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Sammanfattning 

 
Titel: Organisatoriskt lärande ur kundens synvinkel – en fallstudie om Swedbank  

Datum för seminarium: 26 februari 2009 

Kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 hp 

Författare: Magnus Borgström, Sara Silfver och Anna Troedsson 

Handledare: Anna Jonsson 

Nyckelord: Socialkonstruktivism, interaktion, organisatoriskt lärande, nöjdhet, 

förväntningar 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom ett socialkonstruktivistiskt synsätt öka 

förståelsen för hur kunderna uppfattar Swedbanks försök att lära sig av sina kunder. 

Vi har valt att fokusera på hur interaktionen med kunderna, kundernas förväntan samt 

nöjdhet påverkar lärandet i organisationen. 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer med kunder och 

anställda i fallföretaget. För att tolka och förstå denna specifika situation har vi ett 

hermeneutiskt synsätt med en abduktiv ansats.  

Teoretiska perspektiv: Vi kommer att ha en socialkonstruktivistisk syn på de 

teoretiska begreppen. Vi har valt att använda oss av interaktion, förväntningar och 

nöjdhet för att få en ökad förståelse för organisatoriskt lärande.  

Empiri: Ur de empiriska resultaten framkom det att de anställda uppfattar att 

interaktion förekommer konstant. Empirin visade också att kunderna inte upplever att 

Swedbank tar något eget initiativ för att använda sig av kundernas kritik. De anställda 

anser att de försöker uppmuntra till att kunderna ska dela med sig av sina klagomål. 

Det framkommer också att banken gjort ansträngningar för att anpassa sig efter 

kundernas behov. Dock stämmer detta inte överens med kundernas föreställning om 

detta. 

Slutsats: Swedbank drar inte nytta av de sociala interaktionerna med kunderna för att 

öka och utveckla det organisatoriska lärandet. Kunderna uttrycker att de förväntar sig 

att ha någon form av inflytande i banken, men menar dock att de egentligen inte kan 

påverka vad som sker i Swedbank. Problematiken för Swedbank är att de inte 

anställda inte utnyttjar den kunskap kunderna besitter och som de genom ständig 

interaktion faktiskt får del av. Att endast korrigera problem då kritik uppstår bidrar 

inte till ett långsiktigt organisatoriskt lärande. 
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Abstract 

 

Title: Organization learning - a case study about Swedbank 

Seminar date: February 26th 2009 

Course: FEKP01, Master Thesis in Business Administration, 15 University Credits 

Points (UPC) or (ECTS-cr) 

Authors: Magnus Borgström, Sara Silfver och Anna Troedsson 

Advisor: Anna Jonsson 

Key Words: Social constructivism, interaction, organizational learning, satisfaction, 

expectations 

Purpose: The purpose of this thesis is with social constructive perspective increase 

the understanding how Swedbank can learn through its customers. We have chosen to 

focus on how interaction with the customers, customers’ expectations and satisfaction 

can affect the organizational learning in Swedbank. 

Methodology: The study is a case study where we have used a qualitative approach. 

We have done interviews with customers and employees in the company. To interpret 

and understand this specific situation we have a hermeneutic perception with an 

abductive approach. 

Theoretical perspectives: We will have a social constructive view on the theoretical 

concepts. We have chosen to use interaction, expectations and satisfaction to increase 

our understanding of organizational learning. 

Empirical foundation: The empirical results revealed that the employees perceive 

that interaction occurs constantly. It also appears that customers may not feel that 

Swedbank take there own initiatives to make use of customers’ criticism. The 

employees believe that they are trying to encourage customers to share their 

complaints. They also say that the bank made efforts to adapt to customer needs. 

However, this is not agreed with the customers’ idea.  

Conclusions: From the empirical results and the analysis we found that Swedbank do 

not benefit from social interactions with clients to increase and develop the 

organizational learning. Customers expressed that they expect to have some form of 

influence in the bank, but does not think that they can affect the outcome in 

Swedbank. If Swedbank only corrects the problem temporary that occurs they will 

never contribute to a long-term organizational learning. 
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1. INLEDNING 
 
 
”Man kan ana paniken hos Swedbank i slutet av september. Företagets egna 

lånekostnader skjuter i höjden. Samtidigt plockar kunderna ut pengar i snabb takt.” 

Så skrivs det i en artikel i Dagens Nyheter under hösten (www.dn.se). Samtidigt 

uppmärksammar Dagens Industri att kunderna generellt sett flyr från storbankerna till 

mindre bankaktörer såsom Danske Bank och Skandiabanken (www.di.se). Frågan vi 

då ställer oss är varför kunder väljer att lämna sin bank och vad grundar sig beslutet 

på? Handlar det om tappat förtroende, missnöje eller ökade krav från kunders sida? 

 

I takt med att finanskrisen har blivit ett faktum samt att Sverige går in i en 

lågkonjunktur har kunders oro bidragit till förändrade förväntningar på hur bankerna 

ska agera (http://anytime.tv4.se). Det har dessutom under det senaste årtiondet 

förändrats mycket inom bankbranschen. Den mest påtagliga förändringen är att 

alltfler låneinstitut konkurrerar med de stora bankerna. Nischbanker och utländska 

bankfilialer har de senaste åren tagit marknadsandelar (Bankföreningen, 2008). 

Banker som Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank och Ikanobanken har till exempel 

etablerat sig med stor framgång som telefon och Internetbanker. Dock är det 

fortfarande de fyra storbankerna som agerar som universalbanker. Det vill säga att 

banken kan erbjuda alla finansiella tjänster (www.ne.se). De fyra storbankerna är idag 

Handelsbanken, Swedbank, Nordea, och SEB (Bankföreningen, 2008). I de fyra 

storbankernas visioner fokuseras det uttryckligen att kunden står i centrum 

(www.handelsbanken.se, www.swedbank.se, www.seb.se www.nordea.se). Trots att 

man i alla fyra storbanker visar på stort kundfokus visar Svenskt Kvalitetsindex i sin 

nyligen gjorda undersökning att det är kunder hos de små låneinstituten som är mest 

nöjda, med Länsförsäkringar Bank i spetsen (www.kvalitetsindex.se). 

Undersökningen visar också att storbankerna får bottenplaceringar. Det är endast 

Handelsbanken som har ett oförändrat resultat sedan 2007. I en artikel publicerad av 

Dagens Nyheter beror kundernas nöjdhet i småbankerna på att de lyckats erbjuda 

kunderna vad de vill ha (www.dn.se). Skillnaden mellan de bästa och sämsta 

bankerna ur kundernas synvinkel är särskilt stor vad gäller bankens image, 

servicekvaliteten och prisvärdhet. Ytterligare en faktor för ökad kundnöjdhet där de 
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små låneinstituten lyckats bättre är att ge bra service och att ge god rådgivning. Denna 

ökade konkurrens medför ökade krav på storbankerna för att behålla befintliga kunder 

och även att skaffa nya kunder (www.kvalitetsindex.se). Anledningen till att kunder 

väljer att lämna sin bank kan variera. Många kunder anser att det inte medför problem 

att byta bank efterson det oftast är både smidigt och kostnadsfritt. Erbjudanden banker 

emellan skiljer sig inte särskilt mycket därför blir relationen och servicen som banken 

tillhandahåller alltmer central (Lakhani & Smith 2007 och Hedlund 2008). Enligt 

Englund et al (2001) är personliga relationer med de anställda inom banken, samt 

närhet till bankkontoret två viktiga faktorer för att kunderna ska vara nöjda. Detta 

styrks även av Holmlund och Kock (1996) som menar att relationen och interaktionen 

mellan kund och bankpersonalen är betydande och även bankpersonalens 

professionalism.  

 

Enligt Beckérus et al (1998) kan banken genom socialt samspel såsom interaktion 

använda sig av den kunskap som kunder besitter för att kunna utforma tjänsten efter 

dennes behov. Banken kan då fokusera på vad kunden vill ha istället för 

organisationens egna föreställningar om vad kunden efterfrågar. Enligt Hedlund är 

kunderna på väg att ta över makten över affärerna (Hedlund 2008). Utmaningen för 

bankerna är alltså att skapa, utveckla och bibehålla goda kundrelationer genom att 

bland annat att ta reda på hur kundernas behov, förväntningar och önskemål ser ut 

(Karlöf 2007). Bankerna tvingas att agera mer proaktivt då forskning tyder på att över 

90 % av kunderna aldrig klagar utan bara lämnar sin bank vid missnöjde (Vickie, 

1993). Missnöjet leder i sin tur till negativ word-of-mouth för banken (Sing, 1990 och 

Blodgett et al 1995).   

 

Ökad konkurrens samt kunders ökade medvetenhet och krav kräver ett aktivt 

agerande från bankens sida att på djupet förstå kundernas önskemål. När de väl insett 

hur viktigt detta är för att inte förlora kundernas förtroende samt deras engagemang i 

banken bör organisationen fokusera på att ta en mer aktiv roll i form av att lyssna på 

kunders önskemål för att kunna ta lärdom. Enligt forskare är det viktigt att bankerna 

interagerar med sina kunder för att lära sig, genom att förstå deras livsvärld och för att 

uppfatta det som kunderna erfar. (Blodgett et al, 1997 och Reicheld & Sasser, 1990)  
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Vi har under uppsatsens funnit mycket forskning kring de olika teman som vi har valt 

nämligen interaktion, förväntningar, kundnöjdhet och hur i dessa i sin tur driver och 

utvecklar lärande. Dock har vi valt att ha ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och 

forskning som kopplar socialkonstruktivism till våra teman har varit begränsad. Enligt 

vår mening bidrar uppsatsens därmed med till ny teori, det vill säga att förstå dessa 

fyra teman utifrån socialkonstruktivism, som kan vara av värde och ytterligare bidra 

till en ny syn och ett nytt uppslag av lärande ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Vår 

förhoppning är att bidra med ytterligare förståelse för organisatoriskt lärande utifrån 

kundernas socialt skapade livsvärldar.  

 

 

1.3 Frågeställning 
 

Med ovanstående inledning i åtanke har vi formulerat vår frågeställning. 

 

Hur uppfattar kunderna Swedbanks försök att förbättra och öka lärandet i 

organisationen? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att genom ett socialkonstruktivistiskt synsätt öka förståelsen 

för hur kunderna uppfattar Swedbanks försök att lära sig av sina kunder. Vi har valt 

att fokusera på hur interaktionen med kunderna, kundernas förväntan samt nöjdhet 

påverkar lärandet i organisationen. 
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1.5 Disposition  
 

 

 

 

 

Figur 1. Dispositionsguide (Egen illustration). 

 

Kapitel 1: I detta inledande kapitel för vi en diskussion kring ämnet som utmynnar i 

en frågeställning och syfte. Den inledande diskussionen tar upp aktuella artiklar från 

dagspress, bakgrund till ämnet samt diskuterar vetenskapliga artiklar som är av 

betydelse för studien. 

 
Kapitel 2: I detta kapitel redogör vi först för våra metodologiska överväganden för 

genomförandet av uppsatsen. Vi kommer att inta en hermeneutisk kunskapssyn samt 

en abduktiv ansats. Av detta följer att vi använder oss av en kvalitativ metod. För 

insamlandet av data har vi genomfört ett antal intervjuer.  

 

Kapitel 3: I detta kapitel kommer vi att redogöra för det socialkonstruktivistiska 

synsättet och hur detta ska ses som en utgångspunkt för våra fyra teman. Vi har valt 

att fokusera på hur interaktion, kundförväntan och kundnöjdhet påverkar 

organisatoriskt lärande 

 

Kapitel 4: I detta kapitel har vi valt att underlätta för läsaren genom att växla empirin 

med analysen samt att dela in kapitlet utifrån våra fyra teman. I empirin redogör vi 

för de resultat som framkom ur intervjuerna, därefter för vi en diskussion kring hur 

intervjuunderlaget kan kopplas till teorin. I diskussionerna kommer vi även att 

redovisa vad resultaten kan bero på med hjälp av teorin. 

 

Kapitel 5: I detta kapitel inleder vi med att redogöra för det syfte vi haft med 

uppsatsen. Därefter visar vi vilka slutsatser vi dragit ur studiens empiri och analys. 

Avslutningsvis presenterar vi förslag till fortsatt forskning att förkovra sig i. 
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2. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

I detta kapitel redogör vi först för våra metodologiska överväganden för 

genomförandet av uppsatsen. Vi kommer att inta en hermeneutisk kunskapssyn samt 

en abduktiv ansats. Av detta följer att vi använder oss av en kvalitativ metod. För 

insamlandet av data har vi genomfört ett antal intervjuer.  

 

 

 

Figur 2. Dispositionsguide (Egen illustration). 

 
 
Vi kommer i vår uppsats att använda oss av en kvalitativ metod då vårt syfte med 

studien är att få en förståelse för hur kunder i Swedbank ser på bankens försök att 

skapa lärande. Metoden vi har använt oss av för insamling av data är intervjuer. Vi 

har intervjuat såväl kunder som anställda på Swedbank. Vi har valt att ha ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv och för att förstå den enskilda situationen har vi 

därför valt att ha ett hermeneutiskt synsätt. För att förstå varje individs specifika 

situation anser vi att uppsatsen kräver en abduktiv ansats där teori och empiri 

alterneras. 

 

2.1 Information om fallföretaget 
 

Swedbank grundades 1820 då den första sparbanken bildades i Göteborg. 1928 fanns 

det 498 sparbanker i landet och det var då Sparbankerna började slå sig samman. I 

april 2006 beslutade årsstämman att Sparbankerna skulle ta det gemensamma namnet 

Swedbank (www.swedbank.se). Swedbank är Sveriges största bank om man ser till 

antal kunder. Idag har Swedbank över 4,1 miljoner privatkunder och 284 000 

företagskunder i Sverige. Ser man till hela världen finns det ytterligare 5,3 miljoner 

privatkunder samt 251 600 företagskunder. I Sverige har banken 432 kontor och drygt 

21990 är anställda (www.bankforeningen.se).   
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Swedbank skriver på sin hemsida att de skapar värden genom deras förmåga att bygga 

upp starka kundrelationer på befintliga marknader samt deras förmåga att växa, både 

geografiskt och bland nya kundsegment (www.swedbank.se). Missionen är att förstå 

och agera utifrån kundernas behov och därmed kunna erbjuda kunderna de bästa 

finansiella lösningarna och därmed förbättra deras livskvalitet. Swedbanks vision är 

att bli den ledande finansiella institutionen genom att ha den högsta 

kundtillfredställelsen, den bästa lönsamheten samt den mest attraktiva arbetsgivaren 

(Swedbank ÅR 2007). Vi väljer att fokusera på Swedbank då de är en stor aktör inom 

bankbranschen samt att den senaste tidens turbulens har gjort dem mer intressanta i 

våra ögon än vad deras konkurrenter är.  

 

2.2 Ontologi och kunskapssyn 
 
 
Den ontologiska riktningen handlar idag om vad världen är för människan utifrån 

mänskliga förutsättningar (Sohlberg, 2002). Detta har en stark förknippning med 

fenomenologi, som innebär att återföra allt på sinnesintryck. Fenomenologin har i sin 

tur tidigare förenats med hermeneutiken.  Från början användes hermeneutiken som 

ett instrument för att söka sanning och förståelse av meningssammanhang 

(Andersson, 1979). 

 

Vilken syn vi har på hur världen egentligen ser ut, det vill säga ontologi, är antagligen 

mycket svårt att komma fram till. Klassiska debatter som diskuterats i alla tider är till 

exempel om det är individer som driver ekonomisk utveckling eller om det är 

ekonomisk utveckling som driver individerna. Den stora ontologiska frågan är 

debatten om huruvida sociala system består av lagmässigheter, objektivism eller om 

allt vi studerar är unikt, subjektivism. Idag finns forskare som är inriktade på att 

beskriva den objektiva verkligheten vilket enligt dem kan ses som social fakta 

(Sohlberg & Sohlberg, 2002). Positivisterna menar att det finns en sanning. 

Sanningen är något som ska samlas in systematiskt och som sedan ska stå som grund 

som den enda sanningen. En konservativ syn inom positivismen är att sanningen 

endast kan vara något som är mät- eller registrerbart (Alvesson och Sköldberg , 2008). 
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Positivismens grundläggande teori är att det finns generella lagar som styr det sociala 

systemet på samma sätt som inom fysiken. Positivisterna menar att: ”Det finns en 

objektiv värld utanför oss själva. Den objektiva verkligheten kan studeras på ett 

objektivt sätt. Vi kan upparbeta kumulativ kunskap om den objektiva världen” 

(Jacobsen, 2002). Många av positivisterna har varit kritiska mot upplysningstanken 

och nytänkande inom vetenskapen (Sohlberg, 2002). Det positivistiska perspektivet 

dominerade den kvantitativa empiriska forskningen i så stor grad att de nästintill blev 

synonyma (Widerberg, 2002). I slutet av 1960-talet utsattes positivismen för stark 

kritik. Ur detta kom strukturalism, hermeneutik och fenomenologi som blev de synsätt 

vilka samhällsvetare och humanister tog fasta vid. Dessa tre nya synsätt lägger ingen 

vikt vid statistisk sammanställande av data i en observerad verklighet. De nya 

synsätten vill tränga bakom den iakttagna verkligheten och avslöja en djupare 

förståelse. Verkligheten ses som projektioner och avspeglingar av människan.  

(Alvesson, 2008).  

 

Vi kommer i uppsatsen att tolka och visa förståelse för att delarna är beroende av 

helheten (Widerberg, 2002). Därav anser vi att det i uppsatsen är meningslöst att tala 

om en objektiv verklighet då alla bankkunder inte har samma objektiva syn på 

verkligheten utan olika bilder av den utifrån deras livsvärld. Detta förstås genom att 

sätta sig in i hur kunderna tolkar och ger mening åt deras specifika situation till 

banken (Jacobsen, 2002).  

 

Till skillnad från positivisterna som vill att allt ska vara mätbart kommer vi istället att 

fokusera på bakomliggande mönster som speglar en subjektiv tolkning eller ett 

särskilt mönster (Alvesson, 2008). Uppmärksamheten kring subjektiviteten och 

kritiken mot generella lagar stärks bland annat av att det är omöjligt att tänka sig att 

människor i olika tidsepoker i olika världsdelar och olika organisationer skulle tolka 

ett fenomen på samma sätt. Vi vill fokusera på att förstå det lokala, det vill säga den 

enskilda situationen, kontexten och livsvärlden (Jacobsen, 2002). Därför kommer vi i 

vår uppsats att använda oss av hermeneutiken som understryker att allt måste förstås i 

sitt sammanhang eller sin kontext för att kunna tolkas och få förståelse på 

känslomässig grund vid specifika situationer (Sohlberg, 2002). Detta förhållningssätt 

kommer vi att använda oss av när vi ur empirin ska sammanfatta och analysera de 

transkriberingar som vi genomför från intervjuerna. Vi har som mål att finna och 
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analysera de svar som är relevanta för uppsatsen. Vi kommer i största möjliga mån att 

försöka analysera svaren neutralt men vi är medvetna om att våra tolkningar kan 

påverka analysen. Citat och referat kommer att återges i dess rätta sammanhang. Vår 

ambition är att i minsta möjliga mån utan lägga några värderingar i uttalandena. 

 

Enligt vår mening har alla människor olika förutsättningar. I vår uppsats uttrycker sig 

detta genom att olika individer har olika förväntningar och kravställningar på hur 

banken ska agera. Dock tror vi att människor inte skiljer sig ifrån varandra så pass 

mycket att varje kund i Swedbank har radikala skillnader i sina förväntningar. Att 

generalisera empirin i en kvalitativ studie är nästintill omöjligt och med tanke på det 

rådande ekonomiska läget, då bankkunders situation blir allt mer unik, försvåras 

generaliserbarheten ytterligare.  

 

2.3 Val av forskningsansats 
 

 

Vi kommer att välja en abduktiv ansats. Inom vetenskapen är dock det vanligaste 

ansatserna den deduktiva och induktiva. Syftet med dessa ansatser är att bestämma 

vilken kunskapsväg uppsatsen ska ta och huruvida slutsatsen ska fastslås eller inte. 

Den abduktiva ansatsen ses som en medelväg (se figur 2.1) (Alvesson och Sköldberg 

1994).  

 

Då forskaren genomför en deduktiv undersökning används redan existerande teori för 

att härleda en eller flera hypoteser som sedan ska genomgå en empirisk granskning 

(Bryman och Bell, 2005). Annorlunda uttryckt så utgår forskaren från en generell 

regel och menar att den förklarar ett visst fall av intresse (Alvesson och Sköldberg, 

2008). Ett annat utmärkande drag hos den deduktiva ansatsen är att den utgår ifrån 

teorier och därefter skapas hypoteser och teorier. Med den induktiva ansatsen 

genereras teorin utifrån forskningen (Bryman och Bell, 2005). Här användes inte 

särskilt systematiska slutledningar (Sohlberg, 2002). Det är ett riskfyllt 

förhållningssätt eftersom forskaren utgår från enskilda fall och utifrån dessa drar ett 

samband som är generellt giltigt (Alvesson och Sköldberg, 1994). Det finns alltid en 
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chans eller risk att framtida observationer innehåller undantag i förhållande till det 

som observerats tidigare (Sohlberg, 2002).  

 

 
Figur 3. Bilden ovan visar hur de olika ansatserna förhåller sig till teori och empiri 

(Alvesson och , 1994, sida 45). 

 

Den induktiva och den deduktiva ansatsen innehåller båda inslag av varandra 

(Bryman och Bell, 2005). Detta leder oss till den abduktiva ansatsen som är en 

kombination av dessa två (Dubois och Gadde, 2002). Genom att använda den 

abduktiva ansatsen utvecklar vi den empiriska delen i vår uppsats samtidigt som vi 

förfinar den teori som vi använder oss av. Vi kommer under själva processen att 

alternera mellan teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av 

varandra (Alvesson och Sköldberg , 1994). Vårt ursprungliga ramverk modifieras 

alltså successivt med eventuell ny teori om empirin visar att vi behöver detta (Dubois 

och Gadde, 2002).  

 

Vi vill med användandet av den abduktiva ansatsen få in en kreativ sida istället för 

den strikta logiska sidan. Med den abduktiva ansatsen kommer vi inte att dra några 

slutledningar i logisk mening det vi istället vill göra är att skapa sammanhang och 

göra våra observationer begripliga (Sohlberg, 2002). Med hjälp av abduktiv ansats har 

vi för avsikt att få en djupare förståelse för vår uppsats och det vi undersöker 

(Alvesson och Sköldberg , 2008). 
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2.4 Kvalitativ metod 
 
Vi har i vår uppsats valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Genom att 

använda oss av det kvalitativa angreppssättet anser vi oss genom de intervjuer som vi 

genomför att finna primär information som hjälper oss att besvara vår 

forskningsfråga. 

 

Kvalitativ forskningsmetod innebär att forskaren vill fånga upp och förstå en 

begränsad del av ett ämnes karaktär eller särskilda egenskap (Alvesson & Deetz, 

2000). Motsats till den kvalitativa forskningsmetoden finns den kvantitativa. 

Kvantitativa forskningsmetoder karaktäriseras av den mängd som gäller för de valda 

karaktärsdragen eller egenskaperna (Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa 

forskningen skiljer sig således från den kvantitativa metoden genom att primärt söka 

efter fenomenets innebörd och mening snarare än efter dess förekomst eller frekvens 

(Bryman & Bell, 2005). 

 

Med olika utgångspunkter och målsättningar följer olika frågor att ta ställning till. 

Med det kvalitativa angreppssättet följer frågor som vad de specifika betyder och vad 

det handlar om (Widerberg, 2002 och Jacobsen, 2002). Kvalitativa studier når därmed 

unika svar då varje respondent beskriver sin subjektiva verklighet (Holme & Solvang, 

1997). Det kvantitativa angreppssättet lyfter fram frågor om vilka samband som är 

förekommande samt hur vanligt fenomenet är. Bristen är dock att du inte når det djup 

eller får förståelse till varför respondenten svara på ett specifikt sätt (Widerberg, 2002 

och Jacobsen, 2002). 

 

Då forskningsfrågan såväl som intervjuguiden är baserad på frågor som involverar hur 

de olika intervjupersonerna uppfattar olika situationer är det kvalitativa angreppssättet 

bäst anpassat (Holme & Solvang, 1997). Genom att använda den kvantitativa 

forskningsmetoden får vi inte den primära information som är nödvändig för att 

besvara vår forskningsfråga då intervjupersonerna inte har möjlighet att delge sin 

subjektiva syn (Jacobsen 2002).  

 

Kvalitativa studier medför en del nackdelar jämfört med den kvalitativa metoden. 

Metoden är väldigt resurskrävande och genomförandet av ingående intervjuer är 
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väldigt tidskrävande (Holme & Solvang, 1997). Respondenterna som väljs ut och 

representerar hela urvalsgruppen kan också ifrågasättas. Likaså kan den information 

som framkommer vid intervjuerna ifrågasättas då det kan vara väldigt komplext och 

svårt för forskaren att dels veta vilken information som är användbar samt hur 

forskaren har uppfattat den. Forskarens subjektiva syn måste alltså ifrågasättas vid 

studier av kvalitativ karaktär (Bryman & Bell 2005 och Jacobsen, 2002). 

 
 

2.5 Intervju  
 

För att på bästa sätt besvara vår frågeställning och få en förståelse för varje 

respondents enskilda situation har vi valt att genomföra intervjuer. I fallstudier är det 

oftast så att intervjuer blir den primära datakällan, eftersom intervjuer är ett effektivt 

sätt att samla in empirisk data (Eisenhart, 1989) Vi kommer att använda oss av den 

öppna individuella intervjun som troligen också är den vanligaste metoden för 

datainsamling inom den kvalitativa metoden. Vid våra intervjuer ställer vi krav på 

både giltighet och tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Detta kommer vi närmare att 

diskutera i avsnitt 2.7, Tillförlitlighet.  

 

Vid både intervjuer och enkäter är syftet att samla in information som bygger på 

frågor. Intervjuer förknippas ofta med att de är personliga och enkäter förknippas med 

att de är baserade på formulär som respondenten själv fyller i (Patel, 2003). Vid en 

jämförelse mellan intervjuer och enkäter visar det sig att bortfallet är betydligt mindre 

vid intervjuer. Detta kan bero på att intervjuaren och respondenten står mittemot 

varandra. Eftersom båda är närvarande när intervjun görs underlättas tolkningen av 

svaren. Den stora nackdelen i förhållande till enkäter som är lätta att administrera är 

att det tar mycket tid då intervjuer görs (Bryman & Bell, 2005). Respondenten kan 

även påverkas av intervjuareffekten. Detta innebär att intervjuarens arbetssätt och 

personlighet kan ha påverkan på respondentens svar. Respondenten kan svara på ett 

visst sätt för att den vill göra ett gott intryck eller för att den tror att den ska svara på 

ett visst sätt (May, 1997). En annan faktor som spelar roll är att respondenterna kan ha 

kontakt med varandra mellan varje intervju men detta har vi undvikit genom att 

intervjua personer som inte har kännedom om varandra. (Halvorsen, 1992) 
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Vidare finns det ytterligare nackdelar med enkäter. Vi som intervjuare har ingen 

möjlighet att hjälpa respondenten att tolka frågan, vi kan heller inte ställa några 

uppföljningsfrågor om det skulle visa sig vara nödvändigt. Det finns en osäkerhet 

kring vem som egentligen svarar på enkäten. Alla sorters frågor är inte heller lämpade 

att ställas i en enkät (Patel, 2003). I en enkät kan vi heller inte ställa så många frågor 

eftersom det finns en viss risk att respondenten tröttnar på att svara, så kallad 

enkättrötthet (Bryman & Bell, 2005). Med detta i åtanke är intervjuer det bästa 

alternativet för studien.  

 

 

2.5.1 Utformning av intervju  
 

Det finns olika typer av grader av standardisering då intervjuer utformas. Då det är 

hög grad av standardisering är utformandet på frågorna och ordningen på dessa i 

förhand bestämd. Vid mindre standardiserade intervjuer sker detta fritt. Det viktiga i 

denna typ av intervjuer är att täcka informationsbehovet (May, 1997). Vissa intervjuer 

går inte att sätta in i något av dessa fack eftersom de är varken är mer eller mindre 

standardiserade. Dessa kallas för semistandardiserade intervjuer och det är denna typ 

av intervjuer som vi i undersökningen kommer att använda (Berg, 2004). De frågor 

som vi kommer att ställa är givna men vi kommer att komplettera då det finns behov 

med uppföljningsfrågor (Bryman & Bell, 2005). 

  

Det är också viktigt att skilja mellan strukturerad och ostrukturerad intervju. Med 

strukturering menas vilket svarsutrymme våra respondenter får.  Den strukturerade är 

informationsorienterad, medan den ostrukturerade är informationsorienterad och 

personorienterad. Vi har fyra olika teman i vår uppsats och därför passar den 

semistrukturerade intervjun bäst (Berg, 2004). Vi kommer att använda oss av en 

intervjuguide för att täcka in de olika teman vi valt (Bryman & Bell, 2005).  

 

Det är också väsentligt att tala om öppna eller slutna frågor. De slutna frågorna 

bygger på att det finns färdiga svarsalternativ. I de öppna frågorna är respondenten fri 
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att svara vad denne vill, respondenterna ses som informanter vilket är av stor 

betydelse vid fallstudier (Yin 2007).  

 

 

 

Figur 4. Intervjuutformning (Widerberg, 2002 sida 163).  

 

Intervjuerna som vi genomfört med bankkunderna är av mer sluten art än intervjuerna 

med de anställda på Swedbank. Med intervjuerna vill vi fånga upp kundernas 

subjektiva syn med fokus på de fyra teman (Merriam, 1988). Intervjuerna med 

bankkunderna omfattas av bilden i mitten enligt figuren där respondenterna hade en 

del fasta svarsalternativ på frågorna enligt intervjuguiden (se figur 4). Intervjuerna 

som genomfördes på Swedbank hänför sig till fjärde rutan för vänster på bilden och 

kännetecknas av en intervju mer enbart öppna svar.  

 

2.6 Tillvägagångssätt  
  

2.6.1 Urval av deltagare   
 

Vi har valt att ha två intervjuguider. De första som intervjuades var individer som 

idag är kunder i Swedbank. Vi valde att försöka nå ut till en stor grupp människor 

som möjligt som var tänkta att representera olika segment som i sin tur skulle 

representera hela populationen, det vill säga Swedbanks kunder. Kvinnor och män, 

unga och gamla med blandad etnisk bakgrund tillfrågades om de ville delta i en 

intervju. Vid urvalet hade vi en kravprofil (Holme & Solvang, 1997). De skulle först 

och främst vara kunder i Swedbank samt att de var tvungna att vara över 18 år. Vi 

satte åldersgränsen då vi ansåg att vi vände oss till individer som själva ansvarar för 
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sin ekonomi och personligen på något sätt interagerar med banken.  

 

Urvalet av deltagare var därför en typ av stickprovsmetod där det slumpmässigt 

valdes ut deltagare på olika platser som var tänkta att representera en större 

population. Vi har valt denna metod då vårt mål var att minska samplingsfelen 

(Bryman & Bell, 2005).  En del tackade nej till intervjun. Vi är medvetna om att det 

frivilliga deltagandet kan ha påverkat tillförlitligheten (Holme & Solvang, 1997) 

något men vi tror att det är så pass obetydligt att det inte har någon inverkan på vår 

slutsats. Då deltagarna inte visste vad intervjun skulle handla om kan valet att inte 

vilja delta både ha påverkat potentiella intervjupersoner som både hade en positiv och 

en negativ inställning till Swedbank.  

 

Då de gäller de andra intervjuerna som riktar sig till Swedbank valde vi att vända oss 

till ett specifikt kontor för att göra alla intervjuerna. Då vi är intresserade hur kunder 

uppfattar lärandet och hur denna går genom organisationen kände vi att vi ville 

intervjua personer på olika nivåer och gärna på samma kontor. Det kan finnas olika 

processer för feedback och klagomål på olika kontor. Kontorschefen som vi har 

kontakt med valde själv ut övriga deltagare som skulle representera det specifika 

Swedbankkontoret.  

 

Vi är i intervjuerna med de anställda på Swedbank medvetna om att den inte 

slumpmässiga urvalsmetoden samt kontorschefens inverkan på vilka personer som 

intervjuas kan påverka tillförlitligheten och validiteten då empirin och analysen kan 

ha brister i generaliserbarheten (Bryman & Bell, 2005). Dessutom representerar de tre 

djupintervjuerna ett och samma kontor vilket också kan påverka generaliserbarheten. 

Dock hade alla tre respondenter jobbat på minst ett annat kontor och även situationer 

som hänför sig till andra kontorskontexter beskrivs. Vi väljer dock att vara lite 

försiktiga i generaliseringen att alla Swedbankkontor direkt överrensstämmer med det 

kontor som vi har fokuserat på.  

 

Vid de tre djupintervjuerna hos Swedbank tog vi inte hänsyn till könsperspektivet vid 

val av intervjudeltagare. Som tidigare nämnts valde kontorschefen på de utvalda 

kontoren ut övriga respondenter (Bryman & Bell, 2005). Könsperspektivet ser vi i 

detta fall mindre relevant då frågorna främst vara riktade till hur Swedbank agerar och 
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vad de har för rutiner. Självklart speglas respondenternas egna värderingar och 

livsvärldar men för uppsatsens tillförlitlighet anser vi inte att könsperspektivet i detta 

fall skulle ha en stor inverkan.  

 
 

2.6.2 Deltagare  
 
I de tre djupintervjuerna som gjordes hos Swedbank intervjuades två kvinnor och en 

man.  På Swedbank intervjuade vi en kontorschef, en rådgivare samt en 

kundtjänst/rådgivare. Respondenterna hade jobbat i Swedbank i två och ett halvt, fem 

respektive sju år. 

 
Figur 5. Kön och åldersfördelning hos deltagarna (Egen illustration). 

 

Av de tolv Swedbankkunderna som blivit intervjuade är hälften män och hälften 

kvinnor.  Vi har valt att inte genomföra fler intervjuer med bankkunder då vi anser oss 

ha uppnått en teoretisk mättnad (Corbin & Strauss, 1998).  

 

2.6.3 Material och instrument 

 
Vi har vid intervjuerna använt oss av intervjuguider som är grunden för de frågor som 

vi ställer till respondenterna (Jacobsen, 1993). Två stycken intervjuguider har 
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utarbetats (se bilaga 1 och 2), en för bankens kunder samt en för anställda i 

Swedbank. Vid utförandet av intervjuguiderna så har vi utgått från de teman som vi är 

intresserade av och som ligger som grund för teoriavsnittet (Kvale, 1996). I 

intervjuguiden ställer vi allt från inledande frågor där respondenten berättar om sin 

bakgrund till frågor som är mer direkta och utvecklande som hur respondenten 

uppfattar banken i olika situationer (Bryman & Bell, 2005). Det är framförallt i 

mellandelen av guiden som frågorna berör det egentliga problemet (Patel 2003). 

Intervjuguiden till banken är utformad på liknande sätt men med skillnaden att banken 

får direkta och djupdykande frågor om bankens kunder. Man kan diskutera huruvida 

vissa inledande frågor till kunderna är relevanta för undersökningens syfte, då man 

helst skall undvika frågor som är av personlig karaktär (Bryman och Bell 2005). Vi 

har trots detta kommit fram till att för vår undersökning och dess syfte så spelar detta 

stor roll. Vi vill täcka bankens alla kunder och för empirins framställande och 

diskussion undersöka eventuella skillnader mellan de olika kundsegmenten. Samtidigt 

spelar de inledande frågorna en stor roll i att få respondenten att känna sig trygg i 

situationen och inte känna sig nervös eller obekväm (Bryman och Bell 2005). Vi har i 

guiden försökt undvika långa och ledande frågor, negationer och dubbelfrågor. Då vi 

har velat få förtydligande av respondenterna svar har vi ställt följdfrågor såsom; 

”varför”? och ”vad menar du med det”?. Eftersom svåra och främmande ord, samt 

fackuttryck kan leda till missuppfattningar har vi i största möjliga grad försökt 

undvika detta (Patel, 2003). Några exempel på frågor till kunderna är; ”Är banken 

lyhörd för din kritik eller förslag för förändring/förbättring”?, och ”Anser du att 

Swedbank på eget initiativ undersöker vad du som kund är missnöjd/nöjd med”? Till 

Swedbanks anställda har vi ställt frågor som till exempel; ”Hur ser processen ut för 

hantering utav synpunkter i organisationen”? 

 

Vi kommer också i största möjliga mån att vara öppna för våra respondenter och deras 

svar och dessutom intressera oss för det som verkar vara viktigt för respondenten 

(Kvale, 1996). Utöver detta måste vi också tänka på hur vi använder oss av vårt 

kroppsspråk eftersom det påverkar mer än vad många tror (Patel, 2003).  

 

Vid utförandet av intervjuerna har vi använt oss av en diktafon som vi har haft synlig 

för respondenterna under hela intervjun. Respondenterna har varit medvetna om detta 

och accepterat att intervjun bandats i förväg. Kritik till användandet av diktafon som 
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vi kommer att ta i beaktning är den att det kan hämma respondenten att uttrycka sin 

egentliga mening och kringgå att berätta hela sanningen då detta finns sparat för 

eftervärlden (Bryman & Bell, 2005). Vi har också berättat för respondenterna att 

intervjuerna är konfidentiella, detta innebär att det inte är någon annan än vi i 

uppsatsgruppen som vet vem det är som svarat. För att respondenterna ska ha ökad 

förståelse för uppsatsen kommer vi även att innan intervjun berätta syftet med 

uppsatsen och varför individen är viktigt för just vår undersökning (Patel 2003).  

 

2.6.4 Analys av empirisk data 
 
Vi har valt att transkribera intervjuerna på så sätt att de intervjuades egna ord och 

uttryck kommer fram. Då betoningar och val av uttryck inte ska ses som en 

tillfällighet utan understryker snarare vad respondenten tycker är viktigt, eftersom vi 

inte vill göra en subjektiv tolkning i transkriberingen (Bryman & Bell, 2005).  

 

Kvalitativ data från intervjuer är ofta omfattande och är även ostrukturerat 

textmaterial. Det är därför inte lätt att analysera denna typ av empiri. Vi kommer att 

använda oss av grundad teori som är ett synsätt på hur forskaren generar teori utifrån 

data som ursprungligen utvecklades av Glaser och Strauss, 1967 (Corbin & Strauss, 

1998). Grundad teori är idag det vanligaste sättet att analysera kvalitativ data (Bryman 

& Bell, 2005). Tillvägagångssättet börjar med att man plockar ut ett ”teoretiskt urval” 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). Dessa kommer vi att kalla för teman. De teoretiska 

teman som vi valt att plocka ut är interaktion, lärande, kundförväntan samt 

kundnöjdhet. Vi anser att dessa teman är direkt kopplade till det 

socialkonstruktivistiska synsättet som vi kommer ha som utgångspunkt i teorin. Vi 

anser att inget av dessa teman skulle existera utan förståelsen om det sociala 

sammanhangets betydelse (Sjöstrand et al, 1999). 

 

Därefter görs insamlingen av data. I vårt fall semistrukturerade intervjuer med 

anställda i Swedbank samt något mer strukturerade intervjuer med kunder i banken. 

Redan efterhand som data insamlas börjar kodningen av denna. För det första väljer vi 

att börja koda och analysera data direkt eftersom vi valt att ha en abduktiv ansats och 
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vill varva empiri med teori. Utifrån kodningen kan vi sedan förstärka teorin för att 

senare i analysen få en förståelse samt en bättre diskussion av vårt resultat.  

 

Enligt Charmaz (2000) kodar kvalitativa forskare data i samband med insamlandet av 

den då man inte som i kvantitativ forskning i förväg kräver att data ska passa in i 

redan utformade och standardiserade koder. Tolkningen av koderna som sker 

efterhand i kvalitativ forskning och grundad teori sker för att koder ska utvecklas 

(Bryman & Bell, 2005). När kodning och sammanställning av empirin är genomförd 

kommer vi att försöka föra en diskussion angående hur väl föreställningar mellan våra 

begrepp och teorier kan korrelera och se om vi kan dra några generella hypoteser och 

antaganden (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

2.7  Tillförlitlighet 
 
Det är viktigt att man som forskare återger så mycket som möjligt av sin 

undersökning. Detta skapar en bättre förståelse för läsaren och gör det lättare att sätta 

sig in i arbetet och ta del av dess slutsatser. Det ger också arbetet en högre 

tillförlitlighet när man som läsare tydligt kan se att forskaren inte försökt undanhålla 

information som kan ha påverkat resultatet (Nylén 2005). Vi har på ett noggrant sätt 

transkriberat samtliga intervjuer såväl med kunder som med bankanställda för att 

tydligt kunna använda samtliga respondenters svar och synpunkter i den empiriska 

återgivningen och analysen. 

 

För att resultatet skall ha en hög tillförlitlighet krävs också att insamlad data är 

relevant (Holme & Solvang 1997). Då vi utformade intervjuguiderna efter de fyra 

tema som vi valt att ha som fokus anser vi att våra intervjuer gav relevant information 

då alla respondenter, mer eller mindre utförligt, besvarade frågorna på det sätt som de 

var tänkta att tolkas.  

 

Det är vidare argumenterat att det är mycket svårt eller i vissa fall rent ut sagt 

omöjligt att reproducera kvalitativ data, jämfört med kvantitativ, då forskningen i 

många fall kan bygga på slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Dessutom är det 

inom kvalitativ forskning svårt att göra några större generaliseringar. Det man istället 



 23

gör inom kvalitativ forskning är successiva utvidgningar av teorins empiriska 

tillämpningsområde (Bryman 2002). 

 

Reliabilitet består utav delarna stabilitet, intern reliabilitet samt 

interbedömarreliabilitet (Bryman 2002). Stabiliteten på forskningen måste för att få en 

hög tillförlitlighet kunna leverera liktydiga svar om undersökningen hade genomförts 

vid ett senare tillfälle (Yin 2007). Intern reliabilitet anger trovärdigheten som 

indikatorerna mäter i en studie. Slutligen bedöms den trovärdighet som forskarnas 

subjektiva uppfattningar kan ha spelat in då man är flera forskare som kan ha tolkat 

svaren från respondenterna. Vi anser att det är svårt att generalisera vår forskning 

över tid då bankkunder i finanskrisen är mer benägna att visa missnöje i sämre tider.  

Intervjuerna med de bankanställda har dock en högre reliabilitet då vi inte tror att de 

hade ändrat sina svar nämnvärt vid ett senare tillfälle. Vi är således medvetna om att 

vi har genomfört vår undersökning i en tid då finanskrisen satt sina tydliga spår hos 

dessa respondenter och gjort dem mer medvetna om alternativa banker. Vi är också 

medvetna om problematiken att vi har delat upp transkriberingen och intervjuerna 

mellan oss när det gäller kunderna. När det gäller banken har en och samma person 

genomfört samtliga intervjuer och transkriberingar. Vi är medvetna om den subjektiva 

vinkling som eventuellt kan ha medfört. Vi har dock under intervjuerna låtit 

respondenterna tala fritt och inte styrts av något annat än den intervjuguide som 

utgjorde grunden för våra intervjuer.  

 

När man talar om en undersöknings tillförlitlighet talar man också om dess interna 

som externa validitet. Den interna validiteten är hög om forskarens slutsatser återges i 

den insamlade informationen (Yin 2007). Betydelsen av att man som forskare 

verkligen mäter det man avser att mäta är en grundförutsättning för resultatets 

tillförlitlighet (Ejvegård 2003). Vi anser oss ha en hög grad av intern validitet då vi 

använt oss av ett abduktivt angreppssätt och genomgående alternerat teori med empiri 

för att få en så hög grad av samstämmighet som möjligt. Den externa validiteten 

mäter sedan undersökningens generaliserbarhet till andra tillämpningsområden 

(Merriam 1994). Vi anser att undersökningen lämpar sig bra till banksektorn och 

särskilt till det undersökta företaget Swedbank. Bankerna är lika som sådana men då 

dem i vissa fall kan ha olika kunder och affärsidéer så anser vi att 

användningsområdet här är begränsat till det undersökta företaget. Flertalet artiklar i 
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teoriavsnittet kan även lämpa sig att appliceras på hela tjänstesektorn (Bloor & Wood 

2006) 
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3. TEORI 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för det socialkonstruktivistiska synsättet och 

hur detta ska ses som en utgångspunkt för våra fyra teman. Vi har valt att fokusera på 

hur interaktion, kundförväntan och kundnöjdhet påverkar organisatoriskt lärande. 

 

 

 

 

 

Figur 6. Dispositionsguide (Egen illustration). 

 

3.1 Socialkonstruktivism – en utgångspunkt 
 
 
I teoriavsnittet har vi valt att använda oss av socialkonstruktivism som övergripande 

synsätt. Socialkonstruktivismen visar man hur människor ser på sin verklighet och att 

den verklighet som finns är socialt skapad. Med detta synsätt kommer vi att få en 

djupare förståelse för hur interaktion, förväntningar och nöjdhet samt lärande, är 

skapade och vilken betydelse de har för vår uppsats. 

 

Socialkonstruktivism understyrker att människans verklighet inte är objektiv given 

utan något som skapats av människor i det sociala samspelet. Människans beskrivning 

av verkligheten är inte objektiv utan socialt producerade (Husserl, 1970 i Sjöstrand et 

al, 1999). Trots att den sociala verkligheten är konstruerad menar andra forskare att 

det finns en verklighet som därför består av tolkningar och mönster. Den sociala 

verkligheten kan därför stå och falla med vilka betydelser som vi människor 

tillskriver den (Andersen och Kaspersen, 2007). Därför måste människan hålla det 

rätta ansiktet gentemot varandra, något som Goffman (1970) kallar för ”face-work”. 

Det viktiga är att inte tappa ansiktet. Detta kan vara kraftigt förknippat med starka 

känslor exempelvis då en individ möter en annan i en situation som individen inte 

förväntar sig (Goffman, 1970). Den viktigaste ståndpunkten enligt Berger och 

Luckmann (2003) är att människan har en avgörande roll när det gäller 
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reproducerandet av exempelvis institutioner. Avgörandet ligger i hur dessa 

institutioner utvecklas och bibehålls, i synnerhet då nya generationer ska ta över och 

reproducera dessa institutioner (Berger & Luckmann, 2003). Vissa forskare menar 

dock att det är vanligare att individer reproducerar verkligheter snarare än att de 

skapar nya (Sjöstrand et al, 1999).  

 

Inom socialkonstruktivism ser man även kunskap som socialt konstruerad. Kunskap 

är nära relaterat till hur vi skapar vår sociala verklighet. Genom kontinuerliga 

förhandlingar, diskussioner och samtal mellan människor skapas ett socialt samspel 

om vad verkligheten innehåller. Istället för att se kunskap som individuellt 

konstruerad ser man alltså den som socialt skapad (Sjöstrand et al, 1999). 

 

Med detta i åtanke kommer vi att med socialkonstruktivism som synsätt i följande 

avsnitt att redogöra och diskutera för hur framförallt interaktion och kunders 

förväntningar och nöjdhet är skapat och hur detta i sin tur påverkar lärandet.  

 

3.2 Interaktion 
 
Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är interaktion något som är socialt skapat. 

Därför är det av vikt i vår uppsats att redogöra för begreppet interaktion eftersom det 

har en stor betydelse i vår vardag. Nedan kommer vi att beröra några utav de teorier 

som finns inom området interaktion med socialkonstruktivism som utgångspunkt för 

hur interaktion är socialt skapat. Social interaktion kan vara mycket påtaglig trots det 

är det ändå svårt att beskriva vad social interaktion egentligen är. Detta är 

förklaringen till varför det inte finns någon ”superteori” utan många olika teorier. De 

flesta teorier kring detta ämne visar att det inom det sociala livet finns det många 

olika normer och betydelser. Dock försiggår samhällslivet till stor del mellan raderna 

och att detta går obemärkt förbi de flesta människor. Inom den sociala världen kan 

våra meningsfulla handlingar delas upp i två områden, nämligen vardagliga 

erfarenheter och meningsfulla beteenden (Andersen och Kaspersen, 2007). 

 



 27

3.2.1 Vardagliga erfarenheter 
 
Inom socialkonstruktivism finns något som kallas vardagliga erfarenheter, vi kommer 

nedan med hjälp av olika teorier försöka se hur interaktion kan ske inom det 

vardagliga livet. 

 

3.2.1.1 Symboliska interaktionismen 
 

En utav teorierna inom interaktion är den symboliska interaktionismen. Inom denna 

teori menar man att den sociala interaktionen är en formande process (Andersen och 

Kaspersen, 2007).  Den formande processen möjliggör inre omvandling (Edling och 

Rydgren, 2007). Medlemmarna i den formande processen måste konstant tolka 

varandras handlingar. Eftersom vi ideligen måste tolka varandras handlingar ligger 

det ett inneboende förändringsmoment i sociala interaktioner menar Blumer (1986). 

Sociala normer och betydelser är heller inte statiska. Därför finns möjligheten att 

omdefiniera mänskliga relationer ständigt (Andersen och Kaspersen, 2007). Med detta 

menas att i sociala sammanhang pågår en ständig förändring av oss själva och de runt 

omkring oss. Detta kan ske vid interaktion mellan kund och företag. Då kan både 

företag och kund omdefiniera och förändra sig i interaktionen.  

 

3.2.1.2 Rationella handlingsteorin 
 

Den rationella handlingsteorin innebär att människor ofta är beroende av vad andra 

människor gör, säger och tycker. På grund av detta uppstår ett ömsesidigt beroende 

mellan människor. Detta beroende bidrar till att människan ständigt vill anpassa sina 

egna handlingar. För att anpassa sig försöker individen lista ut vad andra människor 

gjort i liknande situationer så att de kan göra likadant. För att kunna ta reda på hur 

individer handlar i olika situationer är det av vikt att ta reda på deras preferenser som 

kan formas av interaktion, men även på deras verklighetsuppfattningar och deras 

andra val eller handlingsmöjligheter (Edling och Rydgren, 2007). ”Common-sense”-

teorin ligger väldigt nära den rationella handlingsteorin. Då två människor möts 

försöker de snabbt skaffa sig en uppfattning om vilken gemensam underförstådd 

kunskap de har. Denna kunskap kan sedan fördjupas och byggas på om eller när 
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individerna blir oense. Denna så kallade vardagskunskap utvecklas konstant i 

socialiserande situationer (Andersen och Kaspersen, 2007). 

 

3.2.1.3 Samspelsteorin 
 

Interaktion är ett relationellt fenomen enligt samspelsteorin, men det menas att 

människor skapar sin identitet först när vi ingår i sociala relationer och blir 

medlemmar i en social värld. Eftersom vi är beroende av dessa sociala relationer 

krävs det att vi lär oss vad olika roller och relationer innebär. Genom interaktion 

utvecklas då den personliga och sociala utvecklingen (Edling och Rydgren, 2007). 

Relationer anses generellt vara mycket viktigare än materiella ting (Nilsson, 2005). 

Forskare inom samspelsteorin menar att människor är ömsesidigt beroende av 

varandra och även att vi har en vilja att stanna kvar i relationer som för oss ger 

positiva resultat. Människan ses som en varelse som vill maximera sina fördelar 

genom utbyte med andra aktörer. Individen ger sig heller aldrig in i en relation om 

inte denne förväntar sig ett positivt utfall av interaktionen. Om belöningarna i 

relationen är mindre än kostnaderna kommer interaktionen att upphöra eller 

distraheras (Salomonson, 2005). Interaktion innehåller också vissa regler som måste 

hållas annars finns det en överhängande risk att interaktionen bryter samman. 

Exempel på detta kan vara om en människa i interaktionen blir för dominant (Moe, 

1996).   

 

3.2.2 Meningsfulla beteenden  
 
Inom socialkonstruktivismen finns också det som kallas meningsfulla beteenden. 

Nedan kommer vi att beröra de beteenden som spelar störst roll vid interaktionen 

mellan kunder och företag, i detta fall Swedbank. 

 

3.2.2.1 Förtroende 
 

Vid utbytet av långsiktiga relationer är förtroende och engagemang den huvudsakliga 

styrkan (Bejou & Palmer, 1998). Förtroendebyggande är en avgörande drivkraft för 

att minimera risken att tappa relationen. Det är dock inget som är statiskt utan måste 
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hela tiden utvecklas för att bibehållas. Det kan vara genom upprepade interaktioner 

som förtroende byggs och utvecklas (Salomonson, 2005). Om förtroende uppstår 

finns det också en vilja att interagera. Då det gäller interaktion mellan företag och 

kunder är det extra viktigt att kunden känner förtroende för företaget, annars blir 

kunden ovillig att dela med sig av sin information (Beckérus et al, 1998). I de 

upprepade interaktionerna måste exempelvis företaget visa på att detta uppfyller 

löften som getts. Om företaget har en personlig kontakt med kunden kan detta bidra 

till ökat förtroende (Salomonson, 2005). Vidare är det även viktigt att kunden har 

förtroende för de medier som används för att interagera med företaget (Beckérus et al, 

1998).  

 

3.2.2.2 Kommunikation 
 

Människor har behov av samspel och genom att söka sig till grupper med människor 

får vi vårt behov tillfredställt. Genom samspelet skapas bland annat kommunikation 

som i sin tur skapar bekräftelse för individen (Nilsson, 2005) De flesta människorna 

förväntar sig ändå att människor utbyter någon form av meddelande antingen verbalt 

eller icke-verbalt (Edling och Rydgren, 2007), uttalad eller icke-uttalad (Moe, 1996). 

Ett exempel på detta är då man vill skapa livslånga relationer med ett barn, de redskap 

man oftast använder sig av då är leende och ögonkontakt (Nilsson, 2005). Då vi 

träffar en annan människa hör vi vad som sägs men också hur detta sägs, och vilket 

kroppsspråk och tonläge som används. Om vi kommer in i en affär och möts av ett 

butiksbiträde med ett leende på läpparna kan vi inte vara säkra på att leendet är äkta, 

kanske är det bara försäljningstaktik. Detta gör interaktionen i dagens samhälle 

mycket osäker. Ett ytterligare bidrag till denna osäkerhet är att interaktion idag består 

också av snabba byten och högt tempo (Moe, 1996). 

 

En bidragande faktor till det ökade tempot är att IT haft en stor framfart inte minst 

inom bankväsendet och dess interaktion med kunderna. Med IT och dess möjligheter 

måste man se interaktivitet som en handlingsfråga och inte en fråga om vilket medium 

man använder sig av (Beckérus et al, 1998).  
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3.3 Kundförväntningar och behov 
 

I detta avsnitt kommer vi att ta fasta på kunders förväntningar och behov som vi anser 

vara ett resultat av socialt skapade normer. Vi kommer att kunna urskilja att det finns 

olika typer av förväntningar hos olika typer av kunder då dessa har enskilda 

livsvärldar. Förväntningarna som kunder har på den efterfrågade tjänsten påverkar 

upplevelsen av densamma. Vår utgångspunkt är att alla förväntningar och behov är 

socialt skapade och beroende på den kontext som varje individ förhåller sig till. Vi 

kommer nedan att redogöra för en rad teorier inom ämnet och hur dessa teorier kan 

ses ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt. 

 

Oberoende på tidigare upplevelser och vilka behov och önskemål kunden har måste 

bankerna kunna bemöta dessa. Detta har blivit särskilt aktuellt inom banksektorn då 

bankerna lanserar tjänster på Internet samtidigt som man behåller bankkontoren för att 

möta andra kunders behov och önskemål. Enligt Grönroos (2002) kommer bankerna i 

slutändan få svårt att kunna möta kunder på flera fronter och bankerna kan då tendera 

till att vända sig mot ett kundsegment. 

 

Det talas om tre olika slags förväntningar som kunder har. Oklara förväntningarna är 

då kunden förlitar sig på företaget och förväntar sig att något skall göras men kunden 

vet inte själv vad det är, till exempel att erbjuda tjänster som är skräddarsydda för en 

specifik kunds situation. Kunder har också uttalade förväntningar där kunden har klart 

för sig vad som verkligen skall och behöver göras. Exempel på detta kan vara att om 

kunden vill ha ett bankkort ska detta kunna erbjudas. Kunder kan också ha 

underförstådda förväntningar, alltså självklara element i tjänsten som kunden inte 

uttalar utan endast förväntar sig att dessa tjänster skall göras (Sandholm, 2001). Detta 

kan vara då ett kontokortets giltighetstid går ut förväntar man sig att det kommer hem 

ett nytt. Kano (1984) har i en modell påvisat att kundnöjdheten beror på vilken typ av 

förväntningar kunder har på en produkt eller tjänst (Kanji 2007). 
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Figur 7. Olika grader av kundtillfredsställelse (Kano, 1984 i Kanji, 2007). 

 

Modellen visar att kunder vars förväntningar inte är uttalade förväntar sig mindre av 

företaget, vilket leder till att dessa kunder får en hög grad av tillfredställelse även om 

graden av uppfyllelse är liten. Kunder vars förväntningar och behov är uttalade 

förväntar sig mer av företaget och blir inte lika tillfredställda som kunder utan 

uttalade förväntningar. Graden av uppfyllelse är bland dessa kunder högre än hos 

kunder utan uttalade förväntningar och behov. Slutligen kan kunder också ha 

underförstådda förväntningar och behov på en produkt. Företagen har svårast att 

överträffa kunderna vars förväntningar är underförstådda då kunderna anser att 

produkten är en nödvändighet och självklarhet. Kunderna blir i denna kategori sällan 

tillfredställda utan visar bara mindre missnöje mot företaget om produkten uppfyller 

deras förväntningar och behov. Kundnöjdhet bygger således på vilka förväntningar 

och behov som kunder har vilket är illustrerat med ovanstående modell (Kano, 1984 i 

Kanji, 2007). Genom att företagen socialt interagerar med sina kunder och skapar en 

gemensam förståelse för varandras förväntningar och behov kan också tjänsterna 

anpassas så att ett mervärde skapas för både företag och kund. Fokus hos bankerna 

bör därför ligga på att förstå varje kundsegments socialt skapade och upplevda behov 

oavsett om det gäller oklara, uttalade eller underförstådda förväntningar. I 

nästkommande avsnitt redogör vi mer utförligt om begreppet kundnöjdhet. 
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Kunders förväntningar och behov är inte något som ligger fast över tiden utan är 

under ständig förändring vilket leder till än mer arbete från företagen att förstå vad 

kunder förväntar sig av dem idag (Bergman & Klefsjö 2001). Det är också väldigt 

viktigt ur företagets synvinkel att förstå att kunderna inte enbart är kunder utan även 

medproducenter av tjänsterna (Bowen 1986, Lovelock & Young 1979). 

 

Utifrån den enskilda individens socialt skapade behov uppstår upplevelsen av 

kvalitén. Detta får utvärderas av företaget för att kunna leverera den kvalitet som 

kunderna förväntar sig. Svårigheten med att åstadkomma god tjänstekvalitet ligger i 

att möta kundernas förväntningar och förstå deras behov vilket i större grad leder till 

nöjda kunder. Nedan presenteras gapanalysen (se figur 8) som ursprungligen 

presenterades av Zeithaml et al 1988 men som sedermera har blivit omarbetad av 

Grönroos (2002). Modellen visar de olika gap som kan uppkomma mellan företag och 

kund vilket kan leda till olika uppfattningar om tjänsten och där också olika 

förväntningar på densamma. Genom att interagera skapar företaget och kunderna en 

socialt konstruerad verklighet (Husserl, 1970 i Sjöstrand et al 1999) vilket leder till att 

kundernas förväntningar på ett bättre sätt överensstämmer med vad företaget har för 

uppfattning om sina kunders förväntningar. Gapen synliggör det faktum att företaget 

måste arbeta mer proaktivt där företaget tydligare för kunden måste klargöra sitt 

budskap Genom att minska gapen får företaget en bättre word-of-mouth och har 

lättare att göra kunderna nöjda (Grönroos 2002). Genom den sociala interaktionen 

drar också företaget nytta av kunden i den lärandeprocess som är viktig för att förstå 

marknadens ständiga förändring och organisationens framgång (Easterby-Smith et al, 

1999).  
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Figur 8. Modell gapanalysen (Grönroos, 2002 sida) 

 

Andra röster har också poängterat ledningens engagemang som nyckeln till framgång 

i förbättrings- och kvalitetsarbete för att bättre förstå kundernas förväntningar 

(Sörqvist 2000). Sörqvist (2000) menar också att information om vad kunderna 

förväntar sig egentligen redan finns i organisationerna men att det tvärfunktionella 

samarbetet inom organisationer oftast är så bristfälligt vilket gör att helhetssynen för 

kunden blir sämre. Att tydligt planera hur man genomför all sorts kontakt med kunden 

menar andra forskare också vara ett bättre sätt för att kunna identifiera de olika 

önskemål som olika sorters kunder har (Yadav & Goel 2008).  

 

3.4 Kundnöjdhet 
 

Avsnittet kommer att behandla kundnöjdhet och kopplingen till kundförväntningar. 

Detta är uppbyggt av det sociala samspelet mellan företag och kund. Behovet av det 
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ständiga lärandet i organisationerna för att bättre förstå sina kunder och dess 

omgivning belyses här för att bevara kundnöjdheten. Kundnöjdheten kan även i sin 

tur vara en drivande faktor som skapar lärande, då företagen genom kundnöjdhet blir 

medvetna om att deras försök till att lära och anpassa sig till kundernas behov gett 

utdelning. 

 

Det finns många olika röster kring vad kundnöjdhet är och med vår 

socialkonstruktivistiska utgångspunkt ser vi nöjdhet som ett resultat av uppfyllda 

socialt skapade förväntningar. Därmed blir kundnöjdheten även en subjektiv 

bedömning utifrån kundernas socialt skapade behov och förväntningar. Storbackas, 

Strandvik och Grönroos (1994) visar på att relationen mellan kunden och företaget 

har stor påverkan på kunden tillfredställelse. Men enligt Söderlund (1997) är 

kundtillfredställelse ett mentalt tillstånd hos kunder. Detta tillstånd är subjektivt, med 

det menas att alla kunder upplever tillfredställelsen på olika sätt. Steenkamp (2000) 

menar att företag måste tillkännage två typer av kundnöjdhet. Dessa två typer är 

ekonomisk tillfredställelse och social tillfredställelse. Ekonomisk nöjdhet betyder att 

interaktionens medlem, exempelvis kunden är nöjd med det ekonomiska resultatet 

som kommer utav interaktionen med företaget. Social nöjdhet innebär att i 

interaktionen mellan kunden och företaget har psykologiska aspekter och resultatet 

kan vara tillfredställande och underlättande. I bankernas fall är båda typer av 

tillfredställelse central då alla kunder antingen förväntar sig ekonomisk eller social 

nöjdhet och i de flesta fall båda typer.  

 

Genom att kunder blir nöjda ökar företagens lönsamhet. För att kunna skapa denna 

nöjdhet måste företaget vara uppmärksamt på de förändringar som sker på marknaden 

(Best 2005). Även Schneider och Bowen (1985) menar att kundens förväntningar stor 

betydelse för den slutgiltiga kundnöjdheten. Söderlund (1997) menar att kundnöjdhet 

förändras över tiden och är därmed inte konstant. Därför är det viktigt att vara 

uppmärksam detta och lägga fokus vid att ständigt underhålla nöjdheten. Enligt 

Mcllroy och Barnett (2000) är kundtillfredställelse ett slags mått på hur kundens 

förväntningar möts. Denna syn har även Zeithamel och Bitner (2000) som menar att 

kundnöjdhet uppstår först då kunden känner att förväntningarna stämmer överens med 

tjänsten eller produkten som de får. Zeithaml och Bitner (2000) presenterar en modell 

på vilka faktorer som påverkar kundnöjdheten.  
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Figur 9.Kundnöjdhet  (Zeithaml & Bitner 2000). 

 

Enligt modellen finns det olika faktorer som påverkar kundnöjdheten. Tjänste- och 

produktkvaliteten samt priset är de större faktorerna där tjänstekvaliteten är uppbyggd 

av ett flertal mindre som tillförlitlighet, mottaglighet, försäkran och tillit, empati samt 

materiella ting. Slutligen så påverkas kundnöjdheten hos en kund av personliga och 

situationsberoende faktorer. Personliga faktorer som kan påverka kundnöjdheten är 

ålder, kön, inkomst engagemang samt behov av omväxling (Homburg & Giering 

2001). Alla dessa faktorer ses som socialt skapade av omgivningen samt är subjektiva 

tolkningar av fenomenet. Situationella faktorer som kan påverka kundnöjdheten är 

åsikter från familj samt tillgängligheten för att utnyttja tjänsten (Bitner & Zeithaml 

2000). Faktorerna som påverkar tjänstekvaliteten är generella för hela tjänstesektorn 

och kan även appliceras på banksektorn (Zeithaml & Bitner, 2000).  

 

En undersökning gjord av Shamdasania et al (2008) påvisade fem andra faktorer som 

påverkade kundnöjdheten inom banksektorn vars kunder använde Internet där mycket 

självservice krävs. De fem faktorerna som undersökningen fann var snabbheten på 

tjänsten, svårigheten att använda den, tillförlitligheten till tjänsten, nöjet att använda 

tjänsten samt kontrollen som kunden har över processen. Vad som framgår som den 

viktigaste faktorn skiljer sig åt i olika undersökningar. Trovärdigheten anses av 

många undersökningar som den främsta faktorn, i synnerhet i fråga om ny teknologi 

(Van Gorder & Barbara 1990). I andra undersökningar anses kontrollen vara den 
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faktor som ökar värdet mest hos kunden i tjänster som präglas av mycket självservice 

(Bowen 1986, Lee & Allaway 2002). 

 

Zeithamel & Bitner 2000 och Peeters et al 1998 menar på att tjänstekvaliteten är den 

dominerande faktorn när det gäller kundnöjdheten. Homburg och Giering (2001) 

menar att den tjänstekvalitet som kunden får har mycket större påverkan än hur själva 

kvaliteten på produkten är. Likaså priset på produkter och tjänster är ingen hållbar 

konkurrensfördel när det gäller kundnöjdheten då de andra aktörerna i många fall 

följer med och därmed är fördelen raderad (Mankila, 2004). Inom tjänstesektorn har 

man funnit att kundnöjdhet kan leda till lojalitet genom sina långa och välarbetade 

relationer med sina kunder vilket då också kan leda till en högre lönsamhet för 

företagen (Blodgett et al 1997 och Reicheld & Sasser 1990). 

 

Utöver detta finns det åtminstone tre uttalade synsätt på kundnöjdhet (Koo, 2003). 

Det första synsättet som stöds av bland andra Anderson & Sullivan, tar sikte på att 

kundnöjdhet är en följd av tjänstekvalitet. De menar på att det är först efter att kunden 

har interagerat socialt med företaget och upplevt tjänstekvaliteten som kundnöjdheten 

kan uppkomma. Det andra synsättet som exempelvis stöds av Bitner menar på att 

kundnöjdhet och tjänstekvalitet är korrelerat med varandra och uppstår samtidigt vid 

interaktionstillfället. Bitner menar att här inte behövs någon större eftertänksamhet då 

nöjdheten hos kunden infaller direkt. Det tredje uttalade synsättet vars anhängare 

bland andra är Dabholkar menar att det inte finns något samband mellan kundnöjdhet 

och tjänstekvalité. 

 

 I den föränderliga värld som vi lever i idag är det ett måste för företagen att kunna 

interagera med sina kunder för att bättre förstå deras behov och förväntningar av olika 

typer av tjänster. Vi har i detta avsnitt sett att kunder värdesätter olika egenskaper hos 

tjänster beroende på vilket sorts behov de har i den enskilda situationen. Hur väl 

företaget uppfyller kundernas behov återspeglar sedan hur nöjda kunderna var med 

upplevelsen. Genom att kunna avläsa hur nöjda kunderna är med ett företags tjänster 

lär sig företaget mer om sina kunder och hur de upplever kvaliteten på tjänsterna och 

den upplevelse som detta ger. I nästkommande avsnitt kommer vi mer ingående 

redogöra för lärandets betydelse när det gäller det sociala samspel mellan företag och 

kund. Lärandet spelar således en central roll i vidareutvecklandet av relationen och 
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samspelet mellan företag och kund med syfte att bättre förstå och anpassa tjänsterna 

efter kundens behov. Detta för att nå nöjdare kunder vilket i slutändan kan leda till 

ökad lönsamhet för företagen.   

 

3.5 Lärande 
 
 

Eftersom vi valt att ha ett socialkonstruktivistiskt synsätt genomgående över vårt 

teoriavsnitt är det viktigt att motivera varför vi valt de lärandeteorier som vi gjort. 

Inom socialkonstruktivismen menar man att avgörandet ligger i hur institutioner 

utvecklas och bibehålls, i synnerhet då nya generationer ska ta över och reproducera 

dessa institutioner (Beckérus et al, 1998).  Vi vill styrka att lärande är något centralt 

som vi ser som socialt skapat genom människans erfarenheter. Lärandet i sig måste 

föras vidare då nya generationer ska ta över och reproducera nya ting. Som vissa 

forskare menar är det vanligare att individer reproducerar verkligheter snarare än att 

skapa nya (Sjöstrand et al, 1999). Detta synsätt behöver inte ses som negativt vid 

lärande. Lärandet i sig själv är en interaktion mellan flera individer. Olika människors 

verkligheter behöver inte bli nyskapade för individen men det är när vi tillsammans 

interagerar och skapar ett kollektivt lärande och en kunskap som vi kan se att nya 

verkligheter skapas. Vi kommer alltså att ta upp teorier kring lärande som styrks och 

kan förstås utifrån praktiskt erfarenhet och interaktion som direkt kan förknippas med 

det socialkonstruktivistiska synsättet.  

 

På senare tid har det blivit eftertraktat för organisationer att kunna definiera sig som 

kunskapsintensiva och organisationen kan visa på att det läggs stor vikt på 

organisatoriskt lärande (Nicolini et al, 2003).  Ett lärande företag lägger stort värde 

vid att skapa meningsfulla strukturer och strategier för att stärka och gynna det 

organisatoriska lärandet (Alvesson, 2004). Företag på marknader måste idag vara 

beredda att i större utsträckning kunna vara anpassningsbara för förändring. Detta är 

ytterligare en orsak som gör att organisationer betonar vikten av lärande (Sandberg & 

Targama, 2007). Arbetet har i allmänhet blivit underbyggt av ett antal teoretiker som 

Senge (1990), Field och Ford (1995) och Pedler et al (2002).  Dessa teoretiker har 

fokuserat på praktiska insatser i organisationer för att hjälpa dessa till att bli ”lärande 
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organisationer”. Även företagsekonomiska strateger har förstått vikten av ett snabbt 

och effektivt organisatoriskt lärande. Lärande i det långa loppet kan vara nyckeln till 

organisatorisk framgång (Easterby-Smith et al, 1999).  

 

Många forskare och författare väljer att betona det paradoxala förhållandet mellan 

individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärandet. Det som står i fokus för detta 

synsätt är att en organisation består av individer som i sin tur har en individuell 

inlärning. Den individuella inlärningen som styrks och utvecklas av andra individers 

kunskap och den kollektiva kunskapen leder därmed till förståelsen för organisatoriskt 

lärande (Romme & Dillen, 1997 och Sandberg & Targama 2007).  

 

Redan 1938 utvecklade John Dewey sin teori och modell för erfarenhetsbaserat 

lärande. Enligt Dewey är lärande: ”En dialektalisk process som omfattar erfarenhet 

och begrepp, observationer samt handling”. Dewey menar att impulserna individer 

får från sina erfarenheter ger kraft åt idéer och idéerna ger i sin tur impulserna en 

riktning (Granberg & Ohlsson, 2000). Det erfarenhetsbaserade lärandet lägger 

tyngden på vad vi erfar och hur vi väljer att göra med våra erfarenheter. Vi skaffar oss 

ständigt erfarenhet och detta blir en utgångspunkt för det oavbrutna lärandet. Vi kan 

med andra ord inte låt bli att lära oss (Larsson, 2004). Denna syn härstammar från 

Piaget (1970) som menar att vi ständigt anpassar oss till omgivningen och därmed 

även skapar en kunskap i relation till denna (Piaget, 1970). Den 

socialkonstruktivistiska utgångspunkten understryker just att det är i samspel med 

omgivningen som kunskap skapas. 

 

David Kolb utvecklade 1984 en modell som skulle försöka förklara vad lärande är. 

Detta för att svårigheterna i att lära sig saker kan kopplas till svårigheterna att förstå 

vad lärande i sig själv innebär. Kolbs modell som han kallar erfarenhetsbaserat 

lärande (se figur 11) härstammar från Lewins tankar. Människan har en förkunskap 

som är grundad på konkret tidigare erfarenhet. Utifrån dessa erfarenheter utsätts man 

för nya stimuli i sin omgivning genom observation och reflektion.  
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Figur 10. Erfarenhetsbaserat lärande (www.ldu.leeds.ac.uk ). 

 

Med tidigare erfarenhet samt den nya bildas det nya abstrakta begrepp och 

generaliseringar. Detta leder senare till att man testar sina nya erfarenheter i nya 

situationer. Dessa nyskapade erfarenheter leder sedan vidare tillbaka på ruta ett och 

går igenom samma cirkel igen. Det är en rundgång som ständigt får oss att lära genom 

nya erfarenheter gång på gång (Starkey, 2002).  

 

Lewin (1890-1947) ansåg att erfarenheterna som en människa bär med sig skapar 

förutsättningar för personliga egenskaper och beteende.  De mentala erfarenheterna 

bidrar till det som Lewin kallade livsrum nämligen hur individen uppfattar världen. 

Beteende och lärandet är alltså därför alltid ett samspel mellan individen och dess 

omgivning (Granberg & Ohlsson, 2000). Kolbs tankar kom från Lewins kända 

sociopsykologiska forskning. Laboratoriemetoden gjordes just för att styrka teorin 

kring erfarenhetsbaserat lärande där samspelet mellan människan och omgivningen 

står i fokus. Genom dialog och feedback inom en T-grupp (träningsgrupp) uppnådde 

deltagare en större kunskap och förståelse för ett ämne, motsvarande om en 

föreläsning i ämnet hade getts (Starkey, 2002). Med detta i åtanke har företags 

lärandeprocess blivit mer fokuserat på learning by doing, vilket innebär lärande 

genom praktisk övning, likaväl som lärande genom formella processer. 

 

Även Nicolini, Gherardi & Yanow (2003) har valt att ta en mer praktiskt fokuserad 

lärande inställning. De menar att de praktiska erfarenheter styrker lärandet och detta 
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kan nås genom att bland annat ha en kultur, estetik och miljö som styrker lärandet i 

praktiken. Tidigare har forskare begränsat sig till att lärande organisationer endast 

varit de som har en hög kunskapsnivå. Nicolini et al (2003) menar att praktikbaserat 

lärande kan överföras och användas i alla typer av organisationer vare sig det handlar 

om praktiskt handarbete eller kunskapsintensiv medicinsk forskning. De menar att det 

är i praktiken kunskapen kommer till liv, utvecklas vidare och sedan tynar bort. 

Genom praktisk överföring lämnar lärandet en individ för att överföras till nästa som i 

sin tur överför till nästa. Detta leder till att organisationen utvecklar en stark 

organisatoriskt kunskap som lever kvar även om den första i ledet väljer att lämna 

företaget.  

 

3.5.1 Nivåer av organisatoriskt lärande 

 
Argyris och Schön (1978) skilde mellan det de kallade single-loop- och double-loop-

learning som var relaterat till Gregory Batesons koncept som handlade om första och 

andra ordningen för lärande. Single-loop learning är när människor, organisationer 

eller grupper ändrar dess beteende och handlingar i förhållande till skillnaderna 

mellan förväntade och erhållna resultat (Argyris, 1999). Organisatoriskt lärande valde 

Argyris och Schön (1978) att definiera som "upptäckten och korrigeringen av felet". 

 Trots korrigeringen av felet så ändrar organisationen inte deras riktlinjer och mål utan 

endast deras aktiviteter och rutiner. Single-loop-learning ses som den "lägre" nivån 

för lärande medan double-loop-learning är den högre nivån för lärande. (Morgan, 

2006) 

 

I double-loop-learning förändras inte endast beteende utan ifrågasätter även 

enheterna, individerna, organisationen eller gruppens värderingar, antagande och 

strategier som gör att man genomför saker på ett specifikt sätt. Om de kan identifiera 

dessa djupare organisatoriska normer och värderingar som påverkar ett specifikt 

handlande har de möjligheten till att förändra dem för att nå ny förståelse och nytt 

lärande.  Detta är double-loop-learning nämligen förståelsen och möjligheten att 

påverka single-loop-learning (Argyris & Schön, 1978). 
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Probst och Buchel (1997) utvecklade konceptet med en tredje nivå av lärande. 

Därmed inkluderas även triple-loop-learning. Detta sista steg innebär att förstå hur 

lärandet uppstår i första hand. Vi producerar nya åtaganden och nya sätt att lära oss. 

Denna typ av lärande utmanar oss att förstå hur problem och lösningar hänger ihop 

även om de är separerade över tid och rum. De får oss också att förstå varför en 

specifik handling kan ha lett till ett speciellt problem.   

 

Skillnaderna mellan anpassningsbart lärande i jämförelse med det djupare 

förändringslärandet utrycks inte endast av Argyris och Schöns (1978) enkelloop och 

dubbellooplärning utan även av en hel rad andra forskare. Fiol och Lyles, (1985) 

använder sig av uttrycken lägre nivå (lower level) och högre nivå (higher level) av 

lärande (Easterby-Smith, 1999). Även Senge, (1990) skiljer på lärande i form av 

adaptive och generative learning.  

 

Dodgson (1993) väljer att definiera organisatoriskt lärande med det sätt som företagen 

bygger, kompletterar och organiserar kunskap och rutiner genom aktiviteter och 

kulturer. Hur dessa aktiviteter anpassar och utvecklar effektivitet i organisationen görs 

genom att förbättra användningen som i sin tur för vidare kunskap hos de anställda. 

Detta gör organisationen genom att ha övergripande ramar som utvärderar och styrker 

öppenhet och social interaktion över gränserna för att stimulera till utbyte av idéer och 

kunskap (Gavin, 1993 i Argyris, 1999). 

 

En konsekvens av det stora intresset för området är att det delvis är fragmenterat, då 

representanter från olika discipliner nu tävlar om vem ska har den korrekta modellen 

för organisatoriskt lärande. Det är därför viktigt att inse att det inte finns en optimal 

lösning utan att förstå att varje modell fungerar olika beroende på verkligheten eller i 

en specifik organisatorisk miljö. Mångfald av perspektiv och modeller bör därför 

istället ses som en styrka (Easterby-Smith et al, 1999). Där av tycker vi att det är 

oerhört intressant att lägga till ytterligare ett perspektiv på organisatoriskt lärande 

genom att diskutera och analysera ämnet utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt. 
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3.6 Teoretisk sammanfattning 
 

 

I teoriavsnittet har vi valt att redogöra för fyra teman nämligen interaktion, 

förväntningar, nöjdhet och hur dessa i sin tur påverkar organisatoriskt lärande. Med 

hjälp av det socialkonstruktivistiska perspektivet har vi kunnat se hur kopplingen 

mellan dessa teman blir självklara då den subjektiva synen knyter dem samman. 

Interaktion utifrån den socialkonstruktivistiska synvinkel visar att det sociala 

samspelet mellan människor uppstår delvis då människan är i behov av det sociala 

samspelet. Utifrån detta sociala samspel skapar människan sin identitet. Det finns 

även komplement till den sociala interaktionen exempelvis Internet och telefon. Med 

det socialkonstruktivistiska synsättet menar vi att förväntningar samt nöjdhet är 

utfallet av interaktion och socialt samspel. Detta eftersom subjektiva förväntningar 

som en individ har förändras genom ny input från interaktion och social samspel med 

andra individer. Om företaget inte uppfyller kundernas förväntningar och behov 

uppstår det gap. Genom att fånga upp kundens subjektiva syn på missnöjdhet och 

skapa en förståelse till varför gapen uppstår kan organisationen utnyttja detta för 

organisatoriskt lärande. För att organisationen ska kunna dra lärdom av kunderna 

måste individerna i organisationen tillsammans med sina kollegor bistå det 

organisatoriska lärandet med den kollektiva kunskapen. Genom att vara lyhörd för 

kunders förväntningar i det sociala samspelet kan organisatoriskt lärande utvecklas på 

olika nivåer.  
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4. EMPIRI OCH ANALYS 
 

I detta kapitel har vi valt att underlätta för läsaren genom att växla empirin med 

analysen samt att dela in kapitlet utifrån våra fyra teman. I empirin redogör vi för de 

resultat som framkom ur intervjuerna, därefter för vi en diskussion kring hur 

intervjuunderlaget kan kopplas till teorin. I diskussionerna kommer vi även att 

redovisa vad resultaten kan bero på med hjälp av teorin. 

 

 
 

Figur 11. Dispositionsguide (Egen illustration). 

 

4.1 Interaktion 
 
”Ja, det är som sagt ute i kassa/kundtjänst, men även via telefon, mail och bokade 

kunder” (Rådgivare/kundtjänst). 

 

Rådgivaren/kundtjänst på banken svarar ovan på vilket sätt anställda kommer i 

kontakt med kunder. I svaret visas det att interaktion förekommer inte enbart genom 

personliga möten utan också genom kontakt genom telefon och Internet. Alla 

anställda som tillfrågas denna fråga kommer med ett liknande svar. Alla kommer i 

kontakt med kunderna genom olika kanaler. En av de anställda poängterar också att 

även om de på Swedbank inte alltid har direkt kontakt med kunderna alltid gör de 

ständigt saker åt kunderna och dessa uppgifter kan i sin tur leda vidare till interaktion.  

 

”Framförallt Internet. Men även min kontaktperson” (Man, 27 år). 

 

Så svarar en av kunderna på frågan om hur han kommer i kontakt med Swedbank. 

Fem utav de andra tillfrågade kunderna ger liknande svar, alltså att de kommer i 

kontakt med Swedbank via både Internet, telefon och genom personlig kontakt. 
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Merparten av de tillfrågade använder sig främst av Internet vid enklare ärenden, 

såsom överföringar och betalningar. Vissa utav av dessa har för tillfället inte behov av 

personlig kontakt men säger trots detta att det är bra med personliga kontakter. 

  

”Hela tiden, både spontant i mötena med de som kommer till kontoret och via andra 

kanaler, telefon och Internet. Kunder som ringer hit och kunder som vi ringer också. 

De kontaktar oss genom olika kanaler” (Privatrådgivare). 

 

Här förklarar en rådgivare att man mer eller mindre interagerar med kunderna hela 

tiden, med undantag för kontorschefen som säger att de är mest medarbetarna som 

interagerar med kunderna och inte chefspersoner. Interaktion med kunder utgör 

ungefär tio procent av arbetsiden. Alla anställda påpekar att väldigt mycket tid går åt 

att interagera med kunderna, det är endast då det är lite lugnare perioder som man 

ägnar sig åt ren administration. En av anledningarna till varför administrationen läggs 

vid de lugnare perioderna kan vara som en av rådgivarna poängterar att de måste vara 

snabba i återkopplingen och detta ofta sker då det är mer att göra. Om kunden ringer 

till kontoret ska de snabbt få hjälp menar rådgivaren.  

Vi frågade kunderna om och varför de hade någon personlig kontakt. En av kunderna 

svarade: 

 

”Ja det har jag, när jag har ansökt om bo- och billån. Det har varit mycket positivt 

för det har gett en smidighet” (Man 31 år). 

 

Utav de tolv tillfrågade kunderna är det sex stycken som har personlig kontakt. De 

som svarade att de inte har någon personlig kontakt med banken anger oftast som 

anledning att de inte har något behov av det men att det kan bli aktuellt i framtiden. 

Alla de tillfrågade är positiva till att ha någon form av personlig kontakt vid större 

affärer.  

 

”… jag har ju enda sedan jag fick min första lägenhet, det var -94 då fick jag lån på 

Swedbank och då fick jag en bra person som kontaktperson…… Jag har liksom 

kontaktperson och det tycker jag är jättebra. Man ringer och sen känner hon igen 

rösten och ja…” (Man 36 år). 
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Den tillfrågade kunden visar även här att han vill bli igenkänd vid interaktion via 

telefon och han visar än en gång att personlig kontakt är viktig vid större affärer. 

Ytterligare en av kunderna poängterar vikten av att personalen känner honom som 

kund och att de vet vad det handlar om för ärenden när han besöker banken.  

 

Nedanstående citat är en del av ett svar på frågan om kontorschefen anser att 

Swedbank försöker vara lyhörd för kundernas synpunkter. 

 

”.....det gäller liksom att vi är tydliga var vi står mot kunden (…) oavsett vad dem 

framför till oss så skall vi lyssna på kunden och förklara i vissa lägen att så här 

fungerar det hos oss” (Kontorschef). 

 

Kontorschefen anser att det är en slags skyldighet mot kunderna att vara tydliga mot 

dem och vid vissa tillfällen får man hänvisa till Swedbanks strategi då man interagerar 

med kunderna och kan därför inte alltid anpassa sig till kundens önskemål. Här 

besitter Swedbank kunskap som kunderna inte har och därför gäller det att banken är 

tydlig gentemot kunderna. Kontorschefen poängterar dock vikten av att lyssna till 

kunden även om banken inte kan göra som kunden önskar. Att lyssna blir ännu 

viktigare då kontorschefen själv säger följande: 

 

”…Vår styrka är att vi är en väldigt stor bank privatmässigt, vi har ju 4,4 miljoner 

kunder i Sverige och det är ju vår styrka men det kan ju också finnas och ge svagheter 

man kanske upplever sig som liten i banken” (Kontorschef). 

 

Detta förstärker det kontorschefen poängtera i förra avsnittet angående att lyssna. Det 

är viktigt att lyssna även om Swedbank inte kan ändra sin strategi. Denna typ av 

interaktion blir då extra viktig så att kunden inte upplever att denne känner sig liten i 

den stora banken.  

 

För att bidra till den ökade integrationen svarar kontorschefen nedanstående 

 

”Jo, det finns hela tiden ett arbete med Internetbanken…”(Kontorschef). 
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De arbetar ständigt för att utveckla och förenkla användandet av Internetbanken. Allt 

för att kunderna enklare och smidigare ska kunna interagera med banken. Som 

diskuterats ovan interagerar de anställda i Swedbank med kunderna via Internet i stor 

utsträckning. 

 

Vid sidan av denna personliga kontakt visar det sig av intervjuerna med de tillfrågade 

kunderna att merparten av dessa använder sig av Internet och i viss mån 

telefonbanken när det gäller vardagliga ärenden såsom att betala räkningar, titta till 

sina fonder och så vidare. Detta gäller i synnerhet den yngre delen av de tillfrågade 

medan de äldre vill konsekvent hellre gå till kontoret och utföra sina ärenden. 

 

”Ja både via telefonbanken och Internet. Jag betalar räkningar på Internet och sen 

på telefonbanken så kollar jag mest vad jag har kvar och så överför jag pengar från 

olika konton.”(Kvinna 33 år). 

 

Så svarar en av kunderna på frågan hur hon kommer i kontakt med banken. Liknande 

svar ges av nästan alla tillfrågade kunder. Dock använder sig de flesta mer 

regelbundet av Internetbanken och i mindre utsträckning av telefonbanken. Den 

största anledningen till att kunderna väljer att använda sig av Internetbanken beror på 

dess smidighet. Bara en av de tillfrågade är orolig för att någon ska ”hacka” sig in då 

hon använder Internetbanken. Trots detta väljer hon ändå att använda sig av denna 

tjänst.  En annan kund nämner även detta men menar att han med tiden förstått att 

internetbanken är säkert och var egentligen bara orolig i början när det var nytt. 

 

På frågan om vad de anställda i Swedbank tror att kunderna förväntar sig av banken 

svarar rådgivaren följande: 

 

”…Vi har ju som ambition klart att vara snabba i vår återkoppling, om kunden ringer 

hit så ska de snabbt få återkoppling….”(Rådgivare). 

 

Precis som rådgivaren säger förväntar sig kunderna att de ska få snabb återkoppling 

då de kontaktat banken. Ytterligare en av de anställda poängterar att det är viktigt med 

återkoppling både för kunden och för det fortsatta arbetet. Denna typ av interaktion är 
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också en fråga om förtroende. Rådgivaren/kundtjänst berättar också  hur hon försöker 

få kunderna att framföra sina synpunkter. 

 

”Jo, alltså jag brukar ställa frågor. Det handlar mycket om förtroende också. Vad 

man ger för… för har de mer förtroende så öppnar de upp sig och berättar vad är det 

de är nöjda med och vad är det som de inte är nöjda med …… om man skickar ut ett 

erbjudande och så hör inte kunden av sig, då brukar jag ringa och vad är det ni inte 

tyckte va bra eller varför har ni inte hört av er och på så sätt får jag återkoppling…… 

den öppna dialogen och ställa frågor, våga få kritik.” (Rådgivaren/kundtjänst).  

 

Rådgivaren/kundtjänst pratar om den öppna dialogen och att det är betydelsefullt att 

prata med sina kunder. Detta är något alla de anställda poängterar, att våga få kritik. 

Vidare anser en utav de tolv tillfrågade kunderna att banken på eget initiativ 

undersökt hur pass nöjd eller missnöjd kunden är. Resterande elva tillfrågade anser 

inte att Swedbank gjort några sådana ansträngningar. 

 

”Banken har varit väldigt kontaktsökande men de har inte specifikt framställt någon 

fråga om jag har några klagomål eller om jag har något som jag vill ta upp i 

övrigt”(Man, 31 år). 

 

Ur intervjuerna framkom att det mellan Swedbank och kunderna sker ett samspel där 

de ömsesidigt påverkar varandra. På Swedbank ser vi tydliga signaler på att 

interaktion äger rum just på detta sätt. Man använder sig flitigt av både personliga 

möten med kunder, men även i stor utsträckning av diverse andra kanaler där främst 

Internet och telefon spelar en stor roll. Detta kan bero på att det finns olika normer 

och betydelser förknippat med de olika sätten att interagera (Andersen och Kaspersen 

2007).  

 

De anställda spenderar mycket av sin tid åt just interaktion. De upplever också att de 

interagerar med kunden även då de inte fysiskt gör det, eftersom de utför tjänster åt 

kunderna. Det är i dessa situationer där de anställda inte naturligt tänker att de 

interagerar med kunderna utan att det sker omedvetet mellan raderna (Andersen och 

Kaspersen, 2007). Swedbanks anställda talar även om vikten av att återkoppla snabbt 

till kunderna vid eventuella problem eller frågor. Detta går i linje med vad Goffman 
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(1970) säger om att vara ”out-of-face”, det vill säga ansiktslös. Att vara ansiktslös är 

förknippat med starka känslor då risken finns att tappa ansiktet. Detta kan ske då 

Swedbanks anställda agerar på ett sätt som kunderna inte förväntar sig och då riskerar 

den anställda att vara ”out-of-face” eller ansiktslösa. Att återkoppla till kunder 

besparar de anställda från att vara ansiktslösa eftersom kunderna i interaktion med 

företaget och dess anställda förväntar sig återkoppling då de haft frågor eller 

klagomål. Eftersom detta fenomen kan bidra till starka känslor bör Swedbanks 

anställda vara uppmärksamma på detta. Då de anställda återkopplar till kunden gör de 

som också Berger och Luckmann (2003) pekar på, nämligen att de reproducerar 

institutioner. Anställda återskapar alltså den förväntade interaktionen som Swedbanks 

kunder begär genom att alltid återkoppla då något problem uppstått. 

 

I intervjuerna med kunderna liksom med Swedbanks anställda syns en tydlig dragning 

till att vilja ha personliga relationer i då det gäller i det vardagliga sociala livet. 

Kundens relation till Swedbanks anställda är viktig och detta medför att kunderna är 

beredda att till exempel betala mer för samma tjänst de skulle kunna få på en annan 

bank för att bibehålla den personliga relationen (Nilsson, 2005). Detta kan förklaras 

med att människor sägs skapa sin identitet när de ingår i sociala relationer (Edling och 

Rydgren, 2007). Det personliga mötet mellan kunden och de anställda betyder mycket 

för bådas identitetsskapande. Kundernas identitetsskapande kan utgå från att de 

upplever att de är en viktig och avgörande del av banken och utan kunderna skulle 

inte banken existera. Swedbanks anställda kan skapa en identitet genom sitt yrke, de 

får i och med sin position som anställd i banken en typ av auktoritet i förhållande till 

kunderna samtidigt som de är betydelsefulla och del av ett större sammanhang. På så 

sätt utvecklar kunderna och Swedbanks anställda både sin sociala utveckling och sin 

personliga utveckling. Om kundens relation med Swedbank ger positiva utslag har 

kunden en benägenhet att stanna kvar. Detta ger Swedbank incitament att ytterligare 

bygga på de personliga interaktionerna eftersom de är avgörande för hur den fortsatta 

kundrelationen utvecklas. Detta kan förklaras av att kunden aldrig ger sig in i en 

relation om den inte förväntas ge ett positivt utfall och är kostnaderna större än 

belöningarna i relationen som är socialt skapad kommer den att upphöra 

(Salomonson, 2005).  Swedbanks anställda måste agera så att kunderna känner sig 

speciella och att de betyder något för just deras bankman. Dessa olika regler för hur 

bankmannen ska agera mot kunden och vad kunden i sin tur kan förvänta sig av 
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bankmannen uppstår på grund av socialt skapade regler. Dessa regler måste följas 

enligt Moe (1996) annars är risken stor att kunden slutar anlita Swedbank eller att 

relationen och interaktionen försämras avsevärt. 

 

I intervjuerna kan vi utläsa att kunderna som har större affärer i Swedbank har större 

behov av att ha en personlig bankman. De vill bli igenkända av bankens personal och 

de vill att bankens personal ska veta vilka typ av ärenden de vill utföra. Som påpekas 

av Andersen och Kaspersen (2007) har människor ett ömsesidigt beroende av 

varandra. Genom att kunderna vill ha en personlig kontakt och tycker att det är viktigt 

att bankens anställda känner igen dem anpassar de anställda sitt beteende efter detta. 

Kunderna i Swedbank försöker lista ut vad andra människor gjort i liknande 

situationer och försöker därefter anpassa sina handlingar. Detta kan kopplas till det 

faktum att så fort kunder ska göra några större affärer vill de ha en personlig bankman 

på Swedbank vilket i sin tur kan kopplas till socialkonstruktivismen som säger att 

detta slags beroende är socialt skapat. Genom att Swedbank bistår med den personliga 

kontakten har de tagit reda kundens preferenser som är en del av den rationella 

handlingsteorin (Edling & Rydgren, 2007). 

 

Då Swedbanks anställda och kunden interagerar ingår de i en formande process med 

varandra. I denna interaktion måste de konstant tolka varandras handlingar (Edling & 

Rydgren, 2007). Relationen mellan Swedbanks anställda och kunden ger förutsättning 

för att ständigt förändras, en så kallad omdefiniering av relationen (Blumer, 1986). 

Denna förändring kan ske hos både kunden och Swedbank, eller enbart hos en utav 

parterna. Förändringen kan bestå av att kunden väljer att anlita Swedbank då det 

gäller ytterligare tjänster. En annan förändring kan bestå av att kunden väljer att dela 

med sig av mer information om vad de tycker om Swedbank för att kunden anser att 

relationen till Swedbank blivit djupare. Swedbanks förändring kan bestå av att en 

anställd bemöter kunden på ett annorlunda sätt. På detta sätt kan det genom 

förändring av ett beteende eller en relation uppstå ett organisatoriskt lärande. 

 

De anställda på Swedbank återkommer ofta till att återkoppling till kunderna är 

avgörande för interaktionen mellan banken och kunden och för den fortsatta 

relationen och som även bidrar till organisatoriskt lärande. Detta stärks av Bejou och 

Palmer (1998) som menar för att hållbara relationer ska uppstå krävs engagemang och 
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förtroende som är meningsfulla beteenden för att företag ska bibehålla relationen med 

kunderna. Genom denna återkoppling som Swedbanks anställda gör till sina kunder 

hoppas de att förtroende uppstår. Att banken gör denna återkoppling kan bero på att 

det är genom upprepade interaktioner som förtroende byggs (Salomonson, 2005). 

Alltså om Swedbank håller kontakten kontinuerligt och håller sina kunder 

uppdaterade genom bland annat återkoppling bygger man upp en långsiktig relation. 

Ur kundernas perspektiv visar det sig dock att en majoritet av de tillfrågade inte 

upplever att Swedbank gör några ansträngningar för att interagera med dem. Detta 

kan direkt bidra till sviktande förtroende (Beckérus et al, 1998). Swedbank måste 

genom upprepade interaktioner skapa en relation med kunden så denne kan känna 

förtroende.  

 

Den vardagliga kunskap som Swedbank besitter är bland annat konstruerad genom de 

sociala mötena de har varje dag. Denna kunskap är enligt Sjöstrand et al 1999 

relaterat till hur vi skapar vår sociala verklighet. Denna sociala verklighet inom 

banken är specifik just i denna kontext. Den är skapad i det sociala samspelet där 

normer och regler utformats som sedan har blivit socialt överfört till nya anställda i 

Swedbank.  Eftersom de anställda har denna kunskap måste de i interaktionerna med 

kunderna föra över denna kunskap på ett vänligt men korrekt sätt. På detta vis skapas 

ytterligare kunskap genom det sociala samspelet. Genom att vid alla tillfällen lyssna 

och visa förståelse för kundens behov eller eventuella kritik trots att Swedbank är en 

stor bank och har många kunder. Med detta försöker Swedbank se den enskilda i 

individen. Då Swedbank delar med sig av den kunskap i det sociala samspelet visas 

hur bankens verklighet ser ut (Sjöstrand et al, 1999). Då kunden möter sin personliga 

bankman på Swedbank är det viktigt att de snabbt ser vad de har gemensamt och vilka 

gemensamma vardagskunskaper de har (Andersen och Kaspersen, 2007). För 

Swedbanks anställda är det även väldigt viktigt att förstå hur mycket kunskap kunden 

har om banken och hur mycket kunden kan om de tjänster banken erbjuder. Det är 

först när denna kunskap lagts till grund i den sociala situationen som kunden och den 

anställda kan bygga vidare på sin relation och utveckla den samt utnyttja den för 

organisatoriskt lärande som kan bidra till bättre förståelse för nästa kund med 

liknande behov. Om tvister skulle uppstå är det denna tidigare kunskap som avgör om 

relationen håller eller inte.     
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Som Beckérus et al (1998) pekar på har samhället ökade tempo bidragit till att IT haft 

stor framgång inom bankväsendet. Generellt har banker sett möjligheten med IT och 

fördelen med den ökade interaktiviteten som uppstår till följd av tillgängligheten, 

detta åskådliggör även empirin. Kunderna använder mer frekvent tjänster på Internet 

då de ska göra sina bankärenden. Trots att kunderna i Swedbank i allt större 

utsträckning använder sig av virtuella medel för att interagera har människor behov av 

sociala relationer. Särskilt Internet har bidragit till denna ökade kommunikation som 

är en del av social interaktion. Kommunikationen skapar en slags bekräftelse för 

individen (Nilsson, 2005). Eftersom kommunikation är ett meningsfullt beteende för 

både Swedbank och dess kunder, vill båda parter att kommunikation sker mellan dem 

antingen verbalt eller icke-verbalt. Enligt Edling och Rydgren (2007) förstärker det 

ökade användandet av Internet den personliga relationen men då kunder vill 

genomföra större affärer är den personliga kontakten det självklara valet för många 

som vi påpekat ovan. Då kommunikationen som går via virtuella medel är det extra 

viktigt att denna fungerar annars kan lätt irritation uppstå och det försämrar den 

personliga relationen om en sådan finns istället för att förbättra den. Detta problem 

finns eftersom då vi möter en människa kan vi enklare bedöma situationen genom 

människans kroppsspråk och tonläge.  

  

4.3 Kundförväntningar, behov och nöjdhet 
 
”Jag tror att de förväntar sig ett professionellt bemötande där man utgår ifrån 

kundens behov[…] Och sen ja, den personliga kontakten och servicen och att de 

snabbt kommer fram och får svar och så” (Rådgivare/kundtjänst).  

 
Så beskriver en rådgivare/kundtjänst medarbetare vad denne tror att kunderna 

förväntar sig av banken. Kontorschefen på det utvalda kontoret uttrycker kundernas 

förväntningar på banken såhär: 

 

”Vi vet att dem vill att vi skall vara mer proaktiva. Vi skall komma med förslag att vi 

skall vara mer aktiva mot kunden, det är en viktig bit, sen är tillgängligheten också 

viktig, öppettider hur man kan nå oss, att hur enkelt det är och okomplicerat. Enkelt 
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för kunden att nå oss och enkelt för kunden att ta åt sig vår tjänst. Inte så mycket hur 

produkten är uppbyggd eller hur den ser ut, men bara att det skall vara enkelt och 

lättförståeligt och så att dem snabbt kan ta ett beslut” (Kontorschefen). 

 

Ytterligare en rådgivare på banken menar på att det är svårt att specificera några 

generella förväntningar utan denne gör enskilda avstämningar med kunder och känner 

av efter varje enskilt möte med sina kunder. Gemensamt för respondenterna är dock 

att de tror att kunderna förväntar sig snabb återkoppling och ett bra bemötande. 

Kundernas förväntningar på banken skiljer sig åt i svaren. Av de tillfrågade kunderna 

förväntar sig åtta av tolv liknande saker som banktjänstemännen tror att de förväntar 

sig av Swedbank. En kvinna uttrycker sig om att bankerna bör arbeta mer proaktivt. 

 

” Ja, jag hade ju egentligen förväntat mig att man skulle få mer information om mer 

privat rådgivning. Att man är lite mera på hugget” (Kvinna 57 år). 

 

En annan kund menar på att bankerna håller på att tappa fokus och behöver hitta 

tillbaka till sitt ursprungliga syfte och lägga mer kraft på den personliga relationen. 

 

”Ehm…en bra och långsiktig bank som värnar om kundens bästa genom att ta sitt 

samhällsansvar på ett sätt, att vara en klassisk bank. Att dem är en samhällsinrättning 

och inte reklam och kundraggningsbank. Att dem inte endast ska tänka på att få så 

mycket kunder som möjligt. Utan att det är viktigare att man lägger tid på dem 

kunder man har än på dem kunderna som man kan få. Hellre en relationsbank” (Man 

25 år). 

 

Två av respondenterna hyser inga större förväntningar på banken men en av dessa 

nämner än dock betydelsen av en trevlig personal.  

 

”Ingenting egentligen bara att dem tar hand om mina pengar så att jag slipper att ha 

dem hemma, men det är klart att personalen skall vara trevlig och att dem skall finnas 

i närheten” (Man 55 år). 
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Övriga respondenter menar på att sparräntan i banken är för låg och skulle således 

vilja se en höjning av inlåningsräntan. En av dessa respondenter har också 

förväntningar på att Swedbank skall sänka utlåningsräntan för hans lån i banken. 

 

Kundnöjdhet i banken är något som ständigt diskuteras och utkommer i årliga 

undersökningar. När vi frågar dem anställda på banken om hur dem uppfattar 

kundnöjdheten får vi liknande svar från samtliga respondenter. De anställda i 

Swedbank uppfattar nöjdheten hos kunderna som bra men att det självklart finns bitar 

att arbeta med.  

 

”Ehh alltså kundnöjdheten är bra men den kan definitivt bli bättre. Vi mäter ju varje 

år kundnöjdheten i Swedbank Sverige då genom en stor marknadsundersökning som 

brukar göras efter sommaren. Vi har ju som målsättning att bli serviceledande från 

Swedbank och service leadership index är det som vi mäter det på. Där har vi som 

målsättning att vi skall komma upp i 80 % alltså att 80 % tycker att vi är ok eller 

bättre om man säger vilket då skulle vara ett mått på att vi då har nått fram 

någonstans. Sverige nivån tror jag att vi ligger på 70-71%” (Kontorschefen).  

 

Rådgivare/kundtjänst menar på att kundnöjdhet kan skilja sig väldigt mycket åt 

beroende på vilket kontor dem besöker. Trots detta har Swedbank som målsättning att 

varje kontor skall se likadant ut och att kunder skall få samma bemötande överallt. På 

vissa kontor kan det ta lite längre tid vilket kan påverka kundnöjdheten. Respondenten 

menar vidare att undersökningar görs om vad kunderna vill att banken skall förbättra 

för att på så sätt göra kunderna nöjda. 

 

Kundernas svar varierar om dem är nöjda med Swedbank eller inte och likaså på 

frågan vad som i så fall gör dem nöjda. Av de tillfrågade kunderna i banken svarar nio 

av de tillfrågade att dem är nöjda med Swedbank som bank.  

 

”De har varit trevliga och personliga i kontakten och uppfyllt sina servicetaganden i 

enlighet med vad de sagt att de ska göra” (Man 31 år). 

 

En annan kund är inte lika entusiastisk men är inne på samma spår som föregående 

respondent gällande servicen. 
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”Inget speciellt trevlig personal” (Man 55 år). 

 

Av de nio tillfrågade kunderna som svarade att dem var nöjda med Swedbank svarade 

fem av dessa att det i synnerhet var bankens bemötande som gjorde att dem var nöjda. 

Av de övriga fyra som också ansåg sig vara nöjd med Swedbank uttryckte sig en 

kvinna: 

 

”Att man alltid har haft den banken och att man känner sig rätt trygg trots allt” 

(Kvinna 57 år). 

 

Fyra av de nio kunder hos banken som utrycker sig som nöjda framhäver också sin 

glädje för både Internet- och telefonbanken.  

 

”Ja jag har alltid blivit bra bemött även när vi har varit där uppe och pratat om 

huslån och så har vi fått ett bra bemötande. Det är mycket den personliga sen är jag 

även nöjd med det här med telefonbanken det tycker jag är jättebra” (Kvinna 34 år). 

 

I studien förekommer också två tillfrågade respondenter som inte är fullt så nöjda med 

Swedbank. En av respondenterna har haft problem med transaktionsavgifter och 

dylikt utomlands.  

 

”Jo jag har funderat på att byta bank. Förra året för att jag var utomlands då, och 

det var väldigt dåligt för man måste betala för att få ut pengar” (Kvinna 25 år). 

 

”Just idag så är jag väldigt väldigt kritisk till Swedbank och det är därför som jag 

kommer att byta” (Kvinna 25 år). 

 

Den sista respondenten är likgiltig i hur denne uppfattar Swedbank. 

 

När vi frågar respondenterna vad om något, som gör dem missnöjda med Swedbank 

som bank svarar en respondent med förväntningar om en mer proaktiv bank följande. 
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”Ja i så fall skulle de vara just detta att de skulle vara mer på hugget. Erbjuda lite 

mer tjänster och rådgivning. Bearbeta kunderna mer” (Kvinna 57 år). 

 

Citatet ovan är ett tydligt exempel på hur respondenten utrycker sin missnöjdhet med 

banken på grund av de förväntningar som kunden har. Missnöjdheten med banken 

förekom också hos dem respondenter som förväntade sig att Swedbank höjer 

inlåningsräntan. Hälften av respondenterna säger också att dem någon gång har 

funderat på att byta bank. Anledningar till detta har varit dels dåligt bemötande från 

bankens sida samt en dålig ränta på inlånade pengar. 

 

En respondent söker komplement till Swedbank för ett särskilt ändamål. Denna kund 

uttalar sig på frågan om hon tänkt byta bank och om hennes bankvanor har förändrats 

under den rådande finanskrisen som följer. 

 

”Nja inte bytt men däremot har jag funderat på att ha till exempel mitt 

pensionssparande på två banker men jag skall vara kvar på Swedbank, bara ha en 

till” (Kvinna 34 år). 

 

Åtta av respondenterna menar på att deras bankvanor inte ändrats nämnvärt pågrund 

av den rådande finanskrisen. Övriga respondenter menar dock att dem försöker vara 

mer uppdaterade om vad som händer samt att dem sparar mer och samtalar med sin 

personliga bankman.  

 

”Jag har ju tagit kontakt med min personliga kontakt angående vissa grejor och 

frågat om det kommer påverka och lite sånt. Liksom med fondsparande, ska man 

börja ändra lite till andra grejor, lite säkrare och lite sådant. Nu har jag inte 

renodlade aktier så att, och min personliga kontakt tyckte att det var 

långtidssparande sa hon menade på att jag skulle ligga lågt. Men visst jag har ju 

funderat och byta bank också va då när det var som värst med Swedbank, ett tag var 

det ju om de skulle överleva eller inte. Då undrar man ju pengarna förfaller ju inte på 

det sättet, men man va ju lite ju lite så. Sen tittar man ju mycket på sparräntan också, 

det är ju lite sånt också va, men det är som jag säger liksom, men Nordea kanske 

erbjuder mig lite bättre ränta men det har inte rört sig om så jättemycket. Då är det ju 

det att man måste lära känna den personen på nytt på något vis och då känner jag att 
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jag har lärt känna Marianne va, visst flyttar hon eller försvinner hon då är man lite 

så, då är det ju viktigt att man blir hänvisad till någon bra person. Det är ju det att 

folk ska ju sköta sig själv idag på Internetbanken, man ska ju knappt ha någon 

kontakt med banktjänstemän det har ju börjat försvinna mer och mer ju. Jag tycker 

det är jätteviktigt att ha kontakt, det är ju samma om man kommer på en myndighet 

eller var man än kommer. Det är viktigt att man blir bemött. Det är viktigt att man 

blir bemött på ett fint sätt, så man inte behöver stå i kö i flera timmar och det inte 

händer någonting” (Man 36 år). 

 

Swedbank betonar vikten av att bättre förstå kundernas förväntningar vilket 

sedermera också resulterar i nöjdare kunder. Till skillnad från många nischbanker 

vänder sig Swedbank till alla kundsegment (Grönroos 2002). Swedbank har således 

genom sitt breda kundsegment olika kunder med olika typer av förväntningar och 

behov av banken (Sandholm 2001). Kunderna verkar dock tycka att detta kan skada 

Swedbank genom att banken tappar fokus och mister de personliga relationerna med 

sina kunder. Kunderna vill på ett mer aktivt sätt se Swedbank försöka förstå deras 

behov och vilja att banken tar första steget och inte passivt sitter och inväntar 

kundernas agerande som det på många håll är idag. Swedbank vill nå fler kunder 

genom att t.ex. satsa på internetbanken som är flexibel i sitt användande av bankens 

tjänster, men även på att utöka antalet bankkontor och öppettider för att även finnas 

tillgängliga för de kunder som vill göra sina bankärenden på ett mer traditionellt sätt. 

Swedbank vill genom detta agerande bättre vara till lags för sitt breda kundsegment 

och möta kundernas krav på en mer tillgänglig bank. Arbetet med att bättre förstå sina 

kunders förväntningar och behov görs genom årliga undersökningar och samtal med 

kunderna för att minska förväntningsgapet som finns mellan bank och kund. Dock har 

försöken att förstå kundernas förväntningar och behov inte nått fullt ut då kunderna 

menar att de inte känner att banken tar sitt ansvar. Det kanske inte är det mest ultimata 

att ringa hem till kunderna då kunderna har svårt att tala med någon som är okänd för 

dem. Kunden vet inte heller här om det är ett callcenter som utför uppdraget. En 

lösning skulle kunna vara att deras personliga bankman istället tar detta samtal med 

kunden vilket hade skapat ett större förtroende för banken och uppskattning hos 

kunden.  Banken verkar i många avseenden vänta på att kunden tar första steget och 

utnyttjar inte den kontakt som redan finns mellan banken och kunden. När banken 

inte agerar växer gapet som bidrar till missnöje (Grönroos, 2002). Genom samtal och 
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kommunikation skapar Swedbank tillsammans med kunderna kunskap (Sjöstrand et 

al, 1999) och bättre förståelse för varandras behov. Swedbank får också större 

förståelse och lär sig om kundens verklighet genom att socialt interagera med dem 

(Husserl, 1970). Samspelet mellan Swedbank och kunderna leder till ett ömsesidigt 

lärande om motparten i relationen, och är av särskild betydelse då denna kunskap och 

uppfattning sedan övergår till omgivningen och slutligen till nästa generation 

(Andersen & Kaspersen 2007 och Sjöstrand et al 1999). Genom att en för kunden 

känd person från banken tar kontakt med dem har den anställda på banken en större 

förståelse för kundens enskilda situation och behov och kan också lättare föra fram 

kundens önskemål om förbättringar samtidigt som anpassade lösningar på kundens 

problem bättre kan lösas. Swedbank introducerar en ny klagomålshantering där 

banken förvisso utnyttja den kunskap som redan finns i banken om kundernas 

förväntningar (Sörqvist, 2000). Denna hantering ger också kunderna en möjlighet att 

interagera och utrycka sin eventuella kritik mot banken. Nackdelen är att denna 

hantering bygger på att kunderna tar första steget. Om Swedbank inte fått in någon 

kritik så skulle detta knappast betyda att ingen har kritik som de vill framföra, utan 

istället bara vara ett resultat av att människor inte anser det vara värt mödan. 

Swedbank lyfts fram av många kunder som väldigt vänliga och serviceinriktade i 

många fall. Banken behöver utnyttja den sociala kompetensen till att bygga på den 

relation som finns mellan bank och kund och lära sig av sina kunder för att nå sina 

mål om 80 % kundnöjdhet i banken. Både banken och kunderna vill se ett mer 

proaktivt arbete då kundernas förväntningar är något som tenderar att ständigt 

förändras och särskilt i sämre tider då kunderna vill ha mer personlig kontakt. Här är 

ett ypperligt tillfälle för banken att ta första steget och visa kunden att banken bryr sig 

om sina kunder och stödjer dem i sämre tider. Kunderna såväl som banken gynnas av 

ett socialt samspel där kundernas förväntningar lättare kan urskiljas vilket banken kan 

dra lärdom av för att minska gapen som finns mellan bank och kund vilket i sin tur 

leder till nöjdare kunder. Detta är något som också kan komma att främjas med den 

nya klagomålshanteringen (Bergman & Klefsjö, 2001 och Söderlund, 1997) vilket 

framtiden får utvisa men det troligaste scenariot är att människor drar sig från att 

framföra kritik. 

 

Swedbanks målsättning med att öka kundnöjdheten bottnar således i att förstå 

kundernas förväntningar och behov (Mcllroy & Barnett 2000, Kinji, 2007). Kunderna 
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i banken premierar Swedbanks åtagande när det kommer till den service som banken 

erbjuder (Zeithaml & Bitner 2000, Peeters et al 1998). Bankens kunder tenderar också 

oftast att välja den sociala nöjdheten framför den ekonomiska (Steenkamp, 2000) då 

det särskilt inom banksektorn inte råder några större skillnader mellan de olika 

bankernas erbjudanden vilket således inte utgör någon större konkurrensfördel 

(Mankila, 2004). Ser man till dagens marknad så har inte Swedbank dem bästa 

räntorna utan vinner på sin sociala fördel och trygghet som bank De anställda i 

Swedbank har alltså stor betydelse när det kommer till att på ett smidigt, effektivt och 

trevligt sätt bemöta kundernas agerande (Andersen & Kaspersen, 2007). Nöjdheten 

som kunderna upplever är också subjektiv (Söderlund 1997) och något som kan vara 

svårt för en bank med ett brett kundsegment att i många fall uppfylla. Här gäller det 

att utnyttja kunskapen som finns för att placera rätt person på rätt plats och till rätt 

kund för att få en bättre relation för att bättre förstå kunden. Swedbank vill också att 

kunden skall känna igen sig och bli bemött på liknande sätt oavsett vilket kontor 

kunden väljer att besöka. Rent utseendemässigt har man i detta avseende lyckats men 

sedan finns det brister då mindre kontor kanske inte alltid har rätt person som man 

kan tala med utan kunden kan bli hänvisad till någon som inte är fullt så duktig inom 

området. Samtidigt har dessa kontor en fördel genom att de oftast har möjlighet att 

lyssna på kunden då det är mindre kunder på kontoren. Tidigare erfarenheter leder 

således till en negativ bild av banken vilket också en del respondenter menar 

(Grönroos 2002). Ett enskilt besök på ett kontor med lång väntetid kan i många fall 

skapa irritation vilket i sin tur leder till missnöjdhet och negativ word-of-mouth för 

Swedbank. Genom synen att verkligheten är socialt konstruerad kan leda till 

förödande konsekvenser för Swedbank då flertalet kunder samtalar då även dess 

kunder interagerar med varandra. Att uppfylla samtliga kunders förväntningar är 

således väldigt svårt för Swedbank.  

 

Storbankerna tenderar att ha färre nöjda kunder jämfört med de nischbanker som finns 

på marknaden (www.kvalitetsindex.se). Nischbankerna kan på ett annat sätt välja sina 

kunder än universalbankerna och har därmed ett betydligt smalare kundsegment. Ett 

smalare kundsegment leder till att bankerna har lättare att förstå kundernas behov och 

således ha lättare att motsvara kundernas förväntningar och därmed en större nöjdhet 

bland kunderna för att dem har ett tydligare budskap om vilka tjänster dem 

tillhandahåller och till vilken målgrupp. Swedbank har ett bredare kundsegment och 
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därmed svårigheter att uppfylla samtliga kunders förväntningar. Swedbank och de 

andra storbankerna måste jobba hårdare än nischbankerna för att uppnå nöjdhet hos 

sina kunder. Detta leder till att nöjdheten i banken också är lägre än hos 

nischbankerna. 

 

4.4 Lärande 
 
På frågan vi ställde till kunderna angående om de tror att Swedbank på eget initiativ 

undersöker om deras kunder är nöjda eller missnöjda svarar en man:  

 

”Nej inte alls. Aldrig något.” (Man 23 år). 

 

Av de tolv respondenterna svarar elva på liknande sätt. Ingen av dessa elva har 

någonsin blivit tillfrågade vad de anser om banken eller på något sätt blivit kontaktade 

för att utrycka vad de anser om banken och dess tjänster. En kvinna påpekar till och 

med alla de kanaler som Swedbank skulle kunna använda för att få insyn i nöjdheten 

eller missnöjdheten.  

 

”Nej det har dem inte det har jag nog aldrig fått någon kännedom om inga formulär 

på internetbanken eller något sådant heller. Personliga bankkontakten har inte heller 

frågat” (Kvinna 34 år). 

 

Av de tolv var det dock en som svarade att hon trodde att de gjordes, men dessvärre 

var hon inte säker.  

 

”Ja det tror jag. De brukar skicka mail på Internetbanken, jag brukar vara dålig på 

att läsa dem, men jag tror att de är intresserade” (Kvinna 23 år). 

 

Enligt de anställda på banken så görs det årligen undersökningar på vad kunder är 

nöjda respektive missnöjda med.   

 

”Men centralt gör vi ju mätningar av humankapitalet och dem tar vi del av och 

försöker att se och i så fall åtgärda vad kunderna tyckte va bra och mindre bra. Och 
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det är klart, det är en gång om åren vi gör dem och det är slumpmässiga kunder som 

rings upp och då går vi igenom dem för att återkoppla och se vad som framkommit 

utav dem.” (Rådgivare). 

 

”Alltså den som görs i Sverige en gång per år är ju telefon, en stor 

telefonundersökning. Jag vet inte hur många tusen som rings upp men det är 

jättemånga kunder som rings.” (Kontorschef). 

 

När vi frågade om kunderna ansåg att banken är lyhörd för den kritik man som kund 

ger var det väldigt varierande svar. Tre ansåg att de kände att Swedbank lyssnade till 

kritiken och försökte göra något åt den medan tre inte visste och sex ansåg att 

Swedbank inte brydde sig eller att de ändå inte kunde göra någonting åt det.  

 

”Ja, de var de, eller ja, i alla fall den andra personen som jag fick prata med. Och 

lyssnade på vad jag hade att säga då. De tog i och för sig verkligen lång tid innan jag 

fick något svar alls” (Man, 27 år). 

 

”Nej, jag har en gång varit med min son och hjälpte honom med en sak och då var de 

inte speciellt smidiga faktiskt” (Kvinna, 62 år). 

 

Ett av svaren från de tre som inte riktigt visste om banken var lyhörd för kritik 

svarade dock att Swedbank bör vara det och de hoppas att de är det då det är otroligt 

viktigt för att behålla kunder och skapa goda relationer.  

 

”Ja, jag hoppas det ju för att ska de överleva så är det ju kunder och det är ju 

människor som ska vara nöjda, om folk byter bank och flyr då är det kanske inte så 

jättebra. Jag tycker det är a och o liksom.” (Man 36 år). 

 

De tre anställda på Swedbank svarar alla att de uppmuntrar kunderna att föra fram 

sina synpunkter. Både då de gäller positiv och negativ kritik. Rådgivaren menar att 

det är jätteviktigt då mötet är till för kunden och då gäller det vara lyhörd vad som är 

viktigt för kunden. Kundtjänst/rådgivaren understryker vikten av förtroende. Om 

kunden har förtroende för banktjänstemannen är det lättare för kunden att uttrycka 
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sina synpunkter både vad de är nöjda och mindre nöjda med. Denne understryker 

även vikten av den öppna dialogen och att våga ta kritik.  

 

”Jag det gör man väl indirekt om man diskuterar med en kund som inte är nöjd så är 

det klart att man lyssnar och ber dem förklara liksom varför och vad som har hänt 

och så att vi verkligen kan förstå kundens synsätt på saken så det är klart att man gör 

det” (Konstorschef). 

 

På frågan om Swedbanks anställda uppfattar kunderna som villiga till att föra fram 

sina klagomål eller övrig feedback anser alla tre att så är fallet. De tycker att kunderna 

definitivt säger vad dem tycker och vågar säga ifrån om de inte är nöjda.  

 

”Ja det måste jag nog säga. Alltså man kan generellt sätt sista året så är 

kundmedvetenheten på något sätt större och kundernas förmåga att sätta krav på sin 

bank har förändrats mycket ” (Kontorschef). 

 

”Mm, det är dem. Ja det upplever jag, men visst det finns ju alltid dem som inte säger 

något men om dem kommer in och vill avsluta sina konton då får man fråga vad är 

anledningen” (Rådgivare/kundtjänst). 

 

Dock anser två av tre att det är betydligt mer sällan som man från bankens sida får 

höra positiv feedback men även detta sker någon gång ibland.  

 

”Jag upplever att de säger både om det är positiv och negativt. Men jag upplever att 

det kanske inte är lika ofta positiva synpunkter för lite tar man väl kanske för givet då 

man betalar för sina tjänster men det är väl kanske mer då det inte funkar som man 

får veta” (Rådgivare/kundtjänst). 

 

”De tycker jag nog jag har märkt (…) att de utrycker spontant både om bra saker och 

det de känner missnöje” (Rådgivare). 

 

När vi frågade kunderna om de är villiga att ge feedback både då de är nöjda och 

missnöjda så var det väldigt olika svar som framkom under intervjuerna.  På frågan 

vad de gör när det är missnöjda framkom en också rad olika svar. En kvinna svarade 
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att hon inte gjorde något alls för förmedla sitt missnöje till Swedbank utan gick 

istället till en annan bank och skaffade bankkonto och bankkort. Tre personer sa att de 

inte gjorde något alls utan lät det bara vara. 

 

”Nej det gör jag inte. De har jag inte gjort hitintills” (Kvinna 57år). 

 

”Jag klagade inte, jag retade mig” (Kvinna 62år). 

 

”Jag gör nog inget speciellt då heller det är inte lönt” (Man 55 år). 

 

Två hade planer på att prata med Swedbank men hade ännu inte gjort det. En av dessa 

svarade: 

 

”Jag har inte gjort något ännu men jag ska göra det. Jag tänkte ringa till dem, min 

bank, alltså den banken som jag personligen tillhör(…) Jag tänker fråga varför de 

gjort som de gör. De har inte informerat överhuvudtaget till kunderna direkt att de 

tänker införa bland annat tio kronors avgift varje gång man tar ut på en bankautomat 

som inte är deras egna(…) Ehh… väldigt väldigt lite kundkontakt har dem. Och sedan 

så tänker jag förklara mitt missnöje och förklara att jag tänker byta bank” (Man 23 

år). 

 

Av alla intervjudeltagarna var det endast två personer som själva tagit kontaktat 

Swedbank och förklarat sitt missnöje till banken.  

 

”Ja, en gång så, ringde jag upp telefonbanken och sa som de var. Men jag ringde upp 

banken och de kunde inte hjälpa mig men sen fick jag prata med en ny person och då 

gick det bra i och för sig” (Man 27 år). 

 

”Jag har poängterat att jag är väldigt missnöjd med uttagsavgiften. Jag gick till 

kontoret och sa att jag var missnöjd med det.” (Kvinna 25 år). 

 

Då de gällde vad kunderna gör när de är nöjda svarade nästan alla att de inte brukar 

göra något speciellt. De fortsätter bara att vara kund.  
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”Jag har nog inte tagit någon extra kontakt när de har gjort ett bra jobb. Jag har inte 

överansträngt mig för att banken ska veta att jag är en nöjd kund” (Man 31 år). 

 

”Fortsätter jag vara kund” (Kvinna 23 år). 

 

Det är endast en person som uttryckligen säger att han utrycker sin nöjdhet på något 

sätt. 

 

”Jag brukar alltid tacka för hjälpen, man är liksom så som hon bemöter så bemöter 

jag henne” (Man 36 år). 

 

De anställda i banken sa alla tre att de lyssnar då kunderna har någonting att säga. 

Både om det var positiv och negativ feedback. Kontorschefen svarar att de anställda 

på Swedbank absolut försöker men att det är självklart att de kan utvecklas och bli 

bättre. Rådgivaren understryker att det är ännu viktigare att vara lyhörd för kunderna 

nu då den rådande finanskrisen är ett faktum. 

 

”Ja de tycker jag nog. Att man ändå har relaterat till höstens oroligheter och vi har 

sagt genom hela banken att vara aktiva och ringa många av våra kunder, just för att 

många går och funderar på mycket men sen tar det inte sig tid till att ringa till banken 

och då har vi känt att de inte alltid har varit roliga samtal att ta men man kan ju inte 

bara stoppa huvudet i sanden utan att man visar kunder att man finns även när det är 

lite jobbigt” (Rådgivare).  

 

”Jag det gör de väl indirekt om man diskuterar med en kund som inte är nöjd så är 

det klart att man lyssnar och ber dem förklara liksom varför och vad som har hänt 

och så att vi verkligen kan förstå kundens synsätt på saken så det är klart att man gör 

det” (Kontorschef).  

 

På frågan om de anställda i Swedbank Känner att det blir någon förändring kundens 

synpunkter och kritik förs vidare upp i organisationen svara kontorschefen: 

 

”Förändringar blir det men man får väl va självkritisk också vi är en väldigt stor 

organisation så det är klart att det tar tid det krävs flera klagomål av samma karaktär 
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eller natur för att det till slut skall bli en förändring centralt som sedan man anammar 

så måste man säga dessvärre men vi är ju rätt många och stora och utspridda så det 

tar sin tid men skulle man fråga en kund det här så tror jag att dem skulle vara 

beredda på att det tar tid det tror jag” (Kontorschef). 

 

De andra två anställda i Swedbank menar att ju mer omfattande kritiken är desto 

längre tid tar det att få återkoppling och nå en förändring. Rådgivare/kundstjänst 

menar att när väl de högre instanserna tar sig an ett problem och det kommer tillbaka 

till kunden så blir kunden ofta väldigt nöjd. 

 

De svar som vi fick då vi ställde frågan till kunderna om de ansåg om de kände att de 

kunde påverka eller vara delaktiga i utvecklingen av bland annat Swedbank tjänster, 

svarade två att de kände att de på något sätt 

 

”Med tanke på det bemötande som jag har fått hittills så har jag inga svårigheter att 

föreställa mig att de också skulle ta till sig om jag hade framfört åsikter men jag har 

aldrig varit i situationen så jag vet ju inte” (Man 31 år). 

 

”Ja det tycker jag. När vi var där och pratade om pensionen och lån och så gav hon 

många råd och så men att man själv får bestämma och så liksom” (Kvinna 34 år). 

 

De övriga svarade att de inte riktigt visste eller att de inte trodde att kunderna i 

Swedbank inte hade något inflytande alls.   

 

”Det är svårt att säga, jag vet inte faktiskt”(Kvinna 27 år). 

 

”Ja, jag tror att jag kan vara det om jag skulle velat, för att jag har uppfattningen om 

att de vill lyssna på sina kunder” (Kvinna 25 år). 

 

”Nej det tror jag inte, de lyssnar inte på oss äldre utan möjligtvis på de yngre” (Man 

55 år). 

 

”Ja alltså det är som jag säger liksom kunder är ju jätteviktiga och jag hoppas att 

man kan det nu är det ju lite turbulens med ekonomin och hela den biten ju så jag vet 
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ju inte för tillfället om det kanske är möjligt eller hur det är, jag vet inte alls. Jag 

hoppas ju det” (Man 36 år). 

 

Det kunderna förväntar sig av Swedbank då de gäller hur de ska gå vidare med den 

kritik de får av kunderna hoppas alla att det på något sätt leder till något bra. Att det 

tas upp på högre instans och att Swedbank tar kritiken på allvar och att kunderna i sin 

tur får feedback på sin kritik. Men dessvärre tror nästan alla att det inte kommer att 

leda till någon större förändring.  

 

”Jag tror att det är många som säger något men dem bryr sig nog inte så mycket  

Om det hade varit något annat så hoppas jag verkligen att dem tar det på allvar” 

(Kvinna 34 år). 

 

”Jag förväntar mig inte att dem gör något då jag inte tror att dem egentligen lyssnar 

men jag skulle vilja se att klagomål och kritik förs vidare och att saker som behövs 

ändras gör så” (Man 55 år). 

 

”Rättar till det jag kritiserar, det är vad jag förväntar mig. Om de inte rättar till det 

byter jag bank” (Kvinna 62 år). 

 

På frågan till de anställda i Swedbank om man rapporterar eventuella klagomål menar 

personen i kundtjänst att man går till sin chef om det är ett klagomål eller kritik som 

kan lösas på kontorsnivå. Skulle det vara mer övergripande kritik kontaktar man 

bankens klagomålsansvariga i banken eller eventuellt juridikenheten.  Om kunden inte 

är nöjd får denne gå vidare till allmänna reklamationsnämnden. I organisationen finns 

det även ett nyutvecklat klagomålssystem dit man ska rapportera kritik som inte kan 

lösas på lägre nivå. 

 

”Mm det beror på om det är en generell syndpunkt kunden har eller ett allmänt 

missnöjde så är det klart att man försöker lösa det då i den mån som jag känner att 

jag mandat att kunna göra något bättre för kunden direkt (…) Allmänt missnöje är ju 

inget som vi på banken för vidare eller sådär.. men det är klart vi kanske diskuterar 

det lite kanske med en kollega om man känner sig osäker…Om det är mer specifikt 
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klagomål då finns det speciella rutiner kring det hur jag ska gå vidare med det. Så att 

det prövas på lite högre instanser” (Rådgivare). 

 

Även kontorschefen understryker skillnader i rapporteringen av klagomål. Är det 

allmänna klagomål får man ta en diskussion med chefen och direkt med kunden 

medan mer omfattande ärenden ska rapporteras i bankens klagomålsystem. 

 

På frågan om de anställda i Swedbank känner att det blir någon förändring om 

kundens synpunkter och kritik förs vidare upp i organisationen svarar kontorschefen: 

 

”Förändringar blir det men man får väl vara självkritisk också vi är en väldigt stor 

organisation så det är klart att det tar tid det krävs flera klagomål av samma karaktär 

eller natur för att det till slut skall bli en förändring centralt som sedan man anammar 

så måste man säga dessvärre men vi är ju rätt många och stora och utspridda så det 

tar sin tid men skulle man fråga en kund det här så tror jag att dem skulle vara 

beredda på att det tar tid det tror jag” (Kontorschef). 

 

Vid frågan om det finns några praktiska exempel på hur kundernas kritik har lett till 

förändringar inom organisationen svara rådgivaren att det måste hända hela tiden. 

Rådgivaren menar att banken måste hela tiden ändra sig så att kundernas och 

marknadens krav kan uppfyllas och speciellt under denna höst då oroligheter stått i 

fokus har organisationen försökt att anpassa sig till kunders efterfrågan.  

 

Både kontorschefen och rådgivaren/kundtjänst understryker framtagandet av det nya 

klagomålsystemet är ett slutligt resultat av kundernas önskemål.  

 

”Jag tro att det här nya klagomålssystemet är till följd av att kunderna i de här 

undersökningarna har känt att de inte blivit tagna på allvar och där så vi kan 

illustrera att det faktiskt kommer någon vart” (Rådgivare/kundtjänst). 

 

Kontorschefen menar att kundernas ökade krav på internetbankens lättanvändlighet 

samt tillgång driver på utvecklingen snabbare än om kunderna inte ställde högre krav. 
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Alla tre anställda på Swedbank är övertygade om att organisationen hela tiden tar till 

sig och lär sig av kunderna. Rådgivaren menar att det är kundernas ökade 

förväntningar som gör att banken drivs framåt. Rådgivaren menar också att det är 

kunderna banken lever utav och det alltid är viktigt att vara lyhörd för deras åsikter 

och syndpunkter.  Även kontorschefen menar att man lär sig av kunderna, så länge det 

är konkret kritik som kan hjälpa Swedbank framåt.  

 

”Ja det hoppas jag verkligen ja det tror jag att vi gör (…) men vi måste väl ändå 

känna att vi så klart tar till oss vad kunderna tycker” (Kontorschef).  

 

Rådgivare/kundtjänst anser också att det är självklart att man lär sig från kunderna 

och att deras synpunkter är viktiga men är lite mer kritiskt.  

 

”På små kontor så tror jag faktiskt det(…) men vissa är så att de har jobbat i bank i 

40 år och känner ”gud jag orkar inte höra mera”, det är ju vilken person man träffar 

tror jag också. Hur man är och tar det på allvar” (Kundtjänst/rådgivare). 

 
Eftersom att alla individer har förväntningar som är socialt skapade från de 

erfarenheter och livsvärldar de lever i leder detta i sin tur till nöjdhet eller eventuellt 

missnöjdhet. För att Swedbank ska få en ärlig chans att som organisation lära sig av 

kundernas förväntningar måste kunderna uttrycka sina åsikter genom att interagera 

med Swedbank. Swedbank måste ta en aktiv roll för att få sina kunder att uttrycka sin 

kritik då det endast är genom lärandet de kan få av kunder som de kan utveckla 

bibehålla och reproducera organisationen (Beckérus et al, 1998).   

 

Först när Swedbank har en interaktion med sina kunder, som de kan dra nytta av, kan 

det kollektiva lärandet uppstå och som i sin tur genererar ny kunskap för Swedbank. 

Detta är inte endast gynnsamt för utvecklandet i organisationen utan även för 

nöjdheten hos kunderna.  

 

Att Swedbank lägger stor vikt på att utveckla det organisatoriska lärandet likt många 

andra framgångsrika organisationer på marknaden (Nicolini et al, 2003) tar sig bland 

annat i utryck i att de nyligen utvecklat ett nytt klagomålssystem. Enligt Alvesson 

(2004) skapar organisationer strategier för att stärka och gynna organisatoriskt 
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lärande. Klagomålsystemet kan ses som en del av en strategi i det organisatoriska 

lärandet både internt och externt. Utåt till kunderna finns möjlighet att klaga via 

Swedbanks hemsida och likaså en rutin för internt bruk där de anställda kan sända 

vidare klagomål och kritik som går vidare upp till högre instanser. Det görs även 

årliga telefonundersökningar och de anställda i Swedbank uttrycker även att de 

personligen uppmuntrar kunder att föra fram sin kritik när de interagerar med dem. 

Detta kan ses som ytterligare försökt till organisatoriskt lärande. De socialt skapade 

normerna i Swedbank uppmuntrar de anställda till att öka det organisatoriska lärandet 

på individuell nivå genom att lyssna och ta till sig av kundernas kritik. Dock upplever 

kunderna i studien att dessa ansträngningar inte når hela vägen fram. Ingen av 

kunderna har någonsin känt att Swedbank tagit initiativ till att undersöka hur 

kunderna ställer sig till Swedbank.  

 

Sandberg och Targama (2007) menar att organisationer måste idag vara 

anpassningsbara för förändringar och detta är av stor vikt för Swedbank då flera av 

respondenterna menar att de byter bank om de inte får sin kritik tillgodosedd. 

Kunderna uttrycker också att de vill ha snabb återkoppling och respons ifrån 

Swedbank då kunderna menar att så länge de märker att Swedbank i alla fall har gjort 

ett försök att bemöta deras förändrade förväntningar är de tillfredställda. Enligt de 

anställda i Swedbank är målet att ha snabb återkoppling men de utrycker även 

svårigheterna då organisationen är stor och komplex. I och med att Swedbank är en så 

pass stor organisation finns det hinder för Swedbank att vara anpassningsbara som 

Sandberg och Targama (2007), Senge (1990), Field och Ford (1995) och Pedler et al 

(2002) menar att organisationer måste vara, i dagens föränderliga samhälle.  Trots 

Swedbanks komplexitet finns det hos de anställda såväl som hos kunderna en 

medvetenhet att ständigt fokusera på organisatorisk lärande kan i det långa loppet 

vara nyckeln till framgång (Easterby-Smith et al 1999). 

 

Romme & Dillen, (1997) och Sandberg & Targama (2007) diskuterar skillnaden 

mellan individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärande. Som vi tidigare nämnt 

finns det ett medvetande hos de anställda att lyssna på kunderna för att lära sig och få 

ta del av kritik. Frågan är hur långt lärandet sträcker sig.  En anställd uttrycker att 

denne gärna diskuterar med en kollega eller eventuellt en chef när denne står inför ett 

problem då kunder framfört sin kritik. Lärandet skapas då genom att två kollegor 
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interagerar och de två individuella kunskaperna utvecklas till kollektiv kunskap. 

Dessvärre stannar lärandet och kunskapen av då denna inte når längre än till ett par 

kollegor. Det organisatoriska lärandet utvecklas således inte i hela organisationen utan 

endast på ett specifikt kontor. Genom att Swedbank inte angriper problemet och för 

det vidare upp i organisationen kommer problemet att kvarstå för kunder både på det 

aktuella kontoret samt på andra kontor. Organisationen i sin tur har inte fått ta del av 

lärandeprocessen då strategier för bemötandet av ett specifikt problem på 

organisatorisk nivå inte utvecklas. 

 

Det är kundernas erfarenheter i dess sociala omgivning som ger Swedbank idéer mot 

ny kunskap och förståelse som i sin tur ger riktning och driver på det organisatoriska 

lärandet (Granberg & Ohlsson, 2000). De anställda menar att de vill och försöker ta åt 

sig av kundernas kritik men allt som oftast är det kunderna som måste anpassa sitt 

beteende utifrån bankens riktlinjer. Många av kunderna är väl medvetna om deras 

förväntningar och krav på vad Swedbank ska erbjuda dem. Då de blir besvikna ger det 

kraft åt idéer som antingen leder till klagomål hos banken eller i värsta fall får dem att 

byta bank. Kunderna skaffar sig ständigt ny erfarenhet genom att interagera med 

andra individer, både kunder till Swedbank samt kunder i andra banker (Larsson, 

2004). Genom att kunden ständigt anpassar sig till omgivningen medför detta att 

kunderna skapar en ny social verklighet som bidrar till ny kunskap (Piaget, 1970 och 

Kolb, 1984). Som vi tagit upp i empirin är de flesta av respondenterna inte benägna 

att framföra kritik, vare sig det gäller positiv eller negativ kritik. Dessa erfarenheter 

och kunskaper måste kunderna se till att banken får ta del av för att ha en chans att 

lära sig (Granberg & Ohlsson, 2000). Ger kunden banken inte denna chans kommer 

gapen mellan kundernas förväntningar som drivs med samhällets utveckling, och 

bankens erbjudande bli så pass stort att Swedbank som aktör blir inaktuell som en 

attraktiv spelare på marknaden.  

  

Lewin (1890-1947) ansåg att erfarenheterna som en människa bär med sig skapar 

förutsättningar för personliga egenskaper och beteende.  De mentala erfarenheterna 

bidrar till det som Lewin kallade livsrum nämligen hur individen uppfattar världen. 

Beteende och lärandet är alltså därför alltid ett samspel mellan individen och dess 

omgivning (Granberg & Ohlsson, 2000). I interaktionen mellan Swedbank och 

kunden skapas en möjlighet för lärande. Lärandet uppstår då det finns utrymme för ett 
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socialt samspel. Två personer måste vara medvetna om att det är en lärandesituation, 

antingen banktjänstemannen som informerar kunderna om möjliga alternativ eller 

kunden som ger banktjänstemannen eller hela organisationen kritik (Kolb och 

Lewins). Detta fenomen bidrar till ett betydligt mer effektivt lärande och 

kunskapsmedvetenhet då de lärde får ta del av lärarens socialt skapade tankar snarare 

än om lärandet kommer uppifrån ledningen.  

 

Swedbanks normer och kultur bidrar till en ständig tillgänglighet för kunderna. 

Internetbanken, telefonbanken och kontoren finns alltid lättillgängliga för kunderna 

dit de kan vända sig om de har kritik. Trots denna tillgänglighet och möjlighet för att i 

praktiken överföra kunskap i mötet med banken anser kunderna att Swedbank inte 

aktivt arbetar för att vilja lyssna på kunden för att lära sig. Kunderna uppfattar inte 

heller att man praktiskt inom banken går vidare med deras klagomål. De tror inte 

heller att deras kritik kommer att kunna påverka Swedbank till förändring. 

 

Nicolini, Gherardi & Yanow (2003) menar att det är viktigt att lärandet måste hållas 

vid liv genom att överföra den vidare och det är just detta som kunderna inte tror att 

Swedbank gör. Kunderna menar att det inte är värt mödan att föra fram sin kritik för 

att det ändå inte kommer leda någonvart. En kund säger till och med att istället för att 

säga något så går hon och retar sig. Om inte kunskapen går vidare upp i 

organisationen för att senare ta fäste i alla enheter hålls inte kunskapen vid liv utan 

tynar bort.  

 

De anställda på Swedbank diskuterar alla tre de stora skillnaderna mellan allmänt 

missnöje och vad de anser är riktiga problem. När det handlar om det allmänna 

missnöjet är det oftast beslut om förändringar som kan tas på kontorsnivå. Dessa 

beslut grundar sig inte på att beteendet eller strategin för att problemet ska 

undermineras utan är endast en spontan lösning, det vill säga man upptäcker felet och 

korrigerar det (Argyris och Schön, 1978). Trots korrigeringen av felet så ändrar 

Swedbank inte deras riktlinjer och mål utan endast deras aktiviteter och rutiner och 

därmed lär sig egentligen organisation ingenting i och med att problemet kvarstår. Det 

blir helt enkelt den lägre nivån av lärandet, det vill säga single-loop-learing (Morgan, 

2006). 
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Att kunderna känner sig oförmögna i påverkandet av Swedbanks tjänster beror på att 

de inte kan se hur den enskildas kritik kan bidra till en större förändring. De uppfattar 

inte att organisationen skulle kunna vara beredda att ändra deras beteende och 

värderingar för att motverka ett problem eller klagomål. Därav har Swedbank 

misslyckats att få den enskilde individen att känna sig speciell och betydelsefull.  

 

Saknaden på tydliga riktlinjer inför både anställd och kund och hanterandet av kritik 

bidrar till att kunden inte känner att de tas på allvar.  Även om resultatet inte blir till 

kundens fördel har kunden fått gehör och denne återkoppling den efterfrågar. De 

förändringar som faktiskt har skett efter att kunder har gett kritik, i stor utsträckning, 

är att Swedbank bland annat utökat sina öppettider samt det nya klagomålssystemet. 

Kontorschefen menar att dessa två förändringar är till följd av att man lyssnat till 

kunders kritik och tagit till sig av kunskapen för att förändras. Detta är ett exempel på 

double-loop-learning (Argyris & Schön, 1978) då organisationen på ett djupare plan 

förändrat sin strategi för att motverka problemet. Dock har ingen av de intervjuade 

kunderna varken reflekterat över att det finns ett klagomålsystem eller 

uppmärksammat att Swedbank faktiskt tagit till sig av kunders kritik. 

 

Den tredje nivån av lärande utvecklat av Probst och Buchel (1997) är triple-loop- 

learning och innebär att förstå hur problem och lösningar hänger ihop även om de är 

separerade över tid och rum. Denna högsta nivå att på djupet förstå samband över tid 

och rum är svår att diskutera då vi i studien inte har fått någon inblick i detta djup av 

lärande i Swedbank.  

 

De anställda på Swedbank poängterar att de är lyhörda. För att kunderna ska förstå 

detta måste det finnas tydliga ramar som når ut till kunderna hur man arbetar i 

Swedbank (Gavin, 1993 i Argyris, 1999). Detta genom att ha övergripande ramar som 

styrker öppenhet över gränserna för att stimulera till utbyte av idéer och kunskap 

vilket i Swedbanks fall är de årliga undersökningarna, regelbundna möten med 

kunderna samt det nya klagomålssystemet som både är utvecklad för intern samt 

extern användning. 
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5. SLUTSATS 
 

I detta kapitel inleder vi med att redogöra för det syfte vi haft med uppsatsen. 

Därefter visar vi vilka slutsatser vi dragit ur studiens empiri och analys. 

Avslutningsvis presenterar vi förslag till fortsatt forskning att förkovra sig i. 

 

 

 

 

Figur 12. Dispositionsguide (Egen illustration). 

 

Syftet med uppsatsen är att genom ett socialkonstruktivistiskt synsätt öka förståelsen 

för hur kundernas uppfattar Swedbank försök att lära sig av sina kunder. Vi valde att 

fokusera på hur interaktionen med kunderna, kundernas förväntan samt nöjdhet 

påverkar det organisatoriska lärandet.  Syftet skulle hjälpa oss att besvara 

frågeställningen; Hur uppfattar kunderna Swedbanks försök att förbättra och öka 

lärandet i organisationen? Genom intervjuer med kunder samt anställda i banken där 

intervjuguiden grundade sig på frågor som berörde interaktion, förväntningar, nöjdhet 

och hur dessa i sin tur leder till lärande, ville vi genom empiri få en ökad förståelse 

för teorin och bidra till denna. Med hjälp av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på 

dessa teman ville vi bistå forskningen i ämnet en ny synvinkel av organisatoriskt 

lärande 

 

Kunderna i studien anser inte att Swedbank gör några ansträngningar för att utnyttja 

de sociala interaktionerna med kunderna till ett organisatoriskt lärande. Dock 

förväntar sig kunder att de ska ha någon form av inflytande i Swedbank men tror 

egentligen inte att de har något att säga till om då Swedbank är en så stor organisation 

med många olika kundsegment att ta hänsyn till. Kundernas förväntningar är socialt 

skapade i den livsvärld och kontext de befinner sig i och detta har även bidragit till att 

många av respondenterna upplever att kunder i andra banker har mer inflytande i sin 

bank.  

 



 73

Som vi nämner i inledningen lämnar många kunder storbankerna för de mindre 

nischbankerna som överlag är mer fokuserade på ett specifikt kundsegment. Upplever 

kunderna att nischbankerna på ett bättre sätt uppfyller deras förväntningar är kunden 

mindre benägen att bli missnöjd. Kunderna tenderar då också att känna sig mer 

speciella och får med detta i alla fall en känsla av att de kan påverka bankens 

utveckling. Swedbanks problematik då de gäller förväntningar är att de vänder sig till 

alla typer av kundsegment. Som vi tidigare nämnt har varje individ sin subjektiva syn 

av vad en bank är samt vad banken ska bistå för tjänster. Med detta som utgångspunkt 

är det svårt eller näst intill omöjligt för Swedbank att tillgodose alla sina kunders 

behov och förväntningar. Studien visar dessutom att Swedbank brister i lyhördheten i 

de sociala interaktionerna och därigenom förmågan att anpassa organisationen efter 

kundernas behov. Följden av detta blir att missnöje uppstår, inte endast hos ett 

segment av Swedbanks kundstock utan hos flera.  

 

Denna problematik blev uppenbar då finanskrisen tog fart i Sverige under hösten 

2008. Swedbank hade inte lyckats befästa ett förtroende hos sina kunder och inte 

heller en förståelse för att kunderna behövde en ökad interaktion för att känna sig 

komfortabla i den rådande oron. Om Swedbank tidigare hade förstått vikten av att 

lyssna på kunderna och använt sig av detta lärande i organisationen hade Swedbank 

kunnat förhindra eller i alla fall dämpa misstron och missnöjet för banken och på så 

vis stilla utflödet av kapital.   

 

I studien framkom det att Swedbanks anställda anser att de ständigt interagerar med 

kunderna.  Swedbank har därmed redan goda förutsättningar att genom den sociala 

interaktionen med kunden dra lärdom, då dessa möten ger gratis kunskap om vad 

kundernas behov och förväntningar innefattar. Trots att kunderna bistår med gratis 

kunskap åt banken visar studien att det inte utnyttjas till organisatoriskt lärande eller 

en djupare förståelse för kundernas socialt skapade förväntningar. Tyvärr spelar de 

goda förutsättningarna för organisatoriskt lärande i detta fall ingen roll för kunderna 

då de upplever att de inte har möjlighet att påverka. Detta ger sig i uttryck under 

intervjuerna då både anställda och bankens kunder har en viss frustration över 

situationen hanteras. De anställda utrycker en viss osäkerhet kring hur hanteringen av 

kritik ska rapporteras och även hur det bör återkopplas. Det finns ingen tydlig strategi 

för när klagomål ska rapporteras eller när de ska lösas på kontorsnivå. Hos kunderna 
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uttrycker sig detta genom att de inte ser någon mening med att kritisera eftersom de 

har föreställningen att det krävs många klagomål av samma art för att det ska ge 

någon effekt.  

 

Att endast på kontorsnivå anpassa och korrigera problem, likt singe-loop-learning, 

bidrar inte till organisatoriskt lärande eftersom problemet kvarstår. Först då det 

organisatoriska lärandet, som grundar sig på kundernas kunskap och förväntningar, 

når hela organisationen, genom en strategi, double-loop-learning. 

 

Trots Swedbanks tillkortakommande då det gäller att ta tillvara på den sociala 

interaktionen för att uppnå lärande, utifrån kunderna, på organisatorisk nivå finner vi 

längst ner på Swedbanks hemsida följande: 

 

“Banken har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter och 

tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största 

allvar. Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar 

vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som 

hänt” (www.swedbank.se) 

 

Trots att denna information, genom att söka sig fram på Swedbanks hemsida, finns 

upplever vi ändå att Swedbank inte tar sina kunders klagomål på riktigt allvar. Detta 

motiverar vi med att kunder på banken hemsida kan erbjudas köp av aktier och andra 

komplicerade finansiella tjänster men som kund kan man inte ens maila in sin kritik, 

varken positiv eller negativ. Det enda alternativet som erbjuds är att skicka ett brev 

per post. Här brister inte endast bankens förståelse för kunden utan även intresset för 

kunden.   

 

Enligt vår mening bör Swedbank utveckla sin strategi till att vara direkt kopplad till 

organisatoriskt lärande som grundas på kundernas förväntningar, behov samt kritik. 

Förutsättningarna som den dagliga interaktionen med kunderna ger är ovärderlig. Tar 

Swedbank detta på allvar byggs det automatiskt förtroende, en självklar förståelse för 

kunden och ett naturligt organisatoriskt lärande.  
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För fortsatt forskning är det intressant att fördjupa sig ytterligare i hur 

socialkonstruktivism kan öka förståelsen för organisatoriskt lärande. Genom att göra 

en djupdykning och fokusera på de interna processerna för organisatorisk lärande 

inom Swedbank eller en annan organisation kan ämnet utvecklas ytterligare. Genom 

djupare förståelse för de interna processer som finns skapas större möjligheter att 

även förstå hur det externa lärandet, som kunder kan bidra med, i organisationen kan 

utnyttjas fullt ut. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide - Kund 
 

• Hur gammal är du? 

• Vad är din nuvarande sysselsättning? Vad pluggar/jobbar du med? 

• Hur länge har du varit kund i Swedbank? Om du nyligen bytt bank, varför? 

Har du funderat eller funderar du på att byta bank? 

• Har du någon personlig kontakt på Swedbanken? Varför/varför inte?  

• Hur kommer du i kontakt med Swedbank? 

• Hur sköter du dina bankärenden? Varför? Skulle du vilja ha det på något annat 

sätt? 

• Vad förväntar du dig av din bank? 

• Vad är det som gör dig nöjd med Swedbank?  

• Vad gör du när du är nöjd med Swedbank? 

• Vad är det som gör dig missnöjd med Swedbank? 

• Vad gör du när du är missnöjd med Swedbank? 

• Är banken lyhörd för din kritik eller förslag för förändring/förbättring? 

• Anser du att Swedbank på eget initiativ undersöker vad du som kund är 

missnöjd/nöjd med? 

• Känner du som kund att kan påverka och vara delaktig i utvecklandet av 

Swedbanks tjänster?  

• Anser du att du kommer i kontakt med rätt person när du ger kritik? 

• Hur blir du bemött av Swedbank om och när du ger kritik?  

• Hur förväntar du dig att Swedbank går vidare med din kritik? 

• Ändras dina bankvanor beroende på konjunktur? 
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 Intervjuguide - Anställda på Swedbank 
 

• Vilken position har du i banken?  

• Hur länge har du jobbat i Swedbank?  

• På vilka sätt kommer du i kontakt med kunderna?  

• Hur stor del av dagen interagerar du med kunder på ett eller annat sätt?  

• Vilken typ av kunder möter du?  

• Vad tror du att kunderna förväntar sig av er som bank?  

• Hur uppfattar du kundnöjdheten i banken?  

• Hur mäter ni kundnöjdheten? Lokal/central nivå  

• Anser du att Swedbank kunder är villiga att framföra sina synpunkter och 

banken och dess tjänster?  

• Uppmuntrar du kunderna att framföra sina synpunkter?  

• Vilken typ av kunder har oftast synpunkter? (Grupp)  

• Har olika typer av kunder olika inflytande på hur banken behandlar 

synpunkter  

• Vad är det för typ av synpunkter, klagomål, feedback?  

• Hur tar du emot synpunkter? Sker någon kontinuerlig kommunikation med 

kund som lämnat in klagomål eller upplyser om brister?  

• Rapporterar du synpunkter? Hur?  

• Hur ser processen ut för hantering utav synpunkter i organisationen?  

• Känner du att det blir någon förändring när ni för vidare kunders 

synpunkter? (organisationen snabb att ta till sig kritik till att agera)  

• Finns det några praktiska exempel på hur kunders synpunkter har lett till 

förändringar inom organisationen?  

• Anser du att ni på något sätt tar till er och lär av kunderna?  

• På vilka sätt anser du att banken drar lärdom av kundens förslag/klagomål?  

• Anser du att Swedbank är lyhörda för kundernas synpunkter?  

• Vilken bank tror du har mest gehör för kundernas synpunkter?  


