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SAMMANFATTNING 

Idag blir det allt viktigare att arbeta med kvalitetsutveckling inom banksektorn och att arbeta 

för att skapa nöjdare kunder än konkurrenterna då produkterna inte skiljer sig så mycket åt 

mellan de olika bankerna. Idag finns det forskning på hur man arbetar med detta inom 

banksektorn och hur man ska arbeta för att skapa nöjda kunder och starka relationer till sina 

kunder, dock har vi inte lyckats hittat någon tidigare forskning som behandlar hur svenska 

banker arbetar med kvalitetsutveckling. Vi har intervjuat respondenter från fem olika banker, 

varav en chef och en medarbetare från respektive bank för att se hur man jobbar med 

kvalitetsutveckling i svenska banker. Vi har utgått från teorier som berör hörnstensmodellen, 

kvalitet, tjänstekvalitet, offensiv kvalitetsutveckling, servicekvalitet, ledarskap och 

decentralisering. Resultatet av studien visar att man i Svenska banker har ett stort fokus på att 

jobba med kvalitetsutveckling och därigenom få nöjdare kunder. 

 

 

NYCKELORD:  
Bank, Kvalitet, Tjänstekvalitet, Offensiv Kvalitetsutveckling, Hörnstensmodellen, 

Servicekvalitet, Ledarskap och Decentralisering. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
Today, it is increasingly important in the banking industry to work with quality and to create 

more satisfied customers than their competitors, since their products don’t differ that much. 

There is currently research on how to work with quality in the banking industry and how to 

work for a higher customer satisfaction and strong relations to their customers, however we 

have not been able to find any previous research that deals with how Swedish banks work 

with quality development. Respondents from five different banks were interviewed, of which 

a manager and an employee at each bank, to see how they work with quality development in 

Swedish banks. We have assumed theories involving cornerstone model, quality, service 

quality, TQM, quality of service, leadership, and decentralization. The results of the study 

show that the Swedish banks have a major focus of working with quality to customer 

satisfaction. 

 

 

KEYWORDS:  
Bank, Quality, TQM, Service quality, Cornerstone model, Leadership and Decentralization 

 



 

 

 

FÖRORD  
Denna magisteruppsats är skriven inom ämnet kvalitets och ledarskapsutveckling. Studien är 

genomförd vid avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik vid 

Mittuniversitetet i Östersund under vårterminen 2015. Vi vill tacka vår handledare Pernilla 

Ingelsson som under hela arbetet gett oss en bra vägledning. Vi vill också tacka de 

respondenter som har ställt upp på att vara med på våra intervjuer och gett oss underlag till 

denna studie. 
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1.1 Inledning 

Det inledande kapitlet behandlar bakgrund och problemdiskussion till hur viktigt det är för 

företag och organisationer att arbeta med kvalitetsfrågor samt syftet med studien. 

 

Kvalitet är något som alltid kommer att vara centralt för en organisations överlevnad. Vi har 

valt att närmare studera hur svenska banker arbetar med offensiv kvalitetsutveckling. Vår 

studie kommer att grunda sig på intervjuer gjorda på anställda inom fem olika banker. 

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) har kvalitet och kvalitetsfrågor fått en allt mer betydande 

roll i organisationer och företag, och där av har det lett till nya sätt att styra och planera 

verksamheterna. Det är också de företag som arbetat med kvalitet och kvalitetsutveckling på 

ett innovativt och systematiskt sätt som nått stora framgångar i marknadsposition, lägre 

interna kostnader och snabbare framtagning av nya produkter. Historiskt har det visat sig att 

företag som haft ett stort fokus på kvalitetsfrågor, som tillexempel har utgått från kundernas 

behov och förväntningar och systematiskt jobbat med kvalitetsfrågor har nått stora 

framgångar (ibid).  

 

Ordet kvalitet har enligt Bergman och Klefsjö (2012) många olika definitioner och kan tolkas 

på många olika sätt beroende på erfarenhet, förförstålse och i vilket sammanhang det nämns. 

Tidigare var det främst varuproducerande företag som arbetade med kvalitetsfrågor men nu 

har även de tjänsteproducerande företagen börjat jobba aktivt med offensiv 

kvalitetsutveckling. 

 

På senare tid har ett allt större intresse uppstått för tjänstekvalitet. 2010 utgjorde 

tjänstesektorn 70 procent av Sveriges bruttonationalprodukt och andelen tjänster ökar 

fortfarande. Tjänster som produceras inom den offentliga sektorn är enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) tillexempel sjuk och hälsovård, skolor och universitet och inom den privata 

sektorn är det tillexempel transporter, restauranger, hotell och banker. Just inom 

tjänstebranscherna så präglas de enligt Lewis (1991) av en ökad kundmedvetenhet och att 

kunderna har höga förväntningar på kvalitet och sofistikerade leveranssystem till följd av 

dagens tekniska framsteg. 

 

Kvalitetsarbetet blir enligt Albrecht och Zemke (1985) allt mer en nyckelvariabel i den 

strategiska planeringen. De företag som utmärker sig är de företag som präglas av 

engagemang från den högsta ledningen och en företagskultur som uppmuntrar till konsument- 

och kvalitetsfokus genom hela företaget.  

 

Fördelarna med att jobba med kvalitet och ge kunderna en god service är många enligt Lewis 

(1991), tillexempel kundnöjdhet och lojalitet, nya kunder, större marknadsandelar, bättre 

arbetsmoral, lägre personalomsättning, färre misstag, ökad produktivitet, lägre kostnader samt 

lönsamhet. Genom detta skapas även flera nöjda externa kunder. Ett annat sätt för att få nöjda 

kunder är enligt Resnick (1994) att jobba decentraliserat. Genom att jobba decentraliserat kan 

organisationens medarbetare skapa kundtillfredsställelse hos sina externa kunder då varje 
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enskild medarbetare jobbar nära kunden och därigenom har de också största möjligheten att ta 

reda på hur kunden ska bemötas för att skapa kundtillfredsställelse.  

 

Konsumenter har enligt Lewis (1991) väldigt höga förväntningar på tjänster från sina banker, 

men för bankerna kommer den största konkurrensen fortsatt vara produkt, pris, plats och 

marknadsföring. Vilket innebär att nöjda kunder fås genom dessa fyra parametrar. Inom 

bankbranschen i Sverige är det inte mycket som skiljer bankerna åt. Bankerna säljer alla 

liknande produkter och tjänster och då blir det allt viktigare att ha hög kvalitet på sina 

produkter och tjänster.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur Svenska banker jobbar med offensiv 

kvalitetsutveckling för att hålla en hög service åt sina kunder i en bransch där inte produkter 

och tjänster skiljer sig nämnvärt åt. 

 

1.3 Frågeställningar: 

 Skiljer det sig i hur Svenska banker jobbar med offensiv kvalitetsutveckling? 

 Finns det ett samband mellan hur man jobbar med offensiv kvalitetsutveckling och 

den externa kundnöjdheten? 

 Finns det skillnader i hur man jobbar med offensiv kvalitetsutveckling om man jobbar 

decentraliserat eller inte?  
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1.4 Disposition 

 

Kapitel 1 Inledning  

Det inledande kapitlet behandlar bakgrund och problemdiskussion till hur viktigt det är för 

företag och organisationer att arbeta med kvalitetsfrågor samt syftet med studien.  

 

Kapitel 2 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen behandlar kvalitet, offensiv kvalitetsutveckling, 

hörnstensmodellen, servicekvalitet, kundnöjdhet och lönsamhet samt decentralisering.  

 

Kapitel 3 Metod  

Kapitlet redogör för val av ämnet, utgångspunkten för undersökningen samt vilka 

undersökningsmetoder som har använts. Kapitlet innehåller också arbetets genomförande och 

avslutas med metodreflektioner.  

 

Kapitel 4 Resultat  

I detta kapitel presenteras det resultat som kommit fram från de 10 intervjuerna. Detta har 

delats in bank för bank där respondent 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 och 5:1 är chefer i respektive bank 

och respondent 1:2, 2:2, 3:2, 4:2 och 5:2 är medarbete i respektive bank.  

 

Kapitel 5 Analys  

I detta avsnitt analyseras de resultat från föregående kapitel utifrån tidigare studier och 

teorier  

 

Kapitel 6 Slutsats  

Detta kapitel behandlar våra slutsatser av studien utifrån studien frågeställningar  

 

Kapitel 7 Diskussion  

Detta kapitel behandlar metoddiskussion, förslag till fortsatt forskning samt diskussion  
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2. Teoretisk Referensram 
Den teoretiska referensramen behandlar kvalitet, offensiv kvalitetsutveckling, 

hörnstensmodellen, servicekvalitet, kundnöjdhet och lönsamhet samt decentralisering. 

2.1 Kvalitet 

Enligt Svenska Akademins Ordlista (2011) betyder kvalitet beskaffenhet, men ordet kvalitet 

har enligt Bergman och Klefsjö (2012) många olika definitioner och kan tolkas på många 

olika sätt beroende på erfarenhet, förförstålse och i vilket sammanhang det nämns. Vår egen 

uppfattning kan skilja sig avsevärt med vad andra människor tycker när det handlar om vad 

som anses vara bra eller dålig kvalitet. Några exempel på definitioner på ordet kvalitet är 

uppfyllande av uppsatta krav, lämplighet för sin användning, samt att man anpassar sig till 

kundens både nutida och framtida behov. Bergman och Klefsjö (2012) menar vidare att 

kvalitet har en positiv klang i dagens samhälle. Det finns ingen organisation eller företag som 

vill bli förknippat med att ha dålig kvalitet på sina tjänster eller produkter. Kvalitet handlar 

allt som oftast om kravuppfyllelse, där en vara eller tjänst skall levereras enligt de fastställda 

krav som finns. Dessa krav skall utgå från två aspekter, kundens behov och förväntningar 

samt lönsamhet. 

2.2 Tjänster 

Innan det kan beskrivas hur och varför ett tjänsteföretag använder sig av offensiv 

kvalitetsutveckling måste det enligt Bergman och Klefsjö (2012) först klargöras vad som 

utmärker en tjänst och tjänsteföretag. Tjänster kan produceras inom den offentliga sektorn 

tillexempel sjuk och hälsovård, skolor och universitet eller inom den privata sektorn som 

tillexempel transporter, restauranger, hotell och banker. De skillnader som finns mellan varor 

och tjänster som brukar framhävas är tillexempel: 

 

 Att tjänster inte är lika konkreta som varor och det kan därför vara svårt att förklara, 

specificera och mäta innehållet av en tjänst. 

 Kunden deltar ofta själv aktivt i att skapa tjänsten. 

 Tjänsten konsumeras ofta samtidigt med att den skapas, vilket också innebär att 

tjänsten inte kan lagras eller transporteras.  

 Kunden blir inte ägare till något fysiskt efter det att tjänsten levereras. 

 Tjänster består av aktiviteter och processer och kan därför inte testas eller prövas av 

kunden innan köpet 

 Tjänsten består ofta av ett system av deltjänster. Kunden värderar dock helheten och 

inte de enskilda deltjänsterna 

 

 

 

 



 

 

5 
 

2.3 Tjänstekvalitet 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) har kvalitet på en tjänst precis som kvalitet på en vara 

flera dimensioner. Några exempel på dessa är: 

 

 Pålitlighet, som avser tjänstens jämnhet i resultat, tillexempel punktlighet och 

precision vad avser information och faktureringsrutiner och att det som lovats faktiskt 

blir utfört. 

 Trovärdighet, som syftar till om man kan lita på leverantören 

 Tillgänglighet, det vill säga hur lätt det är att få kontakt med leverantören. Hit hör 

tillexempel läge, öppettider och nå leverantören via telefon eller andra tekniska 

hjälpmedel. 

 Kommunikationsförmåga, som är förmågan att kommunicera med kunden på ett sätt 

som kunden förstår. 

 Tjänstvillighet, det vill säga viljan att hjälpa kunden. 

 Artighet, som hänförs till leverantörens uppförande i form av hövlighet, omtanke, och 

vänlighet. 

 Inlevelseförmåga, som avser förmågan att leva sig in i kundens situation. 

 Omgivning, som är den fysiska miljön i vilken tjänsten utförs, det vill säga utrustning 

och lokalernas utseende. 

 

Flera av dessa dimensioner är kopplade till kundens förtroende för den som levererar tjänsten. 

Förutom dessa dimensioner är det enligt Bergman och Klefsjö (2012) också viktigt att se över 

själva innehållet tjänsten, hur detta är utformat och om innehållet i tjänsten motsvarar eller 

överträffar företagets kunders behov och förväntningar. 

  

Intresset för tjänstekvalitet har enligt Bergman och Klefsjö (2012) under de senaste åren ökat 

stadigt, inte minst beroende på att andelen tjänster hela tiden ökar. Just inom 

tjänstebranscherna så präglas bankbranschen enligt Lewis (1991) av en ökad 

kundmedvetenhet och kunderna har höga förväntningar på kvalitet och sofistikerade 

leveranssystem till följd av dagens tekniska framsteg.   

 

Enligt Lund, Thomsen, och Knudsen (1996) är det bra med fastställda riktlinjer i 

tjänsteorganisationer gällande vilken kvalitet som skall levereras och även försäkra sig om att 

arbetet blir rätt utfört från början. Grönroos (1987) menar att tjänstekvalitet sammanfattas av 

teknisk och funktionell kvalitet. Den tekniska kvaliteten innebär vad organisationen gör för 

kunden. Om en kund får ett larm installerat hemma som har många bra tekniska lösningar, så 

blir ändå den funktionella kvaliteten dålig om kunden inte vet hur alla dessa finesser kan 

användas. Bergman och Klefsjö (2012) menar därför att det är viktigt att fokusera på 

hantering och förbättring av tjänstekvalitet.  
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2.4. Kvalitet och lönsamhet 

Tidigare forskning och erfarenheter visar att ett bra kvalitetsarbete har en positiv effekt på 

lönsamheten. Sambandet mellan ett företags lönsamhet och uppnådd kvalitetsnivå är enligt 

Sörqvist (2004) tydliga. Kostnader för kvalitetsbrister är ofta enorma. Genom 

förbättringsarbete sjunker verksamhetens icke värdeskapande kostnader vilket i sin tur 

innebär att företagets totala kostnader också sjunker. Buzell och Gale (1987) har visat att den 

av kunden upplevda kvaliteten hos de tjänster och varor som företaget tillhandahåller är en av 

de faktorer som tydligast förklarar varför vissa företag är lönsammare än andra. 

2.5 Offensiv kvalitetsutveckling 

Offensiv kvalitetsutveckling (Total Quality Management (TQM)) är ett ledningssystem som 

består av värderingar, arbetssätt och verktyg. Enligt Klefsjö, Bergquist och Edgeman (2006) 

har offensiv kvalitetsutveckling haft flera olika definitioner genom åren som bygger på ett 

systemsynsätt med en kärna av relativt likartade värderingar. Hellsten och Klefsjö (2000) 

definierar offensiv kvalitetsutveckling som ett ledningssystem i ständig utveckling bestående 

av värderingar, arbetssätt och verktyg med målet att öka extern och intern 

kundtillfredsställelse med en reducerad mängd resurser. De menar att arbetssätten eller 

metoderna samt verktygen, såsom diagram och matriser konsekvent ska väljas så att de 

stödjer de värderingar som bildar en organisations kultur. Vidare menar Klefsjö, Bergquist 

och Edgeman (2006) att dessa värderingar, ibland kallade kärnvärden, principer eller 

hörnstenar, illustrerar hur vi ska bete oss i vår yrkesroll.  

 

Motwani (2001) menar att grunden i offensiv kvalitetsutveckling är att se kvalitetsfrågorna 

som en integrerad del av verksamheten. Vidare menar Motwani (2001) att offensiv 

kvalitetsutveckling innebär att man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt 

förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på organisationernas processer. 

Motwani (2001) menar också i likhet med Klefsjö, Bergquist och Edgeman (2006) att 

offensiv kvalitetsutveckling kan ses som ett ledningssystem där värderingar, arbetssätt och 

verktyg samverkar som en helhet för att åstadkomma högre kundtillfredsställelse med mindre 

resurser. Rameshwar och Angappa (2015) menar att det som karaktäriserar offensiv 

kvalitetsutveckling är kulturen och de värderingar den bygger på samt systemsynen. Däremot 

är inte enskilda arbetssätt eller verktyg karaktäristiska för offensiv kvalitetsutveckling.  
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Figur 1: Offensiv kvalitetsutveckling. Källa: Bergman och Klefsjö (2012) 

 

Vidare menar Rameshwar och Angappa (2015) att det är viktigt att klargöra att det behövs 

många arbetssätt, stöttade av lämpligt valda verktyg, för att stödja en viss värdering, samt att 

ett visst arbetssätt kan stödja flera värderingar. Bergman och Klefsjö (2007) betonar att 

exempelvis värderingen engagerat ledarskap är grunden för att bygga upp ett framgångsrikt 

arbete med offensiv kvalitetsutveckling och detta arbete ska vila på en kultur med värderingar 

i enlighet med hörnstensmodellen. 

2.6 Hörnstensmodellen 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) arbetar många företag och organisationer idag med 

kvalitetsfrågor, såväl inom offentlig som privat sektor. När man jobbar med kvalitetsfrågor 

ska dessa vila på en kultur som har sin grund i värderingar som att sätta kunden i centrum, 

basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta med ständiga förbättringar och skapa 

förutsättningar för delaktighet och utnyttja engagerat ledarskap. 

 

 
Figur 2: Hörnstensmodellen. Källa: Bergman och Klefsjö (2012) 
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2.6.1 Att sätta kunden i centrum 

Att sätta kunden i centrum är centralt i en modern syn på kvalitetsarbete enligt Bergman och 

Klefsjö (2012). Kvalitet är något som värderas av kunderna och ska ställas i relation till deras 

specifika behov och förväntningar. Därför är en viktig del i arbetet med kvalitetsfrågor att 

förstå sina kunder och att ha kundernas bästa för ögonen. Enligt Dotchin och Oakland (1994) 

är det alltid kundens upplevelse i förhållande till dess förväntningar som avgör kvaliteten på 

en produkt eller tjänst och där av har företag med fokus på att tillfredsställa och överträffa 

kundernas behov större möjlighet till framgång. För att ta reda på kundens förväntningar och 

behov behöver organisationen försöka se saker och ting från kundernas perspektiv så att man 

förstår vad kunderna faktiskt vill ha och behöver och sedan systematiskt under utveckling och 

tillverkning av varor eller tjänster försöka uppfylla, eller helst överträffa kundernas behov och 

förväntningar. 

 

Det är inte alltid lätt för ett företag att förstå vad deras kunder vill ha. Ibland kan inte ens 

företagets egna kunder själva ange sina behov och därför anser Bergman och Klefsjö (2012) 

att det krävs stor empati för att fånga behoven. Centreringen av kunder gäller inte bara de 

externa kunderna utan också företagets interna kunder, medarbetarna. För att ge medarbetarna 

möjligheten att göra ett bra arbete är det viktigt även dessa får sina förväntningar och behov 

uppfyllda. 

 

Att ha kunden i centrum innebär flera delmoment enligt Söderlund (1997). Ett val är att man 

utgår från kunden när man vet hur verksamheten ska planeras och utföras. Ett annat val är att 

företaget fokuserar på befintliga kunder snarare än att man försöker attrahera nya kunder. Ett 

tredje val är att organisationen tror på fördelar som följer av att kunden kommer tillbaka vid 

upprepade tillfällen, det vill säga en tro på att det finns fördelar att etablera långsiktiga 

relationer till kunderna. 

 

Kano-modellen är enligt Gruber, Abosag, Reppel, och Szmigin (2011), en modell som 

används av många företag som en metod för att förstå sina kunders behov. Denna modell 

finns till för att hjälpa företaget förstå sina kunders attribut utifrån deras kunder behov. Denna 

modell används idag av många företag för att de ska nå upp till sina kunders behov för att 

utvecklas och bli en bättre organisation. 
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Figur 3: Kano-modellen. Källa: Gruber, Abosag, Reppel, och Szmigin (2011). 

2.6.2 Basera beslut på fakta 

En annan viktig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling är enligt Bergman och Klefsjö (2012) 

att man baserar beslut på fakta som är väl underbyggda och inte låta slumpfaktorer ha en 

avgörande betydelse. För att göra det krävs att man har kunskap om variationer och förmåga 

skilja verkliga orsaker från ”brus”. Därför behöver vi samla in, strukturera och analysera lika 

typer av information. Enligt Sörqvist (2004) bör det även finnas system inom organisationen för 

att tillvarata den insamlade informationen, eftersom det är av avgörande betydelse för 

kvalitetsarbete att beslut bygger på korrekt information och analys av denna. Bergman och 

Klefsjö (2012) menar att kundfokuseringen inte får vara bara en slogan i företaget utan det 

krävs systematiskt insamlande av information om kunders behov, önskemål, reaktioner och 

tyckande. Enligt Lundahl (2009) är det viktigt att basera beslut på fakta för att framgångsrikt 

kunna utveckla TQM konceptet. 

Det finns flera typer av verktyg som kan användas för att basera beslut på fakta, till exempel 

de sju förbättringsverktygen. Dessa är enligt Bergman och Klefsjö (2012) i huvudsak avsedda 

att användas vid strukturering och analys av numerisk information. Dessa verktyg är 

Styrdiagram, Sambandsdiagram, Uppdelning, Datainsamling, Paretodiagram, Histogram och 

Orsak-verkan diagram. De sjuledningsverktygen kan vara kan vara till hjälp vid strukturering 

och analys av verbal information. Dessa verktyg är Släktskapsdiagram, Relationsdiagram, 

Träddiagram, Matrisdataanlys, Pildiagram, Matrisdiagram och Processbeslutsdiagram. 

2.6.3 Arbeta med processer 

Enligt Ljungberg och Larsson (2001) är en process en struktur av länkade aktiviteter som 

transformerar information om kundens behov och resurser till en produkt eller tjänst som 

tillfredsställer dessa behov. En del av den organiserade verksamheten kan enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) betraktas som processer, det vill säga nätverk bestående av olika 

sammanhängande aktiviteter. En process brukas säga transformera vissa instorheter i form av 
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tillexempel information och material till vissa utstorheter i form av olika typer av varor eller 

tjänster. Dessa processer ska på ett så resurssnålt sätt som möjligt tillfredsställa sina kunder 

med det som tillverkas. Bergman och Klefsjö (2012) skiljer på tre typer av processer:  

 

 Huvudprocesser, som har till uppgift att uppfylla företagets externa kunders behov och 

förädla de produkter organisationen erbjuder. Exempel på sådana processer är 

produktutvecklingsprocesser, produktionsprocesser och distributionsprocesser.  

 

 Stödprocesser, som har till uppgift att tillhandahålla resurser till företagets 

huvudprocesser. Därmed har stödprocesser interna kunder, jämfört med 

huvudprocesser som har externa kunder. Exempel på stödprocesser kan vara 

rekryteringsprocesser, underhållsprocesser och informationsprocesser. 

 

 Ledningsprocesser, är de processer som har till uppgift att besluta om organisationens 

mål och strategier samt genomföra förbättringar av organisationens övriga processer. 

Strategisk planering, målsättningsprocesser och revisionsprocesser är exempel på 

ledningsprocesser. 

 

Genom att kartlägga processer kan flöden som till exempel det dagliga arbetet beskrivas och 

identifieras, och på så vis kan man enligt Ljungberg och Larsson (2001) få en ökad helhetssyn 

och mer fokus på systemtänkande och vad som skapar värde för kunden. När en organisation 

intresserar sig för processer innebär det enligt (ibid) att man intresserar sig för hur ett värde 

skapas och ser till så att kunden blir tillfredsställd, att effektivitet skapas i organisationen och 

att verksamhetens resurser och kompetens används på rätt sätt. Medarbetarna i organisationen 

kan genom detta känna sig motiverade att arbeta i ett värdeskapande företag och det är väldigt 

viktigt att medarbetarna vet vad som ska göras och fram för allt hur de ska utföra de olika 

uppgifterna på bästa sätt.  

 

Processerna bör vara tydliga och enkla så att det är enkelt för medarbetarna att gå från ord till 

handling. Att processorientera fullt ut innebär en platt organisation där tvärfunktionella team 

stöds av högt kvalificerad expertis. Enligt Ljungberg och Larsson (2001) skapar detta även en 

lärande organisation, men det är en stor utmaning att processorientera då förändringarna som 

krävs är betydande. 

 

Enligt Jedlitschka, Salo, och Bomarius (2010)  är det en av organisationens viktigaste 

uppgifter att hantera sina processer för att bibehålla eller öka sin konkurrenskraft mot sina 

konkurrenter. Huvudsyftet med processhantering är att hitta den mest effektiva sättet 

omvandla kundernas krav till kundnöjdhet. 

2.6.4 Arbeta med ständiga förbättringar 

De externa kunderna sätter allt högre krav på kvalitet. Ny teknik kommer hela tiden och nya 

former för affärsverksamheten skapas. Detta innebär enligt Bergman och Klefsjö (2012) att 

företagen ständigt behöver förbättra företagets produkter och erbjudanden samt den egna 

verksamheten. Genom att använda förbättringscykeln kan företagen ständigt förbättra sig. 
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Förbättringscykeln är en cykel där man jobbar med att planera, göra, studera utfallet och lära 

av de förbättringar man jobbar med. Att jobba med ständiga förbättringar är också motiverat 

ur kostnadssynpunkt då företagens brister i kvaliteten idag är stor. Grundregeln när det gäller 

kvalitetsförbättringar är att man hela tiden kan åstadkomma bättre output i form av bättre 

produkter med högre kundvärde samtidigt som man kräver mindre resurs åtgång vilket 

innebär att företaget åstadkommer högre kvalitet till lägre kostnader. Det handlar om en vinn-

vinn arbete där både den egna organisationen och den externa kunden gagnas.  

 
Figur 4: Förbättringscykeln (Deming, 1986) 

 

För att förstå vad som menas med en förbättring bör man enligt Sörqvist (2004) börja med att 

studera de brister, problem, fel och eventuella möjligheter vars existens utgör grunden till att 

något kan bli bättre. Men kan se dessa fel och brister ur två olika perspektiv. Antingen talar 

man om dessa som fel och brister eller som förbättringsmöjligheter. Problem inom 

verksamheten kan delas in i tillfälliga problem som utgörs av alla de sporadiska störningar 

och avvikelser som dagligen uppstår i processen medan kroniska problem istället utgörs av 

sådana problem som man lärt sig leva med och som man inte reagerar på. Det måste även 

finnas system för att tillvarata den insamlade informationen. Sörqvist (2004) lyfter även fram 

vikten av att inte tappa fokus på fortsatt förbättringsarbete när företaget uppnått önskade 

resultat, för då finns det en stor risk att förbättringsarbetet blir nedprioriterat, då medarbetare 

och ledning känner sig nöjda med vad som hittills åstadkommits. Ett annat sätt att förbättra 

organisationen är genom kompetensutveckling. Kompetensutveckling innebär att man ser 

över verksamhetens nuvarande kompentens men också fastställer vilka framtida behov som 

finns i verksamheten på kort och långsikt. 

 

Sanchez och Blanco (2014) beskriver ständiga förbättringar som: 

 

 Ständiga förbättringar är en cykel. Det är inte en enda handling utan en konstant 

aktivitet som måste göras över tiden. Det bör inte vara en självständig aktivitet. 

 Alla individer i organisationen ska delta i den kontinuerliga förbättringen. 

 Den kontinuerliga förbättringen syfte är just att förbättra. För att göra så behöver 

organisationen fokusera på att eliminera skräp och identifiera nya förbättringsområden 
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2.6.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 

För att ett arbete med kvalitetsförbättringar ska bli framgångsrikt är det enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) viktigt att man skapar förutsättningar för delaktighet. Det gäller för företaget 

att underlätta för alla medarbetare när det gäller att vara delaktiga och aktivt få påverka beslut 

och delta i förbättringsarbetet. Nyckelord när det gäller att skapa förutsättningar för 

delaktighet är kommunikation, delegation och utbildning. Man brukar prata om den onda och 

den goda cirkeln. Den onda cirkeln innebär att företaget kontrollerar och detaljstyr vilket gör 

att anställda tappar motivationen, vilket leder till försämrade resultat och ledningen tappar sitt 

förtroende. Den goda cirkeln innebär istället att företaget delegerar ansvar och befogenheter 

som leder till att de anställda känner sig motiverade, vilket i sin tur leder till ett förbättrat 

resultat och ett större förtroende för företagsledningen. 

 

Det är inte bara medarbetarna inom den egna organisationen som måste få möjlighet att 

engagera sig i förbättringsarbetet utan också alla leverantörer som bidrar med material och 

eller komponenter. Idag är det vanligt att man minskar ner antalet leverantörer och istället 

jobbar nära dessa. Deltagande eller participativt ledarskap handlar enligt Yukl (2011) om att 

företaget eller organisationen tillämpar olika beslutsförfaranden som ger andra en chans att 

vara med och påverka ledarens beslut. Detta kan ske genom konsultation, maktdelning, 

decentralisering, självbestämmande och demokratiskt ledarskap.  

 

Människan drivs enligt Sörqvist (2004) av att få vara med och påverka, det som de anställda 

fått varit med och påverka är också något de tror på och försvarar, medan det som någon 

annan utfört snarare betraktas kritiskt. Delaktighet har en stor betydelse för att motverka 

negativa attityder och motstånd. Delaktighet handlar om vad den enskilde individen upplever. 

Delaktighet kan skapas genom till exempel fysiskt deltagande i arbetet eller som medlem i 

förbättringsgruppen där man är med och löser problem, utformar lösningar och genomför 

dessa lösningar.  

2.6.6 Utveckla ett engagerat ledarskap 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) kan det inte nog understrykas hur viktigt det är att 

utveckla ett engagerat ledarskap för att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling, 

liksom för allt förändringsarbete överhudtaget. Det är väsentligt för organisationens 

medarbetares engagemang och delaktighet att chefer på olika nivåer är trovärdiga, tydliga och 

skickliga i sin kommunikation och fungerar som föredömen. Ett bra ledarskap innebär att 

organisationens medarbetare känner sig trygga i sitt arbete och stolta över vad de själva, 

gruppen och organisationen skapar. Ett bra ledarskap skapar också en bra självkänsla hos 

medarbetarna och de känner sig uppskattade för den de är samt att de känner uppskattning för 

det som de presterar. 

 

Enligt Sörqvist (2004) spelar ledningens engagemang och beteende en viktig roll för huruvida 

organisationen eller företaget lyckas med förbättringsarbetet. Utan en ledning och chefer som 

aktivt jobbar med att driva förbättringsarbetet framåt och tydligt markerar vikten av 

förbättringsarbetet så får organisationen svårt att nå framgång i det arbete. Just ledningens 

bristande engagemang har dock visat sig vara ett av de vanligaste skälen till att arbetet med 
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förbättringar misslyckas. Sörqvist (2004) menar vidare att organisationens ledning har en 

stark inverkan på vad medarbetarna kommer att uppleva och göra i en förändringssituation. I 

många fall är det viktigare vad en ledare gör och hur denne beter sig än vad ledaren uttrycker i 

ord. Ett aktivt och synligt ledarskap med fokus på verksamhetsutveckling är därför en 

förutsättning för att företaget eller organisationen ska lyckas med sitt förbättringsarbete.  

 

Demings (1986) kvalitetsfilosofi innebar en humanitär grundsyn som bör finnas vid 

tillämpandet av offensiv kvalitetsutveckling. Vidare betonar Deming (1986) vikten av högsta 

ledningens ledarskap, partnerskapet med kunder och leverantörer samt kontinuerlig 

förbättring inom produktutvecklings- och tillverkningsprocesser. Enligt Deming (1986) är de 

14 punkterna grunden till en teori om att utveckla ett engagerat ledarskap. De 14 punkterna är: 

 

1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständiga förbättringar. 

2. Inför den nya kvalitetsfilosofin 

3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 

4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris. 

5. Förbättra ständigt varje process 

6. Ge alla möjligheter att utvecklas i sitt arbete 

7. Betona ledarskapet 

8. Fördriv rädslan 

9. Riv ner barriärerna mellan avdelningar och enheter 

10. Uppmuntra till utbildning och vidareutbildning 

11. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället. 

12. Avskaffa ackord. 

13. Ta bort hindren för yrkesstolthet 

14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen 

2.7 Servicekvalitet 

Enligt Levesque och McDougall (1996) har den finansiella sektorn genomgått drastiska 

förändringar under det senaste decenniet, vilket har resulterat i en marknad som kännetecknas 

av hård konkurrens, liten efterfrågan och en ökad avreglering. Förekomsten av starka 

relationer mellan kund och dennes bank blir allt mindre. Därför måste man enligt Angur, 

Nataraajan, och Jahera (1999) idag jobba mer med kvalitet i sina tjänster inom 

bankbranschen. En hög grad av upplevd tjänstekvalitet tenderar att spela en viktig roll inom 

de företag som tillhandahåller banktjänster. 

 

Det som skiljer tjänster från produkter när man pratar om kvalitet är enligt Parasuraman, 

Zeithaml och Berry (1985) att tjänster är mer upplevelser än objekt, för det andra är tjänster 

heterogena vilket innebär att tjänsten kan variera beroende på vem som utför tjänsten, vem 

som upplever tjänsten och kan skilja sig från dag till dag. Det som också skiljer produkt och 

tjänstekvalitet är att tjänsten konsumeras direkt, medan en produkt kan upplevas vid flera 

tillfällen.  
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Ett företag som arbetar med att skapa servicekvalitet för sina kunder kan enligt Berry, 

Parasuraman, och Zeithaml (1988) vara skillnaden mellan fiasko och succé.  Företag inom 

samma bransch tillhanda håller samma typ av tjänster och produkter, men de tillhandahåller 

inte samma servicekvalitet. Det är vad företagets kunder uppfattar som servicekvalitet som 

räknas, inte företagets lednings uppfattning. Att arbeta med servicekvalitet inom 

tjänstesektorn är viktigt då det är en stor chans att differentiera sig mot sina konkurrenter. 

Stanley Marcus citat påvisar just detta inom bankbranschen: 

 

”Sedlarna som kunden får av bank personalen är precis lika, det som skiljer sig är personalen” 
(Berry, Parasuraman, och Zeithaml (1988) 

2.8 Kundnöjdhet och lönsamhet 

Under senare tid har det enligt Bergman och Klefsjö (2012) skapats ett allt större fokus på 

mätning av kundtillfredsställelse. Sverige har i detta fall varit ett föregångsland där man redan 

1989 började mäta extern kundnöjdhet på nationell nivå. Genom att använda kundnöjdhets 

mätningar på nationell nivå riktar man uppmärksamheten mot kvalitetsfrågorna och gör 

landets företag mer konkurrenskraftiga och effektiva. Idag är intresset stort för att mäta 

kvalitet, kundtillfredsställelse och medarbetartillfredställelse. 

 

Enligt Sörqvist (2004) används Kanomodellen för att förstå hur kundtillfredsställelse 

uppkommer och de behov som företagets kunder har. De uttalade behoven är de behov som 

kan bestämmas genom att man att man frågar kunden om vad denne vill ha. Underförstådda 

behov är helt enkelt de baskrav kunden har, de behov som kunden anser vara så 

grundläggande och självklara att de inte påtalas vid en förfrågan. Utöver dessa behov har 

kunden dessutom omedvetna behov som om de uppfylls leder till att kunden blir positivt 

överraskad.  

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är Svenskt Kvalitetsindex ett mått på Sveriges nationella 

kundtillfredsställelse. Detta index är ett modellbaserat analyssystem för att ta fram, bearbeta, 

och presentera information om kvalitetsutvecklingen baserat på hur kunder och andra brukare 

uppfattar kvaliteten. I denna undersökning ingår både varor och tjänster och privat och 

offentlig sektor. 

 

Två av de viktigaste nyckelindikatorerna för företag är enligt Bergman och Klefsjö (2012) just 

kundnöjdhet och kundlojalitet och det är just dessa indikatorer som svenskt kvalitets index 

studerar. Dessa underlag är ett bra underlag för strategiskt förbättringsarbete samt för 

jämförelser mellan konkurrenter, branscher eller andra länder. Varje organisation måste 

lyssna till sina intressenter. Flertalet studier visar att långsiktig framgång för organisationer 

och företag är relaterade till att förmågan att leva upp till sina intressenters förväntningar och 

preferenser. På kvalitetsindex hemsida beskrivs att Svenskt Kvalitetsindex mätningar och 

analyser i huvudsak fokuserar på tre områden. Dessa områden är samhälle, medarbetarnöjdhet 

och kundnöjdhet. De drivande aspekterna i Svenskt Kvalitetsindex är image, förväntningar, 

produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärde. Svaren på Svenska Kvalitetsindex frågor 
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granskas med hjälp av en statistisk analysmodell både på strukturell nivå och på mätnivå. 

Presentationen av resultatet visas genom en skala 0 – 100. (http://www.kvalitetsindex.se). 

 

Figur 5: Svenskt kvalitetsindex Källa: http://www.kvalitetsindex.se 

Brown och Lam (2008) studerade sambandet mellan den interna kundnöjdheten hos företagets 

och organisationens anställda och kom fram till att det finns ett signifikant samband mellan 

denna interna kundnöjdhet och den externa kundnöjdheten och upplevd kvalitet på servicen.  

Enligt Reichheld och Sasser (1990) påverkar det företagets lönsamhet om man behåller sina 

befintliga kunder. Ju längre man behåller kunden ju mer intäkter genereras till företaget. En 

långvarig kund tenderar också att öka sina inköp hos förteget, samt att dessa pratar gott om 

företaget vilket skapar en snöbollseffekt där företaget får in nya kunder och nya intäkter. 

Enligt Reichheld och Sasser (1990) kan även vissa kostnader kan hållas ner om man behåller 

befintliga kunder. 

Lojalitet innebär enligt Reichheld (1993) att:  

 Intäkterna ökar genom att kunders upprepade köp ökar och att nya kunder lockas till 

företaget genom mun till mun spridning mellan befintliga kunder till nya potentiella 

kunder. 

 Kostnader sjunker genom att man behåller sina befintliga kunder  

 Personalomsättningen minskar då arbetstillfredsställelsen ökar i organisationen vilket 

minskar kostnaderna för att rekrytera nya medarbetare samt lära upp dessa nya 

medarbetare. 

Enligt Crosby, Evans & Cowles (1990) är en viktig del av ett företags marknadsföring mun 

till mun spridningen, från kunder som företaget har utvecklat en god relation med. Denna 

kund kommer i sin tur prata gott om företaget till andra kunder vilket gör att företagets goda 

rykte sprider sig vidare till andra befintliga och nya kunder. 
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2.9 Decentralisering 

En hög grad av decentralisering hos organisationer innebär, enligt Resnick (1994) att 

befogenheten att bestämma vad som skall göras ligger hos ett flertal personer snarare än ett 

fåtal. Enligt (ibid) är det medarbetare som är nära kunden de första att få reda på vilka 

problem som kunden har, och de har den bästa positionen för att bestämma vad som kan göras 

för att skapa kundtillfredsställelse. Anledningen till detta är att det tar lång tid att fatta beslut 

om information skall skickas uppåt och nedåt i organisationen. Dessutom finns det risk för att 

chefer på högre nivåer blir överlastade av allt beslutsunderlag, samtidigt som de kan ha svårt 

att se kundernas behov och således inte heller veta vilka beslut som är mest lämpliga. 

Söderlund (1997) menar att en centralstyrd organisation omöjligen kan förutse alla de olika 

beslut som måste fattas i interaktionen med kunder. Då det finns så många olika variationer av 

händelser som kan uppstå i mötet med kunden måste man lita på att den enskilde 

medarbetaren själv kan (och får) fatta beslut om vad som ska göras. 

 

Söderlund (1997) påpekar att centralisering (en låg grad av decentralisering) inte alltid är att 

förknippa med något dåligt. I själva verket kan man argumentera för att en hög grad av 

centralisering är effektiv under vissa omständigheter. Exempel på en sådan situation är när 

man skall hantera uppgifter som är rutinmässiga, repetitiva och enkla att begripa. Det är 

således i första hand uppgifter som är icke-rutinartade, föränderliga och svåra att begripa som 

lämpar sig bäst för decentralisering. Genom decentralisering, i form av en spridning av 

befogenheter så som att fatta beslut, borde lämpa sig bäst i ett 

kundtillfredsställelsesammanhang om kundernas behov är föränderliga och komplexa. 

 

Söderlund (1997) menar också att en del serviceföretag verkar vara starkt decentraliserade 

och centraliserade på samma gång, i den mån att en tro på den enskilda individens ansvar och 

befogenheter inte utesluter kontrollsystem som tenderar att vara extremt hårda med avseende 

på faktorer som är avgörande för framgång. Det man bör fråga sig inför ett val om att öka 

decentraliseringen i en organisation är alltså om alla kundbehov verkligen är så föränderliga 

och komplexa att de kräver en decentraliserad organisation för att de skall kunna 

tillfredsställas. Framförallt måste man fråga sig om föränderligheten och komplexiteten i 

kundbehoven ökar. 
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3. Metod 

Kapitlet redogör för val av ämnet, utgångspunkten för undersökningen samt vilka 

undersökningsmetoder som har använts. Kapitlet innehåller också arbetets genomförande och 

avslutas med metodreflektioner. 

3.1 Ämnesval 

Vi valde att undersöka hur Svenska banker jobbar med offensiv kvalitetsutveckling för att 

hålla en hög service åt sina kunder i en bransch där inte produkter och tjänster skiljer sig 

nämnvärt åt. Vi valde detta ämne då ämnet kvalitetsutveckling är ett aktuellt ämne, samt att 

det fanns ett kunskapsgap om hur just Svenska banker jobbar med kvalitetsutveckling. 

 

Frågeställningar: 

 Skiljer det sig i hur Svenska banker jobbar med offensiv kvalitetsutveckling? 

 Finns det ett samband mellan hur man jobbar med offensiv kvalitetsutveckling och 

den externa kundnöjdheten? 

 Finns det skillnader i hur man jobbar med offensiv kvalitetsutveckling om man jobbar 

decentraliserat eller inte?  

3.2 Val av vetenskaplig undersökningsmetod 

Klassificeringen av vetenskapliga undersökningar kan ske utifrån hur mycket man vet inom 

ett område innan undersökningen sker. Olsson och Sörensen (2011) menar att de finns 

pilotstudie, formativ, explorativ, deskriptiv samt hypotesprövande undersökning. I vår studie 

har vi valt en deskriptiv metodansats för att uppnå syftet, då en sådan undersökning enligt 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver olika händelseutvecklingar och samband mellan olika 

företeelser. Enligt Trost (2010) ska syftet med ett projekt vara avgörande för vilken slags 

metod man använder sig av. För att uppfylla syftet ville vi undersöka hur de olika bankerna 

arbetar med offensiv kvalitetsutveckling och därigenom erhålla en hög service åt deras kunder 

i en bransch där produkter och tjänster inte skiljer sig nämnvärt åt. 

 

Vi ansåg att den bästa metoden för den här undersökningen var intervjuer som är en form av 

kvalitativ metod, eftersom det ger möjlighet att få veta hur intervjupersonerna resonerar och 

tänker kring frågorna i undersökningen. Enligt Bryman (2002) får man genom denna metod 

en närhet till undersökningsobjektet och deltagarnas uppfattning. Detta eftersom kvalitativ 

forskning är mer inriktad på ord jämfört med den kvantitativa metoden som är mer inriktad på 

siffror. Vi gjorde kvalitativa intervjuer med personer som jobbar direkt mot kund samt med 

deras närmsta chef. Den kvalitativa metoden har sin styrka i att den visar på 

helhetssituationen, som enligt Holme och Solvang (1997) bidrar till en ökad förståelse för 

processen och sammanhanget.  

 

I undersökningen har vi använt oss av en semistrukturerad kvalitativ intervjumetod med en 

vinkling, som enligt Bryman (2002) innebär att man ställer öppna frågor, i kombination med 

frågor där den intervjuade ombeds uppskatta svaren på en femgradig likertskala. Denna skala 
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bedöms mellan 1-5, där 1 är ”inte alls viktigt” och 5 är ”mycket viktigt”. Enligt Bryman 

(2002) kan användningen av likertskalan bidra till en djupare diskussion genom att 

kommentarer från respondenten ställs mot siffran, och därmed kan svårtolkade svar undvikas i 

en högre grad. Holme och Solvang (1997) menar att när en semistrukturerad kvalitativ 

intervjumetod används så blir intervjuarens styrning av respondenten så liten som möjligt 

eftersom intervjun snarare liknar ett samtal, där respondenten tillåts tala fritt, utifrån de ramar 

som finns i intervjuguiden.  

 

Innan vi intervjuade respondenterna i undersökningen gjordes en testintervju på en person 

som har lång erfarenhet av att arbeta inom banksektorn för att se över eventuella oklarheter 

med intervjufrågorna och om dessa behövde justeras. I och med den semistrukturerade 

intervjumetoden fanns det i enlighet med Bryman (2002) möjlighet att avvika från den 

intervjuguide som hade formulerats och nya frågor kunde ställas som en uppföljning på det 

som intervjupersonen svarat. Begreppen processbaserad verksamhetsutveckling och 

kvalitetsutveckling förklarades för respondenterna innan frågorna om detta ställdes, de kunde 

då lättare förstå innebörden av begreppen för att sedan värdera dem. 

3.3 Val av vetenskaplig ansats 

Holme och Solvang (1997) beskriver två metodmässiga angreppssätt, deduktion och 

induktion. I en deduktiv ansats utgår man från tidigare forskning inom ämnet. Medan man i en 

induktiv ansats utgår från verkligheten som sedan sammanförs till allmänna teorier.  Vi har 

använt oss av en deduktiv ansats, eftersom vi har utgått från tidigare forskning inom ämnet för 

att sedan formulera frågeställningar som granskats med hjälp av den empiriska 

undersökningen. Vi har i enlighet med Bryman (2002) formulerat ett antal intervjufrågor (se 

bilaga 1) utifrån de definierade föreställningarna.  

3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Datainsamling 

De vetenskapliga artiklar som använts i arbetet har sökts fram genom databaserna: 

Mittuniversitets Primo, Google Schollar, Business Source Complete, Esmelit samt Emerald.  

Sökord som gav användbart resultat var: TQM, Cornerstone Model, Quality, Service Quality. 

Vi har även använt artiklar som vi sökt fram genom namn på författare och artikelnamn som 

andra forskare har referat till i deras artiklar. 
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3.4.2 Urval  

Vi valde fem stycken banker av olika karaktär för att undersöka banker med olika storlek och 

olika arbetssätt. Vi har valt att låta bankerna och respondenterna vara anonyma, för att 

respondenterna skulle känna sig tryggare med att öppna upp sig om sina respektive 

arbetsgivare:  

 

Bank Kvalitetsindex 2010-2014 Decentraliser

at/Centraliser

at 

Bank 1 Har sedan 2010 minskad kundnöjdhet när 

det gäller privat kunder, denna bank har 

dock ingen vändning uppåt på slutet. På 

företagssidan har man gått upp och ner, 

men mest ner. 

Decentraliserat 

Bank 2 Minskad kundnöjdhet sedan 2010 på 

privat sidan. En liten vändning upp sista 

åren. Har på företagssidan tappat år för år 

för att sedan vända upp på bättre nivåer 

än 2010. 

Centraliserat 

Bank 3 Har sedan 2010 minskad kundnöjdhet på 

privat sidan men är på väg upp till samma 

nivåer som tidigare. Har på företagssidan 

gått upp och ner under åren men har totalt 

sett ökat kundnöjdheten. 

Decentraliserat 

Bank 4 Har sedan 2010 tappat år för när man 

tittar på kundnöjdhet på privatsidan. En 

liten vändning upp sista åren. På 

företagssidan ligger man rätt jämt med en 

liten ökning de sista åren efter en liten 

dipp. 

Decentraliserat 

Bank 5 Har sedan 2010 minskad kundnöjdhet när 

det gäller privat kunder, denna bank har 

dock ingen vändning uppåt på slutet. Har 

efter 2010 ökat något på företagssidan 

men sedan sjunkit tillbaka. 

Decentraliserat 

 

Vi valde slumpmässigt ut två respondenter från varje bank, en respondent med en 

chefsposition och en respondent som arbetar direkt mot kund. Vi valde respondenter med 

chefsposition för att vi ansåg att de bör kunna ge god och innehållsrik information om hur 

kvalitetsarbetet bör skötas enligt bankens riktlinjer och därför har goda kunskaper i ämnet, 

och så valde vi respondenter som arbetar direkt mot kund för att det är de som vet om de 

håller sig till de riktlinjer som finns och går från ”ord till handling”, det är dem som levererar 

kvaliteten i mötet med kunden. 
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3.4.3 Intervjufrågor 

Frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) är till största del baserade på syfte och frågeställningar 

samt den teoretiska referensramen för att på så sätt behålla den röda tråden genom arbetet. 

När vi formade frågorna till studien utgick vi från de teorier vi har i den teoretiska 

referensramen samt inledningen. Detta för att täcka in alla områden som dessa kapitel 

behandlar. Frågorna är i huvudsak indelade i tre områden som behandlar: kvalitetsteknik, 

kundnöjdhet och decentralisering. 

3.4.4 Genomförande och bearbetning av intervjuer 

Kvale (2009) belyser vikten av kvaliteten vid intervjuer snarare än deras kvantitet och menar 

därför att undersökningar många gånger kan vinna på färre intervjuer och mer tid för 

förberedelser och analys av intervjuerna. Vi ansåg att det var rimligt att genomföra tio 

intervjuer med tillhörande förberedelser och efterarbete, inom den givna tidsramen. 

Respondenterna kontaktades via telefon för att presentera syftet och bakgrunden till vår 

undersökning samt för att boka tid för en intervju. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det 

viktigt att respondenten vet arbetets syfte och bakgrund inför intervjun för att undvika 

missförstånd och för att kunna sätta sig in i vad intervjun kommer att handla om. 

Respondenterna fick därför ta del av intervjufrågorna innan intervjun via e-post för att få 

möjlighet att sätta sig in i ämnet. Kvale (2009) menar att utgången av intervjun är beroende av 

hur väl forskaren har förberett sig inför den. Vi förberedde oss genom att göra en testintervju 

som tidigare nämnts, samt att vi tillsammans bestämde hur vi skulle förklara frågorna vid 

eventuella oklarheter. 

 

Intervjuerna genomfördes via telefon då det var svårt att få till personliga möten på arbetstid 

då vi båda arbetar. Vi valde att spela in intervjuerna för att ha möjligheten att lyssna på dem 

fler gånger vid transkriberingen. Enligt Trost (2010) finns det en stor nackdel med att bli 

inspelad och det är att respondenten kan känna sig hämmad vid intervjun. Vi ansåg dock att 

fördelarna uppvägde nackdelarna och tror inte att det påverkade resultatet då det kunde föras 

en avslappnad och spontan diskussion ändå. Vi frågade varje respondent inför varje 

intervjutillfälle om de accepterade att vi spelade in samtalet, respondenterna erbjöds i enlighet 

med Ejvegård (2009) att ta del av arbetet innan det presenterades för allmänheten för att på så 

sätt få respondenterna att känna att vi förstått dem rätt och minimera eventuella missförstånd. 

 

Att intervjuerna transkriberades, innebär att de skrevs ned, så nära inpå intervjuerna som 

möjligt. Fördelarna med transkribering av intervjuer är enligt Ejvegård (2009) att minnet när 

som helst kan friskas upp och det underlättade också arbetet med att skriva analysen över vad 

respondenterna sagt. När transkriberingen var klar och respondenterna godkänt intervjuerna 

slogs alla svar på varje fråga samman i ett dokument för att få en bra helhetsbild. Utifrån detta 

dokument jämfördes och analyserades sedan det som framkommit vid intervjuerna utifrån 

föreställningarna och teorin. 
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3.5 Tillförlitlighetsdiskussion 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är reliabiliteten graden av överensstämmelse mellan 

mätningar med samma mätinstrument, dvs. att vi får samma resultat varje gång vi mäter. De 

menar vidare att reliabiliteten påverkas av det sätt undersökningen genomförs och hur 

noggrant bearbetningen och sammanställningen av data sker. Vi försökte välja så aktuell 

litteratur som möjligt för att stärka reliabiliteten, vi är medvetna om att en del källor är av 

äldre sort, men vi anser att de innehåller teorier som fortfarande är högst aktuella. Trost 

(2010) menar att reliabilitet vid intervjuer innebär att intervjuare ställer frågorna på samma 

sätt och att situationen skall vara likadan för alla och så vidare. Vi har därför kommit överens 

hur frågorna skall ställas och förklaras.  

 

För att styrka reliabiliteten ytterligare valde vi respondenter med chefsposition för att vi ansåg 

att de bör kunna ge god och innehållsrik information om hur kvalitetsarbetet bör skötas enligt 

bankens riktlinjer och därför har goda kunskaper i ämnet, och så valde vi respondenter som 

arbetar direkt mot kund för att det är de som vet om de håller sig till de riktlinjer som finns 

och går från ”ord till handling”, det är dem som levererar kvaliteten i mötet med kunden. För 

att genomföra intervjuerna avtalades en tid med respektive respondent och de fick även 

möjlighet att ta del av frågorna via e-post innan intervjun. Genom att detta gjordes fick 

respondenterna möjlighet att förbereda sig inför mötet och faktorer som stress, tidspress och 

andra störningsmoment reducerades, vilket vi ansåg i enlighet med Jacobsen (2002) bidra till 

genomtänkta svar och synpunkter till studien. Eftersom alla intervjuer spelades in hade vi 

möjligheten att gå igenom det som sagts flera gånger för att undvika missförstånd. För att vara 

säker på att inspelningen inte gått förlorad så antecknandes även alla intervjuer. 

 

Trost (2010) menar att validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas, 

dvs. att mäta rätt sak. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det väldigt viktigt att 

informationen är relevant och har en hög giltighet, och det gäller såväl litteratur som 

respondenter. Genom att respondenterna, som själva arbetar mot kunder och att leverera 

kvaliteten i kundmötet så har vi sett till så att informationen kommer från förstahandskällor 

och att personerna har stor kunskap och erfarenhet inom området. Vi ansåg i enlighet med 

Jacobsen (2002) att informationen gav en giltig beskrivning av ämnet, då respondenterna var 

oberoende av varandra, och påverkade inte varandra. För att stärka trovärdigheten skickades 

resultatet av respektive intervju ut till respondenterna för att säkerställa och godkänna att allt 

uppfattats och återgivits på rätt sätt i enlighet med Brymans (2002) rekommendationer.  

 

Kvale (2009) skiljer mellan tre olika slags generaliserbarhet: naturalistisk, statistisk och 

analytisk generalisering. Den naturalistiska generaliserbarheten vilar på personlig erfarenhet. 

Det är den vi gör till vardags då vi använder våra erfarenheter för att bilda våra förväntningar. 

Den statistiska är formell och explicit och handlar om statistiska principer för hur man 

undersöker något i syfte att dra generella slutsatser. Den bygger på undersökningspersoner 

som valts ut slumpmässigt från en population. Statistisk generalisering lämpar sig även för 

studier med ett litet antal intervjupersoner ifall de har valts ut slumpmässigt. Den analytiska 

generaliserbarheten innebär att man gör en välöverlagd bedömning om i vad mån resultaten 
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från en undersökning kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation. Den 

bygger på en analys av likheter och olikheter mellan de båda situationerna.  

3.6 Etiska principer  

Bryman (2002) menar att det finns fyra stycken forskningsetiska principer som har till syfte 

att ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. De fyra 

forskningsetiska principerna är avsedda att vägleda den enskilde forskaren vid planeringen av 

projekt och består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. För att uppfylla informationskravet 

informerades respondenterna om studiens syfte både vid första kontakten och precis innan 

intervjun startade. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. För att uppfylla samtyckeskravet fick respondenterna själva 

bestämma över sin medverkan i studien och vi upplyste dem om att det är frivilligt att delta.  

Konfidentialitetskravet innebär enligt Bryman (2002) till exempel att personuppgifterna om 

deltagarna i en undersökning skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. För att uppfylla detta krav så nämns aldrig namnet på de som deltagit i studien och inte 

vilken bank de jobbar på.  Slutligen så innebär nyttjandekravet att uppgifter som samlats in 

om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Vi anser även att detta krav 

är uppfyllt då inga andra uppgifter som samlats in om enskilda personer användes.  

 

3.7 Källkritik 

Eriksson och Wiedersheim (2006) menar att man bör bedöma de källor som används genom 

att utgå från källkritiska kriterier, där de viktigaste är: samtidskrav, tendenskritik, 

beroendekritik och äkthet. För att uppnå detta har vi haft i åtanke vem som ansvarar för källan 

och i vilket syfte källan har uppkommit. Vi har försökt försäkra oss om att vi använder källor 

som är av god kvalitet och har en hög trovärdighet. Vi har försökt använt oss av aktuella 

artiklar och som fortfarande är relevanta även om de författats för en längre tid sen. Vi är 

medvetna om att några av källorna är av äldre sort men vi anser att de innehåller teorier som 

fortfarande är aktuella. 

 

De vetenskapliga artiklar vi använt oss av är till största del ”peer-reviewed” och ses som en 

pålitlig källa enligt Olsson och Sörensen (2011) då de genomgår kontroller för att 

säkerhetsställa riktigheten innan de publiceras.  
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4. Resultat   
I detta kapitel presenteras det resultat som kommit fram från de 10 intervjuerna. Detta har delats 

in bank för bank där respondent 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 och 5:1 är chefer i respektive bank och 

respondent 1:2, 2:2, 3:2, 4:2 och 5:2 är medarbete i respektive bank. 

4.1 Bank 1 

4.1.1. Respondent 1:1 

Respondent 1:1 jobbar som privatmarknadschef och har jobbat inom banksektorn sedan 1991. 

Respondenten anser att de jobbar med kvalitetsutveckling inom organisationen på så vis att de 

har uppföljning. Dels utifrån kundundersökningar, både övergripande som görs inom 

branschen, och sedan gör de egna kundundersökningar, där de ringer kunder och frågar deras 

grad av nöjdhet och även vilka områden som de är mer eller mindre nöjd med, och så försöker 

de att jobba med de bitar som behöver förbättras. Det är något som har väldigt hög prioritet 

och som de jobbar aktivt med.  

 

Respondenten anser att ambitionen är att de utgår från kundens behov genom att de jobbar 

väldigt mycket med att försöka få fram kundens behov och hitta individuella lösningar. Men 

påpekar att det är en bransch som har förändrats över tiden ganska mycket, från att nästan alla 

transaktioner gjordes på kontoret, och idag är det en väldigt liten del av transaktionerna som 

görs på kontoren och en stor del som görs genom internet, mobilbank och via telefon. Detta 

upplever de flesta kunderna som en förbättring, och något väldigt positivt, sedan finns de ju 

kunder som gärna vill ha det som de var förut och de upplever nog inte att de anpassar 

verksamheten efter kundens behov.  

 

Respondenten anser också att det är väldigt viktigt att nå upp till kundernas förväntningar och 

att det är en väldigt prioriterad fråga inom banken. Enligt respondenten är tillgängligheten en 

av de absoluta nyckelfaktorerna och det som påverkar mest hos kunden och hur de upplever 

banken. De får väldigt höga betyg när det gäller de digitala kanalerna, som mobilbank och 

telefonbank, och det som de ofta får lägre betyg på när det gäller tillgänglighet är 

tillgängligheten på kontoren, men de kompenserar det med att man kan boka möte varje dag 

utöver de ordinarie öppettiderna. Inom organisationen ligger det även ett stort fokus på att 

vara tjänstvillig. Respondenten förklarar att de även har ett stort fokus på att uppfylla 

kundernas behov till en lägre kostnad där de ser att de allra mest nöjda kunderna finns bland 

dem som använder de digitala kanalerna, det är de kunder som ger dem högst betyg.  

 

”Vi har en win-win situation då det blir nöjda kunder och vi får en lägre kostnad för att 

hantera respektive ärende” 

 

Enligt respondenten jobbar de löpande med kompetensutveckling, genom att de har olika 

licensieringar som till exempel swedsec, där man dels ska gå en utbildning och skriva ett prov 

och för att sedan behålla den licensen så gör man ett prov varje år med uppdateringar. 

Respondenten påpekar att kompetensutvecklingen är viktig på två sätt, det ena är att det ställs 
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betydligt större legala krav på rådgivningen, samtidigt som det är jätteviktigt för 

kundupplevelsen också, att den kund som kommer in får möta någon som kan hjälpa till med 

det ärende som de har behov av. Inom organisationen upplever respondenten absolut att de 

sätter kunderna i centrum. Det finns väl ingen organisation som säger att de inte sätter kunden 

i centrum.  

 

”Den som har kunden framför sig den har ingen annan utväg än att bemöta kunden så bra det 

bara går” 

 

Inom organisationen tror de på långsiktiga relationer med sina kunder. Att behålla en kund 

och utveckla en befintlig relation anser respondenten är en lönsam affärsstrategi, och anser att 

det är viktigt att ta in nya kunder också, men påpekar att plocka in nya kunder ofta är förenat 

med diverse kostnader på olika sätt, medan att behålla en befintlig kund och utveckla 

relationen är en lönsammare strategi. Respondenten anser att de baserar beslut på fakta inom 

organisationen genom att de har hjälpmedel, som till exempel scoring modeller för 

kreditgivning, och stödverktyg för placeringsrådgivningar som är väldigt viktiga att de baserar 

sig på fakta, samtidigt så är det de som skiljer dem från en ren internettjänst att de kan vara 

subjektiv i dialogen med kund, att de kan uppfatta annat än bara siffror, och kan känna in vad 

kunden har för preferenser i övrigt också. Det är ju det som gör att det blir en personlig 

kontakt och en individuell rådgivning så respondenten vill inte bara lägga det på någon typ av 

mallsystem för då finns det dem som kan göra de där tjänsterna billigare än dem, och de tror 

att det värde de lägger till med att ha en person på plats är det som gör att kunden väljer dem.  

 

”Att behålla en kund och utveckla en befintlig relation anser vi är en lönsam affärsstrategi” 

 

Respondenten anser att allting nästan är processer på olika sätt, det är ingenting som kommer 

och är klart första dagen utan det gäller att jobba uthålligt i processer, det är de som hela 

verksamheten bygger på. Så utifrån den benämningen så jobbar de i allra högsta grad i 

processer. Respondenten tycker att det är dennes uppdrag i väldigt stor utsträckning att jobba 

med succesiva förbättringar och de plockar ut ett antal nyckelområden som de följer på olika 

sätt under året och som de återkommer till i uppföljningar i olika sammanhang, både 

individuellt och i grupp. Respondenten anser att det är mest naturligt att jobba med att ta ut 

några prioriterade områden under närmaste året och sedan jobba och nöta med dem parallellt, 

då sitter organisationen och verksamheten ihop bättre. 

 

Respondenten hoppas och tror att de skapar förutsättningar för delaktighet och därmed skapar 

motivation, så svarar i alla fall medarbetarna i medarbetarundersökningen som görs en gång 

per år. En avstämning där man kan vara anonym. Annars har de veckomöten varje vecka i 

dialogform där de diskuterar sig fram till lösningar, vissa saker är saker som bara ska 

genomföras och då går de direkt på hur de ska genomföras och då lägger de inte tid på att 

fundera på om. I många frågor handlar det om prioriteringar och om de ska göra en sak eller 

en annan och där är det nästan alltid så att de jobbar med delaktighet i de frågorna, då får de 

mer energi inför det man ska ge sig in i.  
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”Man måste ha med sig de flesta på det som ska utföras, annars händer det ingenting. 

Delaktighet är det effektivaste sättet att skapa motivation på.” 

 

Respondenten tycker det är jätteviktigt med ett engagerat ledarskap och anser att det är något 

de arbetar med i väldigt stor utsträckning. Respondenten tycker vidare att det är jätteviktigt 

med service kvalitet och mycket av det är det som förklarades i början, om att ge kunden en 

positiv upplevelse, både vad de gäller tillgänglighet, att vara behovsorienterad och så vidare. 

 

”Det är svårt om ledaren är resignerad och få en engagerad personal och bemanning.” 

 

När det gäller att utveckla goda relationer till kunderna så tycker respondenten att även det är 

viktigt och anser att där de har en möjlighet att sticka ut mot andra leverantörer är i det 

personliga mötet och då blir relationen jätteviktig. Kundnöjdhet är också viktigt enligt 

respondenten, om man ser övergripande mål i hela banken så är de naturligtvis att driva den 

lönsamt och för att kunna göra det måste man ha nöjda kunder över tiden annars så tappar 

man affärer och då kommer man inte att vara ett lönsamt företag heller. 

 

”Tjänsterna som vi säljer finns ju att köpa med en knapptryckning hos andra leverantörer, och 

där vi kan skilja oss från de andra bankerna är att vi har en relation med kunden och att vi är 

personliga.” 

 

För att mäta kundnöjdheten jobbar de med de övergripande branschundersökningarna från 

svenskt kvalitetsindex och sedan gör de mätningar själv med de typer av frågeställningar som 

är för banken i stort, men sen går de ner en nivå till och kollar på hur enskilda kontoren och 

deras kunder uppfattar banken. Respondenten anser att de jobbar väldigt decentraliserat och 

att de har väldigt stora mandat att fatta beslut rörande kunder.  

 

4.1.2 Respondent 1:2 

Respondent 1:2 jobbar i huvudsak med kundtjänst har jobbat i bankbranschen sedan 2013. 

Respondenten anser att arbetsgivaren jobbar med kvalitetsutveckling och något som 

organisationen fokuserar på, det är den största frågan som organisationen jobbar med. 

Samtidigt som organisationen drar ner på antalet medarbetare ligger ett stort fokus på att hålla 

hög service och kvalitet på organisationens tjänster ut mot kund. I arbetet utgår man alltid från 

kundens behov.  När man nu drar ner på kontorens öppettider och har mindre bemanning är 

man mån om att kunderna ska kunna nå banken via de andra kanalerna som banken erbjuder 

sina kunder. När det gäller produkter och tjänster utgår man också från kundens behov då man 

vill att kunden ska ha något den behöver, så att kunden inte betalar för något som den inte 

behöver. Respondenten anser också att man i organisationen är mån att nå upp till sina 

kunders förväntningar.  

 

“Oavsett vilken inställning kunden har när den kommer in på  

kontoret ska den vara nöjd när den går ut” 
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I organisationen är man mån om tillgängligheten för sina kunder, och som tidigare nämnts 

jobbar man med att kunden ska kunna nå banken genom flera olika kanaler. Tillexempel 

telefonbank, internettjänst och applikationer. Samt att man erbjuder en av stans bästa 

öppettider. Anledningen till att man nu dragit ner öppettiderna något, är att man mätt hur 

många kunder som kommit in på eftermiddagarna (vilket har minskats) och sett att efterfrågan 

på bokade tider har ökat och då måste man frigöra personal för detta. Respondenten anser att 

det är viktigt för organisationen att vara tjänstvillig det vill säga viljan att hjälpa kunden. 

 

“Det är ju det som det går ut på” 

 

Respondenten anser att det i banken är viktigt uppfylla deras kunders behov och förväntningar 

till en lägre kostnad. Speciellt nu när man skär ner på personalstyrkan men ändå behålla 

samma service och kvalitet. I organisationen finns det ett fokus på kompetensutveckling hos 

medarbetarna, det finns tillexempel olika utbildningar för alla rådgivare inom både 

placeringssidan och på lånesidan. Det finns inte så många obligatoriska kurser, men för den 

som vill finns det extra kurser att gå. Däremot anser respondenten att organisationen är dålig 

på att sätta medarbetena i centrum, speciellt nu när man håller på skära ner på 

personalstyrkan, det blir ett större fokus på de externa kunderna jämfört med de interna 

kunderna i organisationen.  

 

När det gäller att basera beslut på fakta och att arbeta med processer är respondent väldigt 

osäker då det inte är något de jobbar med, däremot går man mycket efter statistik på hur 

produkter och tjänster används för att på så sätt utveckla produkterna, och de interna 

avdelningarna använder statistik som underlag för beslut. När det gäller att jobba med 

ständiga förbättringar anser respondenten att det är viktigt för organisationen. När det gäller 

tillexempel kundklagomål eller tips från kunderna vidarebefordras det alltid till de 

avdelningar som behandlar dessa frågor. Sen har man möten varje vecka på kontoren där man 

diskuterar och hittar lösningar på det man arbetar med för att bli ännu bättre.  

 

“Det är fokus hela tiden hur man ska utveckla produkter och service” 

 

Respondenten anser inte att organisationen skapar delaktighet och på så sätt skapar motivation 

hos de anställda. Det är mer fokus på att jobba effektivare och göra fler ärenden och ha 

nöjdare kunder än på medarbetarnas hälsa och stress. Man skär istället ner och sätter högre 

mål. När det gäller engagerat ledarskap tycker respondenten att närmaste chefen är engagerad 

och delaktigt.  

 

“Han är en i gruppen” 

 

Men respondenten tycker samtidigt att de högre upp inte riktigt vet hur de anställda har det 

ute på kontoren. I organisationen finns det ett stort fokus på servicekvalitet, man jobbar för 

långsiktiga relationer genom att bemöta kunderna väl. Banken jobbar mycket med 

erbjudanden till ungdomar och studenter och dessa vill man ha kvar som kunder under lång 

tid framöver. Man har ett stort fokus på starka relationer till sina kunder. Alla ska vara nöjda 



 

 

27 
 

när de går ut genom dörren. Organisationen mäter kundnöjdhet hela tiden, det sker tillexempel 

genom att kunderna svarar på ett sms där man får bedöma servicen man fått på kontoret på en 

10-gradig skala. De kunder som svarade i nederkant blev uppringda av en chef som ser över 

varför kunden inte var nöjd med sin service. Respondenten vet inte om banken jämför sin 

kundnöjdhet med andra banker tillexempel genom svenskt kvalitetsindex 

 

När det gäller att jobba centraliserat eller decentraliserat jobbar banken uppdelat i regioner 

och respondenten är därför osäker på om organisationen är en centraliserad eller 

decentraliserad organisation. Respondenten anser dock att alla medarbetare har en stor frihet 

att ta egna beslut, man följer visa riktlinjer men har ändå en stor frihet. 

4.2 Bank 2 

4.2.1 Respondent 2:1 

Respondent 2:1 jobbar som kontorschef och har jobbat inom banksektorn sedan 1999. 

Respondenten anser att de jobbar med kvalitetsutveckling i väldigt stor utsträckning och 

tycker att det nästan är den viktigaste frågan. I det dagliga arbetet anser respondenten att de 

utgår från kundens behov och menar att det är kundens behov som styr vad och hur de jobbar 

mot kunden.  De är alltid skyldig att ställa frågor till kunden. De har ett motto i banken som 

heter gör det möjligt, och det är att de ska göra det möjligt för kunden och då behöver de 

ställa en massa frågor för att lära känna kunden. De utgår absolut från kundens behov och 

helst vill de överträffa dessa.  

 

”Allt det vi gör ska ju vi leverera med god kvalitet eftersom vi har ett uppdrag mot en kund, 

och är det inte kvalitet, då får vi inte bedriva verksamhet.” 

 

Banken står i en ganska stor förändring just nu så traditionella öppettider på bankkontor, där 

kan respondenten inte säga att de är frikostiga idag. Utan det som är tillgängligt, det är att de 

har möten där man delar skärm, det de kallar för onlinemöten, och de har ett kundcenter som 

är tillgängligt dygnet runt, alla dagar om året, och internetbanken, och det är dit de flesta 

kunderna rör sig. Det finns även möjlighet att boka tid med en rådgivare på kontoret utöver 

kontorets ordinarie öppettider. Enligt respondenten är det deras uppdrag att vilja hjälpa 

kunderna.  

 

”Det är liksom nästan ett kall som man har, att vilja hjälpa kunder, det är ett serviceyrke som 

vi har. Det ska inte spela någon roll om kunden kommer in fysiskt eller om den ringer in via 

telefon, den ska få samma hjälp.” 

 

Inom banken har de jobbat ganska länge med något som kallas för simplicity. Idag finns det 

många produkter som är ungefär lika, och det kan vara väldigt förvirrande mot en kund och 

det ska det inte vara, det ska vara enkelt. Så banken har jobbat väldigt mycket med att slå ihop 

liknande produkter för att det ska vara så enkelt så möjligt och det blir ju en lägre kostnad för 

de som bank, men i slutändan ska ju det mynna ut till en lägre kostnad för kunden.  
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Enligt respondenten finns det absolut ett fokus på kompetensutveckling inom organisationen. 

De var den bank som var först ut med att alla rådgivare skulle vara swedsec licensierade, och 

idag är alla anställda i banken swedsec licensierad och det uppdateras varje år. Det är enligt 

respondenten väldigt viktigt, och det uppmuntras alltid till kompetensutveckling. 

  

”Man kan lära sig mycket av varandra i vardagen, det är nästan den bästa 

kompetensutvecklingen som man har” 

 

Respondenten anser att de alltid försöker sätta kunden i centrum och påpekar att det är därför 

de bedriver verksamhet, för att de vill ha nöjda kunder. Banken anser sig vara en 

relationsbank, och de säger att de inte får ge kunderna råd innan de lärt känna dem.  

 

”Vi vill ju ha långsiktiga relationer med kunderna, och vi hoppas att kunderna vill ha det med 

oss också, för det är vårt mål.” 

 

Enligt respondenten baserar de beslut på fakta men menar att det är jätteviktigt att de frågar 

kunden många frågor för att de ska kunna ge kunden råd, för de får inte gå efter vad de själva 

tycker utan de får hjälpa kunden utifrån bankens verktyg, men det är kunden i slutet som 

måste bestämma. Respondenten anser att de arbetar med processer, de har processer för allt. 

 

Respondenten anser att de arbetar väldigt mycket med ständiga förbättringar. En förbättring 

som nämnts tidigare är det stora förenklingsarbetet som de jobbar med i banken, men sen 

finns det också förbättringar i verktyg som används, till exempel de standardprocesser som 

finns och eftersom kunderna är så mycket mer medveten nu än vad de var för några år sen. Så 

idag måste det finnas vassa verktyg som ständigt utvecklas och förbättras.  

 

Respondenten anser att om de inte har motiverade medarbetare så får de inte några nöjda 

kunder och det tycker respondenten verkligen att de har. De vill att alla medarbetare ska vara 

delaktiga och känna att man kan vara med och påverka. De har veckomöten och de har små 

korta möten varje dag för att stämma av vad som är på gång, hur det ser ut och framförallt hur 

de mår. Vad kan vi lära av varandra och så vidare. 

 

”Utan motiverade medarbetare så får vi inte några nöjda kunder” 

 

För att utveckla ett engagerat ledarskap har de ledarskapsutbildningar i banken samt att de 

jobbar mycket med att träffa andra kontorschefer som jobbar på liknande kontor 

(=erfarenhetsutbyte) detta för att de vill lära av varandra samt att de vill vara nära andra 

medarbetare.  

 

Det är jätteviktigt med servicekvalitet enligt respondenten. Men förklarar också att service är 

så otroligt brett, eftersom service för en person, kan ju vara något helt annat för en annan 

person, men respondenten tycker att de har ett uppdrag att läsa av kunderna och se vad de är 

för behov de har, oavsett om det är en överföring eller om det är att kunden vill ha hjälp att 

avsluta ett dödsbo. 
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När det gäller starka relationer till kunderna anser respondenten att det går ihop lite med 

långsiktiga relationer till kunderna, de vill vara en relationsbank och de vill lära känna 

kunderna innan de ger ett råd, så det är något de tycker är jätteviktigt. Kundnöjdhet är det som 

speglar deras verksamhet anser respondenten. Det är därför de finns, för att de ska ha nöjda 

kunder.  

 

”Kundnöjdhet är ju det som speglar vår verksamhet.” 

 

Kundnöjdheten mäts varje år genom en undersökning i pappersform som skickas ut till kunder 

och så får de svara anonymt och skicka in tillbaka till banken. Banken jämför sig mot andra 

banker i svenskt kvalitetsindex, men det är ingenting som de aktivt jobbar med. De arbetar 

ganska centraliserat inom banken, då de har mycket back-office, så de är väldigt beroende av 

deras centrala enheter. Respondenten känner dock att de får ta egna beslut rörande kunder, 

men beslut ”bollas” oftast tillsammans med en kollega och har en så kallad fyraögons princip. 

4.2.2 Respondent 2:2 

Respondent 2:2 har jobbat inom banksektorn i drygt två år och jobbar som rådgivare. 

Respondenten anser att organisationen har ett stort fokus på kvalitetsutveckling. Inget uttalat 

men banken har en strategi över hur man ska bemöta sina kunder, samtidigt som 

organisationen vill spara pengar och få de anställda till att vara mer lönsamma men ändå 

behålla kundnöjdheten. Man försöker göra olönsamma affärer lönsamma bland annat genom 

att dra ner på antalet kontor, vilket inte uppskattas av kunderna alla gånger. 

  

”Hela vår anda är great customer experience, allt vi gör ska handla om det egentligen” 

 

Organisationen tar definitivt hänsyn till kundens behov i sitt arbete enligt respondenten, Om 

kunden får produkter som den inte förstår kommer kunden på så sätt att känna sig missnöjd 

och sprida det vidare sina vänner och på så sätt är organisationen rädd att hamna i en ond 

spiral vilket gör att man vill att kunden ska förstå det som den köper. Respondenten anser 

också att det är viktigt att man når upp till kundernas förväntningar. Man vill överträffa 

kundens förväntningar.  

 

När det gäller tillgänglighet gäller det dels att vara lönsam och träffa kunden när kunden vill 

träffas, även här gäller det att utgå från kundens behov och intresse. Traditionellt sett har man 

tidigare jobbat dagtid men nu jobbar de både kvällar och nätter. Organisationen måste vara 

flexibel mot sina kunder. I organisationen är det också viktigt att hjälpa kunden  

 

”Hos oss spelar det ingen roll vem som hjälper kunden. Min uppgift är att hjälpa kunden med 

det den behöver, en av de viktigaste grejerna ” 

 

Respondenten anser också att organisationen försöker uppfylla kundernas behov och 

förväntningar till en lägre kostnad, då man är ett vinstdrivande företag. Det är viktigt att de 

gör rätt saker med rätt tid. 
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I banken finns ett fokus på kompetensutveckling bland annat finns utbildning för nya 

rådgivare där man under sex månader är på utbildning en dag i veckan, detta för att utvecklas 

snabbare i början av sin karriär.  

 

”Vi ska vara känd för vår fina service och våra duktiga medarbetare”  

 

Respondenten anser att man alltid sätter de externa kunderna i centrum men samtidigt tvekar 

respondenten på om medarbetarna verkligen sätts i fokus.  

 

”Jag upplever också att jag inte är oumbärlig, om jag lämnar kommer någon ny och tar över, 

det jag gör inte är unikt. Den känslan får jag av de som är sjukskrivna eller borta. Man är inte 

unik i sin arbetsroll.” 

 

När det gäller att basera beslut på fakta så gör man det till en stor del men rådgivarens tankar 

och värderingar spelar också in. Respondenten anser att de arbetar med processer i den mån 

att man sjösätter processer tillexempel vid en produktprocess, respondenten menar att man 

inte får en färdig produkt direkt utan man måste komplettera i efterhand om det finns fel eller 

brister. När det gäller att arbeta med ständiga förbättringar så gör man det genom coachsamtal 

samt månads- och kvartalsmöten.  

 

Respondenten tycker att organisationen är bra på skapa förutsättningar för delaktighet och 

därmed skapa motivation, detta gör de genom att de lyfter krediter tillsammans på kontoret 

och inom sparandesidan används fokusgrupper där man har olika fokusområden som man 

sedan delar med övriga. Likaså finns det enligt respondenten ett arbetssätt för utveckla 

engagerat ledarskap. Dels har man löpande coachsamtal, och utöver detta har man 

kontorsmöten två gånger i veckan där man bland annat går igenom kontorets resultat. 

 

Servicekvalitet är också viktig för banken, uppfyller man inte det uppfyller man heller inte 

kundens förväntningar. Det gäller att ge rätt information till kunden från början och utbilda 

kunden. Genom att överträffa kundens förväntningar och visa sig vara engagerad bygger man 

också långsiktiga relationer, som de anser vara viktigt i företaget. Kundnöjdhet är viktigt och 

det är just det som respondenten anser är grunden till långsiktiga relationer. Just 

kundnöjdheten är något de mäter genom utvärderingar och enkätundersökningar. De jämför 

sig inte på kontorsnivå med andra banker i Svenskt Kvalitetsindex mätningar. 

 

”Vi vet väldigt lite om våra konkurrenter och jag har efterfrågat det, samtidigt kan jag förstå 

att man inte ska ge sig in i en sådan diskussion, vad alla andra fokuserar på utan istället på vad 

jag och vi kan göra.” 

 

Respondenten anser att banken jobbar halvt decentraliserat då de jobbar i regioner, men 

tycker också att de får ta egna beslut rörande sina egna kunder tillexempel. 



 

 

31 
 

4.3 Bank 3  

4.3.1 Respondent 3:1 

Respondent 3:1 är gruppchef på en av bankens avdelningar och har jobbat inom banksektorn 

sedan 2000. Respondenten anser att banken jobbar med kvalitetsteknik varje dag. 

 

”Vi kallar det ständig förbättring och vi jobbar både inifrån och utifrån alltså vad kunden 

tycker om oss på banken. Vi sitter inte och gissar vilken kvalitet kunderna vill ha utan tar reda 

på vad kunderna säger om oss.” 

 

Respondenten anser att de lyfter problem internt men också hela tiden utvärderar vad 

kunderna säger om banken så fort de har ett statistiskt underlag. Respondenten anser att 

banken ligger i framkant i branschen när det gäller att möta kunderna via sociala medier. På så 

sätt anser också respondenten att man utgår från kundernas behov då man hela tiden frågar 

kunder vilka behov de har men även via bankens mötesplatser som telefonbank, internet, 

applikationer, och fysiska möten på kontor. Produktmässigt har de hjälp av lagar som ger ett 

starkt konsumentskydd. 

 

”Vi är så noggranna med att utgå från kundens behov att vi kan ha svårt att ta upp nya 

produkter med kunden. Här jobbar vi med säljträning. 

 

I banken är de mån om att nå upp till kundernas förväntningar, men också genom att ge rätt 

service till kund. Respondenten anser att det ligger i människans natur att göra andra 

människor glada, samtidigt som service är en produkt som aldrig syns. När det gäller 

tillgänglighet är det högsta prioritet. De vill vara en relationsbank, och får inte kunderna tag 

på banken så har man heller ingen relation. Därför har man öppet på telefonbanken dygnet 

runt alla dagar under hela året. På kontoren ökar man sina öppettider för rådgivning medan 

man ser över sina öppettider för spontana kunder, för att ha mer tid för rådgivning.  

 

Respondenten anser att det är viktig man är tjänstvillig mot sina kunder. Men man får inte 

serva alla kunder för mycket, eftersom det påverkar tillgängligheten för övriga kunder. På 

kortast möjliga tid vill man träffa sina kunder och överträffa dennes förväntningar. Och på så 

sätt hålla kostnaderna nere också. 

 

”Det är ju en svår balansgång, men om vi inte gör det så kanske vi har en viktig lönsam kund 

som inte kommer fram” 

 

Man jobbar med kompetensutveckling i organisationen och man har som mål att få sina 

medarbetare att känna sig bättre än vad de någonsin trodde de skulle bli. Detta görs med hjälp 

av strukturerad coaching, daglig uppföljning samt att de medlyssnar på en kollega en gång i 

månaden. De har också olika områden som de är ansvariga för, där man ska uppdatera sig och 

dela med sig av informationen till sina medarbetare vid teamets arbetsmöten. 

 

När det gäller att sätta de interna kunderna i centrum anser respondenten att man gör det. 
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”Vi vill att medarbetarna ska ha verktygen till det och sen får man kolla på utfallet i teamet, 

mycket handlar om mod att våga, och dit skulle vi inte nå om vi inte satt medarbetarna i 

centrum ” 

 

I banken försöker man basera beslut på fakta, men de går också på magkänsla och det är oftast 

den som styr. Respondenten anser att det aldrig funnits så mycket verktyg och statistiska 

underlag för beslut som det gör idag. 

 

”Frågan är ju om vi tar rätt beslut utifrån vad vi har att tillgå, men det tror jag inte för ju mer 

information vi har desto fler variabler har vi att ta hänsyn till.” 

 

De arbetar också med processer dels för självförverkligande om vad medarbetarna gör där och 

kopplar det till bankens mål och vision, men man har också rent operativa processer som 

produktprocesser. 

 

” Det handlar om hur vi tar hand om vissa typer av ärenden, vi jobbar som ett internt Google” 

 

Genom att jobba med ständiga förbättringar så skapar man förutsättningar för delaktighet och 

på så sätt höjer motivationen hos de anställda. Här ligger man enligt respondenten långt över 

branschen när man mäter motivation och prestation hs de anställda. Man har också i banken 

en profil hur en ledare ska vara och även ledaren följs upp utifrån bankens krav och 

värderingar. Man försöker utveckla ett engagerat ledarskap genom att undvika att chefen blir 

en helig ko, man vill att chefen ska vara ett föredöme för de anställda. 

 

Respondenten anser att det är viktigt med servicekvalitet till sina kunder. Genom 

kundundersökningar får man reda på vad kunderna tycker om bankens servicekvalitet. Genom 

tillgänglighet skapar man långsiktiga och starka relationer till sina kunder. 

 

”Vi vill ha kunden kvar länge för då tjänar vi pengar på kunden länge, det handlar om hur 

proaktiva vi är” 

 

Man jämför sig hela tiden mot sina konkurrenter i Svenskt Kvalitetsindex. Utöver de egna 

mätningarna man gör. 

 

Respondenten anser att man jobbar både centraliserat och decentraliserat då man på kontor 

jobbar decentraliserat men med expertis områdena jobbar man centralt. Men respondenten 

anser att får ta egna beslut rörande tillexempel sina egna kunder. 

4.3.2 Respondent 3:2 

Respondent 3:2 har jobbat i bank i cirka tre år och anser att organisationen har fokus på 

kvalitetsutveckling. Målet är att få nöjda kunder hela tiden. Just på avdelningen respondenten 

arbetar på lägger man stort fokus på vad kunderna kan tänkas ha för behov att få hjälp med för 

att hjälpa kunderna på bästa sätt. Detta gås igenom dagligen. När det gäller att utgå från 
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kundens behov anser respondenten att man gör i organisationen, man föreslår aldrig något 

som inte skulle kunna passa kunden. Kommer kunden med förslag registreras alltid den 

synpunkten och tas tillvara på. Man är i organisationen måna om att nå upp till kundernas 

förväntningar. På telefonbanken bemannar man tillexempel utefter hur man tror att kunderna 

kommer att ringa in. Man gör analyser på detta. Just tillgängligheten är viktig för 

organisationen. Kontoren är ofta öppna 10-13 eller 13-15 men telefonbanken är öppen dygnet 

runt. I organisationen är det viktigt att vara tjänstvillig det vill saga viljan att hjälpa kund. 

 

“Det är det som är grunden för all service” 

 

Något uttalat om att uppfylla bankens kunders behov och förväntningar är inte något 

respondenten känner igen, och inget det läggs ett stort fokus på. 

 

Respondenten anser att det finns fokus på kompetensutveckling i banken. Alla har sina 

ansvarsområden man ska ha koll på och man får göra olika licenser för att utvecklas. Många 

inom organisationen flyttar runt inom banken för att lära sig nya saker. Organisationen 

erbjuder också e-learning utbildningar för de som vill.  

 

“Cheferna vill att vi ska utvecklas” 

 

Respondenten anser också att företaget säter både sina externa och interna medarbetare i 

centrum, men att det kretsar kring de externa kunderna.  

 

Organisationen baserar beslut på fakta, allt som sker vill man få bekräftat från flera håll innan 

man tar något beslut, däremot när det gäller att jobba med processer så vet inte respondenten 

hur man jobbar. Att jobba med ständiga förbättringar är viktigt för banken, varje team har 

tillexempel en förbättringsansvarig som samlar in förbättringsförslag från medarbetarna i 

teamet som sedan sammanställs och skickas vidare för beslut. Detta kan gälla både arbete, 

produkter och inom teknik området. Alla förslag som skickas in får man sedan feedback och 

svar på. 

 

Respondenten anser att de får vara delaktiga och att det skapar motivation, medarbetarna får 

vara med och påverka både sig själva och det som händer och sker på kontoret. Det finns ett 

fokus på engagerat ledarskap i företaget. De får hela tiden tips från sina chefer vad de kan 

göra bättre och cheferna är ofta på utbildningar och konferenser för att utveckla sig själva.  

 

För organisationen är det viktigt med servicekvalitet. Och man har utbildningar i service och i 

hur man ska bemöta sina kunder. 

 

“Har vi inte det faller det” 

 

Genom att ha nöjda kunder skapas också långsiktiga och starka relationer, detta skapas genom 

att alltid finnas där för sina kunder. Trogna kunder skapar fler trogna kunder. Just 

kundnöjdhet är viktigt, detta mäter man genom tillexempel enkätundersökningar till kunder 
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som varit i kontakt med banken med frågor gällande vad de uppfattade om den service de 

fick. Man jämför också sig med andra banker i svenskt kvalitetsindex. 

 

Respondenten anser att de anställda får ta mycket beslut själva utan att prata med sina 

närmaste chefer och att de i största del jobbar decentraliserat. 

4.4 Bank 4  

4.4.1 Respondent 4:1  

Respondent 4:1 jobbar som ställföreträdande kontorschef har jobbat i bankbranschen i över 

sexton år. Respondent tycker spontant kanske inte man jobbar så mycket med 

kvalitetsutveckling men ändrar sig till att det är viktigt i organisationen. Man gör nu mycket 

förändringar för att förbättra och få medarbetarna delaktig. Man utgår hela tiden från kundens 

behov. 

 

”Vi vill tillgodo se att kunden har det den behöver, det är så vi jobbar vi jobbar i den här 

organisationen. Det handlar om att jobba med långsiktiga relationer och när vi har det tänket 

kan vi inte göra annat än att utgå från kundernas behov” 

 

Det är också jätteviktigt att man når upp till sina kunders förväntningar. Man är väldigt mån 

om att vara till tillgängliga för sina kunder dygnet runt, inte bara på kontorstid även om dessa 

tider är väldigt generösa. Just tillgängligheten försöker vi jobba mycket på. Att vara 

tjänstvillig mot kunden tycker respondenten är vad hela arbetet handlar om, men man måste 

samtidigt tänka kostnadsmässigt också. Man har ett fokus på att uppfylla sina kunders behov 

och förväntningar till en lägre kostnad.  

 

”Det är vår affärsidé” 

 

Respondenten anser att det finns ett fokus på kompetensutveckling i organisationen, just nu 

gör man en satsning inom sparaffären för att alla medarbetare ska få erfarenhet och inte bara 

kunskap inom området. Respondenten säger att organisationen tycker det är viktigt med 

kompetensutveckling men att det ligger i individens egna ansvar att utvecklas. Man vill se 

tillväxt hos medarbetarna. Organisationen sätter alltid både de externa och interna kunderna i 

centrum, det är målet och tanken med företagets arbetssätt. 

 

När det gäller att basera beslut på fakta och arbeta med processer är det viktigt för 

organisationen. Man tycker också det är viktig att hela tiden bli bättre och jobba med ständiga 

förbättringar. Man ser hela tiden över arbetssätt på hur man ska hantera kunder och olika 

förbättringshjälpmedel tillexempel granskning av krediter.  

 

”Från det lilla kontoret till det stora så sker det förbättringar hela tiden” 

 

När det gäller förutsättningar för delaktighet anser respondenten att man kan bli bättre. Men 

idag har man ändå rätt stor möjlighet att påverka och tycka genom att skicka in olika förslag, 
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men detta skulle kunna utvecklas lite grann. De jobbar med engagerat ledarskap i 

organisationen men i för liten utsträckning.  

 

När det gäller servicekvalitet är det något som är väldigt viktigt i organisationen. Att man är 

tillgänglig för sina kunder, hur man jobbar med långsiktighet, att medarbetarna har hög 

kompetens, svarar på kreditansökningar snabbt och att vi svarar i telefonen så snabbt vi kan. 

Man arbetar för att vinna kundernas förtroende genom att man vet att man har bra rådgivare 

och bra produkter. 

 

”Vi vill inte köpa våra kunder utan vi vill ha våra kunder år efter år, så bygger vi upp 

långsiktighet. Vi är inte ute efter att kortsiktigt tjäna pengar” 

 

Det är viktigt för organisationen att ha starka relationer till sina kunder, då dessa är bankens 

språkrör utåt. Organisationen lägger stor vikt vid kundnöjdhet och man mäter den ständigt. De 

anser att det är otroligt viktigt att man ligger bra till i dessa mätningar och de har legat bra till 

och det tänker de fortsätta göra, annars anser respondenten att man misslyckats med sin 

affärsidé och sitt tänk hur man vill jobba. Man jämför sig hela tiden mot storbankerna i 

Svenskt Kvalitetsindex mätningar. Organisationen jobbar decentraliserat förutom 

kreditgivningsprocessen som är centraliserad. Respondenten får ta egna beslut fullt ut rörande 

sina kunder. 

4.4.2 Respondent 4:2 

Respondent 4:2 jobbar som rådgivare och har jobbat inom banksektorn sedan 2011. 

Respondenten anser att kvalitetsutveckling är viktigt och de är måna om att ha nöjda kunder 

både på privat- och företagssidan. De har målet att ge service i världsklass och de utgår hela 

tiden från kundens behov. 

 

”Det är själva grundstenen i vår bank och företagskultur, vi ska sälja efter kundens behov” 

 

Respondenten anser att de i organisationen är måna om att nå upp till kundernas förväntningar 

och att de helst ska överträffa dessa förväntningar. Detta gör de genom att vara väl förberedd 

inför sitt kundmöte och ser över vilka behov kunden har, samt att de lyssnar på kunden. De är 

också mån om att ha en bra tillgänglighet för sina kunder. De försöker se till att kunderna har 

självbetjäningstjänsterna så som applikation, telefonbank och internettjänsten där man finns 

tillgängliga dygnet runt. De vill finnas till för bokade kundmöten på kontoren under sina 

öppettider och styra övriga till självbetjäningstjänsterna. Det är viktigt i organisationen att de 

är tjänstvilliga och hjälper förtagets kunder. 

 

Inom organisationen finns fokus på kompetensutveckling av företagets medarbetare, men det 

är mycket eget ansvar, man ska själv vilja framåt. Banken erbjuder både e-learning 

utbildningar och olika interna kurser. Respondenten anser att det finns fokus på de externa 

kunder men inte på medarbetarna, då det har varit väldigt upp och ner sista tiden, bland annat 

på grund utav dålig stöttning för kontoret uppifrån i organisationen. Respondenten anser att de 

i organisationen sätter relativt högt fokus på att basera beslut på fakta men har ingen 



 

 

36 
 

uppfattning hur de jobbar med processer. Däremot när det gäller att jobba med ständiga 

förbättringar så görs det dagligen. De vill göra tiden så effektiv som möjligt, förbättra för 

kunderna och även för sig själva som medarbetare. Förbättringar diskuteras hela tiden på 

kontoret och man skickar förslag vidare i organisationen för utvärdering.   

 

Organisationen skapar förutsättningar för delaktighet anser respondenten och de får bestämma 

själv och i och med detta skapas motivation. När det gäller att jobba med att utveckla ett 

engagerat ledarskap anser respondenten att det finns i organisationen, men att det är mest 

press från cheferna ovanför kontorscheferna.  

 

I organisationen är det viktigt att jobba med servicekvalitet, detta då organisationen vill ha 

långsiktiga relationer med sina kunder och då krävs det nöjda kunder. Genom att inte sälja 

enskilda produkter utan fokusera på kundernas behov får man långsiktiga relationer med sina 

kunder.  

 

”Just för vår bank som jobbar så pass decentraliserat, är starka relationer viktigt” 

 

I organisationen är kundnöjdhet viktigt, detta mäter man genom att man ringer ett antal 

kunder som bedömer bankens bemötande och sedan skickas dessa resultat ut till kontoren. De 

jämför sig hela tiden med andra banker genom Svenskt Kvalitetsindex. Organisationen jobbar 

decentraliserat, och respondenten anser att de får ta egna beslut rörande tillexempel sina 

kunder. 

4.5 Bank 5  

4.5.1 Respondent 5:1  

Respondent 5:1 arbetar som biträdande chef för företagsavdelningen och har arbetat inom 

banksektorn i 29 år. Respondenten anser att de arbetar med kvalitetsutveckling såtillvida att 

de använder sig utav ett verktyg där de får återkoppling från kunden när kunden varit in på ett 

kundmöte, kunden får då ett sms där de får ge ett betyg, 1-10, hur de upplevde mötet och vissa 

kunder får även en fråga till där de ber att få ringa upp kunden, och då intervjuar de kunden 

lite mer. Genom detta kan de få återkoppling på vad som var bra och vilka saker de kan 

förbättra. När det gäller kvalitet, produkter och tjänster och hur de jobbar anser respondenten 

att det är ganska hårt reglerat inom bank, med krav på dokumentation och att de följer 

instruktioner och regelverk. De jobbar väldigt mycket med att leverera bra kvalitet, dels mot 

kund men även internt så att de uppfyller de krav som myndigheterna ställer på banken. 

 

Det elementära i arbetet anser respondenten är att utgå från kundens behov. Kunden har ju 

ofta ett behov när den besöker banken. Det är hela tiden kundens behov som avgör vad de 

föreslår till kunden. Respondenten anser att de också är väldigt mån att nå upp till kundernas 

förväntningar. Enligt respondenten är de mån om tillgängligheten eftersom de har kontor på 

flera olika platser, de har bra öppettider på kontoren, de har välutvecklade digitala tjänster, 

som till exempel internetbank och olika applikationer för att utföra sina bankärenden samt 

telefonbank, och där kan kunden i princip utföra de flesta banktjänsterna dygnet runt. De har 
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även kvar kontanthanteringen. Det är också viktigt att vara tjänstvillig enligt respondenten. 

Yrket handlar om att träffa människor och kunder och det är ju en väsentlig del att man tycker 

om att jobba med människor.  

 

Det finns också ett fokus på att uppfylla kundernas behov och förväntningar till en lägre 

kostnad enligt respondenten, på så vis att de är mån om att kunderna ska få ta del av de 

digitala tjänsterna som de erbjuder, som kan användas när som helst på dygnet och det är ju 

för kunden en bra tillgänglighet och för bankens del så är det ju naturligtvis en lägre kostnad 

att kunden utför vissa saker själv, kontra att kunden besöker kontoret. Det finns utöver detta 

även ett fokus på kompetensutveckling.  

 

”Det här yrket kräver ständig kompetensutveckling då det kommer nya produkter och tjänster 

och nya regelverk och instruktioner som berör de olika produkterna och tjänsterna” 

 

Respondenten anser att de sätter kunderna i centrum då de alltid utgår från kundens behov. 

Inom banken tror man på en långsiktig relation med kunderna. Banken ser även till att 

uppmärksamma kunden när det händer saker och ting, antingen om det är banktjänster och 

produkter som de ser skulle kunna passa en viss kund, eller att man uppmärksammar en kund 

som gjort ett fint årsbokslut eller att en kund har gjort någon fin affär eller något sådant. 

   

”Kunderna är det viktigaste för oss i organisationen, och att det är tack vare kunderna vi finns 

till, så om inte vi kan leverera en bra tjänst till en bra servicenivå, till ett konkurrenskraftigt 

pris då har vi inget berättigande på marknaden.” 

 

Inom organisationen baserar de beslut på fakta. När det gäller beslut och rekommendationer 

till kunder, såväl när det gäller finansiering och placeringar så finns det ett antal verktyg som 

stöd för att få fram förslag till kunden. De använder olika verktyg som innehåller en mängd 

olika data, sen tillsammans med rådgivarens egen bedömning så lämnas ett förslag till kund.  

Respondenten anser att de jobbar med processer då de har en mängd olika instruktioner och 

regler som utmynnar i olika processer. 

 

Enligt respondenten arbetar de med ständiga förbättringar och de försöker göra förbättringar 

löpande när de ser att det finns behov av det och de jobbar ständigt med att effektivisera sig 

och jobba smartare. De arbetar också med att skapa förutsättningar för delaktighet och därmed 

skapar motivation. De är väldigt transperenta inom organisationen där nyttig information 

delges alla anställda, saker och ting som rör bankens strategi, utveckling, resultatutveckling 

och målsättning är väldigt transperent och alla som är anställda kan enkelt ta del av olika 

områden och det görs genom en löpande information från bankledningen ut till hela banken. 

 

För att utveckla ett engagerat ledarskap jobbar de utifrån devisen att alla ledare ska finnas 

nära sina respektive medarbetare och vara delaktiga i vardagen, finnas tillgängliga för 

medarbetare i olika situationer. De har några värderingsgrunder som gäller för ledare i banken 

som bland annat säger att en ledare ska vara målmedveten, engagerad och kompetent. Det 
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bygger mycket på att jobba nära sina medarbetare, och att jobba med verktyg som situations 

anpassat ledarskap och så vidare. 

 

”Alla ledare ska finnas nära sina respektive medarbetare och vara delaktiga i vardagen, finnas 

tillgängliga för medarbetare i olika situationer” 

 

Enligt respondenten är servicekvalitet väldigt viktigt. Service är enligt respondenten bland det 

viktigaste inom branschen eftersom att ingen bank har något unikt, utan alla produkter och 

tjänster som denna bank kan erbjuda kan även en konkurrent erbjuda också, skillnaden är bara 

hur man kan leverera produkterna/tjänsterna i form utav service och tillgänglighet. 

 

Respondenten anser att det är väldigt viktigt med starka relationer till kunderna. Självklart är 

även kundnöjdheten väldigt viktig och den mäts, men inte varje år. Banken deltar i olika 

kundmätningar via svenskt kvalitetsindex. Respondenten anser att de arbetar decentraliserat 

och att de får ta egna beslut rörande kunder. 

4.5.2 Respondent 5:2 

Respondent 5:2 arbetar som privatrådgivare och har arbetat inom banksektorn i 35 år. 

Respondenten anser att de arbetar med kvalitetsutveckling hela tiden. Det finns en avdelning 

som jobbar med utveckling av tjänster hela tiden både internt och externt mot kund och sen 

vad de gäller kvaliteten i dessa så har de både en compliance funktion som jobbar med etik, 

moral, regelverk och regelefterlevnad och en controller funktion i banken.  

 

Respondenten anser vidare att de utgår från kundens behov i arbetet. Behoven kan dock vara 

väldigt olika, det som kan vara jätteviktigt för en kund behöver inte alls vara lika viktigt för 

en annan kund. En del kunder vill göra allt via internetbanken och då är det viktigt att man 

visar allt man kan göra via den och en del kunder vill personligen komma in. Inom banken är 

de mån om att nå upp till kundernas förväntningar. De är även mån om tillgängligheten för 

deras kunder genom att de har öppet till 17 alla vardagar förutom fredagar. De har ett eget 

servicecenter, så ringer en kund till detta så hamnar de hos dem på kontoret och de ska snart 

även lansera en egen telefonbank. De har även kontor på mindre orter och har 

kontanthanteringen kvar. De har öppnat en teknikhörna på banken där kunderna kan låna 

datorer och skrivare och göra ärenden via dessa. Respondenten anser också att det är viktigt 

att vara tjänstvillig inom organisationen. Respondenten anser inte att det finns något direkt 

fokus på att uppfylla kundens behov till en lägre kostnad.  

 

Inom organisationen finns det absolut ett fokus på kompetensutveckling anser respondenten. 

Alla privatrådgivare är swedsec licensierade, och det måste man vara för att få jobba med 

rådgivning, och den licensen uppdateras varje år. Tjänster, försäkringar och placeringar 

uppdateras hela tiden och där av får de genom detta också lära sig mer saker. Respondenten 

anser att de sätter kunden i centrum och att kunden är det viktigaste.  
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De tror på långsiktiga relationer med kunderna inom organisationen och anser att det är 

viktigt att få behålla kunden, för alla drar i kunderna, och där är det otroligt viktigt att bygga 

en relation.  

”Utan kunder, ingen bank” 

 

Respondenten anser att de baserar beslut på fakta, det är regelverk som besluten baseras på, 

sedan är det såklart även sunt förnuft och lite kundkännedom. Respondenten anser inte att de 

arbetar med processer. Respondenten anser att de jobbar med ständiga förbättringar. Inom 

organisationen skapar de förutsättningar för delaktighet och därmed skapar motivation genom 

att de har coachmöten varje vecka och de har väldigt snabba beslutsvägar, då de har deras 

styrelse i huset och det är högsta organet. För att utveckla ett engagerat ledarskap så är till 

exempel bankens VD väldigt affärsinriktad och driver banken på ett bra sätt, och syns utåt och 

de har en marknadsansvarig som är väldigt aktiv. Om vi ska kunna vara kvar så krävs 

engagerade ledare. Servicekvalitet är väldigt viktigt enligt respondenten. Starka relationer till 

kunderna är också något som respondenten anser vara väldigt viktigt, det är deras styrka, att 

ha en bra relation till kunden. 

 

”Det är människan det handlar om” 

 

Vidare anser respondenten att kundnöjdhet också är något som väldigt viktigt och att den mäts 

hela tiden, kontinuerligt. Banken strävar efter att hela tiden få så hög kundnöjdhet som 

möjligt, då kunden är deras viktigaste tillgång. Banken jämför sig med övriga banker i 

Svenskt kvalitetsindex med lika stora banker som har ungefär samma omsättning. 

Respondenten anser att de jobbar väldigt decentraliserat och att de får ta egna beslut gällande 

kunder.  

4.6 Bedömningar på likertskala  
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras de resultat från föregående kapitel utifrån tidigare studier och teorier 

5.1 Skiljer det sig i hur Svenska banker jobbar med offensiv 

kvalitetsutveckling? 

Alla våra respondenter anser att de jobbar med kvalitetsutveckling i väldigt stor utsträckning 

och de har alla angett att det är en femma på likertskalan. Samtliga anger att de i enlighet med 

Dotchin och Oakland (1994) har fokus på att tillfredsställa och helst överträffa kundernas 

behov och för att göra detta så arbetar bankerna kontinuerligt med utveckling av varor och 

tjänster för att förstå vad kunderna faktiskt vill ha och behöver.  

 

Hälften av respondenterna anger en femma på likertskalan när det gäller frågan om att 

uppfylla kundernas behov till en lägre kostnad. Respondent 1:1 anser att de allra mest nöjda 

kunderna, är de som använder de digitala kanalerna mest, och där har banken en uppsida då 

det blir nöjda kunder och banken får en lägre kostnad för att hantera respektive ärende. Detta 

är helt i linje med vad Bergman och Klefsjö (2012) beskriver när det gäller att arbeta med 

ständiga förbättringar då de anser att grundregeln när det gäller kvalitetsförbättringar är att 

hela tiden kan åstadkomma bättre output i form av bättre produkter med högre kundvärde 

samtidigt som man kräver mindre resurs åtgång vilket innebär att företaget åstadkommer 

högre kvalitet till lägre kostnader. 

 

När det gäller om det finns fokus på kompetensutveckling i organisationerna anger sju utav 

tio respondenter att det är en femma på likertskalan. Respondent 3:2, 4:2 och 5:s anger en fyra 

på likertskalan men menar ändå att det är ett stort fokus på kompetensutveckling.  

 

Alla respondenter anser att de arbetar med ständiga förbättringar i vardagen, både när det 

gäller kontinuerliga förbättringar av tjänster och produkter eller hantera kundklagomål för att 

kunna göra förbättringar framåt. Åtta utav tio respondenter känner att det absolut finns ett 

fokus på att skapa förutsättningar för delaktighet och därmed skapa motivation, dock anser 

respondent 1:2 att det är mer fokus på att jobba effektivare, hantera fler ärenden och skapa 

nöjdare kunder än att se till medarbetenas hälsa och stress och då tappar medarbetarna 

motivationen. Respondent 4:1 anser att de är mycket som de kan vara med och påverka, men 

känner att de skulle kunna bli bättre. Vidare anger sju respondenter att de sätter kunderna i 

centrum i allra högsta grad. Respondent 1:2 anger endast en trea på skalan då respondenten 

anser att de alltid sätter de externa kunderna i centrum. Men respondenten känner att de 

interna kunderna, i detta fall medarbetarna kommer på sidan av när de skär ner på personal. 

Respondent 2:2 är inne på samma spår och anger en tvåa på skalan och upplever att de 

anställda inte är oumbärliga, på så vis att om de lämnar arbetsplatsen så kommer någon ny 

och tar över och har inte känslan att man är unik i sin arbetsroll. Även respondent 4:2 anger en 

tvåa på skalan i denna fråga och har samma känsla, att medarbetarna inte är så viktiga. Bank 

1, bank 2 och bank 4, har då ett stort arbete framför sig då människan drivs av att få vara med 

och påverka enligt Bergman och Klefsjö (2012), och det som de anställda fått varit med och 

påverka är också något de tror på och försvarar, medan det som någon annan utfört snarare 
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betraktas kritiskt. Delaktighet har en stor betydelse för att motverka negativa attityder och 

motstånd. Delaktighet kan enligt Sörqvist (2004) skapas genom till exempel fysiskt 

deltagande i arbetet eller som medlem i förbättringsgruppen där man är med och löser 

problem, utformar lösningar och genomför dessa lösningar. 

 

När det gäller att basera beslut på fakta så skiljer sig graderingen på likertskalan mellan de 

olika respondenterna. Det är bara respondent 2:1 som anger en femma på skalan. Dock har 

alla respondenter samma svar i princip då de anser att de baserar beslut på fakta i allra största 

grad och en del använder sig av olika scoring modeller till exempel, men de svarar också att 

det måste se till sunt förnuft och kundkännedom samt kunna var individuell. I enlighet med 

Sörqvist (2004) finns det system inom organisationen för att tillvarata den insamlade 

informationen, eftersom det är av avgörande betydelse för kvalitetsarbete att beslut bygger på 

korrekt information och analys av denna.  

 

Graderingen när det gäller i vilken utsträckning bankerna arbetar med processer skiljer sig 

också en del mellan respondenterna, respondent 1:2, 4:2 och 5:2 vet inte om de arbetar med 

processer eller anser att de inte arbetar med processer på deras avdelning, resterande anser att 

de arbetar med processer och att nästan allting är processer på olika sätt, som till exempel 

implementering av nya saker, då ingenting som kommer är klart första dagen utan det gäller 

ju att jobba uthålligt i processer. Bankerna arbetar i enlighet med Ljungberg och Larssons 

(2011) riktlinjer då de anser att man genom att kartlägga processer och genom att flöden som 

det dagliga arbetet sker i beskrivs och identifieras får man en ökad helhetssyn och mer fokus 

på systemtänkande och vad som skapar värde för kunden. När en organisation intresserar sig 

för processer innebär det enligt Ljungberg och Larsson (2001) att man intresserar sig för hur 

ett värde skapas och ser till så att kunden blir tillfredsställd, effektivitet skapas i 

organisationen och verksamhetens resurser och kompetens används på rätt sätt. 

 

Åtta stycken av respondenterna anser att de arbetar för att utveckla ett engagerat ledarskap 

och i varje bank finns utbildningar för ledare för att bland annat öka ledarens engagemang och 

målmedvetenhet. Respondent 1:2 och 4:1 anser att de närmsta cheferna är engagerade, dock 

känns det inte som att de högre uppsatta ledarna inte riktigt vet vad medarbetarna ”på golvet” 

gör och därav har de angett en trea respektive en tvåa på likertskalan. Bergman och Klefsjö 

(2012) kan inte nog understryka hur viktigt det är att utveckla ett engagerat ledarskap för att 

åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling, liksom för allt förändringsarbete 

överhudtaget. Det är väsentligt för medarbetarnas engagemang och delaktighet att chefer på 

olika nivåer är trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation och fungerar som 

föredömen. Vilket är i enlighet med de ledarskapsutbildningar hos de banker som aktivt 

arbetar för att utveckla ett engagerat ledarskap. Sörqvist (2004) anser att ledningens 

engagemang och beteende spelar en viktig roll för huruvida organisationen eller företaget 

lyckas med förbättringsarbetet. Utan en ledning och chefer som aktivt jobbar med att driva 

förbättringsarbetet framåt och tydligt markerar vikten av förbättringsarbetet så får 

organisationen svårt att nå framgång i just detta arbete. Sörqvist menar vidare att det är just 

ledningens bristande engagemang som visat sig vara ett av de vanligaste skälen till att arbetet 

med förbättringar misslyckas.  
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Slutligen är alla respondenterna överens om att servicekvalitet är väldigt viktigt, speciellt med 

tanke på att det är tjänsteföretag det handlar om och det enda som skiljer en bank från en 

annan är hur de levererar tjänsten och kvaliteten i denna. Parasuraman, Zeithaml och  Berry 

(1985) nämner just detta när man talar om servicekvalitet, eftersom tjänster är mer 

upplevelser än objekt, då tjänsten kan variera beroende på vem som utför tjänsten. Berry, 

Parasuraman, och Zeithaml (1988) belyser också just detta att företag inom samma bransch 

tillhandahåller samma typ av tjänster och produkter, men de tillhandahåller inte samma 

servicekvalitet. Att arbeta med servicekvalitet inom tjänstesektorn är viktigt då det är en stor 

chans att differentiera sig mot sina konkurrenter.  

5.2 Finns det ett samband mellan hur man jobbar med offensiv 

kvalitetsutveckling och den externa kundnöjdheten? 

Samtliga respondenter önskar långsiktiga relationer med deras kunder. Bankerna har lite olika 

sätt att uppnå detta, men alla är överens om att det är en lönsam affärsstrategi att behålla sina 

befintliga kunder och utveckla relationerna med dessa. Enligt Reichheld och Sasser (1990) 

påverkar det företagets lönsamhet om man behåller sina befintliga kunder. Ju längre man 

behåller kunden ju mer intäkter genereras till företaget. En långvarig kund tenderar också att 

öka sina inköp hos företaget, samt att dessa pratar gott om företaget vilket skapar en snöbolls 

effekt där företaget får in nya kunder och nya intäkter. Även vissa kostnader kan hållas ner 

om man behåller befintliga kunder.  

Alla respondenter anser att det är viktigt med kundnöjdhet och starka relationer till kunderna, 

då alla angett en femma på likertskalan. Samtliga banker arbetar på liknande sätt för att skapa 

starka relationer, de arbetar med att vara personliga och lära känna sina kunder, samt arbetar 

de med att vara engagerade och överträffa kundernas behov och förväntningar, i enlighet med 

Bergman och Klefsjös (2012) rekommendationer. Respondenterna lyfter även fram att det är 

personligheten som skiljer en bank från en annan, då de alla säljer samma tjänster. Att ha 

starka relationer till kunderna är enligt Bergman och Klefsjö väldigt viktigt för 

organisationens framgång, det gäller att lära känna sina kunder och förstå deras behov och 

förväntningar. Att kunna visa på starka relationer till kunderna är ett bra underlag för 

förbättringsarbete samt för jämförelser mellan konkurrenter, branscher eller andra länder. 

Långsiktig framgång för organisationer och företag är relaterade till att förmågan att leva upp 

till sina intressenters förväntningar och preferenser. Enligt Crosby, Evans & Cowles (1990) är 

en viktig del av ett företags marknadsföring mun till mun ryktet där kunder som företaget har 

utvecklat en god relation med. Denna kund kommer i sin tur prata gott om banken till andra 

kunder vilket gör att bankens goda rykte sprider säg vidare till andra befintliga och nya 

kunder. 

 

Alla bankerna mäter kundnöjdhet samt jämför banken mot andra banker i Svenskt 

kvalitetsindex. Bergman och Klefsjö (2012) menar att det under senare tid finns ett allt större 

fokus på mätning av kundtillfredsställelse. Genom att använda kundnöjdhets mätningar drar 

man uppmärksamheten mot kvalitetsfrågorna och gör företag mer konkurrenskraftig och 

effektiv.  
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5.3 Finns det skillnader i hur man jobbar med offensiv 

kvalitetsutveckling om man jobbar decentraliserat eller inte?  

Enligt Resnick (1994) innebär en hög grad av decentralisering att medarbetade som jobbar 

nära kunden får ta beslut rörande kunden, då medarbetaren har bästa positionen för att 

bestämma vad som ska göra. Av resultat kan vi se att 4 av 5 anser att de jobbar på ett mer 

eller mindre decentraliserat arbetssätt. Alla respondenter anser dock att det får ta egna beslut 

och bedömer det som 4 eller 5 på likertskalan utom en respondent som anser sig ligga på en 

trea på likertskalan. Överlag känner respondenterna att de får ta egna beslut rörande 

tillexempel sina kunder. 
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6. Slutsats 

Detta kapitel behandlar våra slutsatser av studien utifrån studien frågeställningar  

6.1 Skiljer det sig i hur Svenska banker jobbar med offensiv 

kvalitetsutveckling? 

Studien visar att Svenska banker har stort fokus med att jobba med kvalitetsutveckling. Alla 

banker i studien har stort fokus på de externa kunder och deras kundnöjdhet med allt vad det 

innebär, man har fokus på kompetensutveckling hos de anställda, man baserar beslut fakta 

men med inslag av sin egen magkänsla, det finns ett fokus på att hela tiden förbättra för 

kunderna och förbättra organisationen och man låter de anställda ta egna beslut, vilket också 

skapar en motivation hos de anställda. Det finns i branschen ett fokus på att uppfylla deras 

kunders behov till en lägre kostnad, detta gör genom att ha hög tillgänglighet genom olika 

tekniska hjälpmedel så som telefonbank, internettjänst och app. Det finns också ett visst ett 

visst fokus på att arbeta med processer. Man har stort fokus på servicekvalitet och man vill i 

organisationerna utveckla ett engagerat ledarskap.  

 

Av studien kan man utläsa att det finns ett i stort fokus på kvalitetsutveckling i svenska 

bankbranschen, men att det man kan förbättra är hur man i svenska banker sätter sina 

medarbetare i fokus. De anställda känner inte sig inte oumbärlig, de känner högre press att 

leverera ett högre kundvärde till sina kunder samtidigt som resurserna för att lyckas med det 

dras ner och man känner också att det saknas en förståelse för de anställda från 

ledningsgruppen. Av studien går det inte att utläsa några större skillnader mellan hur bankerna 

i Sverige arbetar med kvalitetsutveckling. Alla banker i studien har redan ett stort fokus på 

kvalitetsutveckling. 

6.2 Finns det ett samband mellan hur man jobbar med offensiv 

kvalitetsutveckling och den externa kundnöjdheten?  

Det finns hos de svenska bankerna ett stort fokus på kundnöjdhet och man jämför sig med i 

övriga banker i svensk kvalitetsindex undersökningar. Det finns ett stort fokus på långsiktiga 

och starka relationer till sina kunder, en del respondenter pratade om fördelen med mun till 

mun ryktet då nöjd kunder skapar fler lönsamma kunder. Alla bankerna i studien visar sig ha 

ett stort fokus på kvalitetsutveckling vilket gör att det är svårt att ta några generella slutsatser 

utifrån studien om det finns en koppling mellan arbetet med offensiv kvalitetsutveckling och 

organisationens kundnöjdhet.  Alla bankerna har en minskad kundnöjdhet på privatsidan totalt 

sett men det är bara en av bankerna i studien som i vänt upp och är på väg tillbaka till samma 

nivåer som 2010, nämnvärt här är att medarbetaren i detta fall också är den av respondenterna 

som ger lägsta betyg till sin arbetsgivare när det gäller skapa förutsättningar för delaktighet. 
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6.3 Finns det skillnader i hur man jobbar med offensiv 

kvalitetsutveckling om man jobbar decentraliserat eller inte?  

När det gäller frågeställningen om det finns skillnader att jobba med kvalitetsutveckling 

beroende på om man jobbar decentraliserat eller centraliserat, blev svårt att avgöra då alla 

respondenter svarade med liknande svar. Dessutom hade författarna av detta arbete en 

förväntning på att fler av bankerna i studien arbetade på ett centraliserat arbetssätt vilket inte 

var fallet. Av resultatet går det inte att se några skillnader mellan hur man jobbar med offensiv 

kvalitetsutveckling om man arbetar på ett centraliserat eller decentraliserat arbetssätt. 

Oberoende om man jobbar decentraliserat eller centraliserat finns det ett stort fokus på 

kvalitetsutveckling.  
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7. Diskussion 

Detta kapitel behandlar diskussion, metoddiskussion samt förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Diskussion 

Vi valde att undersöka hur Svenska banker jobbar med offensiv kvalitetsutveckling för att 

hålla en hög service åt sina kunder i en bransch där inte produkter och tjänster skiljer sig 

nämnvärt åt. Vi valde detta ämne då ämnet kvalitetsutveckling är ett aktuellt ämne, samt att 

det fanns ett kunskapsgap om hur just Svenska banker jobbar med kvalitetsutveckling. Vidare 

valde vi att undersöka just svenska banker, då vi båda arbetat inom banksektorn samt att det är 

en bransch som ofta kritiseras från sina kunder. Vi tror inte att det har varit en nackdel inför 

detta arbete att vi båda arbetat inom bank, vi ser det snarare som en styrka då vi har en del 

erfarenheter av hur det är att arbeta inom branschen. 

 

Vi anser att vi uppnått vårt syfte med studien som var att bidra med kunskap om hur Svenska 

banker jobbar med offensiv kvalitetsutveckling för att hålla en hög service åt sina kunder i en 

bransch där inte produkter och tjänster skiljer sig nämnvärt åt. Resultatet av studien visar att 

man i Svenska banker har ett stort fokus på att jobba med kvalitetsutveckling och därigenom 

få nöjdare kunder. 

 

Vi var i studien inte ute efter att jämföra hur medarbetare och chefer ser på sin respektive 

banks arbete med kvalitetsutveckling, men det vi kan se är att de ändå finns vissa skillnader i 

hur man bedömer arbetet med kvalitetsutveckling när de gör sina bedömningar på 

likertskalan, och detta är en väldigt intressant aspekt anser vi. Största skillnaden ser man på 

frågorna som rör arbetet med att sätta interna och externa kunder i centrum. Vi ser att 

medarbetarna anser att det finns en stor förbättringspotential med arbetet med 

kvalitetsutveckling när det gäller att sätta de interna kunderna, i detta fall medarbetarna i 

centrum. 

 

Om man tittar på våra resultat utifrån ett samhällsperspektiv så är det många banker som 

fokuserar på digitala kanaler som internet- och telefonbanker istället för kontor på mindre 

orter och längre öppettider på kontoren, dock kan det nog vara viktigt för en stor del av 

befolkningen att få behålla bankkontoren och slippa använda datorer eller telefon. För att 

skapa långsiktiga och starka relationer med kunder så tror vi därför att bankerna kan tjäna på 

att ha kvar en del kontor och inte endast fokusera på kostnadsminskningar i form av att flytta 

tillgängligheten till digitala kanaler. Vi ser även i resultatet att bankerna lägger väldigt stor 

vikt vid kvalitetsutveckling för att följa med i utvecklingen i samhället, och hela tiden 

utveckla nya tjänster, för att inte tappa marknadsandelar gentemot konkurrenter. 
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7.2 Metoddiskussion, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

En alternativ metod till den som användes hade kunnat vara en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning. Fördelen med den metoden är att vi hade kunnat skicka ut enkäten till fler 

respondenter per bank och även flera banker. Vi insåg dock att det skulle bli svårare få en 

helhetssyn i bankernas kvalitetsarbete med den metoden, då det till exempel inte hade varit 

möjligt att ställa följdfrågor.  

 

Om vi ser på vår studie självkritiskt så vet vi att man inte kan dra allt för stora slutsatser då vi 

valt att intervjua tio stycken personer från fem olika banker. Hade vi haft tiden och gjort fler 

intervjuer med anställda och chefer på ett antal banker till kanske ett mer rättvisande resultat 

kunnat uppnås. Sen kan man ifrågasätta våra respondenters kunnande om just 

kvalitetsutveckling då det dels var svårt att förklara vad det innebar och dels att stora delar av 

respondenterna inte jobbar med just dessa frågor ute på sina respektive kontor. 

Respondenterna kan också ha tolkat våra frågor väldigt olika när det gäller att göra en 

bedömning på vår likertskala angående hur viktigt just ett område är i deras bank. 

 

Det har också varit svårt att få respondenterna att förstå innebörden av att ta beslut på fakta 

och att arbeta med processer trots att vi förklarat det, här får vi själv ta med oss att vara 

ytterligare tydligare vad det handlar om till nästa gång. Samtidigt var det svårt att svara på 

dessa frågor, framförallt för de respondenterna som inte jobbar i en chefsposition då man ute 

på kontoren inte har koll på hur man just jobbar med dessa bitar. Respondenterna med chefs 

position hade lite mer erfarenhet av dessa bitar. Slutligen anser vi att det kan vara svårt att dra 

några generaliserbara slutsatser ur denna metod, då vår studie endast visar vad de här tio 

respondenterna, på de här fem bankerna anser just vid det tillfället då vi intervjuar dem. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet av vår studie visar på ett stort intresse för hur man jobbar med kvalitetsutveckling i 

Svenska banker. Eftersom tidigare forskning om hur svenska banker jobbar med kvalitets 

utveckling är liten fast branschen är både viktig och väldigt konkurrensutsatt är vårt förslag 

till vidare forskning att man går mer på djupet med tillexempel enkätundersökningar där ett 

större antal anställda kan svara eller att man väljer att intervjua personer som jobbar med 

kvalitetsutvecklingsfrågor i bankerna eller en kombination av de båda. Det skulle också vara 

intressant fokusera på de anställdas situation i bankbranschen då vår studie visar att det finns 

ett större fokus på de externa kunderna än de anställda. Ett annat fokus som också hade varit 

intressant för att se hur svenska banker jobbar med kvalitetsutveckling hade varit att genom 

att göra observationer ut hos bankerna för att se själva arbetet och inte bara få resultat på 

bankernas fokus på kvalitetsutveckling.  

 

Det skulle också vara intressant att utifrån en studie i större skala där man jämför svenska 

bankers arbete med kvalitetsfrågor och jämför resultatet med Svenskt Kvalitetsindex 

mätningar och se om de banker som har mest fokus på kvalitetsutvecklingsfrågor också har de 
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nöjdaste kunderna eller genom enkätundersökning av kundnöjdhet hos de svenska bankernas 

kunder. 
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9. Bilagor 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Vart jobbar du? 

Vad har du för roll i banken? 

Hur länge har du jobbat i bank? 

Specifika frågor för studien 

Kvalitet och offensivkvalitetsutveckling 

Arbetar ni med kvalitetsutveckling (Här förklaras begreppet) i organisation, Berätta! Bedöm i 

hur stor uträkning på en skala 1-5 

Utgår ni från kundens behov i ert arbete? Berätta! Bedöm i hur stor uträkning på en skala 1-5 

Är ni mån att nå upp till kundernas förväntningar? Berätta! Bedöm i hur stor uträkning på en 

skala 1-5 

Är ni mån om tillgängligheten för era kunder (Läge, öppettider, telefon och andra tekniska 

hjälpmedel) ? På vilket sätt? 

Är det viktigt i er organisation att vara tjänstvillig, dvs viljan att hjälpa kunden? Berätta 

Bedöm i hur stor uträkning på en skala 1-5 

Har ni fokus på att uppfylla kundernas behov och förväntningar till en lägre kostnad? Berätta 

Bedöm i hur stor uträkning på en skala 1-5 

Finns det fokus på kompetensutveckling i er organisation? Berätta Bedöm i hur stor uträkning 

på en skala 1-5 

Sätter ni alltid kunden i centrum, både interna och externa? Berätta Bedöm i hur stor 

uträkning på en skala 1-5 

Baserar ni beslut på fakta dvs inte låter slumpfaktorer påverka tex genom olika verktyg? ( 

Förbättringsverktyg eller de sju ledningsverktygen) Hur? Bedöm i hur stor uträkning på en 

skala 1-5 

Arbetar ni med processer? Hur? (Förklara vad processer är, Huvud-, Stöd-, och 

Ledningsprocesser) Bedöm i hur stor uträkning på en skala 1-5 

Arbetar ni med ständiga förbättringar? Hur? Bedöm i hur stor uträkning på en skala 1-5 

Skapar ni förutsättningar för delaktighet och därmed skapar motivation? Hur? Bedöm i hur 

stor uträkning på en skala 1-5 

Hur arbetar ni för att utveckla ett engagerat ledarskap? Hur? Hur viktigt är det på en skala 1-5 

Hur viktigt är det med servicekvalitet? Hur arbetar ni med det? Hur viktigt är det på en skala 

1-5 

Relationer och kundnöjdhet 

Tro ni på en långsiktig relation med er kunder? Berätta! Hur arbetar ni med det? 

Hur viktigt är starka relationer till kunderna? Hur viktigt är det på en skala 1-5 

Hur viktigt är det med kundnöjdhet? Hur viktigt är det på en skala 1-5 

Mäter ni er kundnöjdhet? 

Jämför ni er med övriga banker i Svenskkvalitetsindex? 

Decentralisering 

Arbetar ni decentraliserat eller centraliserat? 

Känner du att du får ta egna beslut rörande tex kunder? Berätta I hur stor utsträckning på en 

skala 1-5 

 

 
 


