaderna enligt Säntti, Tienari, & Vaara, (2003). Dessa olikheter mellan nationerna hade 
blivit utpekade i massmedia i tidigare fusioner mellan företag i Finland och Sverige. Det var 
den finska ledarsidan som först fick ta del av att hantera skillnaderna och följderna blev att de 
föreslog ett kultur seminarium och en av författarna till denna artikel var ledare i en av 
grupperna.  
 
Artikeln handlar om identitetsbyggande genom en metaforisk process. För att det inte ska bli 
missförstånd ska jag reda ut begreppet metafor. Det är ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp 
byts ut mot ett annat begrepp som liknar ursprungsbegreppet (sv.wikipeida.org (31.)). Merita 
och Nordbanken började med att placera sig själva i kategorier och sedan andra. Detta bygger 
upp grupper av vi mot dem enligt Säntti, Tienari, & Vaara, (2003). Sedan beskrevs hur 
framtida gemensamma identiteter skulle se ut. Vid stora händelser såsom en sammanslagning 
behöver individer och kollektivet få en förklaring till hur den nya situationen kommer att se 
ut, vad det innebär att vara en del av den nya organisationen och hur det kommer att påverka 
sin egen situation.  
 
Målet med seminarierna var att ge deltagarna en uppfattning och förståelse om den andra 
nationen, men även att öka den kulturella förståelsen över den egna organisationen. Genom 
diskussioner skulle förslag ges till ledningen om hur de skulle utveckla företagskulturen inom 
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MeritaNordbanken. Det fanns ett ytterligare dolt motiv för seminarierna och det var att 
synliggöra de problem som fanns på den finska sidan av organisationen. Ett av 
nyckelproblemen i sammanslagningen var det kontroversiella uttalandet om att svenska skulle 
vara det officiella språket inom organisationen. Detta påverkade finländarna på flera sett, det 
försvårade kommunikationen samt var ett bevis för den svenska dominansen.  
 
En enkätundersökning utfördes innan seminariet för att sedan användas som bakgrund för 
individuella reflektioner om kulturella frågor samt som material för diskussioner på 
seminarierna. I denna undersökning fick de fylla i sina egna observationer om fusionspartnern 
och lista sina egna förväntade möjligheter och hot i denna situation samt skriva ned metaforer 
som bäst beskriver: 
 

• Merita 
• Nordbanken 
• MeritaNordbanken (i framtiden) 

 
Genom att deltagarna fick se på skillnaderna i de inledande frågorna, för att sedan övergå till 
likheterna i den senare delen kan det vara svårt att veta hur deltagarna ser på likheter och 
skillnader i det verkliga livet. Ett exempel på metafor är: En familj med vuxna barn. Med det 
menas att de vuxna barnen är Sverige och Finland. När det gällde metaforerna om framtiden 
var Nordic en populär metafor för den nya organisationen. Senare har företagets kultur och 
identitets utveckling kretsat kring ordet Nordic. Senare fick MeritaNordbanken namnet 
Nordea som bekant står för Nordic Ideas.  
 
Denna process resulterade i ökad kulturell förståelse och ökad självkännedom bland 
deltagarna. Den skapade nya insikter i kultur utveckling och den föreslog nya sätt att skapa 
gemensamma värden, tillit och engagemang. Det visade sig även att svenska chefer ansågs 
vara mer delaktiga i organisationer och är en grupp av kollektivet. Finländska ledare ansågs 
vara mer individuella och mer auktoritära.  
 
I texten ovan kan vi läsa att svenska var bolagets språk. Detta bearbetade en annan artikel som 
jag nu kommer att behandla. Efter att valet av det svenska språket orsakat en rad interna 
politiska problem byttes språket ut mot det neutrala språket engelska enligt Maclean (2006). 
Detta val ses som långt från det idealiska. Med det menas att alla fick använda sig av ett 
andraspråk och inte modersspråket. Det skapade problem i form av tydlighet, uttryck och även 
försämrad intern kommunikation.  
 
Nordea var tvunget att jobba under dessa svåra förhållanden på grund av att de såg enbart ett 
val av engelska, svenska eller finska. Vad de skulle ha gjort var att undersöka vilka 
möjligheter som fanns att använda sig av flera språk, en kombination av till exempel svenska 
och finska. Detta ses som ett misslyckande av att inte klara utmaningen om användandet av 
flera språk, vilket också innebar en kostnad i form av försämrad intern kommunikation.    
 

4.6.2 Skapande av europabolag 
Meningen med att skapa en europeisk marknad är att flytta varje lands gräns, vilket leder till 
att det blir en förstorad europamarknad enligt Dermine (2005). Bankerna skulle behöva en 
licens och ett hemland vars lagar styr bolaget, samt ett hemlands insättningsförsäkring. 
Anledningen till detta är bland att minska reglerande kostnaderna, göra det lättare att 
stationera sig i andra länder och öka konkurrensen.  
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Nordeas anledning till att bilda ett europabolag är att skaffa sig skalfördelar genom att vara en 
enhet. Det finns åtta anledningar för Nordea behålla sin existerande företagsstruktur. Fyra 
tillfälliga och fyra bestående. De fyra tillfälliga är följande: vid en fusion är det bra att vara 
som vanligt och inte förändra varumärket, försäkra de lokala cheferna att inga 
nyckelfunktioner kommer att bli flyttade, försäkra sig om aktieägarnas förtroende och 
försäkra nationerna att de kommer att behålla sin bank. De fyra bestående: företagets struktur 
med dotterbolag är mer flexibel gällande internationella skatteregler, insättningsförsäkringen 
skulle leda till att norska banker skulle få sätta in mer pengar i hemlandet Sveriges 
försäkringsfond, minska chansen för riskskiftningar och för att det är lättare att sälja en 
affärsenhet. Nordea meddelade 2003 att de ville bli en enda affärsenhet. De fick sin licens i 
oktober och blev Nordea en enda enhet med Sverige som hemland.  
 

4.6.3 ICT Integration 
En inledande förklaring till förkortningen ICT är på sin plats: Information, communication 
och technology, vilket översatt till svenska är följande Information, kommunikation och 
teknologi. I en undersökning av 125 företag har det visat sig att 75 procent rapporterat 
problem i integrationen av deras informations system enligt Holm Larsen (2005). För att 
kunna utnyttja fördelarna av en fusion eller ett uppköp är det viktigt att ICT 
integrationsprocessen fungerar. Affärer blir mer komplexa, liksom teknologin och de personer 
som ansvarar för det blir nyckelpersoner för sammanslagningen.  
 
Denna artikel fokuserar på Nordeas integrationsarbete. De skapade en ny organisatorisk enhet, 
nämligen Grupp processer och teknologi. De skulle ansvara för central produktion och 
processer, samt koordinera integrations projekt. Syftet med denna grupp var att: snabba upp 
sammanslagningen och integrationen, och frigöra resurser i affärsområdena, samt att 
möjliggöra en även starkare kund- och företagsfokus.  
 
Genom en sammanslagning av IT produktion kommer Nordea att öka effektiviteten och 
integrationen. För att öka kostnads- och produktivitetseffektiviteten slår man samman de fyra 
ländernas IT delar och ger dem en gemensam IT plattform. Detta är ett stort initiativ i 
integrationsprocessens andra steg. Målet med detta är att snabba upp, förena, förenkla och 
göra om interna processer och att sammanslå och dela grupp infrastruktur över hela norden 
för att få skalfördelar.  
 

4.6.4 Skapandet av HR 
När Nordea bildades fanns det ingen HR (human resources) grupp och skapandet av en 
inträffade enligt Björkman & Söderberg (2006) när Nordea bildades. Det var en svensk som 
blev chef och skulle rapportera direkt till VD:n, men interaktionen mellan dessa uteblev. 
Senare implementerades det nationella HR grupper med tre personer i varje. Detta innebar att 
integrationen mellan länderna uteblev då varje land tog hand om sig själva. Detta varade till år 
2002, då det bildades en ny grupp som verkade över gränserna.  
 
HR gruppens uppgift innebar att designa och leverera processer för hur hanteringen av 
anställning, träning, för värderingar, belöningar och kompensationer och så vidare. En av 
utmaningarna Nordea stod inför vid sammanslagningen av de fyra grupperna var hur 
utvecklingen av human resources management (HRM) infrastruktur skulle försäkra 
effektivitet, medan tillräcklig uppmärksamhet läggs åt de olika nationella affärsenheterna.  
 



 43

Under år 2000 och 2001 skedde endast ett fåtal förändringar inom HRM på gruppnivå, trots 
att situationen var långt ifrån perfekt. Detta medförde att under år 2002 investerades det i en 
IT-baserad plattform där HRM data skulle samlas för att kunna användas bland alla länder.  
 
För att bli bättre anställdes det en internationell konsult för att utforska funktionerna. 
Resultatet genom ett samarbete mellan konsulterna och Nordeas egna HR chefer blev ett 
förslag på att dela upp HR organisationen i tre delar: 
 

1. Administrations Grupp, de skulle vara ansvariga för den administrativa HRM 
processen. 

2. Partner Grupp, de skulle se till att rätt chef valdes för varje HR grupp i varje 
affärsområde.  

3. Center Group, de skulle vara ansvariga för att utveckla företags verktyg för 
träning, chefsutveckling, anställning och löner. 

 
HR funktionerna mål var att öka de anställdas engagemang genom att lyssna på deras behov. 
Trots det hade Nordeas ledning föga engagemang för deras funktioner. Deras intresse låg mer 
i att skapa ett starkt varumärke, men allt eftersom tillägnades mer uppmärksamhet för HR 
delen av företaget. Trots att det kan tänkas att HR avdelningen skulle vara ansvarig för en stor 
del av kultur integrationen, fick de bara en andra hands roll i den. Den delen sköttes nämligen 
av Nordeas identitet och kommunikationsavdelningar. 
 

4.6.5 Jämställdhet i Nordea 
Följande artikel handlar om vertikal ojämställdhet i Nordea i Danmark, Finland och Sverige. 
Med vertikal ojämställdhet menas bristen på kvinnor i höga chefspositioner enligt Holgersson, 
Söderberg, Tienari & Vaara (2005). Den skildrar även skillnader mellan länderna. Som bekant 
finns även Norge med i fusionen men författarna till artikeln har valt att inte inkludera dem. 
Artikeln är grundad på intervjuer bland 53 manliga toppchefer i Nordea i de olika länderna 
och uppbyggnaden kommer att ske varje land för sig och alla respondenters uttalanden i 
samma land kommer att summeras i texten nedan. Detta på grund av att det är svårt att 
särskilja vem som sagt vad i artikeln samt att texten blir mer flytande. 
 
Intervjuerna gjordes med ett överraskande inslag om jämställdhetsfrågor som  respondenterna 
inte var beredda på. Följande två frågor ställdes i det standardiserade frågeformuläret 
angående jämlikhet men även andra frågor ställdes: 
 

1. Har jämlikhet mellan könen dykt upp som en fråga i förhandlingarna eller i 
integrations beslutfattande? 

 
2. Hur har gränskorsandet omfång ändrat synen och policyn angående jämställdhet? 

 
Inledningen kommer att innehålla danska chefers syn på jämställdhet, följt av finländarnas 
och Svenskarnas.  
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Danmark 
En chef berättar att han gärna vill anställa fler kvinnor. Han säger att han är medveten om 
behovet att anställa kvinnor och skulle anställa en kvinna om det stod mellan två jämbördiga. 
Kvinnor tillför värde i debatter som män tenderar att glömma bort. Detta diskuteras av 
författarna om det bara är fint prat eller om det finns lite reliabilitet i det hela.  
 
I en fråga om kön har någon betydelse vid avskedanden, anställning eller vid diskussioner om 
de anställda uppnått framgångskriterierna svarade respondenten att det inte spelar någon roll. 
Sedan fortsätter han berätta att strukturen är olika bland Nordeas länder. I Finland är 80 
procent av de anställda kvinnor och i Danmark omkring hälften. I Danmark har han aldrig 
hört talas om kön i kombination med anställningsprocessen, men i Sverige vill de gärna att 
kvinnor blir chefer och de försöker stötta dem att acceptera chefstjänster. I Sverige finns även 
chefskurser för kvinnor. 
 
Vidare svarade en dansk chef att tjejer i chefspositioner har svårt att sitta ned efter jobbet och 
ta en öl med sina kollegor när det är kaos. Tjejer stressar upp sina medarbetare för mycket och 
är för ambitiösa att allt måste vara perfekt. Det som författarna till artikeln uppmärksammade 
här vara att kvinnor tilltalades som ”piger” enligt Holgersson, Söderberg, Tienari & Vaara 
(2005, sid. 230), vilket i sammanhanget var ett nedvärderande tilltal.  
 
En annan dansk chef förklarade skillnaderna bland länderna. I Sverige är det en politisk press 
att det ska vara jämställt och kvinnor i Sverige vill inte bli kvoterade in i chefspositioner, 
medan lagstyrningen går i den riktningen. De placerar heller inte nationalitet på agendan, 
eftersom de letar efter specifika kompetenser. Han skulle gärna se fler kvinnor i 
chefspositioner och han har svårt att försvara positiv diskriminering av ett kön.    
 
Finland 
Finlands ledare ses av affärsvärlden som agerare och inte som diskuterare. Nu ska dessa 
ledares syn på jämställdhet inom Nordea beskrivas. Sverige ses som det land där frågan får 
mest uppmärksamhet och måste vara en del av diskussionen. I Finland är den kontrollerad och 
istället för att prata om den gör dem istället någonting. De har en jämställdhetsplan, en 
kommitté och de försöker ofta diskutera frågan.  
 
Nordea i Finland har enligt en finsk chef befordrat fler kvinnor än någon annanstans, medan i 
Sverige letandet efter kvinnliga chefer måste ske. Detta beror enligt samma chef att kvinnor i 
Finland är starkare och mer varaktiga än kvinnor i Sverige. Svenskarnas sätt att ta itu med 
detta är genom kvoteringar, medan kvinnorna i Finland är emot kvoteringar. Däri ligger 
skillnaden.  
 
Sverige 
Sveriges chefers beskriver arbetslagstiftningen som råder i Sverige som avancerad med 
speciella procedurer vid anställning och avskedanden. Förhandlingar med facket måste 
genomföras. De har även beräknat hur jämställdheten ska utföras, vilket var helt nytt för de 
finländska kollegorna.   
 
Finland har troligen i praktiken högre prioritet gällande jämställdhet, även om diskussioner 
om detta inte uppmärksammas. I Finland agerar cheferna inte diskuterar. I Finland får de 
kvalificerade kvinnorna jobbet istället för att man pratar om det. I Sverige ses jämställdhet 
som en viktig imagefråga. Men viktigast av allt är kompetens utveckling, vilket är viktigt för 
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framtiden. Det går inte att låta bli att anställa män, de utgör halva populationen och är en del 
av Nordeas potentiella arbetskraft. 
 
Författarna uppmärksammade att länderna uppmärksammade situationen i andra länder för att 
låta situationen i Nordea vara logisk. Sverige ses av Finland som det diskuterande landet 
medan finska ledare agerar. Det även vara bra att veta att en finländare intervjuade finska 
chefer och att en dansk intervjuade danska chefer, eftersom jämförelser gjordes mot Sverige, 
vilket inte påverkades av intervjuaren. 

4.6.6 Mellanchefers Agerande i Integrationsprocessen 
Denna del ska återge agerandet från mellanchefer i integrationsprocessen. Mellanchefer 
definieras i artikeln som de chefer som är två platser över personalen och toppchefer är just 
toppchefer. Toppcheferna ger direktiv till dem, gällande genomförandet av processerna i 
integrationsarbetet enligt Meyer (2006). Ett debatterat område är deras roll. Har 
mellancheferna en kreativ eller destruktiv roll i samband med deras sätt att svara på och 
påverka deras chefer. Dessa mellanchefer har en ifrågasatt roll, i vilken de anses vara mot 
förändringar och misslyckande med genomföringar av strategier eller att de förstör processen 
genom att manipulera den. Att de ses som motståndare gör att toppchefer ignorerar dem och 
låtsas att lyssna på dem.  
 
Det är dessutom press på organisationer att spara pengar och detta gör att det ligger en stor 
press på mellanchefer eftersom de anses kosta mycket pengar samt att de hindrar information 
att komma fram. Implementerings problem beror oftast på mellanchefernas dåliga förståelse 
och engagemang gentemot strategin. De kan dock ha en nyckelroll i integrationsprocessen 
eftersom de kan kommunicera åt båda hållen inom organisationen, de kan även lugna de 
anställda under förändringarna.   
 
Gällande Nordea har de gjort intervjuer med toppchefer och mellanchefer från alla fyra 
länder. Jag ska använda likadant upplägg i denna del som föregående, vilket var varje nations 
uttalanden för sig. 
 
Den största utmaningen för Nordea att få igenom sin vision var på privat sidan, vilket står för 
två tredjedelar av det totala värdet och är kärnan i deras organisation. Flertalet chefer medgav 
detta och en anledning till detta var att de nationella av sin natur. För mycket integration 
skulle kunna leda till missnöje hos kunderna och även förlorad marknadsdel. På grund av 
stora möjligheter till synergieffekter ville de göra Nordea mindre centralstyrd och ha en bra 
support, samt centrala policys.  
 
En viktig del i implementeringen var att bygga ett system där data kunde samlas om: 
medarbetarna, human resources och enkla saker som utbildning och arbetstimmar med flera 
kunde samlas.   
 
Danmark 
Danmark får inleda att representera sina åsikter, samt händelser kring integrationsprocessen. 
En dansk mellanchef förklarade att de danska privatkunderna är mer intresserade av bra lokala 
banker med bra erbjudanden än om vi är nordiska eller ej. Det ses även som svårt att få in ett 
nordiskt tankesätt eftersom det nationella sättet är starkt. De anser även att det är viktigt att 
göra gränserna starkare. En intressant sak som påtalades var att processen ledde till en 
organisation baserad på nationaliteter. Organisationen hade ett behov av resultat och detta 
leder inte till bildandet av Nordea samt att det var en stor fokus på varje land.  
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Enligt en dansk mellanchef förse gick det en hel del resande. Det nämndes en som exempel att 
utvecklandet av ett intranät gjorde att ett möte fick genomföras var fjortonde dag till en 
resekostnad av 2-300 000dkr per möte.   
 
Norge 
En norsk från den operativa avdelningen berättar hur han fått kämpa med att få chefer i 
Danmark och Finland att komma med in i integrationsprocessen. I Finland tänkte de bara på 
sig själva och hur de kunde tjäna på det nya som uppkommer i och med integrationen. I 
Danmark var de mer samarbetsvilliga, men de tänkte mycket på hur situationen såg ut i sitt 
hemland och de visste även om att de skulle bli en del av den nordiska sammanslagningen. 
Från samma avdelning i samma land fanns det oro att support avdelningarna får för mycket 
plats att initiera deras egna idéer. Det var väldigt mycket restid för många personer och ingen 
överblick över något.  
 
I supportavdelningen i Norge anser en chef att det skulle vara brutalt att göra nedskärningar i 
hans avdelning. Anledningen till detta var att det var de som styrde processen och att de är 
väldigt kompetenta och har stor kapacitet. Det ansågs vara utmanande för Norge att deltaga i 
Nordea, på grund av att Norge är tio procent av Nordea, men måste deltaga till tjugofem 
procent samtidigt som kostnaderna ska hållas nere. Att det genomfördes för många projekt 
samtidigt ses som en del av misslyckandet.  
   
Finland 
En finsk toppchef påpekar att ledningen skulle valt att genomföra ett par stora projekt per år.  
 
Sverige 
Slutligen de svenska synvinklar, en operativ chef påpekade att flertalet av integrations projekt 
hanterades av personalen och inte av cheferna. En toppchef poängterade att det var lite av en 
överlevnads kamp om att anpassa sig i organisationen. En mellanchef förklarar att två 
grundläggande affärspolicys var framlagda av cheferna och han hade inte diskuterat vilket 
som skulle gälla. Att ha en central administration ses oklar. Det ses som att organisationen 
delas och där sitter central administrationen förvirrad.  
 
Trots försöken att finna synergieffekter var villigheten att anpassa sig väldigt låg. Detta 
beskrivs av en chef vara viktigt att ha ett gemensamt datasystem, men att det tog ett och ett 
halvt år innan det blev klart. Trots det var nyckelproblemet att personalen inte ville anpassa 
sig till det nya.     
 
Implementeringen av de nya strategierna misslyckades av två anledningar: för det första var 
strategin som toppcheferna informerade oklar och för det andra ökade kostnaderna hos 
funktionsavdelningarna, men även på grund av att de som skulle genomföra strategin vägrade. 
Detta ledde således till att de potentiella synergieffekterna uteblev. Slutligen, enligt en 
toppchef i Meyer (2006, sid. 412) var det en ”To be honest, it was a wait-and-see attitude”  
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5. Analys  
Detta kapitel kommer att innehålla jämförelser mellan respondenternas svar i empirin mot 
teorin och de vetenskapliga artiklarna som redovisats för att se vilka likheter och skillnader 
som finns. Detta leder till ökad förståelse för kulturella problem och processen kring en 
fusion.        

5.1 Fusionens påverkan 
Vid en fusion är det viktigt att det nya företaget antar samma affärsstrategi och likartade mål 
enligt Cartwright & Cooper (1996). Det är även centralt att se att företagen är anpassade för 
varandra i form av till exempel beslutsfattande och ledarstilar. Genom internträning och 
forskning kan förståelse avseende ledarstilar och beslutsfattande antas. Idén om delad makt 
förhindrar dominans och kan vara effektiv för att skapa positiv tankar bland interna och 
externa enligt Söderberg & Vaara (2003). Nordea antog denna idé och delade på makten och 
chefspositionerna. De antog bland annat gemensamma mål, visioner och värderingar till den 
nya organisationen. Krarup använde sig inte av kulturella träningsprogram utan satsade på 
företagets identitet och varumärke. Däremot framgår det i intervjun med Peter att Nordea 
byggdes vidare på den redan etablerade organisationen i fusionen mellan Nordbanken och 
Merita. Peter bekräftar även att samtliga länder gick med på likadana villkor så kallad merger 
of equals och att det råder maktbalans i Nordea. 
 
Anna-Lena bekräftar att det finns olika kulturer inom företagen i Sverige och att dessa i sin 
tur påverkat Nordea som även Säntti, Tienari, & Vaara, (2003) redogör. Tyvärr berättar Anna-
Lena inte mycket om hur fusionen påverkat Nordea i Sverige men en förklaring till hur olika 
de inrikes kulturerna är och hur dessa skillnader har påverkat i tidigare fusioner. Anledningen 
till det tror jag ligger i problematiken att se vilken skillnad och avgörande de andra länderna 
påverkat eftersom det redan var skillnader inom Nordea och att Anna-Lena ville framföra 
detta eftersom det är en viktig del. Peter förklarar att hela Nordea inte påverkats utan att det är 
främst två delar som påverkats. Nordeas position på marknaden och image har förändrats 
mycket i Sverige. De är en bank med större möjligheter att serva stora företag i Sverige med 
nordiskt fokus än andra banker. Nordbankens lite sämre image förändrades i bildandet av 
Nordea som sågs som en ny bank. De lokala delarna fortsätter att vara lokala och påverkas 
därmed inte lika mycket som de övriga.  
 
Nordea visade sig mycket professionellt i media och detta uppfattades positivt av vissa enligt 
Söderberg & Vaara (2003). Det gav de anställda en känsla av stolthet att vara en del av 
organisationen. I Nordea utgavs en bok Making it possible för att visa Nordeas vision. Vid 
presentationen av denna bok visade cheferna ett dåligt intresse och detta beteende uppfattades 
väldigt negativt av de anställda. Peter berättar att de flesta mår bra av lite förändringar om det 
sker i en positiv riktning, Nordea synliggjordes som professionella i media, expanderade och 
utvecklades, vilket ledde till ökad motivation och de anställda tyckte det var kul att arbeta i en 
sådan organisation.  
 

5.2 Kulturens påverkan 
För att en sammanslagning ska bli lyckosam krävs en framgångsrik kulturell 
integrationsprocess enligt Söderberg & Vaara (2003). Det är viktigt att interaktionen och 
samarbetet mellan grupperna fungerar och ledarna måste kunna hantera de anställdas tidigare 
kulturella identiteter. När Nordea bildades skulle de ha en social kulturell integrationsprocess 
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genom att bygga broar mellan de skillnader som fanns mellan de professionella-, företags- 
och nationella kulturerna. 
 
När Merita och Nordbanken fusionerades användes svenska som koncernspråk för att många 
finländare förstår och talar svenska enligt Gancel, Raynaud & Rodgers (2002). Detta skapade 
missnöje hos finländarna eftersom de kände att de var i underläge mot svenskarna. När 
Nordea bildades valdes engelska som koncernspråk. Söderberg & Vaara (2003) förklarar att 
finländarna kände sig handikappade av begränsningarna i språket och detta skapade en 
maktobalans. Valet var långt från det perfekta eftersom det medförde att personerna fick 
använda sitt andraspråk och inte sitt modersspråk enligt Maclean (2006). Detta gav problem 
och orsakade försämrad kommunikation. Peter förklarar i intervjun att svenska valdes därför 
att de i ledningen förstod och talade svenska bäst. Detta ansågs att svenskarna fick ett 
språkligt övertag och finländarna kunde inte argumentera lika bra på det språket.   
 

5.4 Fusionens påverkan på ledarstilen 
Att de olika ländernas ledare har olika stilar bekräftas av såväl teorin som empirin i form av 
både intervjuer och artiklar. Gancel, Raynaud & Rodgers (2002) beskriver att dansk och 
svensk ledarstil är lika, båda parter vill uppnå konsensus och involvera de berörda 
aktieägarna. Svenskar har dock en tendens till att dra ut på besluten för att alla ska bli nöjda. 
Danskarnas beslutsfattande går snabbare men kan ändras senare. Finländarnas ledarstil är mer 
hierarkisk och norskars påminner mycket om danskarnas. Söderberg & Vaara (2003) 
presenterar svenskar som konsensus drivna, danskar var diskuterare, finländarna var agerare 
och norskar ville gå till poängen direkt i beslutsfattandet. Enligt Jacobson (2007) ser norden 
på danskarna som opålitliga och det är svårt att lita på att de kommer att göra som bestämt. 
Detta kan ha att göra med som Meyer (2006) förklarar med att danskarna anser att kunderna 
på hemmaplan ser till de lokala bankkontoren som viktigast. Att ledarna i de nordiska 
länderna har olika ledarstilar bekräftas och förklaras av både Peter och Anna-Lena. Först ges 
Anna-Lenas syn på ledarstilar och hur sin egen stil påverkats av fusionen. Finländarna har en 
allt mer hierarkisk organisation där ledarna bestämmer och norskar känner sig lite isolerade 
inom vissa områden, danskarna var proaktiva och hade många idéer medan svenskarna ville 
diskutera och detta medför att processerna blir långsammare. I den andra intervjun uppfattas 
det av Peter att norskars ledarstil är en blandning av svenskarnas, finländarnas och 
danskarnas. Finländarnas ledarstil verkar vara lite själviskt där ledarna undanhåller 
information för sina medarbetare, danskarnas ledarskap är även den lite auktoritär. 
 
Det var svårt att i teorin hitta hur ledarstilarna i de olika länderna påverkade ledare i andra 
länder men det är dock helt klart att ledarstilarna är olika se Jacobson (2007), Söderberg & 
Vaara (2003) och Gancel, Raynaud & Rodgers (2002) samt att åtgärder krävs för att det ska 
funka. Att svenska chefers ledarstil påverkas bekräftas enligt mig när Peter berättar att hans 
egen ledarstil påverkades genom att han blev mer tydlig för att undvika missförstånd bland de 
övriga länderna, samtidigt som denna nya egenskap följde med arbetet med svenskar. Även 
Anna-Lena bekräftar detta när hon förklarar att vid arbete i andra länder förändras och 
anpassas hennes ledarstil. Detta kan betyda att en internationell fusion berör ledarstilen 
mindre än en nationell på grund av att företagen eller åtminstone ledarna blir skilda åt, vilket 
innebär för cheferna att deras agerande kan kvarstå som innan fusionen, under förutsättningen 
att de andra länderna inte påverkas.  
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5.4.1 Motivations påverkan 
Personalen kan känna sig omotiverade och minska i engagemang i arbetet enligt Alvesson & 
Björkman (1992). Både Anna-Lena och Peter berättar att motivationen påverkas i viss 
utsträckning och att det är de som påverkas av fusionen som får förändrad motivation. Peter 
berättar att en del mellanchefernas motivation påverkas negativt genom att de får lägre 
chefspositioner med mindre ansvar. De personer som påverkas mest är de som får mest 
förändringar. De större förändringarna kan betyda både högre och lägre motivationsnivåer. 
Det är dock svårt att alltid avgöra om det är sammanslagningen som påverkar motivationen 
eftersom människor kan befinna sig i olika faser i livet. 
 

5.5 Påverkan på övriga 
Cartwright & Cooper (1996) beskriver att bankfusioner påverkar de unga mer negativt än de 
äldre bland annat på grund av uppfattad minskad risk för befordran bland de yngre. 
Inledningsvis är det de personer som varit i företaget längst som reagerar kraftigast, men i 
längden är acceptansen högre bland dessa. Inom Nordea är det dock de äldre som påverkats 
mest av fusionen enligt Anna-Lena och detta är på grund av språksvårigheter. 
 
Denna rubrik har till syfte att klargöra hur övriga besvarar på en fusion och de ändringar som 
medföljer. Denna del har varit svår att finna ett direkt mönster på. Enligt Cartwright & Cooper 
(1996) påverkas personalen i fyra steg (se 3.1.6) detta har inte framkommit utan snarare 
motsatsen. De som påverkas är de som blir påverkade av fusionen enligt Peter och Anna-Lena 
bekräftar denna teori när påpekandet att de som registrerar eller är på lokala kontor inte 
påverkas. Även teorin av att unga påverkas mer än de äldre överensstämmer inte med utfallet 
av min studie.  
 

5.6 Underlättande 
Att försöka bygga broar mellan företagen är enligt Gancel, Raynaud & Rodgers (2002) 
viktigt. Det är orealistiskt och oönskat att integrera kulturerna över gränserna. Genom skilda 
kulturer ges utrymme för nationerna att uttrycka sig kreativt och motiverande. Att skapa en 
företagskultur är viktigt för att få ihop människor och lösa problem. Nordea skapade sin 
företagskultur mycket baserat på norden som är ett ständigt återkommande tema.  
 
När Merita och Nordbanken fusionerades genomfördes kulturseminarier och syftet med detta 
var att ge deltagarna en uppfattning och förståelse om den andra nationen och öka den egna 
kulturella förståelsen i den egna organisationen enligt Säntti, Tienari, & Vaara, (2003). 
Resultatet av dessa seminarier en ökad förståelse om kulturen och även ökad självkännedom 
Peter bekräftar detta under intervjun och ger ytterligare förklaring i syftet och detta var att 
skapa en förståelse för det andra företagets kultur och historia för att underlätta samarbetet 
och att detta även kunde ha gjorts när Nordea bildades för att skapa förståelse även för dansk 
och norsk kultur. Genom att ha olika nationaliteter på cheferna i de olika länderna som 
Nordea, har som Anna-Lena berättar i intervjun syftet att underlätta samarbetet mellan 
nationerna.  
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5.7 Vetenskapliga artiklar 
Nordeas skapande av ett europabolag tycker jag visar att Nordea vill vara ett integrerat företag 
som Peter nämner i intervjun. Det fanns givetvis också fördelar som tas upp av Holm Larsen 
(2005).  
 
Jämställdhet har inte beaktats något i intervjuerna eller teorin. I detta område får jag utgå från 
artikeln men det är viktigt att vara extra kritisk här eftersom det bara finns en källa. Sverige 
verkar vilja diskutera jämställdhet och följer de lagar som grundas för jämställdhet samt har 
en plan hur det ska uppnås enligt Holgersson, Söderberg, Tienari & Vaara (2005). Det är en 
viktig fråga i Sverige och kvinnor ses kunna bidra med värde i debatter. I Finland verkar 
jämställdheten vara kontrollerad och i praktiken, mer prioriterad och flertalet kvinnor har 
viktiga poster. I Finland ageras det för att skapa jämställdhet inte diskuterar som de påpekar 
att det görs i Sverige. 80 procent av de anställda är kvinnor i Finland. 
 
Danmark har inte pratat mycket om jämställdhet men de ser gärna fler kvinnor som chefer 
enligt Holgersson, Söderberg, Tienari & Vaara (2005). Dock nedvärderas kvinnorna lite i 
denna artikel genom att bli kallade piger och att de inte klarar av att ta det lugnt efter jobbet 
om det är kaos. Ungefär 50 procent av de anställda är kvinnor i Danmark. 
 
I en vetenskaplig artikel förklaras det att det inte fanns någon HR grupp vid bildandet av 
Nordea enligt Björkman & Söderberg (2006). Efter sammanslagningen skapades en HR grupp 
där en chef skulle rapportera direkt till VD:n. Dock uteblev detta och senare byggdes 
ytterligare HR grupper upp i vardera land. HR funktionerna i sammanslagningen 
inledningsvis ända fram till år 2002 verkade i enskilda länder samtidigt som 
kommunikationen i toppen uteblev försvårades samarbetet mellan länderna. HR avdelningen 
skulle ansvara för en stor del av kulturintegrationen, men fick bara en andra hands del i den. 
Detta på grund av att kommunikations och identitets avdelningen i Nordea skötte den. Anna-
Lena bekräftar i intervjun att saknaden av en HR person i ledningen var stor och att det i 
nuläget finns en tillsatt HR person i ledningen.  
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6. Slutsatser 
Slutsatserna kommer att innehålla resultatet av uppsatsen och kommer att besvara problemen 
och syftet med denna uppsats. Avslutningsvis kommer en del förslag till vad som kunnat ha 
gjorts bättre i fusionen att anges. 

6.1 Massmedias bevakning  
Som tidigare nämnt kommer inte den finska medians åsikter att upptas i denna del på grund 
av språkliga problem och de utländska massmedians synpunkter kunde förmodligen ha gjorts 
mer noggrant om tid funnits, trots det anser jag att jag gjort ett bra försök att täcka upp vad de 
skrivit om fusionen och integrationsprocessen. Det har dock inte funnits särskilt mycket 
information jag kunnat nyttja.   
 
Nordea fusionen har fått relativt mycket utrymme i medier, detta är dock inte konstigt med 
tanke på att Nordea är den första bankfusion över gränserna, som Peter berättar i intervjun. 
Dock är det möjligt att sammanslagningen i framtiden kommer att få mer uppmärksamhet 
eftersom det är i senare tid resultatet visat sig av fusionen.  
 
Massmedian i Norge har sett överraskande positivt på bildandet av Nordea (www.vg.no 
(25.)). De ser inte till de problem som kan medföras vid en internationell fusion utan de ser 
mer till de fördelar för marknaden som en fusion kan åstadkomma. Dock riktas kritik mot 
norska staten, som är aktieägare och myndighet, och sättet som norsk politik på området förs 
(www.vg.no (24.)). Grunden till detta var att norska staten inte ville sälja, trots att det skulle 
gynna kunderna och förhindra utländsk konkurrens på marknaden. Norsk media (www.e24.no 
(26.)) är dock kritisk till att de utländska bankerna kommer till Norge och tar över de norska 
bankernas marknadsandelar och köper upp norska banker. De som norsk media anser bär 
skulden för detta är Danske Bank och Nordea. Integrationsprocessen ses som lyckad i Norge 
men att det varit en omfattande process.  
 
Dansk media har inte kritiserat integrationsprocessen eller fusionen. Det ger ett intryck att 
dansk media gärna ser till fler fusioner för att få större banker (www.business.dk (28.)). En 
anledning till detta kanske är, som Peter nämner under intervjun, att danskarna är starka i 
handel. Det kanske är så att de ser till det positiva i form av konkurrens och lägre priser i en 
möjlig fusion.  
 
Det jag funnit under denna tid är att svensk media verkar vara den mest insatta median av de 
tre jag undersökt, dock kan detta inte säkerställas eftersom det är svårt att veta var sökandet 
ska ske och vad som ska namnges, samt stavningen i sökandet i de andra länderna. Den 
svenska massmedian tar upp många intressanta saker. De skildrar till exempel de olikheterna 
mellan länderna som existerar och en intressant del är fondavgifterna i de olika länderna där 
Krarup är emot den typ av avgifter som Nordea använder i Norge (www.di.se (8.)).  
 
Varumärkets betydelse har givit ett stort engagemang bland svensk 
media(www.pinknews.com (9.)). Det har både kritiserats och berömt namnet Nordea. 
Massmedian verkar följa den situation som Nordea befinner sig i och väljer att fokusera på det 
positiva eller negativa i enskilda situationer. Ledarnas beslutsstil diskuteras ofta, vilka 
motsättningar och förutsättningar som existerar. Kulturskillnaderna och 
ledarskapsskillnaderna beskrivs noggrant och rättvisst av median.    
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6.2 Påverkan i Nordea 
Det framgår ingenstans att det varit mycket dispyter mellan deltagarna i de olika länderna. Det 
finns däremot väldigt mycket om skillnader i kultur och ledarstilar. Av detta kan jag dra 
slutsatsen att det har uppkommer dispyter i fusioner. Däremot är det lite svårare att definitivt 
påstå att det uppkommit många i Nordea fusionen. Det som talar för dispyter är skillnaderna 
mellan länderna (Söderberg & Vaara (2003)). 
 
För att underlätta samarbetet mellan Nordbanken och Merita genomfördes kulturseminarier 
där ledare fick lära sig om det andra landets kultur och historia enligt Säntti, Tienari, & Vaara, 
(2003). Detta tror jag var betydelsefullt för att starta och bygga en gemensam grund. Ett 
resultat som jag tycker är viktigt var ordet Nordic detta ord fick en stor betydelse och Nordea 
grundade senare sitt namn på detta. Att de bildade ett nytt namn Nordea tror jag hade stor 
betydelse. Det nya namnet gav dem en gemensam plattform att bygga sin företagskultur på. 
För att underlätta samarbetet skapade Nordea även en maktbalans där de delade lika på 
inflytandet och chefsposterna enligt Söderberg & Vaara (2003). Detta underlättande tror jag 
förhindrade en del diskussioner och kan faktiskt ha varit nödvändigt för att fusionen skulle bli 
framgångsrik.  
 
Ledarna inom Nordea har förståelse för de andra ländernas kultur. Både Peter och Anna-Lena 
bekräftar detta och jag tror att det är viktigt att förstå de andra parterna. Det var väldigt bra för 
ledarna med kulturseminarierna anser jag och de skulle ha genomfört det även med Norge och 
Danmark som deltagare. Genom olika nationaliteter på cheferna i Nordea är ett sätt att bygga 
broar mellan kulturerna och öka förståelsen enligt mig och detta anses väldigt viktigt enligt 
Gancel, Raynaud & Rodgers (2002). Genom ständiga samarbeten nationerna emellan är det 
svårt att inte lära sig den andra nationens kultur.   
 
Att ändra sin ledarstil vid samarbete med ledare med andra stilar tror jag krävs för att det ska 
bli möjligt att skapa ett långvarigt samarbete. Förändras inte ledarstilen skulle 
motsättningarna förstöra den planerade relationen. Att förändra hela ledarskapet är nog inte 
möjligt, utan att finjustera den för att det ska bli acceptabelt av den andra parten är ett krav för 
att få en fusion att bli lyckosam. Att undersöka den motsatta partens ledarstil är viktigt inför 
en fusion enligt Cartwright & Cooper (1996). Detta ger en förståelse för varför ledarna agerar 
som de gör. Både Anna-Lena och Peter bekräftar att de fått justera sin ledarstil eftersom det 
av olika anledningar varit nödvändigt. Anna-Lena förändrade sig i samarbetet i de andra 
länderna medan Peter omedvetet förändrade sin tydlighet även i Sverige. Peters förändrade 
ledarstil i Sverige får mig att fundera på om även andra chefers ledarskapsbeteende har 
påverkats i Sverige. Dock kanske i en liten skala som även de i framtiden kommer att märka. 
Peter såg tillbaka på sitt ledarskap eftersom han nu är pensionär och det kan ha förenklat hans 
syn på ledarskap, vilket aktiva chefer inte ännu kan. Att ändra sin ledarstil för att det ska passa 
de andra är enligt mig nödvändigt för att få ett långvarigt samarbete. Skulle ingen anpassning 
ske tror jag att det skulle bli diskussioner och mindre samarbete mellan cheferna. Det skulle 
även i längden vara påfrestande för individerna i företaget, anställda och chefer skulle alla 
påverkas av ständigt oenighet och gnällighet.  
 
Mellanchefernas roll diskuteras av Meyer (2006). Har de en destruktiv eller kreativ roll? 
Mellancheferna har en nyckelroll i integrationsprocessen eftersom de kan kommunicera åt 
båda hållen. Däremot beror ofta implementerings problem på mellanchefernas brist på 
engagemang och dåliga förståelse gentemot strategin. Jag undrar om detta har att göra med 
deras brist på motivation. Mellanchefer som drabbas av lägre tjänster i en fusion tappar 
motivation berättar Peter i intervjun. Denna motivationsminskning kan motsvara deras lägre 
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engagemang i integrationsprocessen och detta förklarar då chefens beteende i presentationen 
av Nordeaboken (avsnitt 3.1.5) (Söderberg & Vaara (2003)). 
 
Trots att denna uppsats gäller en internationell sammanslagning har jag insett innebörden av 
en kulturell betydelse även inom det enskilda landet. Innan denna uppsats saknade jag 
kunskap om kulturell betydelse i företaget. Med det menar jag att även om företagen ligger i 
samma land med samma seder, lagar och normer finns det ändå företagsnormer och seder som 
är vägledande för personalens beteende (Cartwright & Cooper (1996).   
 
Chefernas motivation påverkades i Nordea, hur mycket är beroende på situation i företaget 
berättade Peter. En del fick sämre chefstjänster och mindre ansvar vilket styrde motivationen 
negativt. Andra såg möjligheterna fusionen medgav som till exempel möjligheter till 
internationella tjänster och även Nordeas nya position och utveckling på marknaden förstärkte 
de anställdas motivation. Att personalens motivation kan sjunka i integrationsprocessen 
bekräftas av Alvesson & Björkman (1992). Det är viktigt att försöka bevara motivationen hos 
mellancheferna på grund av deras inflytande i processen som enligt lätt kan påverkas negativt. 
De påverkar både uppåt och nedåt i företaget och är därmed viktiga att få positiva till en 
sammanslagning. Att teorin om att unga påverkas mer än äldre i en bankfusion (Cartwright & 
Cooper (1996).) inte stämde kan inte för stor vikt läggas vid då Nordea inte representerar en 
stor del av populationen och en avvikelse är inte omöjlig. Hade tid funnits hade det varit 
intressant att se hur personalen uppfattat samtliga chefers beteende. Det hade även varit 
givande att se om de anställdas motivation påverkades mycket av chefernas beteende och 
agerande. 
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6.3 Utgångspunkt 
 
                                                  ORGANISATIONEN 

 
Figur 4. Visar en modifiering av figur 2 som bättre reflekterar en fusion. Egen Modell.  
 
Inom cirkeln visas min utgångspunkt i teorin. Efter att ha studerat hur en fusion genomförs 
har jag valt att göra en justering. Cirkeln motsvarar organisationen. Anledningen till att den 
omsluter fusionen och den process som genomförs är att organisationen är det centrala som 
hela processen och fusionen grundas på. Det har varit väldigt svårt att finna information i 
teorin som inte upptar det ena eller det andra i min ursprungliga figur. Anledningen till det 
tror jag är att en fusion är väldigt komplext och varje del i organisationen påverkas i varje 
beslutsfattande. När ett beslut tas om en organisation går en signal från ledningen ner till 
anställda som i mer eller mindre grad i berörs. I mitt fall berördes inte de lägre anställda eller 
lokala (Anna-Lena, Peter). Anledningen till detta kan vara Nordeas stora storlek som gör att 
inte alla påverkas.  
 
Fusionen och kulturen påverkar ledarna eftersom de måste justera sin ledarstil och anpassa 
den efter de övriga. Jag vet tyvärr inte hur stor skillnad det är i ledarstil mellan olika 
nationella företag men bland de nordiska länderna finns det vissa skillnader (Söderberg & 
Vaara (2003)). Nordea har stött på stora skillnader i ledarstil, men som Peter säger jämkas 
dem och jag tror att det stämmer. Ledarna påverkar även kulturen. Det har inte framkommit 
tydligt i texten men det går ändå att urskilja att det är ledarna i företaget som bestämmer 
vilken företagskultur som ska växa fram.  
 

6.4 Vad som kunnat gjorts bättre i Nordea 
Nordea kunde ha gjort en undersökning innan sammanslagningen för att se hur cheferna anser 
det skulle kännas att jobba tillsammans med de övriga länderna. Jag tror dessutom att det 
skulle ge dem en större känsla av deltagande och acceptans. Jag förstår om det är svårt att få 
ett totalt samarbete eftersom vissa kommer att få lägre tjänster i och med sammanslagningen 
som kommer att sänka deras motivation, men att bygga en känsla av deltagande från grunden 
kan vara ett lyckosamt val. Cartwright & Cooper (1996) visar de olika stegen personalen 

Fusion 

Ledarstilen i 
Sverige 

Kultur- 
Skillnader 

Ledarstilen 
i norden 

Påverkan på 
övriga 



 55

genomgår efter meddelandet av en fusion och jag tror att bearbetningen av de fyra stegen går 
snabbare och acceptansen och blickarna framåt nås snabbare om undersökningen genomförts.   
 
Jag anser att det är oerhört viktigt att alla inblandade förstår hur viktigt det är att få det nya 
företaget efter en fusion att fungera. Det är inte bara toppcheferna som beslutat om fusionen 
som måste vara medvetna och acceptera de konsekvenser en sammanslagning får. Det måste 
finnas en klar förståelse från alla chefer från toppen till botten för att slutligen få alla anställda 
att acceptera och förstå förändringarna. Det är även viktigare i mitt tycke att få denna 
acceptans och förståelse inom finansiella företag, detta på grund av att det är högt utbildade 
personer i hela arbetsstyrkan. I teoriavsnittet berättas om en chefs agerande framför sin 
personal under en presentation av den nya Nordea boken Making it possible. Den chefen visar 
föga intresse för boken samt innehållet i boken. Detta påverkade de anställda negativt och de 
kände att deras intelligens var underbemötta enligt Söderberg & Vaara (2003). Detta exempel 
visar hur viktigt det är att ett intresse ligger bland samtliga involverade från toppchefen och 
ned för att skapa en positiv attityd genom företaget. Tyvärr visar det sig ofta att ledarna inte 
skapar trygghet och förståelse för de anställda (Gancel, Raynaud & Rodgers (2002)).   
 
Anna-Lena bekräftar att det i dagsläget är ett enat Nordea och att ”vi och dem” känslan är 
borta. Denna känsla tror jag kunde ha försvunnit tidigare om Nordea fokuserat mer på denna i 
inledningen av integrationsprocessen. Denna känsla finns troligtvis alltid med i en fusion på 
grund av osäkerhet och oro för förändringar, detta gör det ännu mer viktigt för ledarna och 
mellancheferna att delta aktivt för att förhindra denna osäkerhet bland medarbetarna.   
  
Toppchefernas bristande insatser för att bygga kulturförståelse genom träning kan vara en av 
orsakerna för brist på samarbetsvilja och initiativtagande (Söderberg & Vaara (2003)). En 
bredare kulturförståelse kunde ha inneburit en bredare förståelse för kulturskillnaderna och 
acceptans av fusionen. Däremot det stora engagemang som visades för att bygga upp 
varumärket och placeringen på marknaden kan ha varit kritiskt för att fusionen skulle bli 
lyckad i framtiden. Krarup mötte en svår utmaning att som dansk leda en ny organisation som 
i grunden är finsk och svensk. Jag tror att det var ett misstag att inte välja en svensk eller finsk 
koncernchef. Är dessutom fallet att Nordea byggde vidare på den etablerade organisationen är 
det dessutom ännu svårare för Krarup att anpassa sig till en redan existerande kultur och 
ledarstil samt att få sina förslag accepterade är troligtvis även det svårare.       
 
Att ta hänsyn till gamla traditioner tror jag är viktigt samtidigt som det nya sammanslagna 
företaget bör satsa på att skapa gemensamma traditioner och värderingar. Här tror jag att 
Nordea gjorde rätt och väldigt bra när de byggde sitt varumärke efter det som de nordiska 
länderna har gemensamt, det vill säga att de bor alla i norden. Därav uttryck som ”nordic 
modesty” och ”nordic clarity” (Söderberg & Vaara (2003, sid. 153)).  
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7. Fortsatt forskning 
Se hur en fusion mellan SEB och Nordea skulle kunna utveckla sig. Vilka likheter och 
skillnader mellan och kultur som föreligger bankerna.  
 
Forska kring vad de andra länders ledare säger om fusionen samt de andra ledarnas ledarstilar, 
samt hur detta påverkat deras vardagliga arbete. 
 
Jämföra denna sammanslagnings process med en annan finansiell sammanslagning som också 
blev framgångsrik för att se vilka likheter och skillnader som finns, vad som gjorts bra 
respektive dåligt för att få fram vilket tillvägagångssätt som kan vara lämpligt att använda sig 
av vid en fusion med ett annat finansiellt bolag i ett annat land men även av företag i samma 
land.  
 
Se hur olika sammanslagningar påverkats av kulturskillnader samt se vilka förberedelser som 
gjorts för att se kulturskillnaderna och sättet som används för att behandla dem. Det kan vara 
intressant för att se om goda förberedelser har lett till fler lyckade sammanslagningar än de 
fusioner som genomförts utan ordentliga förberedelser för att förstå betydelsen av kultur. 
 
Att forska kring lägre chefers och anställdas syn på en fusion, vad det innebär för dem samt 
hur de påverkar fusionen i helhet. Se hur deras motivation påverkas av chefernas beteende och 
agerande.  
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10. Bilaga 
10.1 Intervju frågor 
 
Hur har sammanslagningen påverkat Nordea i Sverige? 
 
Vad har gjorts för att underlätta samarbetet mellan länderna? 
 
Har kulturskillnaderna påverkat dig som ledare i Sverige och förändrat din ledarstil??  
 
Har du förståelse för kulturen i de andra länderna? 
 
Påverkades de anställdas motivation? Och i så fall vilken typ av anställda påverkades mest? 
 
Vad är din syn på toppchefernas agerande under integrationsprocessen? 
 
Hur skulle du förklara de andra ländernas ledarstilar? 

 
 
 


