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Förord  

 

Under höstterminen 2005 har vi fullgjort våra studier inom våra respektive program, Logistik 

Ekonomi och kommunikationsprogrammet samt Internationella Ekonomprogrammet. Det har 

varit lärorikt, intressant och väldigt utmanande att göra denna resa då denna magisteruppsats 

varit det slutgiltiga målet i vår utbildning och därmed ett avslut på vårt studiekapitel. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Eron Oxing, våra opponenter i uppsatsgruppen, 

till alla respondenter som varit oss behjälpliga med enkätundersökningen samt till Per Molin 

på Handelsbanken, Fredrik Kindahl på Nordea, Anna Milenkovic på SEB och Claudia 

Castillo på Föreningssparbanken. Ni har varit till stor hjälp och stöd samt en viktig del i 

processen.  

 

Det har varit många dagar framför datorn, mycket läsande av allt insamlat material och 

genomgång sent in på nätterna. Det har behövts mycket stöd, motivering och en inre 

kämparanda för att se till att prestera detta material som vi hoppas att alla ni som läser skall 

finna intressant och uppskatta. Vi vill rikta ge ett stort tack till varandra, då vi kompletterat 

varandra på ett positivt sätt. 

 
 
 

Stockholm den 25 December 2005 

 

 

   

 

…………………………….…  ………………………………. 

 

Brola Chamon   Helin Belge 
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Abstract 

 

The competition has increased with the establishment of the new banks and the credit 

institutes taking on the market, the big banks are no longer alone on the market. 

In speed with the increased range, have also the marketing and the recruit of new bank 

customers become more driven. 

Bank customers with lacks in the Swedish language, is a segment with potential which 

doesn’t get used by the banks and in turn of that the bank customers doesn’t get their needs 

satisfied. 

The purpose with this survey was to analyze if the four largest banks, Föreningssparbanken, 

Handelsbanken, Nordea and SEB had prepared strategies that were directed to bank customers 

with lacks in the Swedish language. In those cases the banks had strategies, respective 

measures were presented. 

Furthermore the bank customers with lacks in the Swedish language were studied if they 

experienced that the banks were using measures to satisfy their language needs in contact with 

the banks and presented the benefit of them. 

 

The information about the banks strategies was assembled through interviews with persons 

from each bank. The bank customers experience was assembled through a questionnaire 

survey. 

 

The result showed that the banks hade different strategies for reaching out to these customers, 

it was from showing understanding to multicultural offices. Half of the customers appreciated 

that the banks pressured themselves for them by being patient, explained the services and in 

some cases had staff that could several language. They had solutions on how language 

problem could be solved, for example by simplify the services, better understanding in all 

situations and hostesses who could take time to explain when there were a need for it. 
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Sammanfattning 
 

Konkurrensen har ökat i och med etableringen av nya banker och kreditmarknadsbolagens 

intåg på marknaden, storbankerna är inte längre ensamma på marknaden. I takt med det 

utökade utbudet har även marknadsföringen och värvningen av bankkunder blivit allt 

hetsigare.  

Bankkunder med brister i det svenska språket är ett segment med potential som inte tas till 

vara av bankerna och dessa bankkunder får därmed inte sina behov tillfredställda. 

 

Syftet med denna undersökning är att analysera om de fyra största bankerna, 

Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB har utarbetade strategier som riktade 

sig mot bankkunder med bristfälliga kunskaper i det svenska språket. I de fall bankerna hade 

strategier, redovisades respektive banks åtgärder. Vidare undersöktes om bankkunderna med 

bristfälliga kunskaper i det svenska språket upplevde att bankerna använde sig av olika 

åtgärder för att tillgodose deras språkbehov vid kontakt med bankerna. Vidare redovisa 

fördelarna med dessa åtgärder. 

 

Informationen om bankernas strategier samlades in genom intervjuer med personer från 

respektive bank. Bankkundernas upplevelser samlades in genom en enkätundersökning. 

 

Resultatet visade att bankerna hade olika strategier för att nå ut till dessa kunder. Strategierna 

gällde från att visa förståelse till mångkulturella kontor. Hälften av bankkunderna uppskattade 

att bankerna ansträngde sig för dem genom att de var tålmodiga, förklarade tjänsterna och i 

vissa fall hade flerspråkig personal. Bankkunderna hade förslag på hur språkproblem kunde 

undvikas genom till exempel förenkling av tjänsterna, större förståelse i alla situationer och 

värdinnor som tog sig tid att förklara vid behov. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Banker, bostadsinstitut och försäkringsbolag är de tre största företagen på den svenska 

finansmarknaden. Finanssektorn fortsätter att frodas samtidigt som många nya företag 

etablerar sig på marknaden, där bankerna står för 40 procent av den totala 

balansomslutningen1 år 2004. Förändringarna har sin grund i att det har varit 

branschglidningar mellan bank- och försäkringsverksamhet, bankkunder har i all högre 

omfattning börjat använda Internet och telefon i sina kontakter med sina banker. 

Konkurrensen har ökat i och med etableringen av nya banker och kreditmarknadsbolagens 

intåg på marknaden, storbankerna är inte längre ensamma på marknaden. I takt med det 

utökade utbudet har även marknadsföringen och värvningen av bankkunder blivit allt 

hetsigare.  

(Svenska Bankföreningen, 2005, s.1) 

 

Det centrala för bankerna är att dels hitta nya segment och samtidigt behålla de nuvarande 

kunderna. Flera banker riktar sig mot bland annat ungdomar, studenter och företagskunder, 

men få banker har tidigare visat ett tydligt intresse för bankkunder med brister i det svenska 

språket. Bankerna går miste om den potential detta segment innehar. Dessa bankkunder får i 

sin tur inte sina behov tillfredställda. (Österman, 2003, s. 1) 

 

Det finns fyra kategorier av banker på den svenska bankmarknaden; utländska banker, 

sparbanker, medlemsbanker och bankaktiebolag. 

Det fyra största bankerna på marknaden utgörs av Föreningssparbanken, Handelsbanken, 

Nordea, SEB och står tillsammans för mer än 80 procent av den totala balansomslutningen på 

marknaden.(Svenska Bankföreningen, 2005, s. 2) 

 

                                                 
1 Summan av tillgångssidan/skuldsidan i balansräkningen 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Sverige har cirka nio miljoner invånare, där tjugo procent har utländsk bakgrund. En del av 

dem upplever inga komplikationer vid kontakt med myndigheterna, då de är integrerade i det 

svenska samhället och behärskar det svenska språket tämligen flytande i både tal och skrift. 

Men för andra ter sig verkligheten annorlunda. Till följd av bristande kunskap i det svenska 

språket kan varje kontakt med bankerna få onödiga konsekvenser för bankkunderna på grund 

av svårigheter i att göra sig förstådda. Detta kan avskräcka många från att utveckla och 

fördjupa relationen med banken till att sträcka sig till mer än uttag och insättningar. Därmed 

utnyttjar inte bankkunderna fler av bankens vinstgivande tjänster som sparande i fonder, 

aktier pensionsförsäkringar med mera.  

 

Dessa kunder nås inte alltid av de traditionella marknadsföringsåtgärderna då de använder 

andra kommunikationskanaler, som tv-kanaler och tidningar på sitt modersmål. Detta gäller 

för både privatkunder och företagskunder.  

Vart femte företag av alla nystartade småföretag ägs av svenskar med utländsk bakgrund 

(Österman, 2003, s 3) och de berörs i många fall av ovanstående problem. Företagskunderna 

är intressanta för bankerna för att de har kapital som kan utnyttjas av banken genom att de 

tecknar företagspaket, försäkringar samt att de gör kontantinsättningar. Ytterst lite har gjorts 

för att nå detta kundsegment och för att tillgodose dess behov av språkstöd.  

Privatkunderna är intressanta för banken för att de exempelvis kan koppla sin lön till ett 

konto, ta lån, köpa aktier och teckna olika försäkringar. Börjar kunder använda sig av dessa 

tjänster innebär det större vinster för banken.  

 

Vissa banker har på senare år hörsammat denna efterfrågan och ansträngt sig för att hitta 

metoder för att nå dessa kunder. Försök har gjorts att möta detta behov genom till exempel 

mångkulturella kontor med flerspråkig personal, broschyrer på andra språk med mera.  

(www.fsb.se) 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att analysera; 

• Om de fyra största bankerna; Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB, 

använder sig av utarbetade strategier som riktar sig mot bankkunder med bristfälliga 

kunskaper i det svenska språket. I de fall bankerna använder sig av sådana strategier, 

redovisa respektive banks åtgärder. 

• Om bankkunder med bristfälliga kunskaper i det svenska språket upplever att 

bankerna använder sig av olika åtgärder för att tillgodose deras språkbehov vid 

kontakt med bankerna och vilka är i så fall fördelarna med dessa åtgärder? 

 

1.4 Definitioner 
 
FSB:   Föreningssparbanken AB (publ) 

HB:   Svenska Handelsbanken AB (publ) 

Hovmästare:  Bankpersonal som i första hand dirigerar bankkunderna till rätt 

person/plats 

IFS:  Stiftelsen invandrarföretagandet i Sverige 

Kundvärdar: Bankpersonal som finns på kontoren för att hjälpa kunder tillrätta 

med frågor ifråga om blanketter, utförande av tjänster eller 

dirigering till rätt kassa  

SAAIS:  Syrianska assyriska akademiker i Sverige 

SEB:   Skandinaviska Enskilda banken AB (publ) 

WOM:  Word-of-mouth 
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1.5 Disposition 

9. Av
disku

 
8. Slutsats 

7. Kritisk 
granskning

 
6. Resultat

 
5. Analys 

 
4. Empiri 

 
3. Teori 

 
2. Metod 

1.1 Inledning Kapitel.1 

I det första kapitlet ges en kort bakgrund därefter  

rapporteras problemdiskussion, syfte, definitioner och disposition. 

Kapitel.2 

Här beskrivs de olika metoder som använts i undersökningen  

samt motiverig till de valda metoderna. 

Kapitel.3 

I detta kapitel kommer de valda teorierna som ligger till grund  

för uppsatsen att presenteras.  

Kapitel.4 

I detta kapitel presenteras de resultat som har inhämtats från  

de empiriska studierna. Det empiriska materialet kommer  

från enkätundersökningen och intervjuerna 

Kapitel.5 

Här kopplas de empiriska resultaten till de valda teorierna,  

för att därefter analyseras. 

Kapitel.6 

Detta kapitel redovisar resultatet från analysen. 

Kapitel.7 

Kritisk granskning 

Kapitel.8 

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi  

har kommit fram till.  

Kapitel.9 

Avslutningsvis har vi avslutande diskussioner om det  

som skulle kunna undersökas inom ämnet. 

 10
 
slutande  
ssioner



I detta kapitel presenteras de valda metoderna, samt en beskrivning och motivering av hur de 

har använts i undersökningen 

 

2. Metod 

2.1 Undersökningsmetod 
 
I denna undersökning har författarna använt sig av dels kvantitativ metod och dels kvalitativ 

metod beroende på undersökningens syfte. Dessa två metoder underlättade författarnas 

strävan att studera om bankerna hade en strategi för att nå kunder med brister i det svenska 

språket samt om bankkunderna i sin tur upplevde dessa strategier. Den insamlade 

informationen från enkätundersökningen om bankkunderna omvandlades till siffror och 

mängder med hjälp av Excel, för att sedan kunna ligga till grund för den statistik som sedan 

analyserades i koppling till den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden bestod i att en 

representant från respektive bank intervjuades. 

 

 2.1.1 Kvalitativ metod  
 

Denna undersöknings kvalitativa metod bestod i att detta var en fallstudie på var och en av de 

fyra största bankerna i Sverige, Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea och 

Skandinaviska Enskilda banken. Då författarna avsåg att undersöka bankerna på djupet var 

fallstudie det optimala valet. Undersökningen utfördes med hjälp av personliga intervjuer med 

ansvariga chefer på respektive bankkontor. Samma frågor ställdes till respektive banks 

företrädare och det gavs möjlighet till omformulering, förklaring eller ändring av frågornas 

följd samt tillfälle att tala fritt. (Andersen, 1990 ss. 83-85). Detta gav undersökningsmetoden 

ett djup och ökad förståelse för analysen av bankerna. 
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2.1.2 Kvantitativ metod 
 
Denna rapports kvantitativa metod behandlade ett antal frågor på ett stort antal undersökta 

enheter. Undersökningarna genomfördes genom enkäter med systematiska och strukturerade 

frågor samt svarsalternativ. Det betydde att alla bankkunderna i undersökningen besvarade en 

likadan enkät. Det gavs utrymmen till kommentarer på enstaka frågor där respondenterna 

kunde tycka fritt, annars var de hänvisade till att välja mellan olika svarsalternativ. Detta 

gjorde att undersökningen fick ett djup och analysen förenklades på grund av den 

strukturerade formen, där svarsalternativen från bankkunderna samlades och gjordes om till 

siffror för att sedan tolkas statistiskt (Andersen, 1990, ss 85-88). 

 
2.2 Datainsamlingsmetod 
 

Författarna började med att studera sekundärkällor i form av forskningsrapporter och artiklar 

som beskriver dagens bankmarknad och fenomenet mångkulturella bankkontor. Med hjälp av 

utländska artiklar samt litteratur från bibliotek, formulerades teorier som kunde appliceras på 

problemet. Fördelen med detta var att en stor mängd information skapade ett bredare 

perspektiv. Nackdelen var att det i många fall var svårt att hitta något som tog upp det som 

skulle undersökas ur författarnas perspektiv, eftersom de ofta var skrivna för ett annat 

ändamål (Solvang m.fl., 1997, ss. 130-137). 

Efter det att författarna studerat kring ämnet var det naturliga steget att samla in information 

som utformades efter det speciella område författarna avsåg att behandla för att lösa det 

aktuella problemet. För att undersöka bankernas eventuella strategier och de bakomliggande 

orsakerna, krävdes djupgående intervjuer. Även enkätundersökningar utfördes för att kunna 

skapa en bild av bankkundernas åsikter, därav valet av insamlingsmetoder.  

 

2.2.2 Intervjuer 
 
Författarna tog kontakt med huvudkontoret på följande banker; Föreningssparbanken, 

Handelsbanken, Nordea samt SEB, för att kunna hänvisas till rätt person och kontor. I två fall 

blev författarna hänvisade till kontorschefer kunniga i ämnet, Claudia Castillo, vice 

kontorschef på Föreningssparbankens Rinkebykontor och Per Molin, kontorschefen på 

Handelsbankens Hallundakontor. Då den ansvarige på Nordea var onåbar tog författarna själv 

 12



kontakt med Fredrik Kindahl, kontorschef i Skärholmen. Detta område var på grund av sin 

etniska sammansättning intressant. Intervjun med SEB tog plats på huvudkontoret med Anna 

Milenkovic, segmentsansvarig på Affärsutveckling. I Föreningssparbankens, Handelsbankens 

och Nordeas fall, baserades analysen på de svar som författarna fick från respektive kontor, 

vilket var för att bankerna var decentraliserade. För SEB gällde huvudkontoret.  

Intervjuobjekten informerades om de områden som skulle behandlas via E-mail. Detta gjordes 

i samband med bokningen av mötet, för att ge respondenterna möjlighet att förbereda sig och 

leverera mer genomtänkta svar. 

Syftet med intervjuerna var att ta vara på den detaljrikedom som enkätundersökningen inte 

kunde åskådliggöra, därför blev valet fyra djupintervjuer med ovanstående kontor.  

Intervjuerna bestod av ett antal semistrukturerade frågor som täckte problemområdet, vilket 

resulterade i att författarna fick mer uttömmande svar på frågorna, dels för att ställa 

följdfrågor samt att det gav möjlighet till att svaren kunde utvecklas. (se bilaga 1)  

( Andersen, 1990, ss. 83-86). Nackdelen med intervjuerna var att de tog mycket tid i anspråk 

och kunde således inte utföras på fler bankkontor än de fyra nämnda. 

  

2.2.2 Enkätundersökning 
 
Hur bankkunderna upplever att bankerna tillgodoser dess behov kan alternera beroende på 

vilken bank och bankkund det avser. Genom enkätundersökningen har försök gjorts till att 

kartlägga bankkundernas upplevelse och åsikter om bankerna och dess tjänsteutbud. 

Enkätguiden bestod av 16 frågor, där majoriteten var starkt standardiserade och strukturerade. 

Detta gjordes för att förenkla analysarbetet och få likvärdiga svar som på ett tydligare sätt 

kunde åskådliggöra resultatet av undersökningen. Det gavs möjlighet till ett fåtal öppna 

frågor, där kunden fick att komma med konkreta förslag. (se bilaga 2) 

Enkätundersökning omfattade 120 antal personer. Den utfördes i intervjuform för att 

minimera risken för att frågorna skulle missförstås då många av respondenterna hade brister i 

det svenska språket, men även för att minska bortfallet samt säkra en viss spridning av de 

intervjuade personernas språktillhörighet. Enkätundersökningen utfördes via telefon, E-mail 

eller personliga möten och ägde rum under spridda tider beroende på tillgängligheten hos de 

intervjuade. Besök på assyriska/syrianska föreningen, kurdiska föreningar, caféer med ägare 

ur de olika språkgrupperna, partimöten, kyrkomöten, centrum i Fruängen, Skärholmen, 
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Skanstull, Rinkeby och Tensta. Detta gjorde författarna för att fånga upp folk i olika 

sammanhang och samhällsklasser. 

2.2.4 Urvalsmetod 
 
De fyra bankerna, Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB, valdes då de är 

störst på den svenska finansmarknaden. Bankkontoren valdes enligt icke sannolikhets urval, 

för att uppnå syftet med undersökningen. (Körner m.fl., 2002 s.33) 

Det bestämdes på ett tidigt stadium att undersökningen skulle baseras på individer som talar 

följande språk, arabiska, assyriska/syrianska, grekiska, kurdiska, spanska och turkiska. 

Respondenterna hittades via egna kontakter samt via en sammanställning gjord över 

invandrarorganisationer i Stockholm på Internet. Valet av språkgrupper berodde på att många 

av dessa var etablerade i det svenska samhället, hade egna företag eller ingick i de största 

språkgrupperna i Sverige. De som utsågs valdes genom bekvämlighetsurval när de väl 

uppfyllde kravet på att tala något av de valda språken. Därefter har försök gjorts att nå en 

jämn fördelning mellan de olika språkgrupperna. 

Enkätundersökningen byggde på bekvämlighetsurval, vilket innebar att författarna av 

kostnadsskäl och tidsbrist tvingats nöja sig med de utfrågade personerna i den utvalda 

gruppen, bosatta i Stockholm och som varit villiga att ställa upp. (Bell, 1993, s.81). 

 

2.3 Reliabilitet och validitet 
 

Respondenterna i enkätundersökningen var av utländsk bakgrund, vilket gjorde dem relevanta 

och tillförde undersökningen högre reliabilitet.  

För att öka validiteten var frågorna formulerade för att få fram de författarna avsåg att mäta. 

Sedan togs kontakt med personer som satt på sådana positioner som kunde besvara frågorna. 

Genom djupintervjuerna uppnåddes det som var avsett att uppnås ur bankens perspektiv och 

samtidigt som alla respondenterna i enkätundersökningen valdes ut med omsorg för att mäta 

det som skulle mätas (Bell, 1993, s 62). 
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I följande kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för denna undersökning. 

Teorierna som presenteras är Relationsmarknadsföring, Mervärde, Kundlojalitet, Word-of-

mouth, Gapanalys och slutligen Servqual. Därefter redogörs hur teorierna används i 

undersökningen med hjälp av en teoretisk referensram 

 

3. Teori 

 

3.1 Relationsmarknadsföring 
 
"Relationsmarknadsföring innebär att etablera, upprätthålla och förstärka långsiktiga 

vinstgivande kundrelationer på ett sätt som tillfredsställer båda parters krav och mål." 

(Grönroos, 1993, s 11)  

 

Relationsmarknadsföring skapar värde mellan leverantör och kund, ett ömsesidigt beroende 

mellan dessa två grupper. Företagen ska se kunderna som en resurs som tillsammans med 

företaget kan skapa en värdefull situation som tillgodoser kundens behov och löser dennes 

problem. ”En relation har vuxit fram när kund och leverantör tänker på samma sätt” 

(Grönroos, 2002, s 46), det vill säga att kunden är inte bara till för säljarföretaget, utan de är 

även till för kunden. Det är viktigt med ett dubbelriktat engagemang. Företaget bör försöka 

förstå kunderna och även visa det gentemot dem i sina handlingar, för att kunden ska känna 

det ömsesidiga synsättet. 

 

3.1.1 Mervärde 
 
 Lewis (2005) menar att ”customer relationship management”, CRM, är att man skall se 

kunder som en tillgång för företaget, identifiera de kunder som är mest lönsamma och därefter 

utveckla en strategi för att nå dem bättre.  

Lewis illustrerar kundens beteende genom att utnyttja begrepp inom vetenskapen för att hitta 

komplexitet i dess beteende för att sedan kunna uppskatta kundens värde, vidare diskuterar 

också ”customer lifetime value”, CLV, vilket är ett sätt att bygga upp databaser med 
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kundinformation för att kunna underhålla kundrelationer och skapa mervärde hos kunderna. 

(Lewis, 2005, ss. 230-237)  

Syftet med marknadsföring är enligt Grönroos (1993), att skräddarsy och rikta sina aktiviteter 

i förhållande till de önskningar och behov som kunderna i de valda segmenten har. Något som 

han menar är svårt att uppnå med hjälp av marknadsföringsmixen till skillnad från 

relationsmarknadsföringen. (Grönroos, 1993, s.5)  Shang m.fl. (2005) anser att mervärde 

skapas genom att uppnå kvalitet och då det presenteras likvärdiga produkter bland många 

företag, är det av stor betydelse att se till att kunden är nöjd med den service som kommer i 

samband med produkten/tjänsten. ( Shang m.fl., 2005, 1-13) 

 

Mervärde har använts i uppsatsen för att visa att det är en viktig faktor i skapandet av 

kundlojalitet hos bankkunderna. 

 

3.1.2 Kundlojalitet 
 
Lee m.fl. (2005) vill förklara relationen kundvärde och kundlojalitet hos kunder. De menar att 

relationsmarknadsföring är aktiviteter som attraherar, utvecklar, underhåller och förhöjer 

kundrelationen. Tidigare fokuserade företagen på att endast sälja och inte underhålla 

relationen, medan de nu satsar på en långvarig kundrelation med olika former av 

lojalitetsprogram. 

Det skapar band mellan företagen och kunderna och mervärde blir ett viktigt moment för att 

behålla lojala kunder (Lee m.fl., 2005, s.1681-1687).  Även Raman m.fl. (2005) med flera 

beskriver vikten av att samla in information om vad kunden känner och tycker, för att kunna 

presentera och närma sig kunden på ett önskvärt sätt. Företag vill ha interaktion med sina 

kunder för att skapa lojalitet och lägger stor tyngd på förtroende( Raman m.fl., 2005, s. 177-

191).  

Grönroos (1993) modell över kundrelationens livscykel demonstrerar vikten av långvariga 

relationer mellan företagen och kunderna. Även han pekar på flera fördelar med att företagen 

lär känna kunderna istället för att endast koncentrera sig på de finansiella fördelarna. En av 

aspekterna är att kunderna kan undvika transaktionskostnaderna som uppkommer vid byte av  

leverantör och leverantören undviker i sin tur onödiga kvalité kostnader (Grönroos, 1993, ss. 

9-10). 
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Relationsmarknadsföring är viktigt i skapandet av kundlojalitet. I uppsatsen visas hur 

bankerna försöker underhålla relationen till kunderna för att skapa kundlojalitet. 

 

3.2 Word-of-mouth metoden 
 
Money (2004) undersöker om kunder som använder sig av referenser är mer benägna att 

stanna som långsiktiga kunder hos de företag som ger god service än de som inte använder sig 

av att bli hänvisade av någon referens. Detta beror på att word-of-mouth metoden är en viktig 

faktor för att företag skall kunna behålla sina kunder, som dessutom skiljer sig mellan olika 

kulturer avseende hur stor vikt bankkunder lägger ned på att bli rekommenderade. För att 

kunna skapa lojalitet är word-of-mouth metoden väldigt effektiv. Det sociala nätverkets 

påverkan är stor, likaså kulturen och bankkontorets lokalisering för att kunderna ska vilja vara 

trogna. Bankledningen skall inte utgå från att det går att nå ut till alla kunder direkt, för att 

detta fungerar i andra kulturer. Det är viktigt att veta vad kunden vill ha och sedan försöka nå 

ut genom olika kanaler för att undvika gap. (Money, 2004, ss. 297-305) 

      

Word-of-mouth metoden har använts för att visa att bankkunder är en diversifierad grupp som 

påverkas av olika marknadsföringsåtgärder beroende på olika preferenser som t.ex. kultur  

 

3.3 Gapanalys 
 
Politis m.fl. (2001) menar att kundtillfredsställelse representerar en kundfokuserad ledning 

med ett försök till höjd kvalitet. Genom att använda sig av en modell för att ta ut vilka delar 

som är kritiska i ett företag pekas svagheter och styrkor i företagets organisation. Detta 

används sedan för att kunna fokusera olika servicedimensioner och parametrar för att kunna 

nå ut till kunden. Men det menas att man tar reda på vad kunden vill ha och sedan ser till att 

tillfredställa kunden genom att uppfylla förväntningar och behov som kunden har. ( Politis 

m.fl., 2001, ss. 347-360). Även Grönroos (1993) tar upp vikten av att hålla utlovade löften, då 

det i längden inte är hållbart att företaget inte uppfyller det de har lovat. (Grönroos, 1993, s. 

12)  Modellen på nästa sida visar gapanalysen. 
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Gap 3

 Gap 5 

Word of Mouth Communications 

Figur 1.Källa: Zeithaml m.fl., 1985, s 44 

Gap 1 – Det är inte alltid att kunderna och företagsledaren ”ser” samma problem. När 

företagsledaren inte förstår kundernas förväntningar på en tjänst är det svårt för dem att fatta 

de rätta besluten  

Gap 2 – Företagsledarnas svårigheter att översätta sin förståelse för kundernas förväntningar 

till specifikationer om service kvalitet  

Gap 3 – Detta gap handlar om skillnaden mellan service kvaliténs standards för utförande och 

det faktiska utförandet. Det räcker alltså inte att service standarden reflekterar kundernas 

behov utan att dom också backas upp av lämpliga resurser  

Gap 4 – Leverans av en service och företagets externa kommunikation måste stämma 

överens. Ett löfte gjort av företaget väcker förväntningar av service kvaliténs standards. 

Därför måste företaget hålla dessa standars i sitt utförande  

Gap 5 – Detta gap handlar om skillnaden mellan kundens förväntningar på service kvaliténs 

standard och den erhållna service kvalitén. (Zeithaml, 1985, ss. 44-45) 
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Gapanalysen används i uppsatsen eftersom den på ett enkelt sätt visar vad som ligger bakom 

det gap som uppstår mellan bankkundernas upplevelse bankernas service och av bankernas 

åtgärder av bankens service.  

 

3.3.1 Servqual 
 

Servqual är ett instrument för att mäta kundernas upplevelse av kvaliteten. Shang m.fl. (2005) 

tar upp två olika huvudfrågor, ett där man utvärderar effektivitet som mäts genom 

servicekvaliteten och kundtillfredsställelsen, och det andra att utveckla en marknadsstrategi 

för att höja kvaliteten bland de anställda på företaget som i sin tur ska se till att öka 

kundnöjdheten. Då det presenteras likvärdiga produkter bland de olika företagen, är det av 

stor betydelse att se till att kunden är nöjd med den service som kommer tillsammans med 

produkten/tjänsten. (Shang m.fl., 2005, ss. 1-12) 

Enligt Zeithamls m.fl. (1985, ss. 46-49) servqual finns det 10 kriterier för god kvalitet:  

Utseende/framträdande – hur personalen ser ut, hur kontoret eller platsen där man tar emot 

kunden ser ut, maskiners utseende 

Tillförlitlighet – att kunna utföra det man lovat på ett korrekt sätt 

Respons – att vilja hjälpa och serva kunden 

Kompetens – att företaget/personalen har de färdigheter och kunskap som krävs för att 

utföra servicen 

Artighet – att företaget/personalen är pålitlig, respektfull, visar omtanke och vänlighet 

Tilltro – att företaget/personalen är trovärdig och ärlig 

Säkerhet – att det inte finns någon risk eller tvivelaktighet 

Tillgänglighet – att de är lätta att kontakta 

Kommunikation – att lyssna och hålla kunderna informerade på ett språk de förstår  

Förståelse för kunden – att anstränga sig för att lära känna kunden och dess behov. 

 

I uppsatsen har servqual använts för att visa hur bankkunderna upplever bankerna och dess 

service. 
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3.4 Teoretisk referensram 
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. 
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 Detta kapitel kommer att presentera det empiriska resultatet som är en sammanställning av 

de svar som erhållits från intervjuerna och enkätundersökningen 

 
4. Empiri 
 
4.1 Intervju med Föreningssparbanken AB (publ) 
 
Föreningssparbanken bildades 1997 genom en sammanslagning mellan 

Föreningssparbanken och Sparbanken. För närvarande är banken en ledande nordisk-baltisk 

bankkoncern (www.fsb.se) och har 492 bankkontor med totalt 9125 anställda. 

(www.bankforeningen.se) 

 

Den 24 november 2005 klockan 10:15, intervjuades Claudia Castillo på 

Föreningssparbankens Rinkebykontor. Hon är vice kontorschef. Här nedan följer en 

sammanfattning av intervjun. 

 

För åtta år sedan bestämdes det från ledningens håll att det skulle satsas på Rinkeby, en förort 

till Stockholm där det inte tidigare har funnits en bank. Enligt Castillo har cirka åttio procent 

av invånarna i orten utländsk bakgrund. Satsning gick ut på att placera flerspråkig personal för 

att bättre möta behovet i området då många hade brister i det svenska språket.  

När bankkontoret startades bestod personalstyrkan av tolv personer som tillsammans 

behärskade fjorton språk, bland annat turkiska, kurdiska, spanska, arabiska grekiska, etc. 

Personalen hade en sedvanlig bankutbildning och det förklarades i början vad som 

förväntades av dem.  

För närvarande arbetar tre personer på kontoret, och de behärskar endast fyra språk 

tillsammans, svenska, spanska, bosniska och engelska. Många av personalen slutade då de 

inte orkade jobba kvar på kontoret. Castillo menade att det berodde på att många av kunderna 

var väldigt påfrestande, vilket krävde stort tålamod av personalen för att kunna förklara för de 

kunder som inte behärskade det svenska språket. Tolkande familjemedlemmar är vanligt 

förekommande på kontoret i synnerhet bland de folkgrupper där språkkunskapen hos 

bankpersonalen saknas. 
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Castillo ansåg att personalens utländska ursprung ökar förståelsen samtidigt som det ökar 

trycket på att de förväntas kunna förstå kunder med andra språk. 

I början var Media väldigt intresserade av kontoret då de ville veta hur det fungerade och 

varför det var placerad i Rinkeby. Hon menar att kunderna ofta vet vilka språk som talas på 

bankerna och mycket av den informationen vidarebefordras till landsmän, bekanta och 

vänner. Tidigare fanns det ett nära samarbete med invandrarföreningarna i området där de 

informerade om bankens tjänster. 

En tydlig trend är att fler spansktalande personer besöker kontoret då de hört att det arbetar en 

som talar spanska, en del av dem bor i Rinkeby medan andra i närliggande områden. Andra 

banker skickar kunder med brister i svenska språket till Rinkebykontoret, då de antar att det är 

för komplicerat att informera dem. Detta oavsett om bankpersonalen kan det språk som 

kunden talar. De förutsätter att en invandrare förstår och hjälper en annan invandrare bättre än 

en svensk.   

I början fanns det broschyrer på flera språk som beskrev vilka tjänster kontoret erbjöd, vilka 

språk personalen talade och om de långa öppettiderna. Det finns dock inga planer på 

översättning av andra broschyrer och avtal, utan bankpersonalen försöker istället att förklara 

på ett förenklat språk.  

De vill ha Internettjänsterna på fler språk, men för tillfället finns det endast på svenska och 

engelska. För närvarande är kontoret kontantlöst, men de har löst detta genom att installera 

automater där kunderna kan sköta sina insättningar och uttag.  

 

4.2 Intervju med Svenska Handelsbanken AB (publ) 
 

Handelsbanken grundades 1871 av ett antal företag och personer inom Stockholms näringsliv. 

Under 1900-talet expanderade banken och Stockholms handelsbank blev Svenska 

Handelsbanken. (www.handelsbanken.se). Banken är en universalbank med 453 kontor och 

6543 anställda (www.bankforeningen.se) 

 

Den 22 november 2005 klockan 10:00, intervjuades Per Molin på Handelsbankens kontor i 

Hallunda. Han är kontorschef. Här nedan följs en sammanfattning av intervjun. 
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Handelsbankens decentralisering genomsyrar hela organisationen. Det är endast en regionchef 

mellan VD och kontorschefen. De lokala kontoren har stor handlingsfrihet när det gäller 

profileringen av kontoret. Bankkontoret har funnits i Hallunda sedan orten grundades och är 

den enda universal banken i norra Botkyrka, där kunderna erbjuds bolån, kontanthantering, 

valutahantering, betaltjänster, leasing och betalning, kapitalplacering och försäkringar.  

Enligt Molin försöker Handelsbanken anpassa sig till de olika kundgrupperna som dominerar 

i området, då sextio procent av bankkunderna är av utländsk bakgrund. De är medvetna om att 

kunder är olika och försöker närma sig sina kunder, genom att till exempel anställa personal 

som behärskar flera språk. Urvalet är av stor betydelse vid anställning av personal, då de ska 

spegla samhället i fråga om ursprung, religion och kultur. Personalen får ingen speciell 

utbildning för att arbeta i invandrartäta områden eller med människor som har brister i det 

svenska språket, utan personalen stödjer varandra internt. Kontorschefen avgör hur personalen 

ska förhålla sig till kunderna. 

Hallundakontoret satsar mycket på assyrier/syrianer för att de är en av de största 

invandrargrupperna i området och är enligt bankchefens uppskattning femtio procent av 

kunderna. Många av dem är även småföretagare, vilket gör att det är en stor omsättning på 

kontanter, samtidigt som de har en kultur där kontanthantering känns säkrare. Vidare finns det 

en anställd som talar assyriska/syrianska vilket är en bidragande orsak till att dessa kunder 

besöker kontoret mer frekvent. 

Tolk är inte särskilt vanligt, vilket Molin tror beror på deras satsning av utländsk personal, då 

majoriteten av de anställda har mångkulturell bakgrund. 

Broschyrer är inte aktuella för tillfället eftersom det är svårt och tidskrävande att översätta alla 

avtal. De arbetar med att uppmärksamma och informera kunder om de tjänster som de 

erbjuder via utskick. 

Varje kontor har en egen hemsida, där de kan profilera sig och informera om sina aktuella 

tjänster. Det finns planer på värvning av kunder och information av bankens profilering via de 

närliggande föreningarna, något som bygger på kontorschefens stöd och de anställdas 

engagemang. Vidare förlitar sig Molin på word-of-mouth metoden, då han menar att en nöjd 

kund råder en annan, något som är vanligt i andra kulturer till skillnad från den svenska 

kulturen.  
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4.3  Intervju med Nordea AB (publ) 
 
Nordea är en koncern som bedrivs under namnet Nordea sedan 2001 och härstammar från 

fyra nordiska banker, Merita Bank, Unibank, Christania Bank og Kreditkasse samt 

Nordbanken. Det är den största finansiella koncernen i Norden och i Östersjöregionen 

(www.nordea.se). Koncernen har 251 kontor i Sverige och 7410 anställda. 

(www.bankforeningen.se) 

 

Den 22 november 2005 klockan 12:30, intervjuades Fredrik Kindahl på ett café i Skärholmen. 

Han är kontorschef på Nordeas kontor i Skärholmen. Här nedan följs en sammanfattning av 

intervjun. 

 

Bankkontoret styrs via kontorschefen som själv bestämmer hur verksamheten skall bedrivas, 

det vill säga ifråga om anställningar, marknadsföringen och antal informationskassor  

Då kontoret är beläget i Skärholmen centrum med sin mångkulturella fördelning av olika 

nationaliteter har femtio procent av kunderna utländsk härkomst. Vidare berättar Kindahl att 

Nordea strategiskt försöker nischa sig på marknaden. Detta genom att rekrytera och utbilda 

personal som i ett tidigt stadium informeras om vad som krävs för att kunna arbeta i ett 

mångkulturellt område.  

Det är en fördel att kunna flera språk, men inget krav. Viktiga egenskapar är att visa förståelse 

och erbjuda god servicen för att minimera risken för missförstånd. Personalen utbildas inte i 

hur man ska hantera kunder som har språkbrister, men ibland kan det komma fax centralt till 

alla kontor om hur personalen ska behandla besvärliga kunder, konflikthantering eller 

liknande. Det kan dock diskuteras på utvecklingssamtalen med personalen. Man försöker 

också skapa en atmosfär där det är roligare att arbeta på ett mångkulturellt kontor än ett 

innerstadskontor, där det inte är lika invandrartätt. 

Nordea har ingen uttalad strategi för att nå kunder med språkbrister. Enligt Kindahl riktar sig 

Nordea mot alla kunder, men har fördelat kundgrupperna i olika paket, det vill säga 

pluskunder, ungdomar, pensionärer, studenter med flera. Det finns ingen speciell nisch eller 

uttalad strategi på lokalisering och kontorets personal, det vill säga att det placeras en iranier 

på kontoret i Kista för att det bor flest Iranier där. 
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Kindahl menar att ryktet sprids bland kunderna att även om det kan vara svårt att hantera 

vissa tjänster på grund av språkbrister så finns det hjälp. Vilket i sin tur får kunderna att utföra 

fler tjänster på banken än bara uttag och insättningar, som till exempel teckna 

personförsäkring.  

Internetservice, teleservice och broschyrer är för närvarande endast på svenska, men kan 

komma att bli på fler språk längre fram. Men detta kommer då att ske på lokal nivå, eftersom 

kontoren har olika behov. Mallar för hur vissa blanketter fylls i finns på förenklad svenska. 

existera 

Det är väldigt vanligt att bankkunder har med sig en tolk i form av en familjemedlem, om inte 

så finns det alltid någon annan bankkund på kontoret som hjälper till att tolka. 

Enligt Kindahl finns det potential med att kontakta föreningar för att exempelvis visa hur 

Internetbanken fungerar. Det viktiga är inte att de kan språket, utan lär sig hantera bankens 

tjänster för att så småningom använda flera av bankens tjänster. 

Det är oerhört viktigt enligt Kindahl att ha överseende med kunder oavsett ursprung, 

gestikulering och röstvolym. Ledarskapet är viktigt och som chef anser Kindahl att det är 

viktigt att förklara hur det fungerar på ett kontor där många kunder är från andra länder.  

 

4.4  Intervju med Svenska Enskilda banken AB (publ) 
 

SEB grundades 1972 genom en sammanslagning av två banker, Stockholms Enskilda Bank 

och Skandinaviska banken. SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern och är 

representerad i ett 20-tal länder världen över ( www.seb.se). Banken har 202 bankkontor och 

6064 anställda i Sverige. (www.bankforeningen.se) 

 

Den 6 december 2005 klockan 09:00, intervjuades Anna Milenkovic på SEB: s huvudkontor i 

City. Hon är segmentansvarig på Affärsutveckling, en avdelning som ser till att utveckla SEB 

handlingsplan avseende kunder med mera. Här nedan följs en sammanfattning av intervjun. 

SEB har övergripande strategier för hantering av företagskunder och privatkunder, men ingen 

bestämd strategi för att nå ut till bankkunder med språkbrister. Enligt Milenkovic försöker 

man strategiskt kommunicera med kunderna genom svenska medieval som når ut till de flesta, 

till exempel via tidningen Metro eller via TV 4.   
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Språkkompetens är viktig vid rekrytering av ny personal till kontoren, men likaså profilen, det 

vill säga att personen i fråga uppfyller de formella kriterierna. Personalen utbildas konstant 

genom interna utbildningar. Vid komplikationer med kunder som har brister i det svenska 

språket finns hjälp. SEB har inga uppgifter på hur många av bankkunderna som är av 

utländskt ursprung, men det uppskattas att det är fler invandrare på vissa kontor som är 

placerade på invandrartäta områden som Skärholmen och Kista.  

Affärsutveckling tar reda på vad som händer på marknaden/kontoren genom interna 

undersökningar, rapporter från kontoren, marknadsundersökningar och media.  

Callcentret är det som banken har investerat mest i, men enligt Milenkovic känner marknaden 

inte till Callcentret i den mån det skulle önska. Där talas det mer än 15 språk och både kunder 

och personal kan kontakta denna kundtjänst för stöd på ett annat språk. Vidare berättar 

Milenkovic att det är främst privatkunderna som är i behov av språklig hjälp och inte 

företagskunderna. En del kunder tar även med någon familjemedlem som tolk vid svåra 

tjänster. SEB: s automatiska telefonservice, där kunden själv kan kontrollera sitt saldo på både 

svenska och engelska. Internetservice och broschyrer på andra språk är inte tillgängliga än. Ett 

produktsortiment finns dock på engelska. Kontakten med kunderna sker via 

kommunikationskanaler som organisationen IFS med flera. Det är en ömsesidig relation, men 

det kommer fler aktiviteter på sikt för att nå de mångkulturella kunderna. Det som är bra för 

banken är även bra för kunderna och vice versa. Många invandrare ser helst på utländska 

kanaler och går därmed går miste om reklam via de svenska kanalerna. Enligt Milenkovic 

gjordes en lånekampanj nyligen på Easy shopping, en liten reklamfolder som skickades till de 

flesta hushållen i Sverige. Detta ledde till att många kunder med utländsk härkomst ansökte 

om lån. En annan kommunikationskanal är kundvärdarna och hovmästarna, båda fungerar 

som hjälp för att slussa kunderna till rätt plats på de olika kontoren.  För närvarande satsar 

SEB på att försöka förenkla avtalen och blanketterna, vilket även underlättar för dem som inte 

har några brister i det svenska språket, utan har snarare svårigheter med själva 

bankterminologin. 
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4.5 Sammanställning av enkätundersökning 
 
Det var totalt 120 respondenter som var med i enkätundersökningen för denna 

magisteruppsats. Det var en någorlunda jämnfördelad urvalsgrupp, där 49 % bestod av män 

och 51 % av kvinnor. 

                           

Åldersfördelningen bland 
respondenterna

1
5% 2

29%

3
33%

4
33%

1: 18-25 år 
2: 26-35 år 
3: 36-45 år 
4: 45år - 

 

 
Det  är inte jämfördelat mellan åldersgrupperna då endast 5

år och men i övrigt var det någorlunda jämfördelat mellan g

Författarna intervjuade jämt antal respondenter, det vill säg

Bland dessa hade cirka 58 % eget företag och 49 % av dem

De flesta av respondenterna hade Nordea som huvudbank…

Respondernas fördelning av huvudbank
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De flesta av respondenterna gjorde sina betalningar via sin 

Få respondenterna sparade i fonder m.m.  
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Figur 3. Källa: Egen
 

% består av åldersgruppen 18-25 

rupperna. 

a 20 personer av varje språkgrupp. 

 bodde i ett invandrartätt område. 

 

Nordea: 41 % 
FSB: 26 % 
HB: 18 % 
SEB: 14 % 
ANNAT: 1  % 

 
Figur 4. Källa: Egen
bank och likaså sina insättningar. 

 

Betalningar:  88,3% 
Insättningar:  90,8% 
Lån:  51,6% 
Sparkonto:  63,3% 
Spar. fonder: 27,5 % 
Figur 5. Källa: Egen
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Personlig service: 25% 
Internetservice:    30% 
Teleservice:          27% 
Info-mtrl:        33% 

Det ser jämfördelat ut bland svårigheterna för de olika  tjä

svårigheter med var informationsmaterialen från bankerna

Det är cirka 1/3 av respondenterna som inte använder ban

som inte använder teleservicen. 

Tjänster respondenterna inte använder
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Endast 12 respondenter av den totala undersökningsgrupp

bankbesök. De flesta av dem tog med sig en familjemedle

Behovet av en tolk bland respondenterna

Egen tolk

Ingen tolk

 

Majoriteten bland respondenterna ansåg att banken gjorde

respondenternas behov, det vill säga 57 %. Anledningen t
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Figur 6. Källa: Egen
nsterna. Det som de flesta hade 

. 

kernas Internetservice och cirka 1/4 

Internetservice: 37,5% 
Teleservice:      30,0%  

 
Figur 7. Källa: Egen
en brukade ta med sig en tolk vid 

m eller nära vän. 

Egen tolk: 10% 
Ingen tolk: 90% 
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Figur 8. Källa: Egen
illräckligt för att tillgodose 

 detta berodde på att 



respondenterna kände att deras bank gjorde dem nöjda, genom att personalen var trevliga och 

snälla. Några av dessa hade även privata bankrådgivare som förklarade och hjälpte vid behov 

och andra var nöjda för de fick hjälp av personer som kunde deras språk när de besökte sin 

huvudbank.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fördelning av respondeternas behov

Tillgodoser behov

Tillgodoser inte 
behoven

Tillgodoser: 57% 
Tillgodoser inte:43% 

 

De respondenter som ansåg att banken inte tillgodosåg d

anledningen till deras missnöje berodde på att de inte fic

kände sig stressade. De ansåg att bankerna hade ett kom

förklaring av bankens tjänster som exempelvis fonder/p

att banken borde ha längre öppettider, lägre ränta, lättar

Respondenternas egna förslag på vad bankerna kunde g

att banken skulle ha personal som var flerspråkiga eller 

tillgänglig vid behov. Bankpersonalen skulle även ha tå

långsamt och inte stressa dem som redan hade språksvå

förstå sig på tjänster/service. Respondenterna ansåg att d

andra kulturer. Som komplement till det nämnda önskad

formulär samt förenklade avtal och presentation av tjäns

möjlighet att läsa om tjänsterna hemma ifall de kände st

fick möjlighet att rangordna 5 olika tjänster, tolk, brosch

Internettjänster, telefonservice på respondentens språk. 

lägst. Cirka 58 % av respondenterna prioriterade flerspr
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Figur 9. Källa: Egen
eras behov bestod av 43 % och 
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e att få lån och fler kassor. 

öra för att undvika språkproblem, var 

någon form av tolk som kunde finnas 

lamod, vara hjälpsamma, prata 
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ter, för att bankkunderna skulle få 

ress på bankkontoret. Respondenterna 

yrer, flerspråkig personal, 

Nummer 1 hade högsta prioritet och 5 

åkig personal, 69 personer. 

Tolk: 16% 
Broschyrer:   9% 
Flersp.pers.: 58% 
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Tele.service:   3% 
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Figur 10. Källa: Ege



Prioritering 2 bland respondenterna
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Cirka 28 % av respondenterna prioriterade broschyrer, 34
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritering 3 bland respondenterna
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Cirka 29 % av respondenterna prioriterade tolk, 31 person
Internetservicen och teleservicen. 

Om respondenterna har hört talas om 
mångkulturella bankkontor?

Har inte hört 
talas om 
banker 

Har hört talas 
om banker

F

 
Resultatet från enkätundersökningen visade att endast 14 

talas om mångkulturella bankkontor. Av de som hört om d

endast 8 personer som hade besökt en sådan bank, det vill

urvalsgruppen. Respondenterna ansåg att det var bra bank

hjälp och det var lättare att förstå vissa tjänster. Av de som

108 personer föredrog att besöka en mångkulturell bank. O

missförstånd, kunna diskutera komplicerade bankärenden

Övriga synpunkter som tillkom på enkätundersökningen v

mer hjälpsam personal, bankomat på flera språk och att ba
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Tolk: 18% 
Broschyrer: 28% 
Flersp.pers.: 15% 
Internettjänst:24% 
Tele.service:  19%
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Tolk: 29% 
Broschyrer: 15% 
Flersp.pers.: 19% 
Internettjänst:14% 
Tele.service:  23%
 

Figur 11. Källa: Ege
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ur 13. Källa: Egen 

 av respondenterna som hade hört 

 ovanstående bankerna var det 

äga 7 % av den totala 

 och kunde erbjuda bättre service, 

inte hade besökt en bank svarade 

saken till detta var för att undvika 

r att många respondenter önskade 

ken visar att de bryr sig om dem. 



I detta kapitel analyseras det emiriska resultatet kopplat det till de valda teorierna 

 
5. Analys 
 
5.1 Analys av bankerna 
 

Relationsmarknadsföring och kundlojalitet 

Föreningssparbanken 

Det har gått att utläsa två medvetna strategier, dels valet av flerspråkig personal med 

vicekontorshef Castillo i spetsen samt valet att placera kontoret i ett invandrartätt område som 

Rinkeby och inte mer centralt. Det har varit viktigt att komma nära sina kunder.  

Banken hade insett att många av bankkunderna hade behov av att erhålla bankens tjänster på 

ett språk som de kunde förstå och av personal som kunde hantera kunder med brister i det 

svenska språket. Då kontoret inte erbjöd kontanthantering, installerades automater, där 

kunderna själva kunde göra insättningar och uttag. Detta kunde göras på svenska eller 

engelska. Automaterna fanns i anslutning till kontoret ifall kunderna skulle behöva hjälp,   

Föreningssparbankens satsning i Rinkeby banade vägen för en relation som inte hade funnits 

innan. Detta berodde på flera faktorer, det var första bankkontoret i orten, personalen var 

flerspråkig och kontoret hade längre öppettider än vanliga bankkontor. På detta sätt knöt de 

till sig dels nya bankkunder, men även relationen till de gamla förstärktes eftersom flera av 

tjänsterna hade anpassats till kundernas behov.  

Banken har kunnat identifiera kundernas behov, något som är väldigt viktigt för att skapa en 

långsiktig relation. Men de har inte underhållit relationen, av de 15 ursprungliga språken finns 

endast fyra kvar. Enligt Grönroos teori slöseri med resurser att inte underhålla skapade 

relationer, då det är både tids- och kostnadskrävande att skapa nya. Även Lee m.fl. menar att 

relationer inte kan upprätthållas om dem inte underhålls. Bankkontoret besitter en fördelaktig 

position då det är de enda i området. Det är ej nödvändigt att alla språken är representerade, 

utan det viktiga är igenkännigsgraden. Målet och metoden i skapandet av långvariga relationer 

är kundlojalitet, lojala kunder är mer förlåtande vid fel och är mer benägna att utföra sina 

tjänster på ett eller få ställen. Vidare är de mer öppna för att utveckla samarbetet och kräver i 

sin tur ansträngningar från motparten. En varaktig nedgång eller försämring accepteras inte 

utan att det kompenseras på ett eller annat sätt. Kundlojaliteten är av stor vikt för det 
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ömsesidiga relationsperspektivet, då det underlättar för banken att ”arbeta” med kunder som 

redan är positivt inställda att diskutera nya ekonomiska möjligheter där man ej behöver 

övertyga dem om att de gör en bra av affär av att vara kund på den banken. Det blir då lättare 

att lägga energi och resurser på att sälja ytterligare tjänster som fonder, försäkringar och man 

vet hur kunderna fungerar. 

 

Handelsbanken 

Handelsbanken har genom sin lokalisering och personal försökt matcha behovet i området. 

Dels genom att upprätta ett kontor i Hallunda, ett invandrartätt område med många 

småföretagare samt anställa personal som behärskar några av de dominerande språken i 

området. Assyrier/syrianer är en av de dominerande grupperna och många av dem är 

småföretagare med behov av daglig kontanthantering, något kontoret erbjuder till skillnad 

från konkurrenten i området.   

De har börjat besöka etniska föreningar för att skapa en kontakt och informera om det som 

erbjuds i form av flerspråkigpersonal. De medverkar även i flera mångkulturella evenemang 

där svenskar med utländsk bakgrund vistas, som exempelvis SAAIS, för att kunna fånga 

värdefull kompetent personal samtidigt som banken syns i positiva sammanhang. 

Kundlojalitet bygger på att kunderna inte behöver gå till en konkurrerande bank, då kontoret 

är en universalbank, vilket innebär att de erbjuder alla tjänster. På det sättet försöker de skapa 

en ömsesidig relation som bygger på att båda parterna tjänar på relationen. Detta i sin tur är en 

viktig förutsättning för att skapa en långvarig relation. Banken erbjuder kunderna personal 

som talar deras språk för att öka förståelsen. Genom bra service skapas kundlojalitet. 

 

Nordea 

Kontoret för ingen särskild strategi för att täcka behovet bland kunder med brister i det 

svenska språket. Kontorschefen Kindahl försöker genom sin ledarstil och filosofi få in en 

kultur där personalen ska erbjuda bra service till alla kunder oavsett etnisk och religiös 

tillhörighet samt ekonomisk status. Kontoret ligger i ett invandrartätt område och många av 

kunderna kan behöva extra hjälp med att fylla i blanketter och förstå. Därav väljs personalen 

med stor omsorg. Då personalen inte ges någon speciell utbildning för att handskas med 
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bankkunder med utländsk bakgrund, informeras de innan anställning om att de måste visa 

förståelse och tålamod i alla situationer.  

Kindalh är medveten om hur viktig det är att ge kunden en service de inte förväntar sig eller 

är i behov av. Detta stärker kontakten mellan banken och kunderna, då kunderna upplever att 

banken anstränger sig för dem. Genom interaktion med kunderna, kan personalen upptäcka de 

olika behoven. Många kunder upplever att bankpersonalen är för stressade. Detta beror inte 

endast på överbelastning utan även personalens förmåga att nå kunden inte är tillräcklig.  

Kindahl står ofta själv i kassan, vilket ger honom möjligheten att kunna observera hur 

kunderna reagerar på olika åtgärder som exempelvis ifyllda blanketter som ska tjänar till stöd 

för kunderna. Samtidigt förstärks relationen med personalen och kunderna. Kunderna 

uppskattade att banken erbjöd den hjälpen, då kunderna själva utan bankpersonalens stöd 

kunde fylla i blanketterna. Det krävs väldigt lite för att skapa en win-win situation, där kunden 

känner att banken finns där för dem. Detta stärker relationen och bidrar till kundlojalitet, 

vilket är viktigt då de flesta banker erbjuder liknande tjänster.  

Genom att behandla kunderna på ett bra sätt, hoppas man att det ska leda till en positiv 

utveckling, där en stark kundlojalitet gentemot banken skapas.  

 

Skandinaviska enskilda banken 

Banken har ingen uttalad strategi för att nå bankkunder med brister i det svenska språket, utan 

de försöker nå ut till alla kunder genom olika svenska medieval, som Metro och Tv 4.   De 

försöker ständigt hitta nya sätt att nå kunderna genom olika kanaler, lära sig mer om hur 

kunderna fungerar och hur de bättre kan tillgodose dess behov. Genom Easy Shopping, en 

reklamfolder som skickas ut till alla hushåll i Sverige, kunde banken fånga upp många 

svenskar med utländsk bakgrund. Ett annat sätt att nå och studera invandrares 

beteendemönster och behov är genom olika samarbeten med organisationer som IFS. 

Aktiviteter för att nå mångkulturella bankkunderna är ett ständigt inslag, då bankens motto är: 

”att det som är bra för kunderna är bra för banken”. Ett tankesätt som Grönroos förespråkar då 

ömsesidig relation är att föredra, i skapandet av långsiktiga relationer. Detta har även lett till 

att det finns planer på att förenkla terminologin i avtalen för att underlätta för kunderna, då det 

finns ett behov bland många oberoende av kunskaperna i det svenska språket.   
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De är måna om att ha en bra relation till alla sina kunder oavsett etnisk eller religiös 

bakgrund. De medger att det ibland är svårt att nå vissa invandrargrupper med traditionella 

svenska kommunikationskanaler, då de uteslutande brukar utländska medier via paraboler och 

utländska tidningar. Men de söker ständigt nya vägar för att skapa, underhålla och förbättra 

relationerna till kunderna. De menar att rätt person ger bra service. Detta har de utvecklat 

genom att avlasta kassapersonalen med hovmästare och värdar/värdinnor som bistår 

kunderna. Vidare kan personalen ta hjälp av bankens callcenter som tillsammans behärskar 

mer än 15 språk. Callcentret har varit en smart satsning, men har dock inte fått någon större 

medial uppmärksamhet. Med hjälp av denna språkresurs förstärks relationen och gör att 

kunderna känner sig tryggare. Om kunderna blir nöjda, förstärks relationen och en närmare 

kontakt skapas vilket underlättar att tjänsten utvecklas.  

 

Mervärde 

Föreningssparbanken 

Kontoret har genom sin flerspråkiga personal och långa öppettider försökt möta upp det behov 

som finns och ge något som andra banker inte erbjudit. Genom detta har de försökt skilja sig 

från konkurrenter och erbjudit mervärde till sina bastjänster som egentligen är likartade. 

Många av kunderna upplever att de är lättare att tala med en som har en liknande bakgrund, 

då man antar att de har större förståelse för den svåra språkliga situation de befinner sig i.   

 

Handelsbanken 

Kontoret har satsat på att nå ut till alla bankkunder i allmänhet och assyrier/syrianer i 

synnerhet. Dels då de är överrepresenterade i området men även på grund av kontorschefens 

kunskap och kontakt med denna grupp. 

Det är viktigt att sammansättningen speglar samhället. Det är främst genom personalen som 

mervärde uppnås. Man har studerat den etniska sammansättningen i området och anställt 

exempelvis en person som tillhör bankens största invandrargrupp i området. Inom denna 

grupp finns det många småföretagare som är i behov av kontanthantering. Att denna anställd 

arbetar på kontoret har medfört fler personliga besök, eftersom kunderna uppskattar det 

mervärde han tillför. Denna grupp är kapitalstarka och banken har försökt skräddarsy sina 

tjänster för att matcha dess behov. 
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Nordea 

Det mervärde som ges till kunderna är att personalen visar hög servicegrad och stort tålamod i 

situationer som kräver det. De försöker lyssna på kundernas behov och har även skyltar som 

fungerar som mallar för hur blanketter ska fyllas i, för att kunna förenkla för dem som har 

brister i det svenska språket.  

 

Skandinaviska enskilda banken 

På SEB: s callcenter arbetar personal som tillsammans talar mer än 15 språk. Både kunder och 

personal kan ringa för att få hjälp på ett visst språk. Automatisk telefonservice erbjuds på 

svenska och engelska, där kunderna kan kontrollera sitt saldo samt produktblad på engelska 

De satsas på att förenkla terminologin i avtalen och blanketterna, något som de anser kommer 

alla bankkunder till nytta. Kunderna erbjuds mervärde genom de ”kundvärdar” och 

”hovmästare” som arbetar på vissa bankkontor och har till uppgift att lotsa kunderna rätt samt 

förklara de olika tjänsterna. På detta sätt får bankpersonalen mer tid att ge bättre service när 

kunderna kommer till kassan. Det är sådana initiativ som många bankkunder efterfrågar, 

vilket är viktigt att hela tiden gå i bräschen och utveckla sina tjänster för att erbjuda kunder 

mervärde.  

 

Word-of-mouth 

Föreningssparbanken 

Fenomenet mångkulturella bankkontor blåstes upp av media när kontoret startade och ryktet 

spreds bland områdets invånare, eftersom det var något nytt och angeläget. Detta medförde en 

positiv exploatering av varumärket. Enligt Money´s teori, menar han att WOM är särskilt 

viktigt inom vissa kulturer, där det sociala nätverket är viktigt för att få information och 

rådgivning inför olika beslut. Det är i vissa kulturer till och med viktigare med bekantas 

omdömen än de olika marknadsåtgärderna vilket kontoret försöker dra nytta av. 

Bankkontorets situation ser annorlunda ut nu på grund av resursbrist och underbemanning och 

det görs ytterst lite för att upplysa folk om kontoret. De förlitar sig på kontorets tidigare 
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förvärv. Castillo menar att ryktet är spritt och de kunder som har behov av ett mångkulturellt 

kontor blir informerade eller tar själva reda på var de kan få hjälp. 

 

Handelsbanken 

Det görs ingen speciell reklam i lokalpress eller dylikt om att bankkontoret riktar sig till 

någon etnisk grupp, vilket beror på att det vill bevara sin image som traditionell svensk bank. 

Enligt kontorschefen Molin är kraften av WOM stor och den fungerar mycket bättre än 

traditionell reklam inom vissa kulturer, då man mer än gärna delar med sig av sin kunskap och 

erfarenhet. Det sprids relativt snabbt i området att det exempelvis arbetar en duktig bankman 

på kontoret som dessutom talar samma språk som vissa av kunderna och förstår hur man 

resonerar i andra kulturer. 

 

Nordea 

De använder inga speciella kanaler för att sprida sitt budskap utan de litar på att kunderna 

informerar varandra om det som erbjuds. Kindahl är medveten om att WOM är effektivt inom 

vissa kulturer, då de hänvisar till ett annat kontor som har en anställd med utländsk bakgrund. 

Många kunder med utländsk härkomst och olika språk vallfärdar till det kontoret, eftersom de 

upplever att de möter en större förståelse och god service. Bankkunderna känner en större 

samhörighet med en som ser ut och talar som dem och i detta fall även bryter när han talar 

svenska.  

 

Skandinaviska enskilda banken 

Om kunderna blir nöjda genom den service som erbjuds med hjälp av kundvärdar och 

hovmästare samt callcentret, förstärks relationen och en närmare kontakt skapas. Banken 

räknar med att kunder informerar varandra om det som kontoren erbjuder och nöjda kunder 

sprider ett bra rykte vilket ger positiv feedback. Även samarbetet med IFS bidrar till en 

positiv association till banken.  
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5.2 Analys av kunderna 
 
Shang m.fl. anser att det är viktigt att ge en bra service för att göra kunden nöjd i samband 

med att en kund köper en tjänst. Bankkunderna i denna undersökning var nöjda med sin bank, 

men önskade större förståelse och mer service i form av flerspråkig personal. Detta skulle 

bidra till en större användning av bankens tjänster. Konkurrensen har tvingat bankerna till att 

erbjuda kvalité och mervärde till bastjänsten i kriget om att behålla kunderna samt erövra nya. 

Detta kan ges genom att lyssna på kunderna och satsa på det som efterfrågas. 

Enligt Zeithamls Servqual finns det ett antal kriterier för god kvalitet. Respondenterna i denna 

undersökning ansåg att deras bank uppfyllde somliga av Zeithamls kriterier för god kvalitet. 

 

Utseende/framträdande/Kompetens 

Respondenterna ansåg att det var viktigt att personalen hade den grundläggande kunskapen, så 

att bankpersonalen kunde erbjuda dem den service de behövde. Men den sociala kompetensen 

var lika viktigt för att kunna hantera kunder från andra kulturer. Somliga respondenter 

menade att det är svårt att hjälpa en kund om man inte förstod varandra. En fjärdedel av 

kunderna hade svårigheter med den personliga servicen, vilket är ett problem som bankerna 

borde se över för att inte förlora dessa kunder. 

Majoriteten av respondenterna kunde tänka sig att besöka ett mångkulturellt kontor. Där en 

del av bankpersonalen hade kunskap om hur de kunde hjälpa kunder med brister i svenska 

språket och dessutom själva hade utländsk bakgrund. 58 % prioriterade flerspråkig personal i 

första hand eftersom de ansåg att det skulle undvika missförstånd och därmed vara intressant 

att diskutera mer komplicerade bankärenden.  

 

Tilltro/Säkerhet/Tillförlitlighet 

91 % respektive 88 % av respondenterna gjorde sina insättningar och betalningar på banken 

vilket tolkas som tilltro för banken. Drygt hälften av respondenterna ansåg att bankerna inte 

tillgodosåg deras behov. Det berodde på att de inte förstod eller kunde göra sig förstådda, 

vilket innebar att de oroade sig för att tjänsten inte skulle utföras på ett korrekt sätt.  
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Men då det finns svårigheter med den personliga servicen samt svårigheter för själva 

bankterminologin, var det svårt att känna tillförlitlighet för bankerna som ska hantera 

respondenternas kapital. Vilket kan vara skälet till den låga andelen fondsparande på cirka 

27%. 

 

Respons/Artighet 

Många av bankkunderna ansåg att personalen var snälla, trevliga och förklarade när 

respondenterna inte förstod. De var nöjda med sin bank, eftersom de hjälpte dem när de hade 

behov och hade tålmodig personal. Tillfredställda kunder blir lojala. 

 Nästan hälften av respondenterna ansåg bankerna inte ansträngde sig tillräckligt för att 

tillgodose deras behov. Detta berodde på att personalen var stressade och inte visade 

tillräckligt med hänsyn. Vilket bidrog till att de upplevde att banken inte brydde sig om deras 

behov. 

 

Tillgänglighet/Kommunikation/Förståelse för kunden 

Cirka 37 % av respondenterna använde inte Internettjänsterna och 30 % av respondenterna 

hade svårigheter med dem. Detta berodde till stor del på att de hade användarsvårigheter med 

datorn. Detta kan vara en av  orsakerna till den låga prioriteringen av  tjänsten. 

Kommunikationen skulle förenklas om bankerna presenterade hur tjänsterna skulle användas 

och samtidigt uppnå en högre kvalitetsnivå. Detta gällde även bankens teleservice där 30 % 

inte använde och 27 % hade svårigheter. Cirka hälften av respondenterna ansåg att det var för 

komplicerat och svår terminologi och prioriterade informationsmaterial och broschyrer på 

andra plats. Detta borde därmed ligga i bankens intresse att förenkla samt översätta 

broschyrerna till enklare språk. Endast 12 av respondenterna var i behov av en tolk vid sina 

bankbesök, vilket tolkades som att de flesta helst utförde sina ärenden själva. Många av 

respondenterna skulle vilja ha längre öppettider, vilket en del tillgodosåg genom privata 

rådgivare som kontaktades vid behov. Majoriteten av respondenterna skulle vilja besöka 

mångkulturella bankkontor, men de är inte tillgängliga överallt. Därmed skulle det vara 

givande att utveckla Internetservice och teleservice på olika språk för att kunna tillgodose 

kundernas behov utan ett ordinarie bankbesök.  
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5.3 Gapanalys 
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Expected Service 

Perceived Service 

Service Delivery  
(Including pre- and post 

contacts) 

Past Experience Personal Needs 

Translation of Perceptions 
into Service Quality Specs.

Figur 14.Källa: Zeithaml m.fl., 1985, s 44 

Management Perceptions 
of Consumer Expactations

External Communications to 
Consumers 

  MARKETER 
Gap 4

Gap 1

Gap 2

Gap 3

 Gap 5 

Word of Mouth Communications 

 
Gap1 

FSB: s kontorschef i Rinkeby är sällan på plats och det kan försvåra interaktionen med  både 

personalen och kunderna. Vilket i sin tur försvårar hans förståelse för kundernas behov, 

samtidigt blir det svårt att motivera och attrahera personalen till att utföra ett bra arbete. 

Mångkulturella kontor föredrogs av kunderna. Då detta kontor inte underhölls, har man 

struntat i kundernas behov och skapat ett gap mellan ledningen och kunderna. 

HB: s kontor i Hallunda har hörsammat behovet av flerspråkig personal, men de har inte 

förstått värdet av de flerspråkiga broschyrernas betydelse för kunderna. Om personalen inte 

har möjlighet att förklara en viss tjänst tillräckligt, kan kunden själv förstå tjänsten bättre med 

hjälp av broschyrer som ska fungera som ett komplement.    
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Nordeas kontorschef i Skärholmen prioriterar med rätta att personalen ger bra service, men 

utöver servicen prioriterar kunderna främst flerspråkig personal och broschyrer på olika språk. 

 

Gap 2 

Bankerna vill öka användandet av bankkort, Internetservice och teleservice, dels för att 

avlasta kontoren och samtidigt öka bekvämligheten för kunderna. Det spar tid, ger kunden 

möjlighet att själv kunna kontrollera sitt konto samt utföra enkla bankärenden. Många kunder 

saknade datavana,  upplevde svårigheter med Internetservicen och teleservicen, vilket ledde 

till den låga prioriteringen. Bankerna har försökt möta upp behovet av att ge kunden olika 

möjligheter till att kunna utföra sin service, men gapet har ändå uppstått. Tjänsterna är svåra 

att använda och kunderna fick inte tillräckligt med stöd av bankpersonalen eller broschyrer 

som enkelt visade hur de skulle fylla i blanketterna. 

 

Gap 3 

Bankerna är medvetna om att kunderna har ett behov av flerspråkig personal.  FSB har försökt 

täcka detta behov genom sina mångkulturella kontor, men inte lyckats då de endast finns på 

fåtal orter samt inte kan erbjuda ett brett urval av språk som till exempel i Rinkeby kontoret. 

Där personalen blott behärskar fyra språk tillsammans inklusive svenska och engelska, detta 

bidrar till igenkänningsgraden men täcker inte de dominerande språkbehoven i området. 

HB har genom sin personal försökt täcka in behovet av flerspråkigpersonal, men behovet av 

broschyrer kvarstår fortfarande för dem som inte täcks av de språk som finns på kontoret. 

Nordea informerade sin personal om hur de skulle hantera sina kunder, men det brast då de 

inte kunde kommunicera på ett gemensamt språk. Kunderna prioriterade flerspråkig personal 

och det uppstår ett gap när behoven inte blev tillfredställda.  

SEB har försökt täcka detta behov genom callcentret, där flerspråkig personal finns 

tillgängliga. Men genom detta går banken miste om det mervärde sådan personal skulle kunna 

erbjuda, då kunder besöker kontoren. Vidare har de inte utnyttjat kommunikationskanalerna 

för att upplysa kunderna om att det. 
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Gap 4 

FSB kommunicerar ut att de är ett mångkulturellt bankkontor, men när man besöker kontoret 

känns det inte mångkulturellt med de två språken. 

 

Gap 5 

Kundernas förväntningar byggde på WOM, personliga behov och tidigare erfarenheter samt 

vad respektive bank gav löften om. Kundernas uppfattning stämde inte med FSB: s löften då 

kunderna fick endast ett fåtal språk på sitt mångkulturella kontor. 
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I detta kapitel presenteras resultatet från analysen som svarar mot syftet 

 
6. Resultat 
 

 Om de fyra största bankerna, Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB 

använder sig av utarbetade strategier som riktar sig mot bankkunder med bristfälliga 

kunskaper i det svenska språket. I de fall bankerna använder sig av sådana strategier, 

redovisa respektive banks åtgärder. 

 

Bankerna har försökt att tillgodose kundernas behov på olika sätt och de är eniga om att det 

viktigaste är att erbjuda bra service, som vilket tjänsteföretag som helst. De har använt sig av 

olika metoder för att ge denna service. 

 

Föreningssparbanken 

FSB har genom det mångkulturella kontoret gått längst i försöket att satsa på att tillfredställa 

kunder med brister i det svenska språket. Detta genom att placera kontoret i ett invandrartätt 

område, där behovet av flerspråkigpersonal är stor och därmed ökat interaktionen mellan 

kunderna och banken. Utöver svenska språket, har banken kompletterat sin bankomat med 

valmöjligheten att även kunna utföra banktjänsterna på engelska. 

 

Handelsbanken 

HB har inga uttalade strategier utan de försöker spegla samhället och anställa personal där 

kunderna kan känna igen sig etniskt, åldersmässigt och religiöst, förutsatt att de uppfyller de 

grundläggande kompetens kraven. Genom sin lokalisering i en invandrartät ort har de satsats 

på personal som kan flera språk och i synnerhet de dominerande i området för att underlätta 

mötet med kunderna.  
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Nordea 

Nordea satsar på att ge bra service till alla kunder oavsett etnisk bakgrund. Då banken är 

lokaliserad i ett invandrartätt område, försöker personalen att vara extra lyhörda, visa tålamod, 

förståelse samt hjälpa vid behov. En extra service erbjuds i form av en förenklad mall för hur 

man fyller i vissa blanketter. 

 

Skandinaviska enskilda banken 

Bankens strategi är att erbjuda bra service till alla kunder genom sin personal. På vissa kontor 

finns kundvärdar som komplement till personalen. De har ett callcenter, dit både kunder och 

personal kan ringa och få rådgivning och stöd på över 15 språk. Samarbete sker med olika 

organisationer som IFS, i syfte att nå och ta reda på kundernas behov.  

 

 Om bankkunder med bristfälliga kunskaper i det svenska språket upplever att bankerna 

använder sig av olika åtgärder för att tillgodose deras språkbehov vid kontakt med bankerna 

och i så fall fördelarna med dem? 

 

Drygt hälften av kunderna upplevde de åtgärder bankerna utförde för att tillgodose deras 

behov. De ansåg att personalen var hjälpsamma, hade tålamod och i vissa fall var flerspråkig 

och behärskade  kundens modersmål. Den positiva effekten av åtgärderna ledde till nöjda 

kunder, stärkte relationen mellan bankerna och kunderna och skapade lojalitet.  
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I detta kapitel görs en kritisk granskning av undersökningen 

 
7. Kritisk granskning 
 

7.1 Validitet 
 

Genom att frågorna i intervju- och enkätguiden formulerades så att det var relevanta i 

förhållande till syftet, har författarna försökt höja validiteten i undersökningen.  

Intervjusvaren kontrollerades med intervjuobjekten både under intervjuns gång samt efter 

sammanställningen för att undvika missuppfattningar av materialet.  

Författarna valde att utföra enkätundersökningen i intervjuform trots att det var tidskrävande, 

för att minimera risken för missförstånd bland respondenterna. 

 Det skulle ha varit bättre om enkätguiden hade framställts efter intervjun med bankerna, då 

hade det varit möjligt att få ut mer ur enkätundersökningen. Det skulle även ha varit bra om 

kunderna intervjuats i anslutning till respektive bankkontor, för att bättre kunna placera 

kundernas upplevelse i förhållande till bankkontorens åtgärder.  

 

7.2 Reliabilitet 
 

Genom att båda författarna lyssnade och förde anteckningar under intervjuerna ökade 

reliabiliteten. Men då det var ett bekvämlighetsurval, är det med stor sannolikhet att ett annat 

resultat skulle erhållas vid ett senare tillfälle med en annan urvalsgrupp och därmed ge en 

negativ inverkan på reliabiliteten.  

 

7.3 Generalisering 
 

Det är svårt att generalisera resultatet, då undersökningen baserades på för få bankkontor och 

genomfördes under en tidsperiod då mångkulturella kontor är aktuella och det finns ett 

intresse att försöka tillgodose kunder med brister i det svenska språket. Det skulle inte ha gått 

att erhålla samma resultat ifall samma kontor intervjuades till exempel då det inte fanns ett 
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lika stort behov av flerspråkig personal. Underlaget för enkätundersökningen är inte 

representativt då antalet språk har varit begränsat, vidare så har det inte tagits hänsyn till 

respondenternas sociala bakgrund eller den nivå de befinner sig i det svenska språket.  
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Nedan presenteras slutsatsen av analysen och svarar på undersökningens problemområde  

 
8. Slutsats 
 

De fyra största bankerna på den svenska marknaden erbjuder alla snarlika produkter och 

tjänster. Banker har samma mål som vilket annat företag som helst, att öka omsättning och 

resultat. Då det råder stor konkurrens inom banksektorn, ställs det stora krav på dem att 

erbjuda sina kunder ett mervärde utöver de sedvanliga banktjänsterna för att skapa långsiktiga 

relationer och lojalitet.  

Bankkunderna förväntar sig att deras bank ska behandla dem med respekt och erbjuda dem 

den service de behöver, något som banken måste uppfylla om de vill behålla sina nuvarande 

kunder och samtidigt attrahera nya. För att åstadkomma detta är det viktigt att se potential hos 

alla kunder oavsett social, etnisk eller religiös bakgrund. Eftersom den största interaktionen 

sker mellan bankpersonalen och bankkunderna, borde det ligga i bankledningens intresse att 

satsa på att informera personalen om den viktiga funktion de fyllde med att upptäcka 

otillfredsställda behov. Därefter utbilda personalen för att de bättre ska kunna möta kundernas 

behov.  

I sin strävan att förenkla kundmötet har bankerna använt sig av olika metoder för att 

tillgodose bankkundernas behov. Det är åtgärder som till exempel ökad förståelse för kundens 

situation, callcenter med rådgivning på många språk och mångkulturella kontor med 

flerspråkig personal. De åtgärder som gjorts vare sig de är stora eller små har uppskattats av 

bankkunderna. Det viktigaste är att hela tiden lyssna till vad kunderna efterfrågar, för att 

kunna skräddarsy produkter och tjänster som tillfredställer kunderna och leder till köp. Vilket 

i slutändan ger upphov till positiv ryktesspridning. 

Genom att bankerna utvecklar sitt samarbete med olika nätverk som SAAIS, IFS m.fl. kan de 

hitta de optimala kommunikationskanalerna för att nå de dem samtidigt som de ökar word-of-

mouth. Slutligen är det viktigt att personalen uppmuntrar kunderna till en ökad användning av 

självservicetjänster, för att förenkla för kunden samtidigt som personalen avlastas. Detta 

förutsätter att de förväntningar som kunderna har på tjänsterna uppfylls vid användandet av 

dem. Kan inte bankerna stå till förfogande med detta internt bör de tillhandahålla denna tjänst 

genom att lägga ut det externt (konsulter). Det som kännetecknar framgångsrika företag är 

förmågan att snabbt identifiera, utarbeta en lösning och slutligen leverera den till kunden. 
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Nedan kommer avslutande diskussioner och förslag till framtida forskning 

 
9. Avslutande diskussioner 
 

Det har varit intressant att studera de olika bankernas intresse och de olika strategier de 

använder sig av för att tillgodose kunder med brister i det svenska språket. Det faktum att 

bankerna satsar på att möta behovet hos detta segment, har på ett tydligt sätt visat att alla 

segment är intressanta. Det finns en hel del olika angreppssätt att utgå ifrån och några av de 

perspektiv som skulle vara intressanta att studera vidare är; 

 Ifall det är skillnad mellan storstäder och småstäder i avseende på relationen mellan 

bankerna och kunderna 

Undersöka hur bankkunderna skulle vilja förenkla bankens tjänster och användandet av 

dem  

Bankpersonalens upplevelse av de krav och förväntningar bankkunder med brister i det 

svenska språket ställer på dem 

Undersöka bankerna samt kunderna för respektive bank och jämföra dem 

 

Detta är endast några exempel på intressanta områden som skulle vara värda att undersökas 

för att öka kundens tillfredställelse.
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10.4 Intervjuer 
 
Föreningssparbanken  
Castillo, Claudia, Vice kontorschef, Rinkeby, int. den 24/11 2005, Klockan: 10:15.  

Telefon 08-795 37 32 

 

Handelsbanken 
Molin, Per, Kontorschef, Hallunda, int. den 22/11 2005, Klockan 10:00. 

Telefon 08-534 701 70 

 

Nordea 
Kindahl, Fredrik, Kontorschef, Skärholmen, int. den 22/11-05, Klockan 12:30. 

Telefon: 08-740 45 18 

 

SEB 
Milenkovic, Anna, Segmentsansvarig på huvudkontoret, Stockholm, int. den 6/12 2005, 
Klockan 09.00. 

Telefon: 08-763 53 35 
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11. Bilagor 
 
11.1 Bilaga 1. Frågor till bankerna 
 
 
Har ni någon strategi för att nå ut till olika kundgrupper? 
Vad? 
Vilka? 
 
Hur vet ni att det finns grupper som har speciella behov? 
Hur tar ni reda på det? 
 
Hur kan man veta i ledningen att det finns kunder med språkproblem? 
Hur tar ni reda på det, genom marknadsundersökningar m.m.? 
 
Har ni någon uppfattning om hur många av era bankkunder som har utländsk bakgrund? 
Vet ni hur många av era företagskunder som har utländsk bakgrund? Hur många av dem som 
har språkproblem? 
 
Hur många bankkunder har ni sammanlagt? 
 
Har ni märkt att en del av era kunder ta med sig ”tolk” 
 
Har ni broschyrer på andra språk? 
 
Har ni tänkt på Internet och telefon service på andra språk? 
 
Utbildas personalen för att kunna hantera kunder med språksvårigheter? 
Ser ni det som en fördel att de kan andra språk? 
 
Anser ni att ni når personer med språksvårigheter genom er marknadsföring? 
Har ni någon som undersöker detta problem? 
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11.2 Bilaga 2. Enkätundersökning 
 
1.  Man     Kvinna                 
2. Ålder  
 
18 - 25 år  26 - 35år  36 – 45år  45 -    år  
 
3. Vilket/Vilka språk talar du? 
 

………………………………………………………………………………… 
4. Är du en egen företagare?    JA NEJ 
 
5. Bor du i ett invandrartättområde?  JA NEJ 
 
6. Vilken är din huvudbank?   HB  NB  FSB  SEB 
 
Annan, vad? …………………….................................................................... 
 
7. Vilket/vilka av bankens tjänster utnyttjar du som kund? 
 
Betalningar      JA NEJ 
 
Insättningar     JA NEJ 
 
Lån      JA NEJ 
 
Sparkonto      JA NEJ 
 
Sparande i fonder m.m.    JA NEJ 
 
Annat, vad? ………………………………………………………………... 
    
8. Upplever du språksvårigheter i samband med: 
 
Utförande av banktjänst via personlig service JA NEJ       

Utförande av banktjänst via Internetservice JA NEJ           Använder ej 

Utförande av banktjänst via Teleservice  JA NEJ           Använder ej 

Informationsmaterial från din bank  JA NEJ 
 
Annat, vad?............................................................................................ 
 
9. Brukar du ta med dig en egen tolk när du besöker  JA NEJ 
    banken? 
  Om ja, vem? …………………………………………… 
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10. Känner du att banken gör tillräckligt för att  JA NEJ 
       tillgodose dina behov? 
 
Om ja, varför……………………………………………………………… 
 
Om nej, varför…………………………………………………………….. 
 
11. Vad tycker du att banken kan göra för att undvika 
       språkproblem? 

............................................................................................................................ 

11b. Om banken erbjöd dig följande service, i vilken ordning skulle du  

    prioritera dem. Där 1 har högsta prioritet och 5 lägst. 

      Tolk     

 
Broschyrer på olika språk    
 
 
Flerspråkig personal     
 
 
Internettjänster på ditt språk   
 

Telefonservice på ditt språk    

 
12. Har du hört talas om mångkulturella    

   bankkontor?    JA NEJ           

13. Har du besökt en sådan bank?   JA NEJ           

Om ja, vad tyckte du? 

…………………………………………………………………………………… 

Om nej, skulle du vilja föredra att besöka en sådan bank? 

……………………………………………………………………………………. 

14. Har du övriga synpunkter? 

………………………………………………………………………………….... 
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11.3 Bilaga 3. Sammanställning av enkätundersökning 
 
Fråga 1: Antal 
Man 59 49 % 
Kvinna 61 51 % 
 
Fråga 2: Antal 
18-25år 6 5 % 
26-35år 35      29 % 
36-45år 39   32,5 % 
45år 40      33 % 
 120  
 

Fråga 3: Antal man  kvinna 
18-25 
år 

26-
35år 

36-
45år 45år 

Syrianska 20 11 9 0 3 6 11
Turkiska 20 5 15 1 9 5 5
Spanska 20 9 11 2 5 7 6
Kurdiska 20 7 13 2 7 5 6
Grekiska 20 12 8 0 3 10 7
Arabiska 20 15 5 1 8 6 5
    6 35 39 40
 

Fråga 3: företag
invandrartätt 
ja fsb nb hb seb annat 

Syrianska 12 15 2 10 6 1 1
Turkiska 5 13 6 10 2 2 0
Spanska 7 11 6 6 4 4 0
Kurdiska 5 10 3 8 3 6 0
Grekiska 13 10 9 8 1 2 0
Arabiska 9 9 5 7 6 2 0
 51 68 31 49 22 17 1
 
Fråga 4:  Antal 
Privat 69 57,5 % 
Egen företagare 51 42,5 % 
   
Fråga 5: Antal 
Bor invandrartätt 58 48,3 %
Bor inte 
invandrartätt 62   51,7 %
 

Fråga 7: 
Antal 
ja Syrianska Arabiska Grekiska Kurdiska  Turkiska Spanska

Betalningar 106 17 19 20 16 16 18
Insättningar 109 17 19 19 19 19 16
Lån 62 12 12 13 8 7 10
Sparkonto 76 14 13 14 6 15 14
Sparande i fonder 
m.m. 33 8 5 8 4 6 2
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Fråga 8: Antal ja
använder 
ej nej 

Svårigheter vid personlig 
service 30  90
Svårigheter vid Internetservice 36 45 39
Svårigheter vid Teleservice 32 36 52
Svårigheter vid Info-mtrl 40  80
 

 
Svårigheter vid 
personlig service JA 

Svårigheter vid 
Internetservice JA 

Svårigheter vid 
Teleservice ja 

Svårigheter vid 
Info-mtrl ja 

Syrianska 8 11 7 10  
Arabiska 5 8 7 8  
Grekiska 0 8 8 12  
Kurdiska 4 1 1 2  
Turkiska 6 3 3 4  
Spanska 7 5 6 4  

 
Svårigheter vid 
Internetservice AE Svårigheter vid Teleservice AE 

Syrianska 4 4    
Arabiska 8 8    
Grekiska 10 2    
Kurdiska 8 7    
Turkiska 12 12    
Spanska 3 3    

 
Svårigheter vid 
personlig service NEJ 

Svårigheter vid 
Internetservice NEJ 

Svårigheter vid 
Teleservice NEJ 

Svårigheter vid 
Info-mtrl NEJ 

Syrianska 12 5 9 10  
Arabiska 15 4 5 12  
Grekiska 20 2 10 8  
Kurdiska 16 11 12 18  
Turkiska 14 5 5 16  
Spanska 13 12 11 16  
 90 39 52 80 261
 

                             
  
 
 

Fråga 9: Antal 
Egen tolk 12 10 % 
Ingen tolk 108  90 % 
Vem Familj 

 
 
 
 

 

   

Fråga 10: Antal 
Tillgodoser behov 68 56,6 % 
Tillgodoser inte 
behoven 52    43,4 % 

Fråga 13: Antal ja 
Har inte hört talas om 
banker  103 

85,8 
% 

Har hört talas om banker 17 
14,2 
% 
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Fråga 14: Antal ja 
Besökt en sådan bank 8 6,67 % 
Har inte besökt en sådan 
bank 112 93,3 % 
 

Fråga 15: 
Antal 
ja 

Antal 
nej 

Skulle vilja besöka 108 90 % 
Skulle inte vilja 
besöka 12 10 % 
 

SYRIANSKA Tolk Broschyrer 
Flerspråkig 
personal Internet Teleservice

PRIO 1 4 0 15 1 0
PRIO 2 7 1 2 8 3
PRIO 3 2 2 2 0 10
PRIO 4 4 9 0 0 5
PRIO 5 3 8 1 0 2
      
TURKISKA      
PRIO 1 2 1 5 9 1
PRIO 2 4 10 4 7 2
PRIO 3 4 3 6 4 0
PRIO 4 2 5 5 0 6
PRIO 5 8 1 0 0 7
      
SPANSKA      
PRIO 1 1 1 16 1 1
PRIO 2 2 10 1 4 3
PRIO 3 8 3 3 4 2
PRIO 4 2 5 0 9 4
PRIO 5 7 1 0 2 10
      
KURDISKA      
PRIO 1 2 6 9 1 2
PRIO 2 2 9 6 1 2
PRIO 3 11 2 5 1 2
PRIO 4 2 2 0 15 0
PRIO 5 3 1 0 2 14
      
GREKISKA      
PRIO 1 6 0 12 1 0
PRIO 2 2 4 5 5 5
PRIO 3 4 3 2 2 9
PRIO 4 2 11 0 5 2
PRIO 5 6 2 1 0 4
ARABISKA      
PRIO 1 4 3 12 1 0
PRIO 2 5 0 7 4 4
PRIO 3 2 5 1 6 5
PRIO 4 1 10 0 5 4
PRIO 5 7 2 0 4 7
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10. Känner du att banken gör tillräckligt för att tillgodose dina 
behov? 
Ja 
Personal som kan flera språk 
Täcker behov 
Snälla, trevliga 
Förklarar 
Privat rådgivare 
Gör mig nöjd 
Har tålamod 
Snabb hjälp vid behov 
Beroende på situation 
Nej 
Hjälper de som behöver 
Svårt att förstå, stressigt, dyr 
Fler kassor 
Förklara mer, förstår ej 
Förklara fonder/pension 
Komplicerat språk 
Svårt med Internet 
Dåliga öppettider 
Bättre personal 
Ingen bra ränta, ingen lån 
11. Vad tycker du att banken kan göra för att undvika 
språkproblem? 
Personal som kan språket, flerspråkiga 
Tolk vid tillfälle 
Värdinnor som förklarar 
Förstå andra kulturer 
Prata sakta, visa hänsyn, hjälpsamma, tålamod, rådgivning 
Förenkla tjänster och avtal 
Bra service och utan stress, extra hjälp 
Formulär, lättare språk 

Har du besökt en sådan bank? Ja 
Mycket bra, lätta att förstå, ok 
I Rinkeby 
bättre service och hjälp 

Om nej, skulle du vilja föredra att besöka en sådan bank? Ja 
Absolut, vid behov 
diskutera mer komplicerade ting 
om samma villkor 
undvika missförstånd 
rosengård 

Om nej, skulle du vilja föredra att besöka en sådan bank? Nej 
nöjd med bank 

Övriga synpunkter 
önska söka lån 
billiga banktjänster 
men en del mer hjälpsamma 
Behandla alla lika 
banken bryr sig 
bankomat på flera språk 
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